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O krytyce kontratypowej (wtórnej) legalności czynności leczniczych  

z pozycji doktryny polskiej 

Marcin Berent, Mateusz Posłuszny 

 

Życie i zdrowie ludzkie zajmuje  

w hierarchii dóbr prawnych pozycję 

naczelną i wyjątkową – tym oto zdaniem 

poczynić można byłoby wstęp do najpo-

ważniejszej nawet rozprawy naukowej 

poświęconej ich ochronie. W dzisiejszych 

czasach jest to jednak twierdzenie tyleż 

doniosłe, co oczywiste i z tego też  

powodu niecelowe wydaje się czynienie 

pogłębionych refleksji tytułem introdukcji. 

Nie ulega jednocześnie wątpliwości,  

że paternalistyczny model opieki lekarskiej, 

w którym egzekwowanie jakiekolwiek 

odpowiedzialności prawnej było pojęciem 

abstrakcyjnym, odszedł już w niebyt.  

Wobec powyższego, punktem 

wyjścia niniejszych treści uczynić należy 

proste twierdzenie – lekarz ulega odpowie-

dzialności prawnej, w tym odpowiedzial-

ności w płaszczyźnie prawa karnego  

za realizowane przez siebie zachowania 

względem pacjenta. 

Mnogość problemów i zagadnień, 

które swą treścią wpisywałby się w pole 

merytoryczne tak postawionej tezy jest 

imponująca, zaś kategoryczne rozstrzy-

gnięcie o ich istocie i konsekwencjach 

normatywnych nierzadko kłopotliwe. 

Tytułem przykładu: jak zakwalifikować 

zachowanie lekarza, który człowiekowi 

znajdującemu się w położeniu grożącym 

bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty 

życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 

nie udziela pomocy, wskutek czego człowiek 

ten ponosi śmierć? 

Wydaje się, że intuicyjnie na myśl 

przychodzą następujące kwalifikacje norma 

tywne: 

primo, nieudzielenie pomocy z art. 

162 § 1 K.k.;1 

secundo, nieumyślne spowodowanie 

śmierci z art. 155 K.k.;2 

tertio, zabójstwo z art. 148 § 1 K.k.3 

Nie tracąc z pola widzenia faktu,  

że art. 2 K.k.4 czyni z lekarza intraneuty-

cznego gwaranta nienastąpienia skutku, 

odrzucić należy możliwość dokonania 

                                                           
1 Skrótem tym oznaczam Ustawę z dnia  
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997  
r., Nr 88, poz. 553 z późn. zm.); art. 162 § 1 K.k.  
w brzmieniu: „Kto człowiekowi znajdującemu 
się w położeniu grożącym bezpośrednim 
niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, 
mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej 
osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3”. 
2 Tenże w brzmieniu: „Kto nieumyślnie powo-
duje śmierć człowieka, podlega karze pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 
3 Tenże w brzmieniu: „Kto zabija człowieka, 
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze dożywotniego pozbawienia 
wolności”. 
4 Tenże w brzmieniu „Odpowiedzialności karnej 
za przestępstwo skutkowe popełnione przez 
zaniechanie podlega tylko ten, na kim ciążył 
prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia 
skutkowi”. 
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subsumpcji jego zachowania pod art. 162  

§ 1 K.k. W polu normatywnej alternatywy 

pozostaje zatem nieumyślne spowodowanie 

śmierci (art. 155 K.k.) albo zabójstwo  

(art. 148 K.k.). Linia kwantyfikacyjna pomię-

dzy dwoma tymi kwalifikacjami przebiegać 

będzie w polu wolicjonalnym, w oparciu  

o formułę umyślności bądź nieumyślności 

cechującej zachowanie lekarza.  

I tak też, jeżeli ten działał umyślnie 

(niezależnie od formy zamiaru) odpowiadać 

będzie za zabójstwo, jeżeli zachowanie jego 

cechować będzie lekkomyślność lub 

niedbalstwo – przyjąć należy nieumyślne 

spowodowanie śmierci. 

Ograniczając dalsze rozważania  

do problematyki nieumyślnego zachowania 

lekarza względem pacjenta (wszakże 

umyślność powodować będzie jego 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych), 

pod rozwagę poddać należy zagadnienie 

legalności czynności leczniczych. 

Czyniąc punktem wyjścia twier-

dzenie, iż w obecnych czasach poglądy 

doktryny ogniskują się w dwu wariantach 

koncepcji podkreślających wtórną lub 

pierwotną legalność czynności leczniczych, 

skupić swą uwagę należy na pierwszej  

z nich, która zasadza się na konstrukcji 

kontratypowego podejścia do zagadnienia. 

Jednocześnie, w artykule niniejszym chodzić 

będzie nie tyle o zaprezentowanie clou tejże 

odpowiedzialności przez pryzmat wtórnej 

legalności tychże zabiegów, lecz o panora-

miczną prezentację poglądów doktryny 

polskiej na ułomności tkwiące u podstaw 

takiej konstrukcji. 

Stosownie do powyższego zauważyć 

należy, iż o legalności zabiegu można mówić 

w przypadku spełnienia przez niego szeregu 

przesłanek, a to: 

primo, wykonanie w celu leczniczym; 

secundo, wykonanie przez osobę 

uprawnioną; 

tertio, postępowanie w zgodzie  

z zasadami sztuki;  

quatro, pozyskanie prawnie doniosłej 

zgody pacjenta.  

Powyższe przesłanki dadzą się 

podzielić na obiektywne i subiektywne. 

Przesłanką subiektywną jest li tylko cel 

leczniczy, pozostałe należą zaś do grupy 

obiektywnej. 

Sam szeroko pojęty zabieg w takim 

ujęciu spełnia znamiona przestępstw 

przeciwko życiu i zdrowiu – jest on pierwot-

nie bezprawny i dopiero w sposób wtórny 

możemy wyłączyć bezprawność przy 

odwołaniu się do konstrukcji kontratypu.5  

Pojęcie to wprowadził W. Wolter  

na bazie niemieckiej teorii znamion 

negatywnych,6 uważając przy tym,  

                                                           
5 Tak: R. Kędziora, Odpowiedzialność karna 
lekarza w związku z wykonywaniem czynności 
medycznych, Warszawa 2009, s. 42. 
6 Zob. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2005,  
s. 164. Szerzej: W. Wolter, Nauka o przestę-
pstwie, Warszawa 1973. Na marginesie warto 
odnotować, iż pojęcie kontratypu zyskało 
uznanie doktrynalne i – jako takie – na stałe 
ulokowało się w kanonie terminologii prawno-
karnej. Jest o tym bardziej interesujące, że sama 
konstrukcja znamion negatywnych nie została 
przez większość rodzimej doktryny przyjęta.  
Jej krytycy podnosili, że zaciera ona granice 
pomiędzy znamionami czynu zabronionego  
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że kontratyp czynności leczniczych jest 

pozaustawowy.7 Konieczne jest wystąpienie 

wszystkich przesłanek jednocześnie,  

w przeciwnym razie bezprawność zostaje 

utrzymana.  

Zwolennikiem legalności wtórnej,  

a zarazem przedstawicielem koncepcji 

obiektywno-subiektywnej, jest J. Sawicki, 

który podnosił, iż zabieg leczniczy jest 

kontratypem pod warunkiem wykonania  

go zgodnie z aktualnym stanem wiedzy 

medycznej, z zachowaniem do całości 

zabiegu celu leczniczego. Autor ten twierdzi 

ponadto – nolens volens chyba trafnie –  

że zabieg operacyjny, przeprowadzony bez 

zgody pacjenta i przy ujemnych 

konsekwencjach pozostaje wprawdzie 

bezprawny, narusza jednak wolność 

człowieka zamiast życia i zdrowia.8  

                                                                                    
a prawną jego oceną (zob. np. K. Buchała, Prawo 
karne materialne, Warszawa 1989, s. 211  
i nast.). Nie bez pewnych racji podniósł A. Marek, 
że „Umyślne zabicie napastnika w ramach 
obrony koniecznej wypełnia przecież znamiona 
art. 148 § 1 KK, choć czyn taki nie jest 
przestępstwem, gdyż przepis art. 25 § 1 KK 
uchyla jego bezprawność. Drugi argument wiąże 
się z tym, iż zgodnie z zasadą nullum crimen sine 
lege znamiona czynów zabronionych muszą być 
dokładnie określone w ustawie (typizacja), 
podczas gdy okoliczności uchylające bezpra-
wność rzadko charakteryzują się taką ustawową 
określonością. Tylko niektóre kontratypy ujęte 
są w Kodeksie karnym, inne wynikają  
z różnorodnych wchodzących w grę przepis- 
ów pozakodeksowych” (tenże, Prawo karne, 
Warszawa 2007, s. 164). 
7 Zob. tenże, Nauka o przestępstwie, Warszawa 
1973, s. 196. 
8 Tak: tenże, Błąd sztuki przy zabiegu leczniczym 
w prawie karnym, Warszawa 1965, s. 35. 

Stosunkowo bliskie stanowisko  

w tym względzie prezentują T. Cyprian9  

i M. Sośniak.10 Pewną niedoskonałością 

takiego ujęcia jest uznawanie zabiegu 

leczniczego jako okoliczności, która wyłącza 

bezprawność i twierdzenie, że jego cechy 

odpowiadają tylko zewnętrznie naruszeniu 

ciała, nie spełniając przy tym znamion 

przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. 

Nie bez słuszności pogląd ten krytykuje  

za dogmatyczną niespójność A. Zoll.11 

K. Buchała kontratyp czynności 

leczniczej obwarował wymogiem przepro-

wadzania zabiegu rutynowego, w stosunku 

do którego istnieją sprecyzowane  

i powszechnie akceptowane zasady sztuki 

lekarskiej.  

Istotną różnicą w stosunku  

do poglądów wyżej wymienionych autorów 

jest dołączenie zgody pacjenta jako 

przesłanki warunkującej kontratyp.12 

Różnica praktyczna polegać ma na tym,  

że w wypadku braku zgody pacjenta lekarz 

odpowiadał za przestępstwo przeciwko 

życiu i zdrowiu w zbiegu z odpowie-

dzialnością za przestępstwo przeciwko 

wolności. 

Do koncepcji wtórnej legalności 

można zaliczyć poglądy A. Gubińskiego  

                                                           
9 Zob. T. Cyprian, P. Asłanowicz, Karna i cywilna 
odpowiedzialność lekarza, Kraków 1949, s. 20. 
10 Zob. M. Sośniak, Elementy zawodowe 
odpowiedzialności odszkodowawczej, Pal. 1964, 
z. 9, s. 4. 
11 Zob. tenże, Odpowiedzialność karna lekarza  
za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988,  
s. 8. 
12 Por. K. Buchała, Zachowanie w warunkach 
umiarkowanego ryzyka, St. Praw. 1986, nr 1-2,  
s. 157. 
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i S. Śliwińskiego, jednakowoż jest to kwestia 

sporna. Nie wszyscy autorzy zgadzają się 

bowiem z taką klasyfikacją zapatrywań tych 

dwu autorów w tym względzie. Za uznaniem 

ich za krytyków koncepcji kontratypowej 

opowiada się R. Kędziora.13 Pierwszy z nich 

ujmuje czynności lecznicze wraz z pozosta-

łymi okolicznościami wyłączającymi 

bezprawność, a warunkuje jej wyłączenie 

zgodnością z zasadami lege artis i celem 

leczniczym. Zgoda połączona z dokonywa-

niem czynności leczniczej przez lekarza  

w zakładzie leczniczym warunkuje 

zgodność z przedmiotowym porządkiem 

prawnym. Istotnym jest jednak fakt,  

że czynność lecznicza, w samej swej istocie 

jest społecznie pożądana z racji celu,  

do którego zmierza i właśnie ten fakt jest 

podstawą wyłączenia karnej bezprawności 

czynu, co też czyni jego stanowisko 

krytycznym względem koncepcji kontraty-

powej.14 Za nie do końca poprawny należy 

więc uznać pogląd J. Sawickiego, klasyfiku-

jący wyżej wymienionego autora jako 

przedstawiciela tego właśnie nurtu  

w doktrynie.15 

Tylko dwie przesłanki konieczne  

do wyłączenia bezprawności wymieniali  

I. Andrejew i M. Cieślak. Uważali oni, że tak 

naprawdę tylko dwa fakty są istotne przy 

uznawaniu czynności leczniczej za legalną. 

Elementem obiektywnym jest dokonanie 

                                                           
13 Zob. tenże, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 45. 
14 Zob. A. Gubiński, Czynności lecznicze, 
przerywanie ciąży, zabiegi kosmetyczne, NP 
1960, s. 770. 
15 Zob. J. Sawicki, Błąd…, op. cit., s. 35. 

czynności zgodnie z zasadami sztuki  

i wiedzy leczniczej, a elementem subiekty-

wnym jest to, by czynność ta podjęta była  

w celu leczniczym. Pomijali oni zgodę  

i posiadanie stosownych uprawnień, więc 

przy spełnieniu dwóch podstawowych 

przesłanek bezprawność kryminalna  

za śmierć, rozstrój zdrowia lub uszkodzenie 

ciała byłaby wyłączona.16 

Jedną z pierwszych wyraźnych 

krytyk koncepcji kontratypowej przeprowa-

dził S. Śliwiński. Zwracał on uwagę, że tak 

naprawdę zabieg leczniczy tylko w sposób 

pozorny narusza ciało pacjenta, przez  

co krzywda wyrządzona ma taki właśnie 

charakter. Celem działania lekarza jest 

poprawa zdrowia pacjenta, bądź uratowanie 

go przed śmiercią, przeto niesłusznym 

byłoby uznawanie tego postępowania  

za bezprawne. Kluczowym jest zatem brak 

ataku na dobro prawem chronione. Autor 

przyjmuje, że aby zabieg leczniczy uznany 

był przez prawo za legalny, konieczny jest 

tylko cel leczniczy i przeprowadzenie  

go w sposób zgodny z wiedzą i sztuka 

medyczną. Zgodę należy uzyskać, o ile  

to możliwe, a przeprowadzić zabieg może 

ten, kto potrafi zrobić to prawidłowo. Tak 

naprawdę celem jest odwrócenie niebezpie-

czeństwa, więc nie można tu mówić  

                                                           
16 Zob. I. Andrejew, Polskie prawo karne  
w zarysie, Warszawa 1978, s. 222. Por.  
M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemo-
wego ujęcia, Warszawa 1994, s. 244 i nast. 
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o odpowiedzialności za uszkodzenie ciała 

lub śmierć pacjenta.17  

S. Śliwińskiemu wtóruje L. Lernell, 

który podkreśla, że czynność lecznicza jest – 

co do zasady – legalna.18 

Ich poglądy wydaje się także 

aprobować G. Rejman.19 Zauważa ona także 

praktyczny problem kontratypowej teorii, 

który ujawnia się w kwestii dowodowej –  

w momencie, gdy lekarz dokonuje amputacji 

kończyny objętej nowotworem, zmuszony 

byłby wykazać, że decyzja ta była konieczna, 

a tak ustawiony ciężar dowodu byłby trudny 

do zaakceptowania ze względu na faktyczną 

niemożność jego przeprowadzenia.20 

                                                           
17 Tak: tenże, Polskie prawo karne materialne – 
część ogólna, Warszawa 1946, s. 191. 
18 Por. L. Lernell, Prawo karne. Część ogólna, 
Warszawa 1969, s. 248 i nast. 
19 Zob. taż, Odpowiedzialność karna lekarza, 
Warszawa 1991, s. 32. 
20 W kontekście rozkładu ciężaru dowodowego 
szczególnego znaczenia nabiera problematyka 
kauzalności, albowiem – jak się wydaje – także 
dowodzenie w płaszczyźnie przebiegu związku 
przyczynowo-skutkowego spoczywałoby  
na lekarzu. Jednocześnie przecież jest tak, że dla 
przyjęcia jego odpowiedzialności karnej 
elementem koniecznym jest możliwość połą-
czenia działań ze skutkiem, które one spowodo-
wały. Trzeba jednak zaznaczyć, że prawnie 
istotne jest w tej sytuacji tylko obiektywne 
przypisanie skutku. W odniesieniu do przestę-
pstw skutkowych – a takimi są przypadki 
odpowiedzialności karnej lekarza za niepowo-
dzenie w leczeniu – brak ustalenia, że dane 
zachowanie spowodowało określony skutek 
uniemożliwia realizację wszystkich znamion 
czynu zabronionego (zob. A. Liszewska, 
Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce 
lekarskiej, Kraków 1998, s. 131) Mamy  
do czynienia w tej kwestii z kategorią 
normatywną, nie zaś ontologiczną. Zajmując się 
tematyką przypisywalności skutku w kontekście 
lekarzy rozważamy tak naprawdę przypisanie 
takich skutków jak śmierć, uszczerbek  
na zdrowiu, narażenie pacjenta na niebezpie-
czeństwo i – w wyjątkowych sytuacjach – 

Jednym z największych krytyków 

wtórnej bezprawności czynności leczni-

czych w polskim piśmiennictwie jest A. Zoll, 

który twierdzi, że „regułami wyznaczają-

cymi obszar zachowań społecznie akcepto-

walnych są reguły postępowania medy-

cznego. Zabieg leczniczy przeprowadzony 

zgodnie z tymi regułami nigdy nie będzie 

stanowił czynu realizującego znamiona typu 

przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. 

Pociągniecie lekarza do odpowiedzialności 

karnej za przestępstwo przeciwko życiu  

lub zdrowiu, popełnione w związku  

z przeprowadzonym zabiegiem leczniczym, 

jest możliwe tylko wówczas gdy zostały 

naruszone reguły postępowania leczni-

czego”.21  

Tak sformułowane przez A. Zolla 

zarzuty ulokować można w koherencji  

z następującymi kwestiami: 

primo, A. Zoll określa cel zabiegu jako 

element nadrzędny, odwołując się przy tym 

– jak się wydaje – do myśli sformułowanej 

przez J. Śliwińskiego, wskazując, że działa-

nia zmierzające do ratowania życia  

i zdrowia pacjenta lub też zmniejszenia jego 

                                                                                    
narażenie abstrakcyjne (por. ibidem).  
W konkluzji trafnie zatem podnosi A. Liszewska, 
że: „Obiektywne przypisanie skutku nie wyczer-
puje się w ustaleniu związku przyczynowego 
między zachowaniem sprawcy a określoną 
zmianą w świecie zewnętrznym. Przesłanką 
odpowiedzialności karnej jest nie tyle istnienie 
związku przyczynowego między zachowaniem  
a skutkiem, ile obiektywna możliwość przypi-
sania spowodowania tego skutku określonej 
osobie. Od tej możliwości zależy ustalenie 
sprawstwa czynu zabronionego jako konie-
cznego warunku odpowiedzialności” (ibidem,  
s. 132). 
21 A. Zoll, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 13. 
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cierpień nie można uznać za atak na jego 

zdrowie i życie. Wyprowadza więc legalność 

zabiegów od interesów chronionych przez 

daną normę prawną. Na poparcie tej tezy 

przywołuje słowa W. Woltera, który 

twierdził, iż „Uzasadnieniem prawności jest 

niewątpliwie fakt pewnej wewnętrznej 

kolizji interesów specyficznej normy. 

Kolidują tutaj bowiem nie interesy różnych 

osób, ale izolowane jednorazowe interesy 

tej samej istoty. I właśnie tym tłumaczy się, 

że zabieg właściwie zmierza do tego 

samego, do czego zmierza norma, chroni 

życie i zdrowie wzięte jako całość”.22 

Dodatkowym argumentem ma być  

to, że przy założeniach koncepcji kontraty-

powej bezprawność zostaje wyłączona 

poprzez wyjątek, więc co do swej istoty 

czynność lecznicza pozostaje nielegalna.  

A. Zoll słusznie zauważa chwiejność takiej 

konstrukcji. Wtóruje mu M. Sośniak 

stwierdzając, że: „Trudno sobie […] 

wyobrazić tego rodzaju proces myślowy, 

wedle którego cywilista uważa każdy zabieg 

za sprzeczny z prawem, potem zaś dopiero 

szuka jakichś sztucznych uzasadnień 

wyłączenia tej bezprawności. Kto leczy 

człowieka nie uszkadza jego zdrowia, choć 

przy tym narusza jego ciało”;23  

secundo, podobnie jak G. Rejman,  

A. Zoll zwraca uwagę na problematykę 

dowodową – zauważa bowiem, że to spra-

wca musiałby udowodnić wystąpienie 

wszelkich okoliczności, które wyłączają 
                                                           
22 W. Wolter, Prawo karne, Warszawa 1946,  
s. 190 i nast. 
23 M. Sośniak, Cywilna…, op. cit., s. 44 i nast. 

bezprawność przy czynie, który zrealizował 

znamiona przestępstwa. Tak naprawdę 

obowiązek wykazania ciążyłby na lekarzu 

nawet przy zabiegu uznanym za udany,  

a z taką konsekwencją kontratypowej 

koncepcji trudno się zgodzić; 

tertio, najpoważniejszym manka-

mentem przedmiotowej koncepcji ma być, 

wedle A. Zolla, to, że przy jej założeniach 

należałoby uznać, iż lekarz narusza ciało 

pacjenta w sposób umyślny, zatem – aby 

zachować spójność systemu prawnego – 

prowadzący leczenie powinien odpowiadać 

za przestępstwo umyślne.24 

Koncepcję kontratypową odrzuca 

również R. Kędziora stwierdzając, że główny 

zarzut, który tak naprawdę sprawia,  

iż nie powinna ona być stosowana, polega 

po prostu na traktowaniu czynności 

leczniczej jako pierwotnie bezprawnej,  

a sztuczne wtórne jej legalizowanie jest 

trudne do uzasadnienia.25 

W recenzji książki A. Zolla, 

dotyczącej odpowiedzialności karnej 

lekarza, M. Filar zaznacza, że umyślność  

i nieumyślność „nie realizuje się przecież 

jedynie w warstwie czysto behawioralnej, 

lecz także normatywnej. Działać umyślnie  

w sensie prawnokarnym nie oznacza 

przecież tylko wykonać umyślnie  

(tj. przy zaangażowaniu woli i świadomości) 

jakąś czynność, lecz także robić to dla 

                                                           
24 Tak: tenże, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 9  
i nast. 
25 Tak: tenże, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 49. 
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naruszenia określonego, chronionego 

prawnie dobra”.26  

Podzielając trafność powyższej 

refleksji, A. Liszewska wskazuje na niekon-

sekwencję argumentacji A. Zolla, który  

z jednej strony podnosi, że traktowania 

działalności lekarza jako ataku na życie  

i zdrowie pacjenta nie da się pogodzić  

z pierwotnym celem czynności leczniczej 

zmierzającej do ochrony tych dóbr, z drugiej 

zaś przypisuje koncepcji kontratypowej 

nakaz traktowania działania lekarza jako 

przestępstwa umyślnego, pomijając przy 

tym zupełnie subiektywny element celu 

leczniczego. Niemożliwym jest wszakże  

w stosunku do jednego dobra prawnego 

działać zarówno atakując je, jak i próbując 

chronić.27 

Bacząc na ograniczone ramy 

objętościowe narzucone niniejszemu arty-

kułowi, zrezygnować trzeba z czynienia 

obszerniejszej rekapitulacji. Wydaje się  

też, że sama jego koncepcja, ogniskująca się 

wszakże na prezentacji krytycznych 

                                                           
26 Tenże, Recenzja książki A. Zolla pt. Odpowie-
dzialność karna lekarza za niepowodzenie  
w leczeniu, PiP 1990, nr 1, s. 121. 
27 Tak: taż, Odpowiedzialność…, op. cit., s. 72.  
W tym miejscu warto odnotować, że nie chodzi – 
jak się wydaje – A. Liszewskiej o rozsadzenie 
konstrukcji przestępstwa poprzez obalenie 
elementu materialnego w jego definicji w postaci 
społecznej szkodliwości czynu. W takiej sytuacji 
bowiem zachowanie lekarza także traciłoby 
przymiot przestępczego, jednak nie na skutek 
braku cechy materialnej przestępstwa,  
a w rezultacie uchylenia bezprawności. Szerzej 
na temat relacji kontratypu do elementu 
materialnego w strukturze przestępstwa:  
A. Marek, Stopień społecznego niebezpieczeń-
stwa czynu jako podstawa umorzenia 
postępowania karnego, Toruń 1970, zwł. s. 39  
i nast. 

względem konstrukcji kontratypowej 

legalności zabiegów leczniczych, dokonana 

w dodatku w tej samej konieczności li tylko 

w zarysie, uzasadnia możliwość zamknięcia 

tekstu w tym miejscu, przy ograniczeniu się 

do stwierdzenia, że – pomimo wyłuszczo-

nych powyżej wątpliwości – legalizacja 

wtórna czynności leczniczych zasługuje 

jednak na uwagę, a – przynajmniej – na nie 

odrzucanie jej en bloc. 
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Egzekucja przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem – 

zagadnienia wstępne 

Bernard Długosz 

 

Egzekucja przez zarząd przymusowy 

to szczególny sposób egzekucji świadczeń 

pieniężnych dochodzonych od dłużnika 

będącego przedsiębiorcą prowadzącym 

działalność gospodarczą w formie przedsię-

biorstwa. A contrario nie będzie można 

prowadzić egzekucji przez zarząd przymu-

sowy w stosunku do przedsiębiorców, 

którzy takiej działalności w formie 

przedsiębiorstwa nie prowadzą. 

Przepisy o zarządzie przymusowym 

zostały wprowadzone do Kodeksu postępo-

wania cywilnego ustawą z dnia 2.07.2004 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych ustaw1. 

Zgodnie z art. 10641 § 1 k.p.c. jest  

to egzekucja z dochodów uzyskiwanych  

z tejże działalności, w przeciwieństwie  

do egzekucji mającej na celu sprzedaż 

przedsiębiorstwa, co czyni ten sposób 

egzekucji nad wyraz korzystnym z ekono-

micznego punktu widzenia dla dłużnika, 

który po jej przeprowadzeniu będzie mógł 

nadal swobodnie dysponować swoim 

przedsiębiorstwem. Nie zmienia to faktu,  

że także w stosunku do wierzyciela może się 

on okazać pomyślny, albowiem trafne 

wydaje się być stwierdzenie, iż egzekucja  

z przedsiębiorstwa, jako nierozerwalnej 

                                                           
1 Dz. U. Nr 172, poz. 1804. 

całości, okaże się skuteczniejsza niż  

z poszczególnych jego składników.  

Jednakże nie zawsze tak będzie 

wyglądał obraz po zakończeniu postępo-

wania egzekucyjnego w wyniku ustano-

wienia nad przedsiębiorstwem zarządu 

przymusowego, gdyż należy pamiętać,  

że ten sposób egzekucji pozwala wierzycie-

lowi zaspokoić się wyłącznie z zysku, jaki 

będzie w stanie wygenerować przedsię-

biorstwo dłużnika czy jego wyodrębniona 

część. A będzie to zależało od wielu 

czynników koniunkturalnych, a także  

od zdolności menadżerskich ustanowionego 

zarządcy. Natomiast w pewnych wypad-

kach, bardziej powszechne sposoby 

dochodzenia świadczeń pieniężnych, przede 

wszystkim sprzedaż ruchomości lub 

nieruchomości, mogą okazać się bardziej 

korzystne. 

Także z punktu widzenia gospodar-

czego i społecznego, dalsze funkcjonowanie 

tego podmiotu stanie się mile widziane, 

ponieważ przedsiębiorca nadal będzie 

regulował swoje zobowiązania publiczno-

prawne, a pracownicy utrzymają dotych-

czasowe miejsca pracy, czego nie trzeba 

tłumaczyć w czasach zagrożenia kryzysem  

i utrzymującego się wysokiego bezrobocia. 
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Zgodnie z art. 10641 § 1 k.p.c. 

egzekucja przez zarząd przymusowy jest 

dopuszczalna przeciwko dłużnikowi 

prowadzącemu działalność gospodarczą  

w formie przedsiębiorstwa. Wypływa z tego 

wniosek, że podmiotem, wobec którego 

toczy się postępowanie egzekucyjne jest 

przedsiębiorca. Świadczy o tym również 

systematyka kodeksowa poprzez uregulo-

wanie tej instytucji w dziale poświęconym 

przepisom szczególnym o egzekucji  

z udziałem Skarbu Państwa i przedsię-

biorców2. Definicja legalna przedsiębiorcy 

znajduje się w Kodeksie cywilnym w art. 

431, gdzie jest on określany jako osoba 

fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna, prowadząca we własnym 

imieniu działalność gospodarczą lub 

zawodową3. Natomiast ustawa o swobodzie 

działalności gospodarczej4 w art. 4 ust. 2 

dodaje, że za przedsiębiorców uznaje się 

także wspólników spółki cywilnej  

w zakresie wykonywanej przez nich 

działalności gospodarczej. 

Jednakże niemożliwe jest prowa-

dzenie egzekucji przez zarząd przymusowy 

przeciwko wspólnikowi spółki cywilnej.  

Do takiego wniosku należy dojść po lekturze 

art. 863 § 3 k.c., gdzie czytamy, że w czasie 

trwania umowy spółki wierzyciel wspólnika 

nie może żądać zaspokojenia z jego udziału 

we wspólnym majątku wspólników  

                                                           
2 O. Marcewicz, [w:] A. Jakubecki (red.), Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz, 2008,  
s. 1431 
3 Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm. 
4 Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm. 

ani z udziału w poszczególnych składnikach 

tego majątku. Aczkolwiek nic nie stoi  

na przeszkodzie zastosowania tego 

szczególnego sposobu egzekucji w stosunku 

do przedsiębiorstwa stanowiącego majątek 

wspólników spółki cywilnej, jeśli są oni 

dłużnikami, a tytuł egzekucyjny został 

wydany przeciwko wszystkim wspólnikom. 

Potwierdzeniem takiego stanowiska  

są także przepisy o zarządzie przymuso-

wym, które odnoszą się do egzekucji nad 

przedsiębiorstwem albo jego wyodrębnioną 

częścią, a nic nie wspominają o udziale  

w majątku wspólnym przedsiębiorstwa5.  

Należy zauważyć, że nie można 

ustanowić zarządu przymusowego w sytu-

acji, gdy przedsiębiorca prowadzący 

działalność gospodarczą nie wykorzystuje  

w jej prowadzeniu przedsiębiorstwa.  

Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia  

w przypadku wykonywania wolnych zawo-

dów (prawnicy, lekarze, architekci, artyści, 

nauczyciele, itd.), gdzie przedsiębiorcą jest 

osoba fizyczna prowadząca działalność 

gospodarczą pod firmą będącą najczęściej 

jej imieniem i nazwiskiem, jednakże do jej 

prowadzenia będzie wykorzystywała 

przede wszystkim własne zdolności, wiedzę 

i doświadczenie zawodowe6. Z taką samą 

sytuacją zetkniemy się w przypadku, gdy 

działalność dłużnika ogranicza się tylko  

i wyłącznie do poboru periodycznych 

                                                           
5 J. Jagieła, [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks 
postępowania cywilnego, t. II, Komentarz  
do art. 506-1088, Warszawa 2006, str. 1242. 
6 Ibidem, s. 1243. 
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świadczeń, np. czynszu dzierżawy lub 

najmu. Jest to niezgodne z naturą opisywa-

nego środka egzekucyjnego, gdyż nie można 

ustanowić zarządu na dobrach majątko-

wych, gdzie tak naprawdę w ogóle on nie 

istnieje i pozostaje funkcją fizycznie 

niewykonalną7.  

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ten 

szczególny sposób egzekucji jest niedopu-

szczalny w stosunku do podmiotów, które 

są jedynie akcjonariuszami, w przypadku 

spółki akcyjnej, czy udziałowcami,  

w przypadku spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. W takiej sytuacji 

będziemy mieli do czynienia z odmiennym 

sposobem egzekucji świadczeń pieniężnych, 

a mianowicie z egzekucją z innych wierzy-

telności albo innych praw majątkowych8. 

Egzekucja przez zarząd przymu-

sowy, zgodnie art. 10641 § 1 k.p.c., ma dwa 

skorelowane ze sobą przedmioty. Pierwszy 

z nich to jeden ze składników majątku 

dłużnika, tj. przedsiębiorstwo, natomiast 

drugi to dochód uzyskany z działalności 

gospodarczej tegoż przedsiębiorstwa9. 

Definicja legalna przedsiębiorstwa znajduje 

się w art. 551 Kodeksu cywilnego, gdzie 

czytamy, że przedsiębiorstwo jest 

zorganizowanym zespołem składników 

                                                           
7 M. Buczkowski, Przedmiotowy zakres egzekucji 
przez zarząd przymusowy, Nowa Palestra 1938, 
Nr 9, s. 378. 
8 J. Jagieła, [w:] K. Piasecki (red.), op. cit.,  
s. 1241. 
9 H. Pietrzkowski, [w:] T. Ereciński (red.) Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz. Część 
trzecia. Postępowanie egzekucyjne, t. IV, 2007,  
s. 570. 

niematerialnych i materialnych przeznaczo-

nym do prowadzenia działalności 

gospodarczej, który obejmuje w szczegól-

ności: 

1) oznaczenie indywidualizujące przedsię-

biorstwo lub jego wyodrębnione części 

(nazwa przedsiębiorstwa); 

2) własność nieruchomości lub ruchomości, 

w tym urządzeń, materiałów, towarów  

i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe  

do nieruchomości lub ruchomości; 

3) prawa wynikające z umów najmu  

i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości 

oraz prawa do korzystania z nieruchomości 

lub ruchomości wynikające z innych 

stosunków prawnych; 

4) wierzytelności, prawa z papierów 

wartościowych i środki pieniężne; 

5) koncesje, licencje i zezwolenia; 

6) patenty i inne prawa własności przemy-

słowej; 

7) majątkowe prawa autorskie i majątkowe 

prawa pokrewne; 

8) tajemnice przedsiębiorstwa; 

9) księgi i dokumenty związane z prowadze-

niem działalności gospodarczej. 

Nie jest to katalog zamknięty, gdyż  

w przepisie zostało użyte znamienne 

sformułowanie „w szczególności”, które 

wskazuje jedynie na przykładowe wylicze-

nie przedmiotów wchodzących w skład 
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przedsiębiorstwa. Jeden z najznamie-

nitszych współczesnych cywilistów,  

Z. Radwański, uzupełniając nieco definicję 

kodeksową, zaliczył do desygnatów tego 

pojęcia także: lokalizację, dostęp  

do kredytów, dobrą markę oraz stałą 

klientelę. Autor podkreślił, że w art. 551 

Kodeksu cywilnego mamy do czynienia  

z definicją przedsiębiorstwa w ujęciu 

przedmiotowym10. Natomiast na gruncie  

art. 10641 § 1 k.p.c., pojęcie to zostało 

przedstawione w znaczeniu przedmiotowo-

funkcjonalnym, jako  zorganizowany zespół 

składników niematerialnych i materialnych, 

prowadzony przez profesjonalistę, którym 

jest przedsiębiorca (ujęcie przedmiotowe), 

który ma na celu zapewnić odpowiednie 

zaplecze do prowadzenia działalności 

gospodarczej (ujęcie funkcjonalne)11.  

W tym miejscu należy zastanowić się 

nad tym, czy można ustanowić zarząd 

przymusowy nad przedsiębiorstwem 

szczególnego typu, takim jak przedsię-

biorstwo bankowe czy dom maklerski, które 

funkcjonują na podstawie decyzji admini-

stracyjnej w formie zezwolenia, którego 

udziela Komisja Nadzoru Finansowego, 

zajmująca się sprawowaniem kontroli nad 

rynkiem finansowym. Wątpliwości w tej 

kwestii mogą się pojawić po wnikliwej 

lekturze przepisów znajdujących się  

w pewnych aktach prawnych rangi 

                                                           
10 Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, 
2005, s. 132. 
11 M. Krakowiak, Egzekucja przez zarząd 
przymusowy, 2011, s. 60. 

ustawowej. Pierwszym z nich jest ustawa  

o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym12, 

która stanowi, iż nie podlegają egzekucji 

aktywa stanowiące pokrycie funduszu 

ochrony środków gwarantowanych.  

Kolejnym, który zawiera podobną 

regulację, jest ustawa o obrocie instrumen-

tami finansowymi13. Jednakże ani w KPC, ani 

w innych ustawach, nie można się doszukać 

przepisów zabraniających ustanawiania  

w toku egzekucji nad przedsiębiorstwem 

bankowym czy domem maklerskim zarzą-

du przymusowego14. Należy zauważyć,  

że gdyby rzeczywiście doszło do takiej 

sytuacji, zarządca przymusowy musiałby 

posiadać wysokie kwalifikacje, doświad-

czenie i zdolności z zakresu zarządzania 

instytucjami finansowymi.  

Do nadania konkretnemu komple-

ksowi statusu przedsiębiorstwa nie jest 

konieczne, aby osoba prowadząca działal-

ność gospodarczą przy jego użyciu była 

jednocześnie jego właścicielem. Równie 

dobrze może być to dzierżawca lub 

użytkownik15. Do wszczęcia egzekucji nie 

stanowi przeszkody także fakt, że przedsię-

biorca zawiesił chwilowo prowadzenie 

działalności gospodarczej, jeśli w momencie 

rozstrzygania wniosku przez sąd rejonowy 

nadal występuje zespół składników 

przeznaczony do jej wykonywania, zaś  

                                                           
12 Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm. 
13 Dz. U. z 2010 r. Nr.211, poz. 1384. 
14 M. Krakowiak, op. cit., s. 56-58. 
15 H. Pietrzkowski, [w:] T. Ereciński (red.), op. 
cit., s. 569. 
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do ponownego uruchomienia działalności 

nie potrzeba znacznych środków16. 

Egzekucję przez zarząd przymusowy 

nad przedsiębiorstwem można ograniczyć 

do jego części. Jednakże, aby tak się stało, 

muszą być spełnione kumulatywnie dwa 

warunki. Pierwszy – ta konkretna część 

przedsiębiorstwa, z której chcemy prowa-

dzić egzekucję, jest gospodarczo wyodrę-

bniona. Drugi – dochód uzyskany z tego 

szczególnego sposobu egzekucji, z tej części 

majątku dłużnika, powinien wystarczyć  

na zaspokojenie roszczeń wierzyciela  

czy kilku wierzycieli, jak to będzie miało 

miejsce w wielu przypadkach. Pierwszy jest 

spełniony, gdy wskazana część przedsię-

biorstwa jest pod względem organiza-

cyjnym, technicznym i ekonomicznym  

na tyle odrębna od całości przedsiębiorstwa, 

że może działać samo-dzielnie, niezależnie 

od funkcjonowania samego przedsię-

biorstwa17.  

Natomiast, zdaniem M. Uliasza, 

istotnym elementem determinującym 

wyodrębnienie jest to, aby generowanie 

dochodów z tej wyodrębnionej części nie 

wymagało korzystania z reszty składników 

wchodzących w skład tegoż przedsię-

biorstwa18. Jako przykłady wyodrębnionych 

części przedsiębiorstwa można wskazać 

zakład lub oddział przedsiębiorstwa. 

                                                           
16 M. Krakowiak, op. cit., s. 49-50. 
17 H. Pietrzkowski, [w:] T. Ereciński (red.),  
op. cit., s. 572-573. 
18 M. Uliasz, Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz do art. 506-1217, tom II, 2007,  
s. 705. 

Aczkolwiek takiego zakwalifikowania 

będzie można dokonać jedynie po prze-

analizowaniu sytuacji panującej w konkret-

nym przedsiębiorstwie, wykorzystując  

w tym celu wyżej wymienione ustalenia. 

W doktrynie można znaleźć różne 

poglądy na temat ponoszenia ciężaru 

udowodnienia (onus probandi) czy choćby 

uprawdopodobnienia przesłanek z art. 

10645 k.p.c. Uprawdopodobnienie, w przeci-

wieństwie do udowodnienia, nie daje 

pewności co do prawdziwości konkretnego 

twierdzenia, lecz sprawia tylko, iż to twier-

dzenie staje się w wysokim stopniu 

prawdopodobne19. Jest to wyjątek od zasa-

dy, więc aby uczestnik postępowania mógł 

skorzystać z tej instytucji, musi o niej jasno 

stanowić przepis ustawy (art. 243 k.p.c.).  

Najbardziej skrajny i odosobniony 

pogląd prezentuje O. Marcewicz, która 

twierdzi, że to zadanie, udowodnienia 

przesłanek z art. 10645 k.p.c., spoczywa  

na barkach wierzyciela20. Podobnie twierdzi 

J. Jagieła, który opierając się na wykładni 

art. 10641 § 1 k.p.c. oraz 10643 § 1 k.p.c., 

mówiącym o rozpoznaniu wniosku  

o ustanowienie zarządu przymusowego  

na posiedzeniu niejawnym, który obarcza 

wnioskodawcę ciężarem uprawdopodobnie-

nia dochodu przedsiębiorstwa21. Odmienne 

zdanie w tej kwestii ma M. Krakowiak, 

                                                           
19 W. Broniewicz, Postępowanie cywilne  
w zarysie, wyd. VIII, 2008, s. 234. 
20 O. Marcewicz, [w:] A. Jakubecki (red.), op. cit., 
s. 1446. 
21 J. Jagieła, [w:] K. Piasecki (red.), op. cit.,  
s. 1245. 
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stojący na stanowisku, że ustawodawca nie 

nałożył na wnioskodawcę ani obowiązku 

uprawdopodobnienia, ani tym bardziej 

udowodnienia tych przesłanek, ponieważ 

powinien zająć się tym sąd, wykorzystując 

do tego instytucję wyjaśnień z art. 761 k.p.c., 

natomiast wierzyciel jest zobligowany 

wyłącznie do wskazania, we wniosku  

o wszczęcie egzekucji, na istnienie 

wyodrębnionej gospodarczo części 

przedsiębiorstwa, z którego dochodów 

będzie mógł się zaspokoić22.  

Zdaniem autora niniejszej pracy 

ostatni pogląd zasługuje na aprobatę, gdyż 

udowodnienie obu przesłanek z art. 10645 

k.p.c., a szczególnie drugiej z nich, 

dotyczącej przewidywanego dochodu  

po ustanowieniu zarządu przymusowego, 

który wystarczy do zaspokojenia roszczeń, 

jest dla wierzyciela praktycznie niemożliwe, 

ponieważ nie ma on dostępu do ksiąg 

handlowych oraz innych dokumentów 

związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, z których mógłby uzyskać 

rzetelne informacje na temat kondycji 

finansowej zorganizowanej części przedsię-

biorstwa. A nawet, gdyby taki wyjątek miał 

miejsce, nie ma pewności, że po ustanowie-

niu zarządu przymusowego sytuacja 

ekonomiczna przedsiębiorstwa, z różnych 

względów, choćby koniunkturalnych, nie 

ulegnie pogorszeniu.  

Jednakże pogląd wyrażony przez  

O. Marcewicz nie jest całkowicie bezpod-

                                                           
22 M. Krakowiak, op. cit., s. 75-76. 

stawny, bo przecież jeśli wierzyciel wnosi 

do sądu o ograniczenie egzekucji do części 

przedsiębiorstwa (jeden z licznych przeja-

wów zasady dyspozycyjności w postępo-

waniu egzekucyjnym), powinien znać  

na tyle dobrze poziom jej prosperowania, 

aby móc stwierdzić albo chociaż 

przypuszczać, że przeprowadzenie z niej 

egzekucji przyniesie oczekiwany skutek. 

Aczkolwiek kierując się wspomnianą 

wcześniej zasadą dyspozycyjności, należy 

dojść do wniosku, że skoro wnioskodawca 

życzy sobie, aby egzekucją przez zarząd 

przymusowy została objęta wyłącznie 

wyodrębniona część przedsiębiorstwa,  

a przepisy k.p.c. na to zezwalają, sąd  

po dokonaniu odpowiednich ustaleń 

powinien wydać postanowienie o wszczęciu 

egzekucji z dochodów tej właśnie części 

przedsiębiorstwa.  

Egzekucja przez zarząd przymusowy 

może być wszczęta na wniosek uprawnio-

nego podmiotu (tak się zazwyczaj staje),  

z urzędu na żądanie (zarządzenie) sądu  

I instancji, który sprawę rozpoznawał,  

a także na żądanie albo polecenie 

uprawnionego do tego organu.  

Wniosek może być złożony przez 

wierzyciela wskazanego w tytule wykona-

wczym, a także na jego rzecz przez 

prokuratora, inny organ działający na takich 

samych zasadach jak prokurator albo 

organizację pozarządową23. Natomiast 

wykluczone jest, aby mógł dokonać tego 

                                                           
23 W. Broniewicz, op. cit., s. 446 
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sam dłużnik, w którego interesie  

z pewnością leży zastosowanie tego 

szczególnego sposobu egzekucji, aby 

uchronić się od przymusowej sprzedaży 

przedsiębiorstwa lub poszczególnych jego 

składników nieodzownych dla prawidło-

wego prowadzenia działalności gospo-

darczej24. 

Wszczęcie egzekucji z urzędu jest 

dopuszczalne w sprawach, w których 

występuje możliwość wszczęcia także 

postępowania rozpoznawczego z urzędu, 

np. w sprawie należącej do sądu 

opiekuńczego (art. 570 k.p.c.), w sprawie  

o zabezpieczenie spadku oraz sporządzenie 

spisu inwentarza (art. 635 k.p.c.), w sprawie 

o zabezpieczenie roszczenia (art. 732 k.p.c.). 

Taka sama sytuacja ma miejsce  

w przypadku sprawy alimentacyjnej  

(art. 1085 k.p.c.), choć postępowanie 

rozpoznawcze w tym przypadku nie jest 

wszczynane z urzędu, to jednak egzekucja 

jest wszczynana z urzędu na żądanie sądu  

I instancji, który sprawę uprzednio 

rozpoznał25. Należy jednakże podkreślić,  

że zgłoszenie żądania wszczęcia egzekucji 

jest uprawnieniem sądu, nie zaś jego 

obowiązkiem26. 

Organem uprawnionym do żądania 

(polecenia) wszczęcia egzekucji jest sąd  

lub prokurator w sprawach dotyczących 

egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat 

                                                           
24 J. Jagieła, [w:] K. Piasecki (red.), op. cit.,  
s. 1244. 
25 W. Broniewicz, op. cit., s. 446 
26 M. Krakowiak, op. cit., s. 184. 

sądowych oraz kosztów postępowania 

należnych Skarbowi Państwa, a także sąd 

administracyjny w sprawach dotyczących 

orzeczonej grzywny27. Ustawodawca nie 

traktuje wszczęcia egzekucji z urzędu oraz 

na żądanie uprawnionego organu jako 

jednej instytucji. Wskazuje na to budowa 

art. 796 k.p.c., w którym wszczęcie z urzędu 

znajduje się w § 2, natomiast na żądanie 

uprawnionego organu zostało umieszczone 

w § 3 tego artykułu. Aczkolwiek z prakty-

cznego punktu widzenia nie ma to żadnego 

znaczenia, gdyż dalszy bieg postępowania 

egzekucyjnego w obu wypadkach niczym się 

od siebie nie różni28. 

Z dużą dozą pewności można 

stwierdzić, iż w obrocie prawnym o wiele 

częściej pojawi się wniosek wierzyciela,  

a przypadki, w których dojdzie do wszczęcia 

egzekucji przez zarząd przymusowy  

z urzędu na żądanie sądu I instancji albo  

na żądanie uprawnionego organu, będą 

miały charakter precedensowy29. Do takiego 

wniosku, można dojść po przeanalizowaniu 

charakteru roszczeń, które mogą być objęte 

wszczęciem egzekucji z urzędu na żądanie 

sądu I instancji, ponieważ często nie mają 

one nawet pieniężnego charakteru.  

W przypadku egzekucji świadczeń 

alimentacyjnych, także trudno sobie 

wyobrazić, aby doszło do wykorzystania 

                                                           
27 W. Broniewicz, op. cit., s. 447. 
28 W. Siedlecki, [w:] Z. Resich, W. Siedlecki(red.), 
Kodeks postępowania cywilnego, Komentarz, 
1969, s. 1099. 
29 M. Krakowiak, op. cit., s. 185. 
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tego szczególnego sposobu egzekucji, gdyż 

zazwyczaj mają one charakter permanentny, 

co oznaczałoby długotrwałe, nawet 

kilkunastoletnie pozbawienie dłużnika 

zarządu nad przedsiębiorstwem.  

Natomiast sprawy, w których 

dochodzi do wszczęcia egzekucji z inicja-

tywy uprawnionych organów, najczęściej  

są oparte na egzekucji z ruchomości, 

rachunku bankowego, bądź wynagrodzenia 

za pracę, gdyż sprawniej i efektywniej jest  

ją przeprowadzić. 

Dla właściwego i pełnego zrozumie-

nia przedstawianej instytucji stosowne,  

a nawet konieczne jest dokonanie w tym 

miejscu pewnej subtelnej dystynkcji, która 

niejednokrotnie może umknąć mniej 

uważnemu obserwatorowi, a mianowicie 

trzeba dokonać rozgraniczenia pomiędzy 

momentem wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego, a momentem wszczęcia 

egzekucji. Jak słusznie zauważa W. Bronie-

wicz takie pomyłki zdarzają się nader często 

i ich przykłady możemy odnaleźć nie tylko 

w piśmiennictwie, ale co gorsza nawet 

ustawodawca nie uchronił się od takich 

nieścisłości. Należy zatem zaznaczyć,  

iż są to pojęcia odrębne i nie należy  

ich ze sobą utożsamiać30.  

W przypadku modelowego 

przebiegu postępowania egzekucyjnego 

zostaje ono wszczęte wcześniej, natomiast 

jego zakończenie następuje później niż jest 

                                                           
30 W. Broniewicz, op. cit., s. 446. 

to w przypadku egzekucji. W obrocie 

prawnym może także dojść do wypadków, 

w których postępowanie egzekucyjne 

zostaje zakończone bez wszczynania,  

a nawet przeprowadzania egzekucji,  

co dzieje się w przypadku umorzenia 

postępowania egzekucyjnego albo odmowy 

wszczęcia egzekucji31. Trzeba dostrzegać,  

że między momentem wszczęciem całego 

postępowania egzekucyjnego, a wszczęciem 

samej egzekucji są podejmowane pewne 

czynności, które nie należą do czynności 

egzekucyjnych w rozumieniu art. 759 k.p.c., 

np. badanie formalne wniosku o wszczęcie 

egzekucji32. 

Złożenie wniosku o wszczęcie 

egzekucji albo skierowanie do organu 

egzekucyjnego polecenia, zarządzenia lub 

żądania o takiej treści, powoduje otwarcie 

właściwego postępowania egzekucyjnego33. 

Natomiast nie wywołuje jeszcze wszczęcia 

egzekucji, gdyż ma dopiero na celu jej 

wszczęcie. Ustalenie tego momentu jest 

niezmiernie istotne, gdyż z tą chwilą wiążą 

się doniosłe skutki prawne. Zgodnie z art. 

10647 k.p.c. z chwilą wszczęcia egzekucji 

przez zarząd przymusowy, zarząd 

uprzednio ustanowiony w ramach postępo-

wania zabezpieczającego, zostanie dalej 

prowadzony na podstawie przepisów 

dotyczących egzekucji przez zarząd 

                                                           
31 Tenże, Postępowanie egzekucyjne i egzekucja 
w sprawach cywilnych, „Państwo i prawo” 1988, 
z. 8, s. 39. 
32 W. Broniewicz, op. cit., s. 446. 
33 Ibidem, s. 446; J. Jagieła, [w:] K. Piasecki (red.), 
op. cit., s. 1247-1248. 
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przymusowy. Natomiast art. 106412 § 1 

k.p.c. przewiduje, że prowadzenie egzekucji 

świadczeń pieniężnych innymi sposobami  

z majątku dłużnika wchodzącego w skład 

przedsiębiorstwa niż egzekucja przez 

zarząd przymusowy jest niedopuszczalne  

po wszczęciu egzekucji. Także czynności 

prawne dłużnika dotyczące mienia objętego 

zarządem dokonane po wszczęciu egzekucji 

są nieważne (art. 10649 k.p.c.). 

Jak wskazano w literaturze 

przedmiotu, egzekucja zostaje rozpoczęta 

poprzez dokonanie przez odpowiedni organ 

egzekucyjny pierwszej czynności egzeku-

cyjnej34. Należy się zastanowić, której 

czynności nadać takie miano: czy wydaniu 

przez sąd rejonowy postanowienia  

o wszczęciu egzekucji przez zarząd przymu-

sowy, uprawomocnieniu się tegoż postano-

wienia, jego doręczeniu, czy może objęciu 

zarządu przymusowego przez odpowiednią 

osobę powołaną w tym celu35. 

Na pierwszy rzut oka, wydaje się,  

że chodzi o moment objęcia zarządu 

przymusowego przez powołanego przez sąd 

zarządcę. Za takim stwierdzeniem 

przemawia wyżej wymieniona reguła,  

iż egzekucja zostaje rozpoczęta poprzez 

dokonanie przez odpowiedni organ 

egzekucyjny pierwszej czynności egzeku-

cyjnej. Aczkolwiek, aby móc to stwierdzić 

należy się zastanowić, czy zarządca jest 

organem egzekucyjnym, a objęcie przez 

                                                           
34 W. Broniewicz, op. cit., s. 446. 
35 M. Krakowiak, op. cit., s. 162. 

niego zarządu, pierwszą czynnością 

egzekucyjną.  

Witold Broniewicz wskazuje,  

że oprócz sądu rejonowego i komornika 

organem egzekucyjnym jest także zarządca 

przymusowy w wypadkach w ustawie 

przewidzianych36. Poczynione ustalenie 

pociąga za sobą stwierdzenie, że w tym 

wypadku mamy do czynienia z czynnością 

egzekucyjną, gdyż może być ona dokonana 

wyłącznie przez organ egzekucyjny. 

Natomiast czynności podejmowane przez 

uczestników postępowania egzekucyjnego, 

będą nosiły miano czynności postępowania 

egzekucyjnego, a nie czynności egzekucyj-

nych37. Mimo że w sytuacji objęcia zarządu 

przymusowego przez powołaną w tym celu 

osobę, mamy do czynienia z organem 

egzekucyjnym oraz czynnością egzekucyjną, 

to jednakże nie można jej przyznać miana 

pierwszej czynności egzekucyjnej, gdyż 

stanowi już kolejną z rzędu czynność 

egzekucyjną. 

                                                           
36 W. Broniewicz, op. cit., s. 425. 
37 M. Krakowiak, op. cit., s. 162. 
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Status organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi  

lub prawami pokrewnymi 

Kamila Czekaj 

 

Uwagi wprowadzające 

Zgodnie z art. 104 ust. 1 pr. aut.1 

organizacjami zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi lub prawami 

pokrewnymi, zwanymi dalej "organizacjami 

zbiorowego zarządzania", są stowarzyszenia 

zrzeszające twórców, artystów wykona-

wców, producentów lub organizacje 

radiowe i telewizyjne, których statutowym 

zadaniem jest zbiorowe zarządzanie  

i ochrona powierzonych im praw autorskich 

lub praw pokrewnych oraz wykonywanie 

uprawnień wynikających z ustawy. Przepis 

art. 104 ust. 2 pr. aut. nakazuje stosować  

do tych organizacji przepisy prawa  

o stowarzyszeniach2. Ponadto obligatoryj-

nym warunkiem podjęcia działalności przez 

organizację zbiorowego zarządzania jest 

udzielenie zezwolenia na jej działalność 

przez ministra właściwego do spraw kultury 

i dziedzictwa narodowego (art. 104 ust. 3 

pr. aut.). Ratio legis art. 104 ust. 1 – 3 pr. aut. 

jest umożliwienie funkcjonowania tylko tym 

podmiotom, które dają rękojmię należytego 

zarządzania prawami autorskimi lub pokre-

wnymi. Podjęcie i prowadzenie działalności 

                                                           
1 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, t.j. Dz. U.  
z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm., dalej: pr. aut. 
2 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach, t.j. Dz .U. z 2001 r., Nr 79, 
poz. 855 ze zm., dalej: pr. stow. 

przez organizacje zbiorowego zarządzania 

podlega zatem przepisom należącym  

do różnych dziedzin prawa, a ich 

stosowanie nastręcza wielu trudności 

praktycznych. 

Przepis art. 104 ust.1 pr. aut. 

wskazuje, że statutowym zadaniem 

organizacji jest zbiorowe zarządzanie  

i ochrona powierzonych im praw. Pojęcie 

„zbiorowego zarządzania” nie jest jednak 

zdefiniowane w ustawie o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych i może oznaczać 

wiele form wykonywania praw autorskich 

lub praw pokrewnych przez organizacje3. 

Masowy charakter eksploatacji dóbr 

chronionych prawem autorskim uniemożli-

wia identyfikacje użytkowników, co spra-

wia, że kontrola sposobu korzystania  

z rezultatów twórczej pracy przez podmioty 

uprawnione staje się w praktyce niemożliwa 

bądź ekonomicznie nieopłacalna4. Zjawisko 

to najwcześniej dotknęło publiczne 

wykonania niedramatycznych dzieł muzy-

cznych, następnie przekaz kablowy, 

wypożyczanie i najem, a także dozwolony 

                                                           
3 E. Traple [w:] Prawo autorskie i prawa 
pokrewne. Komentarz, red. J. Barta, R. Markie-
wicz, Warszawa 2011, s. 612–613. 
4 M. Walerjan, Zakres zbiorowego zarządzania 
prawami autorskimi w polskiej ustawie 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz 
znaczenie tego pojęcia, Prace z wynalazczości  
i ochrony własności intelektualnej 2001, z. 78,  
s. 9. 
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użytek prywatny. Przez długi czas  

za wyjście z trudności związanych  

z indywidualnym zarządzaniem prawami 

autorskimi lub prawami pokrewnymi 

uznawano licencje ustawowe. Obecnie 

obserwuje się powrót do koncepcji 

wyłącznego charakteru uprawnień 

sprowadzanych wcześniej tylko do prawa 

wynagrodzenia. Zamiast licencji ustawo-

wych pojawia się zbiorowy zarząd, 

wykonywany przez wyspecjalizowane 

organizacje. Istota tego zarządu polega  

na tym, że organizacja uzyskuje stosowne 

upoważnienia dla twórców lub wykona-

wców, zawiera umowy licencyjne  

z użytkownikami dotyczące użytku dzieł  

na określonym polu eksploatacji, kontroluje 

użytek czyniony z dzieła, zbiera należne 

wynagrodzenia i zajmuje się ich rozdziałem 

pomiędzy uprawnionych. Taki system jest 

na ogół korzystny dla autorów i dla 

użytkowników utworów. Autorzy uzyskują 

możliwość kontroli eksploatacji i gwarancję 

stosownych wynagrodzeń, użytkownicy 

utworów mają zaś zapewniony łatwy dostęp 

do utworów, bez potrzeby szczególnego 

poszukiwania podmiotu uprawnionego 

celem prowadzenia z nim indywidualnych 

negocjacji5. 

Status prawny organizacji 

zbiorowego zarządzania regulowany jest 

przez przepisy pr. aut. oraz pr. stow., jednak 

na gruncie ich funkcjonowania pojawiło się 

zagadnienie dotyczące dookreślenia sfery 

                                                           
5 E. Traple, op.cit., s. 612-613. 

działalności wykonywanej przez te podmio-

ty z uwagi na fakt, iż podejmują one 

działania będące swoistymi usługami  

na rzecz określonych podmiotów – twór-

ców. Zbiorowy zarząd prawami autorskimi  

i pokrewnymi podejmowany przez 

organizacje zbiorowego zarządzania jest 

specyficznym zadaniem nałożonym przez 

ustawodawcę, co powoduje, że mogą  

go wykonywać tylko podmioty spełniające 

ściśle określone kryteria. Nie stoi to jednak 

na przeszkodzie uznaniu organizacji 

zbiorowego zarządzania za przedsiębiorcę. 

Organizacje te działając jak stowarzyszenia 

funkcjonują na tych samych zasadach, 

którymi kierują się podmioty na rynku 

gospodarczym. Sztucznym zabiegiem było 

by więc, odsuwanie organizacji zbiorowego 

zarządzania od rynku gospodarczego, skoro 

twórcy wykonując swoją pracę dążą  

do masowego udziału w sferze gospodarczej 

i rynkowej. Konsekwencje uznania organi-

zacji zbiorowego zarządzania za przedsię-

biorcę6 lub organizację non for profit  

są daleko idące. Będą one dotyczyły nie 

tylko sfery jej praw i obowiązków cywilno-

prawnych, ale też jej obowiązków 

publicznoprawnych, jak choćby uzyskania 

przez organizacje zbiorowego zarządzania 

statusu podatnika VAT7.  

                                                           
6 Patrz: B. Kleban, Organizacje zbiorowego 
zarządzania jako przedsiębiorcy, [w:] Prawo 
autorskie a prawo konkurencji, red. K. Lewando-
wski, Poznań 2009, s. 69. 
7 W wyroku NSA z dnia 9 września 2011 r., 
Związek Artystów Scen Polskich został uznany 
za świadczącego usługę polegającą na podpisy-
waniu umów licencyjnych z użytkownikami 



Wiedza Prawnicza nr 4/2013 Strona 22 
 

Pojęcie „przedsiębiorcy” w prawie 

polskim 

Podczas badania pojęcia „przedsię 

biorca” wysuwa się na pierwszy plan 

wielość definicji tego pojęcia, należących 

przy tym, tak do gałęzi prawa prywatnego, 

jak i publicznego, co zdecydowanie nie 

sprzyja prostemu zakwalifikowaniu danego 

podmiotu do tej kategorii. Wielość  

ta powoduje ponadto utrudnienia dla 

funkcjonowania obrotu gospodarczego oraz 

działań w sferze administracyjno-prawnej8. 

M. Szydło zauważa, że ustawo-dawca 

nierzadko wprowadza - kierując się 

specyfiką stosunków społecznych regulo-

wanych danym aktem prawnym - odrębną  

i swoistą definicję tego pojęcia, która  

ma zastosowanie jedynie na potrzeby 

danego aktu. W konsekwencji w polskim 

porządku prawnym brakuje jednej, 

powszechnie przyjętej definicji przedsię-

biorcy. Autor ten pisze, że stan taki jest  

w znacznej mierze usprawiedliwiony  

i zasadny (jako że trudno byłoby znaleźć 

jednolitą i w pełni uniwersalną formułę 

mogącą znaleźć zastosowanie w każdym 

                                                                                    
praw autorskich oraz zbieranie i rozdzielanie 
należnego wynagrodzenia uprawnionym twór-
com i wykonawcom od licencji udzielanych 
użytkownikom (I FSK 1215/10, cyt. za A. Tarka, 
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi z VAT, 
Rzeczpospolita z dnia 10 września 2011 r.,  
Nr 211). 
8 J. Olszewski zauważa, że zbyt częste zmiany  
w zakresie definiowania pojęć, nie zapewniają 
ciągłości prawnej oraz prowadzą do narastania 
zróżnicowania tych samych definicji w obszarze 
prywatnoprawnym i publicznoprawnym (Pojęcie 
„przedsiębiorca” w świetle ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, REiPS 2004, z. 4,  
s. 75). 

przypadku), tym niemniej, jak się wydaje,  

w niektórych przynajmniej sytuacjach 

wskazane byłoby większe ujednolicenie  

i zuniformizowanie wykorzystywanej przez 

ustawodawcę siatki pojęciowej9.  

Regulacje prawne dotyczące działal-

ności gospodarczej odgrywają istotną rolę 

także w prawie autorskim. Jak zauważa  

A. Kidyba przepisy odnoszące się do działal-

ności gospodarczej, w prawie polskim, 

oparte są na systemie podmiotowym, gdzie 

podstawową funkcję spełnia dokładne 

określenie podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą10. Prawo autorskie 

jako odrębna dziedzina prawa mieści się  

w systemie prawa cywilnego, w związku  

z tym, ważnym staje się określenie definicji 

przedsiębiorcy na gruncie Kodeksu cywil-

nego. Przepis art. 431 k.c. stanowi,  

iż przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba 

prawna oraz jednostka organizacyjna,  

o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca 

we własnym imieniu działalność 

gospodarczą lub zawodową. Przepis  

ten ma zbliżone brzmienie do definicji 

pojęcia „przedsiębiorca” zawartej w ustawie 

                                                           
9 M. Szydło, Swoboda działalności gospodarczej, 
Warszawa 2005, s. 66 - 67. Zobacz też:  
J. Olszewski, op.cit., s. 75. Autor ten proponował 
uregulowanie definicji „przedsiębiorcy” w akcie 
generalnym jakim jest Kodeks cywilny –  
na potrzeby prawa prywatnego oraz w akcie 
publicznoprywatnym, takim jak ustawa  
o swobodzie działalności gospodarczej. Podobny 
pogląd został wyrażony przez A. Kidybę, 
Galimatias z przedsiębiorcami. Co nowy akt 
prawny czy jego nowelizacja, to inna definicja, 
Rzeczpospolita z dnia 18 czerwca 2003 r.,  
Nr 141. 
10 A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2012,  
s. 14. 
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z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej11, mającej podsta-

wowe znaczenie w sferze publiczno-

prawnej12. Według art. 4 ust. 1 u.s.d.g. 

przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest 

osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka 

organizacyjna niebędąca osobą prawną, 

której odrębna ustawa przyznaje zdolność 

prawną – wykonująca we własnym imieniu 

działalność gospodarczą. Zgodnie zaś z art. 4 

ust. 1 u.s.d.g. za przedsiębiorcę uznaje się 

także wspólników spółki cywilnej  

w zakresie wykonywanej przez nich 

działalności gospodarczej. 

Definicje zawarte w Kodeksie 

cywilnym oraz w u.s.d.g. wskazują 

przesłanki uznania wymienionych tam 

podmiotów za przedsiębiorców. Jednakże 

dodatkowo Kodeks cywilny wskazuje,  

że dany podmiot nie musi prowadzić  

we własnym imieniu tylko działalności 

gospodarczej, dodaje bowiem przymiotnik 

„zawodową”, co oznacza, że przedsiębiorca 

nie ma jedynie na celu działalności 

nastawionej na zysk, ale też funkcjonuje  

w innych celach, którymi mogą być 

działania nienastawione na osiągnięcie 

zarobku13. 

                                                           
11 T.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1807 ze zm., 
dalej: u.s.d.g. 
12 Z. Radwański, Prawo cywilne. Część ogólna, 
Warszawa 2009, s. 20. 
13 Z. Radwański, Przegląd prawa cywilnego  
w świetle zmian Kodeksu cywilnego przeprowa-
dzonych ustawą z dnia 14 lutego 2003 r., PS 2003, 
Nr 7-8, s. 23. 

Pomiędzy zakresami pojęć 

„przedsiębiorca” w Kodeksie cywilnym  

i u.s.d.g. zachodzi stosunek krzyżowania się. 

W obu aktach prawnych te same podmioty 

uznawane są za przedsiębiorców. 

Odmiennie jednak niż na gruncie Kodeksu 

cywilnego status przedsiębiorcy w rozumie-

niu u.s.d.g. wiąże się z obowiązkiem 

dopełnienia niezbędnych formalności14, 

polegających na zgłoszeniu wniosku  

o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 

Biorąc pod uwagę poszczególne 

elementy definicji pojęcia "przedsiębiorca", 

należy stwierdzić, że przynależność 

organizacji zbiorowego zarządzania, jako 

osób prawnych, do kategorii podmiotów 

mogących potencjalnie zyskać status 

przedsiębiorcy w rozumieniu Kodeksu 

cywilnego i u.s.d.g jest możliwa z uwagi  

na spełnienie warunków nabycia tego 

statusu w świetle obu ustaw. Nie przeszka-

dza temu, co należy podkreślić, okoliczność, 

że organizacje zbiorowego zarządzania 

mogą działać tylko w formie prawnej 

stowarzyszeń. Te bowiem mogą, z mocy  

art. 34 pr. stow., prowadzić działalność 

gospodarczą.  

Pojęcie „przedsiębiorca” ukształto-

wano inaczej w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konku-

rencji15. Przepis art. 2 u.z.n.k. stanowi,  

że przedsiębiorcami są osoby fizyczne, 

                                                           
14 A. Kidyba, op.cit., s. 16. 
15 Dz. U. Nr 153, poz. 1503 ze zm, dalej: u.z.n.k. 
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osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 

niemające osobowości prawnej, które 

prowadząc, chociażby ubocznie, działalność 

zarobkową lub zawodową uczestniczą  

w działalności gospodarczej. Jak podkreślają 

E. Nowińska i M. du Vall, ustawodawca 

wprowadzając sformułowanie „prowadze-

nie, chociażby ubocznie, działalności 

zarobkowej lub zawodowej” ma na celu 

wskazanie, iż jest to prowadzenie własnej 

działalności, przy czym nie musi to być 

jedyna, ani nawet główna forma 

prowadzenia działalności16. W konsekwe-

ncji za przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 

u.z.n.k. można uznać także podmiot, który 

prowadzi działalność nie nastawioną  

na uzyskanie dochodu, niemniej jednak  

ta działalność ma charakter stały  

i zawodowy, czyli podmiot wykonujący 

swoje działania profesjonalnie.  

Na potrzeby niniejszych rozważań 

warto także wskazać na definicję 

przedsiębiorcy zawartą w ustawie z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  

i konsumentów17. Zgodnie z art. 4 pkt 1 lit  

a-d u.o.k.k. przedsiębiorcą jest osoba 

fizyczna, osoba prawna, a także jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości 

prawnej, organizująca lub świadcząca usługi 

o charakterze użyteczności publicznej, które 

nie są działalnością gospodarczą  

w rozumieniu przepisów o działalności 

gospodarczej. Ta definicja ma zdecydowanie 

                                                           
16 E. Nowińska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2010, s. 45. 
17 Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm., dalej: u.o.k.k. 

najszerszy zakres spośród przedstawionych 

wyżej18. Rozwiązanie przyjęte przez 

ustawodawcę ma na celu objęcie przepisami 

ustawy, wszystkich podmiotów, które 

pojawiają się na rynku, tj. miejscu w którym 

styka się popyt i podaż na określone dobro 

lub usługę. Tak szerokie ujęcie pojęcia 

„przedsiębiorca” pozwala na objęcie 

ochroną uczestników transakcji rynkowych 

na każdym obszarze, w którym niezbędne 

jest stosowanie prawa antymonopolowego 

dla wyrównania szans konkurencyjnych  

lub ochrony ich usprawiedliwionych 

interesów19. 

Zarówno twórcy, jak i użytkownicy 

dzieł nie mają wpływu na prowadzoną 

działalność przez organizacje zbiorowego 

zarządzania, a także na wysokość 

pobieranych przez nie tantiem, co powoduje 

iż organizacje zbiorowego zarządzania 

często prowadzą działalność występując 

niemalże jako monopoliści. Działalność 

organizacji zbiorowego zarządzania jest 

przedmiotem skarg kierowanych do Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-

tów, a w konsekwencji do Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Organy  

te są właściwe do rozstrzygania 

przedłożonych im spraw tylko wtedy, gdy 

organizacje zbiorowego zarządzania 

zostaną uznane za przedsiębiorców.  

Jak wskazuje orzecznictwo - zarówno 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji  

                                                           
18 Por. J. Olszewski, op. cit., s. 69. 
19 T. Szanciło, Przedsiębiorca w prawie polskim, 
PPH 2005, Nr 3, s. 11. 
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i Konsumentów, jak i Sąd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów kwalifikują 

organizacje zbiorowego zarządzania jako 

przedsiębiorcę. 

Pierwsze znaczące orzeczenie w tej 

sprawie zostało wydane przez Sąd 

Antymonopolowy20 dnia 20 grudnia 1995 r. 

W orzeczeniu tym Stowarzyszenie Autorów 

ZAiKS zostało uznane za podmiot 

prowadzący działalność gospodarczą  

na gruncie ustawy z dnia 24 lutego 1990 r.  

o przeciwdziałaniu praktykom monopolisty-

cznym21. Status przedsiębiorcy organizacji 

zbiorowego zarządzania został także 

potwierdzony w wyroku Sądu Anty-

monopolowego z dnia 1 kwietnia 1998 r.22. 

W kolejnym orzeczeniu Sądu Antymono-

polowego23 konsekwentnie uznano status 

organizacji zbiorowego zarządzania jako 

przedsiębiorcy, jednak w uzasadnieniu 

wyroku nie zostały sformułowane 

przesłanki prowadzące do tego wniosku24. 

Pojawiają się one dopiero w decyzji  

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów z dnia 16 lipca 2001 r.25, 

gdzie wskazano, że działania podejmowane 

                                                           
20 Obecnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów w Warszawie. 
21 XVII Amr 49/95, cyt. za M. Szaciński, Ustawa  
o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym 
a prawo autorskie, PS 1996, Nr  9, s. 54. 
22 XVII Ama 35/97, cyt. za B. Kleban, op.cit., s. 72. 
23 Wyrok z dnia 13 listopada 2000 r., XVII 11/00, 
Lex Nr 56536. 
24 B. Kleban, op.cit., s. 72. 
25 Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów z dnia 16 lipca 2004 r.  
w sprawie stosowania praktyk ograniczających 
konkurencję przez Stowarzyszenie Autorów 
ZAiKS w Warszawie, Nr RWA-21/2004, Dz. Urz. 
UOKiK Nr 4, poz. 320. 

przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS mają 

charakter usług świadczonych twórcom, 

przez co uczestniczą oni w wymianie 

handlowej, której przedmiotem są prawa 

autorskie. Organizacje zbiorowego zarzą-

dzania prowadzą działalność samodzielnie, 

dokonując obrotu dobrami niematerialnymi 

we własnym imieniu. Ponadto obrót 

prawami autorskimi realizowany jest  

w sposób stały i zorganizowany, a także 

odpłatny. Sąd Najwyższy również przyznał 

organizacji zbiorowego zarządzania status 

przedsiębiorcy, co miało miejsce w wyroku 

z dnia 6 grudnia 2007 r.26 na skutek 

odwołania od wskazanej wyżej decyzji 

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów. W wyroku tym Sąd 

Najwyższy przedstawił po raz pierwszy 

argumentację na rzecz uznania organizacji 

zbiorowego zarządzania za przedsiębiorcę 

w rozumieniu przepisów o ochronie 

konkurencji i konsumentów wskazując,  

że „przedsiębiorcą jest każdy, kto na danym 

rynku oferuje w sposób zorganizowany  

i ciągły, na własny rachunek i ryzyko, swoje 

produkty”. Sąd Najwyższy podkreślił przy 

tym, że niezarobkowy cel działalności 

stowarzyszeń nie pozbawia ich charakteru 

przedsiębiorcy, ponieważ w świetle Prawa  

o stowarzyszeniach zrzeszenie o celach 

niezarobkowych oznacza jedynie, że działal-

ność nie może być skierowana na osiąganie 

zysku27. 

                                                           
26 Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2007 r., III SK 
16/07, Dz.Urz. UOKiK z 2008 r., Nr 2, poz. 21. 
27 G. Materna, Status organizacji zbiorowego 
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Jeszcze inaczej pojęcie „przedsię-

biorca” jest określone w ustawie z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów  

i usług28. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy  

o VAT podatnikami są osoby prawne, 

jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, 

wykonujące samodzielnie działalność 

gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez 

względu na cel lub rezultat takiej 

działalności. W art. 15 ust. 2 ustawy o VAT 

zdefiniowano działalność gospodarczą, jako 

obejmującą wszelką działalność producen-

tów, handlowców lub usługodawców, w tym 

podmiotów pozyskujących zasoby naturalne 

oraz rolników, a także działalność osób 

wykonujących wolne zawody, również 

wówczas, gdy czynność została wykonana 

jednorazowo w okolicznościach wskazują-

cych na zamiar wykonywania czynności  

w sposób częstotliwy. Działalność gospo-

darcza obejmuje również czynności 

polegające na wykorzystywaniu towarów 

lub wartości niematerialnych i prawnych  

w sposób ciągły dla celów zarobkowych. 

Za przyjęciem stanowiska uznają-

cego organizacje zbiorowego zarządzania  

za przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy  

o VAT przemawiają argumenty przytoczone 

w wyroku WSA w Warszawie z dnia  

9 września 2009 r.29. W orzeczeniu tym 

wskazano, że podatnikami są osoby prawne, 

                                                                                    
zarządzania prawami autorskimi, Glosa 2009,  
Nr 1, s. 78-79. 
28 T.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., 
dalej: ustawa o VAT. 
29 VIII SA/Wa 223/08, opubl. Legalis. 

jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, 

wykonujące samodzielnie działalność 

gospodarczą, bez względu na jej cel  

i rezultat. Zdaniem WSA w Warszawie 

wykładnia przepisów pr. aut. oraz ustawy  

o VAT pozwala na uznanie organizacji 

zbiorowego zarządzania za podatnika, 

jednak tylko w części dotyczącej pobierania 

wynagrodzenia (prowizji) od twórców  

za wykonywanie zarządu prawami. Pogląd 

ten należy podzielić, mając na uwadze,  

iż pobierane wynagrodzenie od twórcy, 

choć wykorzystywane na cele statutowe, 

stanowi przejaw działań mających charakter 

zarobkowy i stały oraz profesjonalny. 

Otwarta natomiast pozostaje na gruncie 

prawa podatkowego kwestia gospodarczego 

charakteru pozostałej części działalności 

organizacji zbiorowego zarządzania. 

Ze względu na temat niniejszego 

opracowania trzeba jeszcze zwrócić uwagę 

na kwestie statusu organizacji zbiorowego 

zarządzania jako przedsiębiorcy na gruncie 

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  

o Krajowym Rejestrze Sądowym30 oraz 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo 

upadłościowe i naprawcze31. Obecnie żadna 

z tych ustaw nie zawiera własnej definicji 

pojęcia "przedsiębiorca"32. Na tle przepisów 

                                                           
30 T.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 ze zm., 
dalej: u.k.r.s. 
31 T.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1112 ze zm., dalej: 
p.u.n. 
32 Wcześniej p.u.n. zawierało własną definicję 
pojęcia „przedsiębiorca”. Ustawodawca zmienił 
jednak art. 5 ust. 2 p.u.n., mocą ustawy z dnia  
6 marca 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo 
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u.k.r.s. za przedsiębiorców należy uznać 

podmioty skatalogowane w art. 36 pkt 1-17 

u.k.r.s., który określa podmioty podlegające 

wpisowi do rejestru przedsiębiorców.  

Ze względu na temat niniejszego opracowa-

nia istotne znaczenie ma treść art. 36 pkt 3 

u.k.r.s., który nakazuje wpisać do rejestru 

przedsiębiorców inne osoby prawne, jeżeli 

wykonują działalność gospodarczą i podle-

gają obowiązkowi wpisu do rejestru,  

o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 u.k.r.s. 

Organizacje zbiorowego zarządzania 

podlegają wpisowi do rejestru organizacji 

społecznych, fundacji i stowarzyszeń,  

a w konsekwencji podlegają także wpisowi 

do rejestru przedsiębiorców, ponieważ 

prowadzą działalność gospodarczą. 

W Prawie upadłościowym i napra-

wczym ustawodawca nie wskazał podmio-

tów uznawanych za przedsiębiorców. 

Przepis art. 5 ust. 1 p.u.n. odsyła w tym 

zakresie do uregulowania zawartego  

w Kodeksie cywilnym. W żadnym przepisie 

p.u.n nie wskazano, czy organizacja 

zbiorowego zarządzania posiada zdolność 

upadłościową. Należy jednak rozważyć taką 

ewentualność, skoro podmiot ten prowadzi 

działalność gospodarczą, co za tym idzie 

może stanąć przed problemem niewypła-

calności. 

 

                                                                                    
upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy  
o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 53, 
poz. 434), poprzez wykreślenie definicji pojęcia 
„przedsiębiorca” i wpisanie w jego miejsce treści 
art. 5 ust. 3 p.u.n. 

Charakterystyczne cechy działa-

lności gospodarczej a działalność 

organizacji zbiorowego zarządza-

nia 

Powszechnie uznawanym kryterium 

prowadzenia działalności gospodarczej jest 

jej zarobkowy charakter33. Ta cecha 

oznacza, iż działalność podmiotu powinna 

być nakierowana na osiągnięcie zysków,  

co nie oznacza, że musi być ona 

dochodowa34. Należy jednak pamiętać  

o nieutożsamianiu celu zarobkowego  

z chęcią osiągnięcia zysku przez 

przedsiębiorcę, każda bowiem działalność 

gospodarcza zmierza do realizacji 

założonego przez nią celu, przez co podlega 

określonym regułom ekonomicznym. 

Zgodnie z tymi regułami przedsiębiorca 

działa tak, aby przy jak najmniejszym 

nakładzie środków osiągnąć jak najwyższe 

efekty35. W konkretnym stanie faktycznym 

może okazać się, że dana działalność nie jest 

działalnością rentowną, z uwagi na brak 

osiągnięcia celu dochodowego. Co oznacza, 

że nie jest to warunek sine qua non uznania 

podmiotu za przedsiębiorcę. 

Na uwagę zasługuje stanowisko 

przyjęte przez K. Siewicza, który wskazuje, 

iż organizacje zbiorowego zarządzania 

                                                           
33 A. Cieśliński, T. Korbutowicz, Wspólnotowe 
prawo gospodarcze, red. A. Cieśliński, Warszawa 
2007, s. 581. Podobny pogląd wyraził J. Barcz, 
Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne  
i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2003, s. 81. 
34 J. Lic, M. Łuc, Definicje pojęć „działalność 
gospodarcza” i „przedsiębiorca”, PiP 2008, Nr 10, 
s. 60. 
35 T. Szanciło, op.cit., s. 7. 
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działają jako przedsiębiorcy ze względu  

na pośrednictwo między twórcami  

a użytkownikami, za to pobierając 

prowizję36. Trudno nie zgodzić się  

z argumentacją przyjętą przez tego autora. 

Otóż słusznie zauważa on, że jedną  

z głównych funkcji zbiorowego zarządu jest 

pobieranie od użytkowników wynagrodze-

nia z tytułu korzystania z utworów  

i wypłacanie go twórcom. Od wynagro-

dzenia należnego twórcy jest pobierana 

prowizja, będąca formą wynagrodzenia  

za świadczoną usługę, następnie 

przeznaczaną na finansowanie własnej 

działalności. Ta prowizja jest świadczeniem 

wzajemnym przekazywanym organizacji 

zbiorowego zarządzania przez twórcę 

(potrącanym) za wykonywanie zarządu 

prawami. Przez takie przyjęcie roli 

organizacji zbiorowego zarządzania nie 

pozbawia się jej specyficznej funkcji 

nałożonej przez ustawodawcę37, przejawia-

jącej się w ochronie podmiotów uprawnio-

nych z tytułu praw autorskich.  

Mając na względzie charakter 

działań podejmowanych przez organizacje 

zbiorowego zarządzania można zauważyć, 

że poprzez obrót autorskimi prawami 

majątkowymi organizacje zbiorowego 

zarządzania osiągają zyski przejawiające się 

                                                           
36 Por. K. Siewicz, Organizacje zbiorowego 
zarządzania prawami autorskimi są przedsię-
biorcami, Rzeczpospolita z dnia 24 września 
2008 r., Nr 224. 
37 Por. M. Błeszyński, Czy rzeczywiście 
organizacje zbiorowego zarządzania są przedsię-
biorcami, Rzeczpospolita z dnia 10 października 
2008 r., Nr 238. 

w uzyskiwaniu wynagrodzenia za sprawo-

wanie zarządu i ochrony powierzonych  

im praw autorskich lub praw pokrewnych. 

Tak uzyskany dochód, zgodnie z art. 34  

pr. stow., nie może podlegać podziałowi 

pomiędzy członków, jednak ustawa pozwala 

na przeznaczenie go na działalność 

statutową. Jak wskazują M. Bukowski  

i E. Nowińska, choć działalność stowarzy-

szeń nie jest nastawiona na zysk, 

prowadzona przez nie działalność  

ma charakter zarobkowy, jedynie przepisy 

nakładają szczególne reżimy dysponowania 

tak osiągniętym zyskiem38. Jak łatwo 

zauważyć organizacje zbiorowego zarządza-

nia pobierając świadczenia dla twórców 

osiągają zysk w postaci potrącania części 

wynagrodzenia, który powinien być 

przeznaczony na ich działalność statutową. 

Odmienne stanowisko, co do możli-

wości uznania organizacji zbiorowego 

zarządzania za przedsiębiorcę, prezentuje 

M. Błeszyński. Kwestionuje on możliwość 

uznania czynności zbiorowego zarządzania 

prawami autorskimi lub pokrewnymi  

za działalność gospodarczą sensu largo,  

z uwagi na sprowadzenie specyficznych 

funkcji organizacji zbiorowego zarządzania 

do pozycji zwykłego przedsiębiorstwa 

pośredniczącego w usługach w zakresie 

obrotu prawami autorskimi39. Argumentowi 

temu można zarzucić pozaprawny, ocenny 

                                                           
38 E. Nowińska, M. Bukowski, Monopolistyczne 
praktyki stowarzyszeń, Rzeczpospolitaz dnia  
6 maja 1995 r., Nr 55. 
39 M. Błeszyński, op.cit. 
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charakter. Wypowiedź M. Błeszyńskiego 

sprowadza się bowiem do stwierdzenia,  

że istnieją takie rodzaje działalności, które 

choć spełniają przesłanki do uznania  

jej za gospodarczą, taką nie będą,  

ze względu na „specyficzną funkcję”. 

Tymczasem prawu polskiemu znane  

są podmioty pełniące szczególną rolę  

w społeczeństwie, a mimo to uznawane  

za przedsiębiorców. Można tu wskazać 

zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i uczelnie, 

czy przedsiębiorstwa użyteczności publi-

cznej, które wykonują szczególne zadania  

w społeczeństwie oraz prowadzą 

działalność gospodarczą poprzez świad-

czenie usług na rzecz określonych 

podmiotów. 

Krytyczne stanowisko odnośnie 

uznania organizacji zbiorowego zarządzania 

za przedsiębiorcę zajmuje również  

J. Babińska stwierdzając, że „wyodrębnienie 

pojedynczych sposobów realizacji zadań 

statutowych i przypisywanie im charakteru 

działalności gospodarczej jest sztuczne  

i nieuprawione, ponieważ nie uwzględnia 

wszystkich przepisów powszechnie obowią-

zującego prawa"40. Autorka wskazuje,  

że zwolennicy poglądu uznającego 

organizacje zbiorowego zarządzania  

za podmiot działalności gospodarczej, 

popełniają błąd polegający na postawieniu 

znaku równości pomiędzy działalnością 

                                                           
40 J. Babińska, Organizacje zbiorowego zarządza-
nia a pojęcie przedsiębiorcy [w:] Prawo autorskie 
a prawo konkurencji, red. K. Lewandowski, 
Poznań 2009, s. 108. 

statutową oraz działalnością gospodarczą 

tych podmiotów. Takie działanie prowadzi 

bowiem do zakwalifikowania działalności 

organizacji zbiorowego zarządzania jako 

działalności zarobkowej w rozumieniu 

u.s.d.g., co nie jest prawidłowe z uwagi  

na funkcję pełnioną przez nie41. Autorka nie 

bierze jednak pod uwagę, iż w przypadku 

niektórych stowarzyszeń ich działalność 

statutowa jest działalnością gospodarczą. 

Nie można podzielić argumentacji 

przyjętej przez M. Błeszyńskiego i J. Babiń-

ską, ponieważ zarówno przedstawiciele 

doktryny, jak i orzecznictwo uznają,  

iż badanie statusu przedsiębiorcy musi 

odbywać się poprzez wysuwanie pewnych 

charakterystycznych cech ich działalności  

i dookreślanie ich na podstawie szczegól-

nych przepisów prawa. Takie postępowanie 

ma jedynie na względzie prawidłową 

realizację norm prawnych i rozwiązanie 

dyskusyjnej kwestii jaką jest status 

organizacji zbiorowego zarządzania  

w sferze gospodarczej. 

Charakter zawodowy lub gospodar-

czy działalności z pewnością nie wyczerpuje 

katalogu cech, które umożliwiają wyróżnie-

nie podmiotów działających na rynku, jako 

przedsiębiorców. Uchwała Sądu Najwyż-

szego z dnia 6 grudnia 1991 r.42 wskazuje 

dodatkowe parametry, jakimi są: powtarza-

lność podejmowanych działań, podporzą-

dkowanie się zasadzie racjonalnego 

                                                           
41 Ibidem. 
42 III CZP 117/91, OSNC 1992, Nr 5, poz. 65. 
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gospodarowania, uczestnictwo w obrocie 

gospodarczym, czy też profesjonalny 

charakter działalności43. Omówienie niektó-

rych spośród nich pozwoli w dalszych 

rozważaniach na skupienie się przy cechach 

charakterystycznych dla działalności 

prowadzonej przez organizacje zbiorowego 

zarządzania. 

Kolejną cechą działalności gospodar-

czej jest jej samodzielność, oznaczająca 

organizowanie i wykonywanie przez 

przedsiębiorcę, bez czyjegokolwiek kiero-

wnictwa44, we własnym imieniu, w sposób 

stały i zorganizowany, co decyduje 

bezpośrednio o profesjonalnym charakterze 

podejmowanych działań45. Organizacje 

zbiorowego zarządzania działają na podsta-

wie art. 104 pr. aut. oraz przepisów  

pr. stow., określających podstawę prawną 

oraz zakres wykonywanych zadań. Zgodnie 

ze wskazanymi przepisami na organizacje 

zbiorowego zarządzania nałożono 

obowiązek zorganizowania takich struktur, 

które umożliwią członkom organizacji 

zbiorowego zarządzania śledzenie  

i kontrolowanie wykonywanego przez nie 

zarządu prawami, a także zapewnią 

skuteczne działania w tym kierunku46.  

Tak sformułowane rygory nałożone  

                                                           
43 T. Szanciło, op.cit., s. 7. 
44 J. Lic, M. Łuc, op.cit., s. 61. 
45 P. Borszowski, Pojęcie działalności gospodar-
czej w przepisach prawnopodatkowych, Przegląd 
Podatkowy 2007, Nr 12, s. 37. 
46 K. Ptak, System funkcjonowania Organizacji 
Zbiorowego Zarządzania w Polsce na przykładzie 
stowarzyszenia ZAiKS, Zeszyty Naukowe Zakładu 
Europeistyki Wyższej Szkoły Informatyki  
i Zarządzania w Rzeszowie 2006, Nr 1, s. 40. 

na organizacje zbiorowego zarządzania 

zapewniają im samodzielność oraz 

stworzenie systemu, który będzie spełniać 

funkcje nałożone przez ustawodawcę. 

Powołane przepisy nie mają na celu 

ograniczenia działania organizacji 

zbiorowego zarządzania, ich celem jest 

jedynie ochrona praw twórców. Dodatkowo 

sprawowanie nadzoru przez ministra 

właściwego ds. kultury i dziedzictwa 

narodowego jest kolejnym przejawem tej 

ochrony, a nie ograniczeniem działalności 

organizacji zbiorowego zarządzania, która 

funkcjonuje jako samodzielny podmiot 

niepodlegający niczyjemu kierownictwu.  

Organizacja zbiorowego zarządzania 

działa jako profesjonalista na rynku 

handlowym. Ta cecha jej działalności 

przejawia się przede wszystkim w posiada-

niu odpowiednich narzędzi, umożliwiają-

cych ochronę praw autorskich. Masowy 

obrót prawami autorskimi sprawia,  

że podmiot indywidualny nie jest w stanie 

samodzielnie i prawidłowo czuwać nad  

ich ochroną. Organizacja zbiorowego 

zarządzania poprzez udzielanie zezwoleń  

na korzystanie z utworów oraz pobieranie 

wynagrodzeń na rzecz twórców47 wykonuje 

żmudne i często czasochłonne zajęcia. 

Uzyskiwanie wynagrodzeń, jest procesem 

skomplikowanym, jednak rzetelna działa-

lność organizacji zbiorowego zarządzania 

umożliwia jego prawidłowe wykonanie  

i zapewnienie twórcy odpowiedniego 

                                                           
47 J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, 
Warszawa 2010, s. 287. 
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wynagrodzenia. Podobnie sytuacja wygląda 

w przypadku dochodzenia praw autorskich 

na drodze procesowej. Organizacja 

zbiorowego zarządzania jako podmiot 

profesjonalny ma łatwiejszy dostęp  

do specjalistów zajmujących się ochroną 

autorskich praw majątkowych (np. radców 

prawnych), którzy na drodze sądowej 

udowodnią naruszenie prawa autorskiego  

i uzyskają dla twórcy korzystne rozstrzy-

gnięcie, co wiąże się ze skuteczniejszym 

dochodzeniem praw. Koszty działania 

takiego specjalisty mogłyby zaś okazać się 

zbyt duże dla jednostki (twórcy). 
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Zmiany w postępowaniu przygotowawczym w projekcie nowelizacji 

Kodeksu postępowania karnego 

Katarzyna Kochel 

 

Wprowadzenie 

Opracowany przez powołaną  

w 2009 roku Komisję Kodyfikacyjną Prawa 

Karnego1, działającą przy Ministrze 

Sprawiedliwości, projekt zmian w polskiej 

procedurze karnej ma dogłębny charakter2. 

Dąży do znacznego przekształcenia modelu 

postępowania karnego w Polsce. Wprowa-

dza wiele modyfikacji w zakresie postępo-

wania karnego, wdrążając szereg rozwiązań 

kontradyktoryjnych, ale zostawiając jednak 

pewne elementy inkwizycyjne. Dotyczy  

to przede wszystkim narzędzi prawnych 

mających zastosowanie w postępowaniu 

przygotowawczym. Czynności procesowe 

dokonywane w tym stadium procesu 

karnego mają zasadniczy wpływ na wynik 

postępowania karnego. Projektowane 

zmiany w odniesieniu do postępowania 

przygotowawczego nie mają jednak 

charakteru rewolucyjnego, bowiem prowa-

dzą tyko do uproszczenia oraz przyspie-

szenia tego stadium procesu karnego  

w połączeniu ze zmianami w postępowaniu 

sądowym. Jak wskazano w Uzasadnieniu  

do projektu ustawy o zmianie ustawy 

                                                           
1 Zwana dalej „Komisją Kodyfikacyjną”. 
2 Projekt ustawy z dnia 8 listopada 2012 r.  
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 
karnego - Kodeks karny i niektórych innych 
ustaw, druk sejmowy nr 870, zwany dalej 
„projektem”. 

Kodeks postępowania karnego, ustawy 

kodeks karny, i niektórych innych ustaw 

przygotowany projekt zmierza w szczegól-

ności, między innymi do: „przemodelowania 

– w zakresie niezbędnym dla zbudowania 

modelu kontradyktoryjnej rozprawy – 

postępowania przygotowawczego, zwła-

szcza w zakresie celów, do osiągnięcia 

których to postępowanie zmierza”3. 

W związku z powyższym, może się 

nasuwać wątpliwość czy projektowane 

zmiany postępowania przygotowawczego  

w praktyce okażą się wystarczające dla 

zapewnienia prawidłowego przebiegu 

procesu karnego4. Przygotowany projekt nie 

zakłada bowiem gruntownych zmian 

                                                           
3 Zob. Uzasadnienie do Projektu ustawy o zmianie 
ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy 
kodeks karny, i niektórych innych ustaw, 
opublikowane na stronie internetowej Minister-
stwa Sprawiedliwości oraz na stronie internę-
towej Sejmu, s. 4. 
4 Wątpliwości w tym zakresie zostały 
podniesione przez niektórych uczestników 
Konferencji pt. „Ku kontradyktoryjności?” Proces 
karny w świetle projektowanych zmian”, 
zorganizowanej w Poznaniu w dniach 22-23 
kwietnia 2013 r.: referat pt. Wpływ 
kontradyktoryjności rozprawy głównej na prze-
bieg postępowania przygotowawczego, wygło-
szony przez J. Skorupkę, referat pt. Postępowanie 
przygotowawcze w założeniach reformy procesu 
karnego - uwagi krytyczne wygłoszony przez  
Ł. Chojniaka, referat pt. Problem dowodów 
pozyskiwanych w postępowaniu przygotowa-
wczym - równowaga broni czy zaburzenie 
kontradyktoryjności, referat wygłoszony przez  
D. Zająca.  
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modelowych w pierwszym stadium procesu 

karnego. 

Po dyskusji nad modelem postępo-

wania przygotowawczego5 odrzucono 

koncepcję wprowadzenia do tego stadium 

instytucji sędziego śledczego6, który miałby 

za zadanie prowadzić śledztwo, mając  

na uwadze, iż odchodzi się od niej również 

w postępowaniach prowadzonych w krajach 

zachodnio-europejskich. Akceptacji nie 

znalazło także wprowadzenie rozwiązania 

sędziego do spraw postępowania 

przygotowawczego jako, nadzorującego  

to postępowanie i podejmującego w nim 

niektóre decyzje procesowe, ponieważ, jak 

zauważono, obowiązujący k.p.k.7 zakładał 

już od początku pewien zakres kontroli 

(sukcesywnie poszerzany) dokonywany 

przez sąd w postępowaniu przygotowa-

wczym8. Wskazuje się, zatem że sąd pełni 

                                                           
5 W celu rozważenia kierunków zmian  
w dziedzinie prawa karnego procesowego,  
w tym w zakresie modelu postępowania 
przygotowawczego i sądowego w dniu 30 marca 
2010 roku odbyła się Konferencja 
zorganizowana przez Komisję Kodyfikacyjną. 
Podczas Konferencji zostały zaprezentowane 
referaty opracowane przez C. Kuleszę, J. Skoru-
pkę oraz D. Świeckiego pt. Model postępowania 
przygotowawczego i sądowego oraz A. Siemaszkę 
Sprawność postępowań karnych w świetle danych 
statystycznych, dostępne na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedli-
wości.  
6 Instytucja sędziego śledczego istniała już  
w polskich przepisach karnoprocesowych  
w okresie międzywojennym. 
7 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, po. 555,  
ze zm.). 
8 Należy tutaj wymienić takie czynności jak: 
kontrola w trybie zażalenia postanowień 
prokuratora, rozpoznawanie wniosków prokura-
tora o zastosowanie środków wkraczających  

już od jakiegoś czasu pewne kontrolne 

funkcje w zakresie postępowania przygoto-

wawczego, przy czym mowa jest tu o sądzie, 

a nie sędzim, chociaż wykonuje to jednooso-

bowo (art. 329 § 2 k.p.k.). W ten sposób 

pełni rolę, jaką w załażeniu miałby pełnić 

sędzia śledczy. Ponadto należy mieć  

na uwadze, że wprowadzenie instytucji 

sędziego do spraw postępowania przygoto-

wawczego wiązałoby się ze zmianą Ustawy 

zasadniczej, ponieważ w obecnym ustroju 

decyzje w zakresie sfery wolności i praw 

powierzone są wyraźnie sądom, a nie 

sędziemu. Możliwym rozwiązaniem w tym 

zakresie byłoby również pozostawienie jego 

kompetencji we właściwości sądów9.  

Mając na uwadze powyższe Komisja 

Kodyfikacyjna nie uznała za zasadne 

wprowadzenie do postępowania przygoto-

wawczego ani instytucji sędziego śledczego 

ani sędziego do spraw postępowania 

przygotowawczego i w związku z tym 

                                                                                    
w sferę konstytucyjnych wolności i praw jak 
również w wyjątkowych sytuacjach dokony-
wanie czynności dowodowych - przesłuchanie  
w charakterze świadka małoletniego pokrzyw-
dzonego, który nie ukończył 15 lat - art. 185a 
k.p.k., dopuszczalność przesłuchania świadka, 
który nie ukończył 15 lat w sprawach 
przestępstw z użyciem przemocy lub groźby 
bezprawnej - art. 185b k.p.k. czy też 
przesłuchanie w przypadku w którym zachodzi 
niebezpieczeństwo, że świadka nie będzie 
można przesłuchać na rozprawie - art. 316 § 3 
k.p.k. 
9 Tak T. Grzegorczyk, Podstawowe kierunki 
projektowanych zmian procedury karnej, 
Państwo i Prawo 2012, z. 11, s. 15-16; Szerzej  
na ten temat zob. również M. Kurowski, P. Sydor, 
"Śledcze" czynności sądowe w postępowaniu 
przygotowawczym w aspekcie praktycznym., 
Przegląd Sądowy 2011, nr 1, s. 98-108. 
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zasadniczej zmiany modelu tego stadium 

procesu karnego.  

Zawarte w projekcie zmiany postępowania 

przygotowawczego obejmują zatem sferę: 

- celów postępowania przygotowa-

wczego,  

- form postępowania przygotowa-

wczego, 

- związaną z poszerzeniem uprawnień 

w zakresie końcowego zaznajomienia się 

stron z materiałem dowodowym zgroma-

dzonym w toku postępowania przygotowa-

wczego, 

- wniesieniem aktu oskarżenia.  

W niniejszym opracowaniu zostaną 

przedstawione najistotniejsze rozwiązania, 

dotyczące przygotowawczego stadium 

procesu karnego, zaproponowane przez 

Komisję Kodyfikacyjną. 

 

Cele postępowania przygotowa-

wczego 

Najważniejsze zmiany w projekcie 

nowelizacji wynikają z rozszerzenia 

kontradyktoryjności. Jej zwiększenie  

w postępowaniu jurysdykcyjnym implikuje 

również zmiany co do celów postępowania 

przygotowawczego. Dotychczas przepis art. 

297 k.p.k. § 1 pkt 5 k.p.k., stanowił bowiem, 

że celem postępowania przygotowawczego 

jest zebranie, zabezpieczenie i w niezbę-

dnym zakresie utrwalenie dowodów dla 

sądu. Warto przypomnieć, że art. 297 § 1 

pkt 5 k.p.k. wraz z pkt 4 był przedmiotem 

kilku kolejnych nowelizacji o zupełnie 

przeciwstawnym kierunku. Ustawa  

w brzmieniu nadanym zmianą z dnia  

10 stycznia 2003 r.10 nakazywała jedynie 

„zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym 

zakresie utrwalanie dowodów dla sądu” 

(pkt 5). Zasadnicze rozszerzenie celów 

postępowania przygotowawczego ustawo-

dawca zakładał w nowelizacji z dnia  

29 marca 2007 r.11, bowiem k.p.k.  

w jej brzemieniu nakazywał „zebranie, 

zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla 

sądu tak, aby rozstrzygniecie sprawy 

nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej  

(§ 1 pkt 5), co oznaczało w znacznej mierze 

powrót do pierwotnego rozwiązania 

prawnego sprzed nowelizacji z 10 stycznia 

2003 r. W koncepcji twórców nowelizacji 

zmiana dotycząca art. 297 § 1 pkt 5 miała 

„zapewnić lepsze przygotowanie pod 

względem dowodowym spraw kierowanych 

do sądu z aktem oskarżenia, co jest istotne 

w sytuacji nałożenia na sąd obowiązków 

procesowych postępowaniu przygotowa-

wczym”12. Nowelizacją z dnia 5 listopada 

2009 r.13 trafnie, jak podnosi J. Grajewski, 

przywrócono jednak ujęcie celów 

postępowania przygotowawczego, zwalnia-

jąc w ten sposób z dniem 8 czerwca 2010 r. 

organy dochodzenia i śledztwa z obowiązku 

wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności 

                                                           
10 Dz. U. Nr 17, poz. 155, ze zm. 
11 Dz. U. Nr 64, poz. 432, ze zm. 
12 Druk sejmowy nr 1113. 
13 Dz. U. Nr 17, poz. 1589, ze zm. 
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sprawy oraz pełnego utrwalenia 

dowodów14.  

Proponowane brzmienie regulacji 

utrzymuje dotychczasową treść art. 297 § 1 

pkt 4 k.p.k. modyfikując jednocześnie cel 

postępowania przygotowawczego w zakre-

sie pkt 5 stanowiąc, że jest nim zebranie, 

zabezpieczenie i utrwalenie dowodów  

w niezbędnym zakresie dla wniesienia aktu 

oskarżenia, aby następnie przedstawić 

sądowi wniosek o dopuszczenie tych 

dowodów i przeprowadzić je przed sądem. 

Należy przy tym uwzględnić wymóg 

wyjaśnienia w postępowaniu przygotowa-

wczym okoliczności, które sprzyjałyby 

popełnieniu czynu. Proponowana modyfi-

kacja omawianego przepisu wiąże się, jak 

już wcześniej zaznaczono, ze wzmocnieniem 

w tym zakresie zasady kontradyktoryjności 

oraz podkreśleniem zasady obiektywizmu  

w postępowaniu przygotowawczym,  

w którym wnioski dowodowe stron będą 

rozpatrywane przez organ ścigania, stosując 

zasadę badania i uwzględniania okoliczności 

przemawiających zarówno na korzyść jak  

i na niekorzyść oskarżonego15. 

Opracowana przez Komisję Kodyfi-

kacyjną propozycja ograniczająca cele 

postępowania przygotowawczego zmniejsza 

przez to zakres dochodzenia i śledztwa,  

co może przyczynić się do przyspieszenia 

tego stadium procesu, które bywa obecnie 

                                                           
14 J. Grajewski, Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz do art. 297 Kodeksu postępowania 
karnego., Lex/el. 2010. 
15 Zob. Uzasadnienie do Projektu…, s. 77. 

nader długotrwałe, i umożliwia ingerencję 

sądu w przebieg przesłuchiwania przez 

stronę źródła dowodowego na rozprawie, 

tak aby wyjaśnić niezbędne w opinii sądu 

kwestie mające na celu poznanie prawdy16. 

J. Skorupka17 zauważył jednak, iż w proje-

kcie nie poczyniono istotnych zmian  

w regulacjach mających zastosowanie  

do przeprowadzania dowodów w pierw-

szym stadium procesu karnego,  

a projektowana zmiana w praktyce nie 

będzie miała znaczenia ze względu na fakt, 

iż norma o charakterze celowościowym nie 

nakłada obowiązku sensu stricte i nie 

nakłada również uprawnień w tym sensie.  

Zatem sama zmiana celów 

postępowania przygotowawczego, propono-

wana w nowym brzemieniu art. 297 § 1 pkt 

5, nie będzie wystarczającą gwarancją dla 

uczestników postępowania, iż w postępo-

waniu przygotowawczym nastąpi tylko 

zabezpieczenie dowodów, natomiast ich 

przeprowadzenie dopiero przed sądem. 

Istnieje również obawa, że zaproponowana 

regulacja przestanie naprawdę obowiązy-

wać przez desuetudo, tak jak obecnie  

ma to miejsce w przypadku art. 325h k.p.k 

pomimo, iż realizuje w pełni założenia 

ograniczonego postępowania przygotowa-

                                                           
16 T. Grzegorczyk, op. cit., s. 19. 
17 J. Skorupka, Wpływ …, referat wygłoszony  
na Konferencji pt. „Ku kontradyktoryjności?” 
Proces karny w świetle projektowanych zmian”, 
zorganizowanej w Poznaniu w dniach 22-23 
kwietnia 2013 r. 
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wczego jak również koncentruje ciężar 

dowodzenia na rozprawie głównej18.  

 

Formy postępowania przygotowa-

wczego  

Projekt zmiany k.p.k. modyfikuje 

formy postępowania przygotowawczego  

i zmienia pozycję prokuratora w tym 

stadium procesu karnego. 

Różnice w zakresie obecnie 

obowiązujących form postępowania 

przygotowawczego tj. śledztwa i dochodze-

nia można zaprezentować na podstawie 

czterech zasadniczych kryteriów: 

- zakresu przedmiotowego oraz 

podmiotowego, 

- organów prowadzących, 

- czasu trwania, 

- stopnia formalizowania. 

Zasadniczo dochodzenie prowadzi się  

w sprawach, które nie zostały zastrzeżone 

do śledztwa. Badanie przedstawionych 

odmienności pozwala stwierdzić, że podsta-

wową różnicę stanowi to, iż śledztwo 

prowadzi prokurator, a dochodzenie Policja 

i inne organy. 

Projekt zakłada odstąpienie  

od kryterium podmiotowego przy 

wyznaczaniu zakresu obu form 

                                                           
18 Ł. Chojniak, Postępowanie przygotowawcze …, 
referat wygłoszony na Konferencji pt. „Ku kontr-
adyktoryjności?” Proces karny w świetle proje-
ktowanych zmian”, zorganizowanej w Poznaniu 
w dniach 22-23 kwietnia 2013 r. 
 

postępowania przygotowawczego. Dotych-

czasowy przepis art. 309 k.p.k. w pkt 2 i 3 

zawiera kryterium podmiotowe zgodnie  

z którym, jeżeli osobą podejrzaną - 

niezależnie od wagi sprawy była osoba 

wymieniona w tym przepisie, postępowanie 

przygotowawcze miało postać śledztwa. 

Nowe rozwiązanie zakłada likwidację 

śledztwa prowadzonego ze względu  

na pełnioną przez osobę podejrzaną funkcję 

i ograniczenie go do przestępstw będących 

w I instancji w kognicji sądów okręgowych, 

innych natomiast wówczas gdy prokurator 

tak postanowi z uwagi na wagę lub zawiłość 

sprawy, niezależnie od tego kim jest 

podejrzany. Równocześnie w nowelizowa-

nych regulacjach zawarto rozwiązanie 

stanowiące, że dochodzenie w sprawach  

o pozostałe przestępstwa, prowadzone  

co do zasady przez organy nieprokura-

torskie, będzie prowadził, zgodnie  

z proponowanymi przepisami prokurator,  

w sytuacji, gdy podejrzanym będzie osoba  

w przypadku której obecne przepisy 

przewidują prowadzenie śledztwa.   

Zawężeniu ulega także zakres 

przedmiotowy śledztwa, bowiem w proje-

kcie zakłada się ograniczenie przypadków, 

w których ze względu na wyeliminowanie 

możliwości prowadzenia dochodzenia, 

prowadzi się śledztwo, pomimo, że nie 

należą do zakresu przestępstw objętych 

właściwością sądów okręgowych. Mając  
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na uwadze zmianę art. 79 § 4 k.p.k.19 

proponuje się uchylenie art. 325c k.p.k. 

stanowiącego o wyłączeniu możliwości 

prowadzenia dochodzenia w przypadkach 

wskazanych w jego treści. Ponadto podnosi 

się ze 100 000 zł do 200 000 zł kwotę 

wartości czynu przedmiotu przestępstwa 

lub szkody, w odniesieniu do przestępstw 

przeciwko mieniu, od której przekroczenia 

ustawodawca uzależniałby wszczęcie  

w sprawie śledztwa, ograniczając wyłączę-

nie objęcia dochodzeniem takich przestę-

pstw jak: fałszywe zeznania - art. 233 k.k. 

oszustwo kredytowe - art. 297 k.k., 

udaremnienie lub uszczuplenie zaspoko-

jenia wierzyciela. - art. 300 k.k.  

Wskazuje się, iż przedstawione 

założenia, poprzez wyeliminowanie lub 

zmniejszenie liczby spraw przejmowanych  

z dochodzenia do śledztwa, przyczynią się 

do zwiększenia dynamiki, prowadzenia 

postępowania przygotowawczego, ograni-

czą liczbę decyzji procesowych, wydawa-

nych w przypadku przejmowania sprawy, 

jak również pozwolą prokuratorom 

skoncentrować uwagę na poważniejszych 

kwestiach20. Z punku widzenia praktyki 

podnosi się jednak, iż idea dochodzenia, 

                                                           
19 Zmiana przepisu § 4 usuwa wadliwą redakcję, 
wskazującą dotąd na to, że o ustanowieniu 
obrońcy obligatoryjnego przesądza autonomii-
cznie treść opinii biegłych. Nowe brzmienie 
wskazuje jednoznacznie, że powodem ustania 
obrony obligatoryjnej jest stwierdzenie przez 
sąd w oparciu o opinię biegłych braku realizacji 
przesłanek określonych w § 1 pkt. 3 i 4, nie zaś 
sam środek dowodowy, tj. opinia biegłych - 
Uzasadnienie, s. 36. 
20 T. Grzegorczyk, op. cit., s. 19.  

które miałoby być prowadzone wyłącznie 

przez prokuratora (dochodzenie własne) 

nie stanowi w istocie znacznego 

uproszczenia postępowania. Zakładane 

rozwiązanie jedynie w symbolicznym 

stopniu zmniejszy obciążanie pracą 

prokuratorów, bowiem za odciążenie nie 

można uznać uprawnienia do rezygnacji  

ze sporządzenia postanowienia o przedsta-

wieniu zarzutów lub postanowienia  

o zamknięciu dochodzenia21. 

Projekt zwiększa nadto nadzór 

prokuratora nad dochodzeniem poprzez 

uchylenie art. 325e § 3 k.p.k. Omawiany 

przepis był krytykowany zarówno przez 

doktrynę, jak i praktykę, gdyż stosownie  

do jego treści nie jest wymagane 

powiadomienie prokuratora o wszczęciu 

dochodzenia przez inny organ ścigania22. 

Tym założeniem powrócono do rozwiązań 

przyjętych wcześniej w kodeksie z 1997 

roku, które przewidywały przekazanie 

prokuratorowi odpisu postanowienia  

o wszczęciu dochodzenia.  

Ponadto proponowana nowelizacja 

k.p.k. likwiduje postępowanie uproszczone - 

uchylony zostaje cały rozdział 51 w dziale  

X. Konsekwencją tych rozwiązań jest zmian 

brzmienia art. 325d k.p.k., który zawiera 

upoważnienie ustawowe Ministra Sprawie-

dliwości dla określenia organów uprawnio-

                                                           
21 G. Krzysztofiuk, Uwagi do projektu Kodeksu 
postępowania karnego z punktu widzenia 
praktyki prokuratorskiej, Kwartalnik Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury 2012, z. 4,  
s. 73-74. 
22 Zob. Uzasadnienie do Projektu…, s. 79-78. 
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nych obok Policji do prowadzenia 

dochodzeń oraz organy uprawnione  

do wnoszenia i popierania oskarżenia przed 

sądem pierwszej instancji w sprawach,  

w których prowadzono dochodzenie, jak 

również zakres spraw zleconych tym 

organom, mając na uwadze określony przez 

ustawę zakres kompetencji tych organów. 

Przed nowelizacją te organy mogły 

prowadzić dochodzenia oraz wnosić  

i popierać oskarżenia w postępowaniu 

uproszczonym.  

 

Poszerzenie uprawnień w zakre-

sie końcowego zaznajomienia się 

stron z materiałem dowodowym 

zgromadzonym w toku postępo-

wania przygotowawczego 

Założenia dotyczące przepisów 

regulujących przebieg postępowania 

przygotowawczego zawarte w projekcie, nie 

pozostają także bez znaczenia dla pozycji 

pokrzywdzonego w tym stadium procesu 

karnego, ponieważ wzmacniają tę pozycję 

oraz ułatwiają mu realizowanie uprawnień 

jako strony. Zmiana dokonana w treści  

art. 321 k.p.k. przyznaje pokrzywdzonemu  

i pełnomocnikowi, na takich samych 

zasadach, co podejrzanemu i jego obrońcy, 

prawo do końcowego zaznajamia się  

z aktami postępowania. Obecnie treść  

art. 321 k.p.k. przewiduje, że jeśli istnieją 

podstawy do zamknięcia śledztwa,  

na wniosek podejrzanego lub jego obrońcy  

o końcowe zaznajomienie się z materiałami 

postępowania prowadzący postępowanie 

powiadamia podejrzanego i jego obrońcę  

o terminie końcowego zaznajomienia 

przekazując jednocześnie pouczenie  

o prawie uprzedniego przejrzenia akt  

w terminie odpowiednim do wagi i zawiło-

ści sprawy określonym przez organ 

procesowy. Przyjęcie proponowanego 

rozwiązania, jak wskazuje się w piśmiennic-

twie, nie tylko da pokrzywdzonemu 

możliwość przeanalizowania zebranego  

w sprawie materiału dowodowego, ale 

pozwoli w rzeczywistości tej stronie 

postępowania przygotowawczego złożyć 

wniosek o uzupełnienie śledztwa, 

gwarantowanego także przez proponowane 

nowe brzmienie art. 321 § 5 k.p.k. W ten 

sposób nie będzie, jak się dalej podnosi, 

nieuzasadnionej dysproporcji uprawnień 

między pokrzywdzonym a podejrzanym  

w tej materii.  

Zmieniony został również sam 

sposób końcowego zaznajomienia. Obecnie 

przepis stanowi o zaznajomieniu strony 

przez organ procesowy, z tymi materiałami  

i umożliwieniu jej następnie przejrzenia  

akt. Proponowane brzmienie zawiera 

propozycje zaznajomienia się przez samą 

stronę z aktami postępowania oraz 

wskazanie jej przez organ ścigania, które 

materiały z tych akt zostaną przekazane 

sądowi.  

Warto w tym miejscu przypomnieć, 

że już podczas opracowywania obecnie 

obowiązującej ustawy karnoprocesowej 

proponowano przyznanie pokrzywdzonemu 
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uprawnienia do zapoznania się z zebranym 

materiałem dowodowym23, to de lege lata 

brak tak określonych uprawnień, a dodatko-

wo nowela z dnia 10 stycznia 2003 roku 

jeszcze bardziej ograniczyła gwarancje 

pokrzywdzonego w tym zakresie.  

To rozwiązanie zostało odrzucone  

ze względu na okoliczności faktyczne - 

możliwość występowania wielu pokrzy-

wdzonych. W ten nadmierny i nieracjonalny 

sposób można byłoby bowiem przedłużyć 

liczne procesy24.  

Należy jednak zwrócić uwagę  

na to co już wielokrotnie akcentowano  

w literaturze25, że przyznanie wyłącznie 

podejrzanemu prawa do składania wniosku 

o końcowe zaznajomienie z materiałami 

postępowania narusza zasadę lojalności 

procesowej oraz godzi w równość stron 

procesowych. Obecnie w toku prac Komisji 

Kodyfikacyjnej, zmieniono redakcję § 2 art. 

321, w taki sposób, że prokurator może 

ograniczyć liczbę pokrzywdzonych, którym 

umożliwi się końcowe zapoznanie  

                                                           
23 Zob. np. E. Bieńkowska, Projekt kodyfikacji 
karnej a zabezpieczenie interesów ofiar 
przestępstw, PiP 1995, z. 4, s. 67-68; B. Wójcicka, 
Sytuacja prawna pokrzywdzonego w procesie 
karnym w świetle projektu k.p.k. [w:] Reforma 
prawa karnego, Łódź 1994, s. 57. 
24 J. Tylman (w:) T. Grzegorczyk, J. Tylman, 
Polskie postępowanie karne, Warszawa 2009,  
s. 634. 
25 Np. M. Cieślak, W sprawie postępowania 
przygotowawczego. Głos w dyskusji, NP 1954, nr 
4, s. 45; J. Waszczyński, O zwiększenie uprawnień 
pokrzywdzonego w procesie karnym, Palestra 
1961, z. 4, s. 20; S. Waltoś, Model postępowania 
przygotowawczego na tle prawnoporównawczym, 
Warszawa 1968, s. 290. 

z materiałami postępowania26. Analogicznie 

prokurator będzie mógł ograniczyć liczbę 

pokrzywdzonych, którzy będą mogli 

skorzystać z prawa do uzupełnienia 

materiału dowodowego, który ma być 

przekazany sądowi wraz z aktem 

oskarżenia. Skorzystanie przez prokuratora 

z powyższych uprawnień będzie możliwe 

jedynie w przypadku, jeżeli konieczne 

będzie zabezpieczenie prawidłowego toku 

postępowania. 

Zwiększeniu uprawnień pokrzyw-

dzonego służy również zakładana 

konstrukcja art. 300 § 3 w zw. z § 2, w której 

przyznaje się tej stronie postępowania 

przygotowawczego prawo do informacji  

o przysługujących jej uprawnieniach, 

wynikających z takiego statusu, a w szcze-

gólności: 

a. do składania wniosków o dokony-

wanie czynności śledztwa lub 

dochodzenia i warunkach uczestni-

czenia w tych czynnościach, 

określonych w art. 51-52 i art. 315-

318, 

b. do korzystania z pomocy pełnomo-

cnika, a w tym do złożenia wniosku 

o wyznaczenie pełnomocnika  

z urzędu w okolicznościach wskaza-

nych w art. 78, 

                                                           
26 „Stan prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Karnego 16 kwietnia 2013 r.” zamieszczony  
na stronie internetowej Konferencji „Ku kontr-
adyktoryjności? Proces karny w świetle 
projektowanych zmian” w zakładce „materiały” 
http://www.konferencja-prawokarne.pl/ 
02.06.2013 r. 
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c. do końcowego zaznajomienia  

z materiałami postępowania, 

d. określonych w art. 306, 

e. obowiązkach i konsekwencjach 

wskazanych w art. 138 i art. 139. 

Przy czym w projektowanej regulacji 

zaznaczono, iż pouczenie powinno być 

wręczone pokrzywdzonemu na piśmie 

przed pierwszym przesłuchaniem  

i potwierdzone złożonym przez tę stronę 

postępowania przygotowawczego podpi-

sem. W tym miejscu warto również zwrócić 

uwagę na, podnoszoną już w piśmienni-

ctwie, konieczność przekazywania wskaza-

nej informacji pokrzywdzonemu w sposób 

zrozumiały i komunikatywny27, ponieważ 

obecnie pokrzywdzeni nierzadko są bierni 

w procesie m.in. za sprawą niedostatecznej 

lub nie dość rzetelnej informacji prawnej28.  

De lege lata ustawodawca ograniczył 

się w art. 300 k.p.k. tylko do wskazania 

obowiązku poinformowania podejrzanego 

przed pierwszym przesłuchaniem  

o możliwości składania wyjaśnień, odmowy 

składania wyjaśnień lub odmowy 

odpowiedzi na pytania, do składania 

wniosków o dokonanie czynności śledztwa 

lub dochodzenia, do korzystania z pomocy 

obrońcy, do końcowego zaznajomienia  

z materiałami postępowania, jak również  

o uprawnieniu określonym w art. 301 oraz  

                                                           
27 Zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
9 października 2008 r., sygn. II KK 196/08. 
28 K. Dudka, Skuteczność instrumentów ochrony 
praw pokrzywdzonego w postępowaniu przygoto-
wawczym w świetle badań empirycznych, Lublin 
2006, s. 287-288.  

o obowiązkach i konsekwencjach wskaza-

nych w art. 74, art. 75, art. 138 i art. 139. 

Projektowany art. 300 § 3 zawiera 

upoważnienie ustawowe do wydania rozpo-

rządzenia określającego wzory pisemnych 

druków pouczeń. Treść omawianego 

przepisu zawiera wytyczną - aby pouczenie 

umożliwiało zrozumienie treści obowiązu-

jących obecnie przepisów także osobie  

nie korzystającej z pomocy obrońcy lub 

pełnomocnika. 

Wniesienie aktu oskarżenia 

Konsekwencją zmiany art. 297 § 1 

pkt 5 są proponowane brzmienia, omówio-

nych już, art. 321 k.p.k. oraz art. 334 k.p.k., 

które zakładają, że do aktu oskarżenia nie 

będą już dołączane całe akta sprawy,  

a jedynie te materiały, które są związane  

z kwestią odpowiedzialności osób wskaza-

nych w tym akcie o czyny w nim zarzucane. 

Jedną z najistotniejszych zmian, 

przewidywanych w projekcie nowelizacji 

k.p.k., mających spowodować przyspie-

szenie tego postępowania w jego końcowej 

fazie jest również zniesienie obowiązku 

uzasadnienia aktu oskarżenia. W przedsta-

wionej przez Komisję Kodyfikacyjną 

propozycji jest mowa tylko o możliwości 

dołączenia do aktu oskarżenia uzasadnienia, 

natomiast o konieczności dołączenia 

wykazu dowodów, które mają zostać 

przeprowadzone przed sądem. Przedmio-

towy wykaz zawierałby określenie dla 

każdego dowodu okoliczności jakie mają 
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być udowodnione, jak również wskazanie 

sposobu i kolejności przeprowadzania 

dowodów w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności. Wykaz ten zgodnie z założe-

niami projektu powinien być odpowiednio 

usystematyzowany. Wobec przedstawio-

nego powyżej rozwiązania zbędne jest 

zatem uzasadnianie aktu oskarżenia, 

ponieważ już w wykazie zostaną wskazane 

okoliczności dowodzone przez oskarżyciela 

oraz dowody poprzez które będą 

udowodnione. 

Również i w przypadku tego 

rozwiązania pojawiają się wątpliwości,  

że nie tylko nie zmniejszy to dotychczas-

sowego zakresu obowiązków prokuratorów, 

ale dodatkowo generuje kolejne, ponieważ 

przygotowana propozycja ograniczenia 

zakresu akt postępowania przygotowa-

wczego przekazywanych do sądu wraz  

z aktem oskarżenia oznacza konieczność 

zintensyfikowania pracy oskarżycieli. 

Podnosząc zbędny charakter omawianej 

instytucji wskazuje się ponadto na zbytnie 

zaakcentowanie problemu przekazywania 

akt w za dużym zakresie, obejmującym 

także czyny lub osoby nieobjęte aktem 

oskarżenia, który w rzeczywistości dotyczy 

znikomej ilości spraw i nie stanowi tym 

samym uzasadnienia dla stosowania 

szczególnej procedury selekcjonowania 

zawartości akt w każdej sprawie. 

Argumentuje się ponadto, iż przedstawione 

założenie może się również przyczynić  

do wydłużenia postępowania w przypadku, 

w którym strona złoży żądanie uzupełnienia 

zakresu przekazanych akt jeszcze w toku 

postępowania przygotowawczego lub 

dopiero przed sądem29. W stadium 

przygotowawczym procesu karnego załącza 

się bowiem do akt znaczną ilość 

dokumentów, które zgodnie z zaprojekto-

wanym art. 334 § 1 nie powinny być 

przesyłane do sądu30. Stosownie do brzmie-

nia proponowanej przez Komisje Kodyfika-

cyjna regulacji prokurator powinien 

dokonać stosownej weryfikacji sprawy pod 

kątem jej „oczyszczenia” z dokumentów nie 

objętych dyspozycją ww. przepisu. 

Podkreśla się jednak, iż w praktyce tego 

samego rodzaju pisma, które zgodnie  

z powyżej wymienionym przepisem 

powinny zostać usunięte z akt postępo-

wania przygotowawczego przekazanych  

do sądu, wytworzone i zgromadzone  

w stadium jurysdykcyjnym będą w dalszym 

ciągu załączane do akt tego postępowania.  

 

Podsumowanie 

Podsumowując zmiany w zakre- 

sie postępowania przygotowawczego  

są w znacznej mierze pochodną zmian  

w postępowaniu jurysdykcyjnym, mającym 

przyczynić do jego skrócenia i zwiększenia 

skargowości. Mają istotny charakter przede 

wszystkim dla pokrzywdzonego, bowiem  

w zaproponowanych rozwiązaniach zwię-

ksza się jego uprawnienia i gwarancje.  

                                                           
29 G. Krzysztofiuk, op. cit., s. 74. 
30 Można tutaj przykładowo wymienić: wezwa-
nia, pisma przewodnie, zwrotne potwierdzenia 
odbioru. 
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W tym obszarze trzeba zatem ocenić 

pozytywnie proponowane zmiany.  

Należy jednak zwrócić również 

uwagę na stawiane wśród przedstawicieli 

doktryny i praktyki wątpliwości oraz 

wypowiadane słowa krytyki przede 

wszystkim w kontekście konieczności 

reformy organizacji prokuratury oraz 

dostosowania Policji do przygotowanych, 

nowych rozwiązań ustawy karnoproceso-

wej. Przedstawiając wskazana kwestię jako 

główną wadę zmian proponowanych przez 

Komisje Kodyfikacyjną podnoszone jest 

jednocześnie, że brak stosownych regulacji 

w tym zakresie uniemożliwi prawidłowe 

funkcjonowanie zaproponowanej noweliza-

cji ustawy karnoprocesowej31.  

Mając na uwadze przedstawione 

propozycje zmian oraz podnoszone w tym 

zakresie wątpliwości można się przychylić 

do wyrażanej obawy, że zwiększenie 

kontradyktoryjności procesu przy niezmie-

nionym odpowiednio modelu postępowania 

przygotowawczego może powodować 

zasadnicze trudności w realizowaniu  

w procesie karnym rozszerzenia tej zasady, 

w szczególności w kontekście pozostawię-

nia w dalszym ciągu silnie śledczego 

charakteru tego stadium procesu karnego32. 

                                                           
31 Tak Np. G. Krzysztofiuk, op. cit., 70-73; Głos  
w dyskusji S. Steinborn, O. Krajniak, przedsta-
wiony na Konferencji pt. „Ku kontradyktoryj-
ności?” Proces karny w świetle projektowanych 
zmian”, zorganizowanej w Poznaniu w dniach 
22-23 kwietnia 2013 r. 
32 Tak np. Ł. Chojniak, Postępowanie przygotowa-
wcze …, referat wygłoszony na Konferencji  
pt. „Ku kontradyktoryjności?” Proces karny  

Warto jednak przypomnieć, że zgodnie  

z założeniami Ministerstwa Sprawiedliwości 

przed wejściem w życie zmian kodeksu 

postępowania karnego planowane jest 

wejście w życie znowelizowanej ustawy 

prawo o prokuraturze, która powinna być 

czytana łącznie z projektem nowelizacji 

kodeksu postępowania karnego oraz 

projektem nowelizacji kodeksu karnego33. 

Kończąc rozważania dotyczące 

zaproponowanych przez Komisję Kodyfika-

cyjną zmian ustawy karnoprocesowej 

należy zaznaczyć, że projekt, prace komisji 

jak również przytoczone poglądy 

przedstawicieli doktryny i praktyki dotyczą 

obecnego stanu prac nad reformą procedury 

karnej. Nadal nie wiadomo w jakim 

dokładnie kształcie parlament przyjmie 

przedłożone propozycje zmian i czy 

przyjęcie owego projektu będzie jednozna-

czne z rezygnacją z potrzeby prowadzenia 

dalszych prac mających na celu nowelizację 

przepisów karnoprocesowych. 

 

 

Streszczenie 

Artykuł został poświęcony przedstawieniu 

oraz omówieniu zmian w zakresie 

postępowania przygotowawczego w proje-

                                                                                    
w świetle projektowanych zmian”, zorganizo-
wanej w Poznaniu w dniach 22-23 kwietnia 
2013 r. 
33 Tak M. Królikowski podczas dyskusji  
na Konferencji pt. „Ku kontradyktoryjności?” 
Proces karny w świetle projektowanych zmian”, 
zorganizowanej w Poznaniu w dniach 22-23 
kwietnia 2013 r.  
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kcie nowelizacji Kodeksu postępowania 

karnego i niektórych innych ustaw  

(Druk Sejmowy nr 870) przygotowanym 

przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa 

Karnego. Zaprezentowane zostały poglądy 

doktryny dotyczące projektowanych 

modyfikacji oraz ich przewidywanego 

wpływu na przebieg pierwszego stadium 

procesu karnego.  

 

Abstract  

The aim of the present study is to describe 

modifications of the preparatory 

proceedings as depicted in the project of an 

amendment to the Polish Code of Criminal 

Procedure and other relevant acts (Polish 

Parliament Print No 870), drawn up by the 

Polish Criminal Law Codification 

Commission. The study presents views of 

the doctrine on the prepared modifications 

as well as on their anticipated influence on 

the course of the first stadium of the 

criminal proceedings.   
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Łódzkiego:  
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„Inny podobnie niebezpieczny przedmiot” jako znamię czynności 

wykonawczej przestępstwa rozboju kwalifikowanego  

(art. 280 § 2 k.k.) 

 
Piotr Bogacki, Mariusz Olężałek 

 

Artykuł poddaje analizie znamię 

czynności wykonawczej, jakim jest „inny 

podobnie niebezpieczny przedmiot”. 

Ustawodawca umieścił wspomniane  

znamię jako znamię przestępstwa rozboju 

kwalifikowanego (art. 280 § 2 k.k.). Z uwagi 

na istniejące w praktyce sądowej różnice  

w wykładni tego znamienia, Autorzy podjęli 

próbę jego omówienia nie tylko w ujęciu 

dogmatycznym, ale również w praktycznym, 

opierając się w głównej mierze na judyka-

tach różnych sądów powszechnych. 

 

Wprowadzenie  

Kodeks karny nie zawiera legalnej 

definicji niebezpiecznego przedmiotu. 

Ustawodawca posługuje się natomiast tym 

znamieniem przy konstruowaniu niektórych 

typów czynów zabronionych, między 

innymi przy kwalifikowanym rozboju  

(art. 280 § 2 k.k.). Przepis art. 280 § 2 k.k. 

określa kwalifikowany typ rozboju 

(zbrodnię) ze względu na szczególny sposób 

działania sprawcy: 

1) posługiwanie się bronią palną, nożem  

lub innym podobnie niebezpiecznym 

przedmiotem lub środkiem obezwładnia-

jącym; 

2) działanie w inny sposób bezpośrednio 

zagrażający życiu; 

3) działanie wspólnie z inną osobą, która 

posługuje się taką bronią, przedmiotem, 

środkiem lub sposobem.  

W przepisie art. 280 § 2 kodeksu 

karnego z 1997 r.1 wprowadzono zaostrza-

jącą odpowiedzialność karną, gdy  

ma miejsce rozbój z użyciem broni palnej, 

noża lub innego podobnie niebezpiecznego 

przedmiotu albo środka obezwładniającego. 

Kodeks karny z 1932 r.2 w ogóle nie 

przewidywał kwalifikowanej postaci 

rozboju. Po raz pierwszy wprowadzono  

ją do polskiego prawa karnego w przepisie 

art. 2 § 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r.  

o wzmożeniu ochrony własności 

społecznej3, który przewidywał surowszą 

karalność także w przypadku jakiego-

kolwiek innego działania sprawcy, który 

sprowadzał zagrożenie dla zdrowia lub 

życia ludzkiego. W kodeksie karnym z 1969 

r.4 ograniczono ujęcie strony przedmiotowej 

                                                           
1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny, Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm. 
2 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 11 lipca 1932 r., Dz. U. nr 60, poz. 
571 ze zm. 
3 Dz. U. nr 17, poz. 68 ze zm. 
4 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks 
karny, Dz. U. nr 13, poz. 95 ze zm. 
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rozboju kwalifikowanego do posługiwania 

się przez sprawcę bronią palną lub innym 

niebezpiecznym narzędziem (art. 210 § 2 

k.k. z 1969 r.). 

W miejsce występującego w kode-

ksie karnym z 1969 r. sformułowania „inne 

niebezpieczne narzędzie” pojawiło się –  

w przepisie art. 280 § 2 obecnie 

obowiązującego kodeksu karnego – 

określenie „inny podobnie niebezpieczny 

przedmiot”, dla którego punktem odniesie-

nia jest broń palna oraz nóż. W literaturze  

i orzecznictwie ten zabieg legislacyjny 

ustawodawcy tłumaczy się tym, że poważne 

rozbieżności w definiowaniu pojęcia  

z art. 210 § 2 k.k. z 1969 r. „inne 

niebezpieczne narzędzie” skłoniło ustawo-

dawcę w przepisie art. 280 § 2 k.k.  

do zastosowania techniki, wiążącej cechy 

„innego niebezpiecznego przedmiotu”  

z właściwościami, jakie posiada broń palna 

lub nóż, ze swej istoty posiadające charakter 

stwarzający samoistne zagrożenie dla 

zdrowia lub życia5.  

W omawianym przepisie art. 280 § 2 

k.k., wprowadzając kwalifikowany typ 

przestępstwa rozboju (z uwagi na posługi-

wanie się przez sprawcę – między innymi – 

bronią palną), ustawodawca nie miał  

na myśli tego, aby surowiej karać tych 

sprawców, którzy skutecznie przestraszyli 

swe ofiary rozboju, ale to, by udowodniwszy 

winę, surowiej ukarać tego sprawcę, który 

                                                           
5 Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Karna 
z dnia 11 marca 2003 r., V KK 148/02, Legalis. 

posługując się bronią palną (bądź innym 

narzędziem wymienionym w tym przepisie), 

ryzykuje życie ofiary6. 

 

Posługiwanie się niebezpiecznym 

przedmiotem 

Przepis art. 280 § 2 k.k. nie 

precyzuje bliżej, w jaki sposób sprawca  

ma posługiwać się niebezpiecznym 

narzędziem. Czasownikowe znamię „posłu-

guje się” interpretowane jest w literaturze  

i orzecznictwie stosunkowo szeroko. Zakres 

pojęcia „posługuje się” jest szerszy  

od pojęcia „używa”7. „Posługiwanie się” 

obejmuje bowiem wszelkie manipulowanie 

takimi środkami, w tym także ich okazywa-

nie. Każda zatem forma demonstrowania 

broni palnej, noża czy też innego 

niebezpiecznego przedmiotu dla wywołania 

obawy i poczucia zagrożenia („zastrasze-

nia”) będzie formą posługiwania się tym 

przedmiotem w rozumieniu przepisu  

art. 280 § 2 k.k.8. Odmiennie zaś uważa  

A. Gabriele, który twierdzi, że między 

pojęciami „przedmiot” a „narzędzie” nie  

ma podstaw do traktowania tych słów jako 

                                                           
6 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia  
15 grudnia 1999 r., II AKa 220/98, Legalis. 
7 I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Kodeks karny 
z komentarzem, Warszawa 1973, s. 292. 
8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 1984 
r., II KR 81/85, Lex nr 17549; wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 12 listopada 1985 r., IV KR 
274/85, Legalis; także wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Białymstoku z dnia 9 października 2003 r.,  
II AKa 266/03, Legalis. 
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synonimów, gdyż termin „narzędzie”  

ma węższy zakres znaczeniowy9.  

Nie stanowi posługiwania się innym 

niebezpiecznym przedmiotem jedynie 

posiadanie przez sprawcę takiego 

przedmiotu, jeżeli nie towarzyszy temu  

co najmniej ich okazanie, manipulowanie 

nimi itp., zmierzające do oddziaływania  

na pokrzywdzonego w celu wzbudzenia  

u niego określonego stanu związanego  

ze świadomością, iż sprawca takim 

przedmiotem dysponuje i może go użyć  

w tych konkretnych okolicznościach10. 

Trafnie podkreśla się w orzecznictwie,  

że znamieniem kwalifikującym jest 

posługiwanie się wymienionymi w przepisie 

art. 280 § 2 k.k. przedmiotami, nie zaś sam 

fakt jego posiadania przez sprawcę w chwili 

czynu (por. wyrok Sądu Apelacyjnego  

w Katowicach z dnia 19 września 2003 r.,  

II AKa 331/03, KZS 2004, z. 2, poz. 42)11. 

Dlatego też, słowne grożenie użyciem 

niebezpiecznego przedmiotu nie może być 

utożsamiane z pojęciem posługiwania się. 

Groźba natychmiastowego użycia przemocy 

wobec osoby w celu zaboru mienia nawet  

z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, 

którego sprawca nie uwidocznił, wypełnia 
                                                           
9 A. Gaberle, Niebezpieczne narzędzie jako 
problem legislacyjny, PiP 1973, nr 1, s. 88. 
10 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  
z dnia 25 września 2003 r., II AKa 277/03, 
Legalis. 
11 M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, [w:] A. Zoll 
(red.), A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan,  
Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas,  
J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz,  
M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Część 
szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 
k.k., Kraków 2006, Lex nr 23175. 

dyspozycję art. 280 § 1 k.k.12. Nie ma 

bowiem różnicy pomiędzy zakresami nazw 

„użycie niebezpiecznego przedmiotu”  

i „posłużenie się niebezpiecznym przedmio-

tem”. Jeżeli sprawca rozboju „wzmacnia” 

groźbę za pomocą niebezpiecznego przed-

miotu, to zdaniem doktryny prawidło- 

we będzie zarówno twierdzenie, że „wzmo-

cnił groźbę, używając w tym celu niebez-

piecznego przedmiotu”, jak i twierdzenie,  

iż „wzmocnił groźbę, posługując się niebez-

piecznym przedmiotem”13. 

Podkreślenia wymaga okoliczność, 

że dla bytu tej kwalifikowanej postaci 

rozboju nie jest także konieczne, aby 

sprawca przez cały czas rozboju posługiwał 

się innym niebezpiecznym przedmiotem. 

Wystarczy, iż niebezpieczny przedmiot 

zostanie co najmniej okazany na początku 

rozboju lub w jego trakcie14. 

 

Inny podobny niebezpieczny 

przedmiot 

Na gruncie poprzednio obowiązują-

cego kodeksu karnego z 1932 r., jako 

„niebezpieczne narzędzie” określano każdą 

rzecz ruchomą, która ze względu na swoje 

przedmiotowe właściwości lub sposób 

                                                           
12 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
12 września 1989 r., III KR 163/89, Legalis. 
13 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
18 września 1975 r., III KR 106/75, Legalis. 
14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 
1973 r., III KR 32/73, Legalis; B. Michalski, 
[w:] A. Wąsek (red.), M. Flemming, B. Michalski, 
W. Radecki, R. Stefański, J. Warylewski,  
J. Wojciechowska, J. Wojciechowski, Kodeks 
karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz  
do artykułów 222–316, Warszawa 2006, s. 892. 
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użycia nadaje się do spowodowania 

znacznego uszkodzenia ciała15. Pogląd  

ten dominował również na gruncie kodeksu 

karnego z 1969 r. Należy podkreślić,  

iż w literaturze oraz orzecznictwie istniały 

poważne trudności związane ze zdefinio-

waniem pojęcia „inne niebezpieczne 

narzędzie”. Od wielu lat przyjmowało się 

jako kryterium oceny narzędzia jako 

niebezpiecznego, jego zdolność do „spowo-

dowania poważniejszego uszkodzenia ciała 

lub śmierci człowieka”16. Jednocześnie 

stwierdzano jednak, że ów potencjał 

niebezpieczeństwa narzędzia wynika nie 

tylko z jego właściwości, lecz także  

ze sposobu jego użycia17. W konsekwencji 

takiego stanowiska – opartego na dwóch 

kryteriach niebezpieczeństwa narzędzia –  

w orzecznictwie za niebezpieczne uznawane 

były nie tylko takie przedmioty, jak siekiera, 

nóż czy żelazny łom, lecz także: drewniana 

pałka, szalik18; ciężkie metalowe krzesło, 

którym sprawca uderza pokrzywdzonego, 

by osłabić lub wyłączyć jego wolę  

                                                           
15 Zob. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia  
12 października 1933 r.; cyt. za: J. Makarewicz, 
Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 546. 
16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
20 października 1988 r. R 299/88, OSNPG 1989, 
z. 12, poz. 124. 
17 Por. A. Lisowski, Niebezpieczne narzędzie  
w prawie karnym, cz. II, PS 1993, z. 11-12;  
O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S. M. Przyjem-
ski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz,  
A. Wąsek, Kodeks karny. Komentarz, Gdańsk 
2002-2003, s. 1171. 
18 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
21 stycznia 1987 r. V KRN 460/86, Lex  
nr 17802; wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
13 września 1971 r., III KR 102/71, Lex  
nr 21421; wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
22 sierpnia 1986 r., III KR 242/86, Lex nr 22036. 

w przeciwdziałaniu w zaborze mienia19; 

garnek metalowy i butelki, którymi sprawca 

zadawał ofierze ciosy ze znaczną siłą20; 

rączkę od rozbitego kufla od piwa,  

z przylegającym do niej ostrym kantem 

szkła, przyłożoną do szyi ofiary21; 

samochód, którym kierujący, sprawca 

zmierzał do zatrzymania i obezwładnienia 

ofiary22; but, gdy sprawca zadaje ofierze 

ciosy w głowę23; szalik, którym sprawca 

posłużył się przy duszeniu napadniętego  

i spowodowania jego zgonu24; użycie 

wielożyłowego przewodu o dużym przekro-

ju, przypominający pręt lub rurkę metalową, 

mogące wywołać niezwykłe poważne  

i groźne dla życia lub zdrowia ludzkiego25; 

kij bejsbolowy26; żyletka27; jak również 

chloroform, gaz, prąd elektryczny, którego 

użycie pociąga za sobą potencjalne 

niebezpieczeństwo dla życia28; psa 

określonej niebezpiecznej rasy, jeżeli 

sprawca będzie posługiwał się tym 

zwierzęciem jak narzędziem (do psów 

                                                           
19 R. Stefański, Kodeks karny. Orzecznictwo, 
piśmiennictwo, Kraków 2000, s. 249. 
20 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 grudnia 
1972 r., I KR 181/71, Lex nr16665. 
21 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1990 
r., II KR 231/89, Legalis. 
22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 maja 1984 
r., I KR 105/84, Legalis. 
23 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 
1978 r., IV KR 154/78, Legalis. 
24 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 
1986 r., II KR 242/86, Legalis. 
25 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 
1981 r., IV KR 250/81, niepubl., Lex nr 21921. 
26 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
14 stycznia 1999 r., II AKa 210/98, Legalis. 
27 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 1975 
r., II KR 17/75, OSNKW 1975, Nr 10-11, Legalis. 
28 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 września 
1978 r., V KR 119/78, Legalis. 
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mogących być uznane za niebezpieczne  

w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. zaliczyć 

należy w szczególności psy ras wymienio-

nych w rozporządzeniu MSWiA z dnia  

28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras 

uznawanych za agresywne29)30. Za niebez-

pieczne uznawano również pałkę typu 

„Tomfa”, która wykonana jest z twardego, 

nieelastycznego materiału i służy policjan-

tom oraz pracownikom ochrony do obrony, 

także do rozpraszania napastników. 

Cechami swymi jest zbliżona do kija 

baseballowego, który przez sądy apelacyjne 

powszechnie jest uznawany za „inny 

niebezpieczny przedmiot”. Takie więc 

właściwości tej pałki sprawiają, że jej wyko-

rzystanie zagraża bezpośrednim niebez-

pieczeństwem dla życia lub zdrowia ofiary31. 

Analiza powyższych orzeczeń wska-

zuje, że o tym, czy przedmiot może być 

uznany – w przeciwieństwie do broni, noża 

czy innego niebezpiecznego ze względu  

na swe właściwości przedmiotu –  

za niebezpieczny w rozumieniu ustawy, 

decyduje sposób jego użycia, nadający się  

do uszkodzenia ciała lub spowodowania 

                                                           
29 Dz. U. nr 77, poz. 687. 
30 Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie  
z dnia 22 lutego 1995 r., II AKr 204/95, Legalis; 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia  
11 października 2000 r., II AKz 383/03, Legalis; 
M. Budyn, M. Kulik, Glosa do wyroku Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie z dnia 9 grudnia 2002  
r., II AKa 306/02, WPP 2004, nr 3, s. 146 i n.;  
A. Wąsek, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego  
z dnia 18 lutego 2002 r., III KKN 280/99, OSP 
2003, z. 5, poz. 62.;  
31 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach  
z dnia 20 stycznia 2000 r., II AKa 340/99, 
Legalis. 

rozstroju zdrowia lub nawet śmierci 

człowieka. Tak więc o cesze „niebezpie-

cznego” przedmiotu decyduje tu sposób 

użycia tego przedmiotu oraz zamiar 

sprawcy użycia takiego przedmiotu  

w sposób czyniący go niebezpiecznym32. 

Doktryna i orzecznictwo wypraco-

wały dotychczas podstawowe wskazówki, 

pomocne przy dokonywaniu oceny  

w zakresie „niebezpieczności” przedmiotu, 

jednakże spory dotyczą tego, czy i które  

z tych kryteriów mają charakter samo-

dzielny, a które powinny występować 

łącznie. Do kryteriów tych należą przede 

wszystkim: 

 - cechy przedmiotu, pośród których należy 

wymienić takie, jak: ostrość, twardość, 

masa, właściwości tnące, żrące lub trujące, 

możliwość wyrzutu lub przenoszenia 

znacznej energii; 

 - zdolność do wywołania skutku w postaci 

śmierci w wyniku skierowania przeciwko 

człowiekowi zwykłej funkcji przedmiotu; 

 - równowartość realnego zagrożenia 

porównywalnego z użyciem broni palnej lub 

noża33. 

                                                           
32 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia  
9 września 1978 r., V KR 119/78, OSNKW 1979, 
nr 3, Lex nr 19498. 
33 Por. A. Spotowski, Glosa do wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 31 maja 1984 r., I KR 105/84, 
Lex nr 20015; tenże, Glosa do wyroku Sądu 
Najwyższego z 25 marca 1988 r., WR 112/88, Lex 
nr 1022; A. Gaberle, Niebezpieczne narzędzie 
jako problem legislacyjny, PiP 1993, z. 1, s. 87;  
M. Czekaj, Posługiwanie się niebezpiecznym 
przedmiotem jako znamię przestępstwa  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mrswglrugezdema
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Obecna praktyka sądowa w przewa-

żającej mierze skłania się do tego ostatniego 

kryterium, mającego charakter samodzielny, 

odwołując się do wypracowanej przez  

I. Andrejewa formuły definicyjnej. Zgodnie  

z nią, za niebezpieczne narzędzie można 

uznać tylko taki przedmiot, który  

„ze względu na swój kształt, wymiary, masę, 

tnącą powierzchnię, ostrość albo zawarty  

w nim materiał wybuchowy lub łatwopalny, 

zwyczajnie użyty zagraża bezpośre- 

dnim niebezpieczeństwem spowodowania 

śmierci lub ciężkiego uszkodzenia ciała”34. 

Dlatego niebezpieczność przedmiotu winna 

wynikać z samych jego właściwości, nie zaś 

wyłącznie ze sposobu, w jaki został przez 

sprawcę użyty (wyrok Sądu Apelacyjnego  

w Katowicach z dnia 11 marca 1999 r.,  

II AKa 15/99, KZS 1999, nr 2, poz. 21; także 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia  

26 stycznia 2005 r., II AKa 244/04, Lex  

nr 184027)35. 

Przy przyjęciu takiej koncepcji, pałki 

typu „Tomfa” nie można uznać za przedmiot 

niebezpieczny, co wyraził w orzeczeniu Sąd 

Apelacyjny w Krakowie (wyrok z dnia  

28 sierpnia 2008 r., II AKa 115/08, KZS 

2008, nr 9, poz. 25), bowiem „cechy budowy 

takiej pałki i za tym idące normalne użycie 

                                                                                    
w kodeksie karnym, Prok. i Pr. 1999, z. 2 , s. 23; 
W. Smardzewski, Glosa do wyroku Sąd Apelacyj-
nego z dnia 8 stycznia 1991 r., II AKr 21/90, Lex 
nr 21860. 
34 Por. I. Andrejew, Glosa do wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 30 września 1975 r., VI KRN 
33/75, Lex nr 3009. 
35 R. Stefański, Kodeks karny. Orzecznictwo, 
piśmiennictwo, Kraków 2000, s. 249. 

nie zagrażają życiu ludzkiemu jak zagraża 

mu użycie broni palnej czy noża”. Podobnie 

z tych samych powodów nie może być 

uznana za „przedmiot niebezpieczny” 

znajdująca się na wyposażeniu policjantów 

– na podstawie § 1 ust. 1 pkt 6 rozporzą-

dzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 15 listopada 2000  

r. w sprawie uzbrojenia Policji36 – pałka 

teleskopowa, mimo iż przeznaczona jest  

do zadawania urazów37, a także drewniana 

pałka o nieznacznym ciężarze, nieposia-

dająca na powierzchni elementów ostrych, 

tnących ani kłujących38. Nie można również 

uznać śrubokrętu za niebezpieczny 

przedmiot w rozumieniu przepisu art. 280 § 

2 k.k., albowiem dopiero użycie go w sposób 

szczególny, niezgodny z jego przeznacze-

niem, może powodować zagrożenie życia 

ofiary rozboju, czym zawsze ryzykuje 

sprawca posługujący się bronią palną, 

nożem czy innym podobnie niebezpiecznym 

przedmiotem39. Za niebezpieczne przedmio-

ty nie można uznać również: ciężkich butów 

żołnierskich (odmiennie B. Michalski,  

[w:] Kodeks karny. Część szczególna,  

t. II, Komentarz, teza 145, Legalis); zwykłego 

obuwia (odmiennie B. Michalski, [w:] 

Kodeks karny. Część szczególna, t. II, 

                                                           
36 Dz.U. z 2001 r. nr 14, poz. 139 ze zm.  
37 Zob. postanowienie Sądu Apelacyjnego  
w Krakowie z dnia 14 czerwca 2006 r., II AKz 
185/06, Lex nr 19105. 
38 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie  
z dnia 24 stycznia 2008 r., II AKa 312/07, Lex  
nr 399915. 
39 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
26 stycznia 2000 r., II AKa 250/99, Lex  
nr 40085.  
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Komentarz, teza 144, Legalis); bandaża 

(odmiennie B. Michalski, [w:] Kodeks karny. 

Część szczególna, t. II, Komentarz, teza 155, 

Legalis); doniczki (odmiennie B. Michalski, 

[w:] Kodeks karny. Część szczególna,  

t. II, Komentarz, teza 159, Legalis)  

i wielożyłowego przewodu (odmiennie  

B. Michalski, [w:] Kodeks karny. Część 

szczególna, t. II, Komentarz, teza 153, 

Legalis). 

„Innym podobnym niebezpiecznym 

przedmiotem” – o którym mowa w przepisie 

art. 280 § 2 k.k. – może być każdy 

przedmiot, którego użycie może spowodo-

wać niebezpieczeństwo dla życia lub 

zdrowia człowieka, któremu sprawca grozi 

natychmiastowym użyciem przemocy 

wobec jego osoby lub stosując taką 

przemoc, dla zabrania w celu przywła-

szczenia mienia. Zwrot „podobnie” nie 

oznacza – co jest oczywiste – podobieństwa 

konkretnego przedmiotu, którym posługi-

wał się sprawca rozboju, do broni palnej lub 

noża, lecz podobieństwo do niebezpieczeń-

stwa, jakie związane jest z posługiwaniem 

się bronią palną lub nożem, które wynika 

przede wszystkim z ich fizycznych 

właściwości. Zawsze takim niebezpiecznym 

przedmiotem jest broń palna, której użycie 

przeciwko człowiekowi grozi jego życiu  

lub zdrowiu niebezpieczeństwem. Użycie 

zaś innego przedmiotu, wytworzonego  

w innym celu i w normalnym użyciu  

nie przedstawiającego żadnego niebezpie-

czeństwa dla życia lub zdrowia człowieka, 

może być uznane za posługiwanie się przez 

sprawcę rozboju niebezpiecznym przedmio-

tem, jeżeli jego użycie w czasie stosowania 

przemocy wobec osoby może stwarzać 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia 

tego człowieka40.  

Dodatkowo podkreśla się również, 

że cały czas chodzi o zwykłe użycie 

przedmiotu, tj. wykorzystanie jego podsta-

wowej funkcji, np. tnącej, żrącej. Nie jest  

to oczywiście tożsame z użyciem przedmio-

tu zgodnie z przeznaczeniem, bo nawet  

w stosunku do noża, wymienionego przecież 

w ustawie, trudno byłoby powiedzieć,  

że jego przeznaczeniem jest użycie  

go przeciwko człowiekowi. Konkludując, 

należy stwierdzić, że przy dokonywaniu 

oceny „niebezpieczności” przedmiotu  

z punktu widzenia kwalifikacji prawnej  

z przepisu art. 280 § 2 k.k., istotne znaczenie 

będą miały takie cechy (właściwości) 

przedmiotu, które sprawią, że wykorzysta-

nie zwykłych funkcji lub działania 

przedmiotu przeciwko człowiekowi 

spowoduje powstanie realnego zagrożenia  

o równowartości odpowiadającej użyciu 

broni palnej lub noża; inaczej mówiąc – 

przedmiot potencjalnie zawierający w sobie 

poważny ładunek niebezpieczeństwa dla 

życia lub zdrowia41. Nie sposób także 

pominąć stanowiska Sądu Apelacyjnego  

w Krakowie z dnia 23 maja 2003 r., I KZP 

                                                           
40 B. Michalski, Przestępstwa przeciwko mieniu. 
Rozdział XXXV kodeksu karnego, Komentarz, 
Warszawa 1999 r., s. 126; także wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 listopada 1998 
r., II AKa 158/98, Legalis. 
41 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia  
23 maja 2003 r., I KZP 13/03, Lex nr 79762. 
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13/03, Lex 79762, który odnosząc się  

do prezentowanych koncepcji rozszerza-

jącej wykładni pojęcia „inny podobnie 

niebezpieczny przedmiot” wskazał,  

że „granice sankcji za przestępstwo  

z art. 280 § 1 k.k. są dostatecznie szerokie, 

by sprawca rozboju został surowo ukarany 

bez potrzeby nadużywania pojęcia 

„niebezpiecznego przedmiotu” z § 2 tego 

artykułu, przewidującego sankcję suro-

wszą”. 

W obecnie obowiązującym kodeksie 

karnym przestępstwo rozboju kwalifiko-

wanego różni się w konstrukcji znamion 

strony przedmiotowej w sposób zasadniczy. 

Należy bowiem dostrzec, że w obecnym 

stanie prawnym elementem kwalifikującym 

przestępstwo rozboju jest zarówno 

posługiwanie się bronią palną, nożem  

lub innym podobnie niebezpiecznym 

przedmiotem lub środkiem obezwładnia-

jącym, jak też działanie w inny sposób 

bezpośrednio zagrażający życiu. W kodeksie 

karnym z 1969 r. znamieniem kwalifikują-

cym przestępstwo rozboju z art. 210 § 2 

było tylko posługiwanie się bronią palną  

lub innym niebezpiecznym narzędziem,  

bez odniesienia się do innych działań, które 

bezpośrednio zagrażały życiu. Nowa 

konstrukcja normatywna ujęta w przepisie 

art. 280 § 2 k.k. musi być zatem ujmowana, 

tak od strony językowej (wykładnia 

językowa), jak i od strony celowościowej 

(wykładnia aksjologiczna), jako odejście  

od prezentowanego w orzecznictwie Sądu 

Najwyższego szerokiego rozumienia „innego 

niebezpiecznego narzędzia”, zawierającego 

także sposób użycia niebezpieczny dla życia, 

na rzecz ujęcia odnoszącego się tylko  

do stałych właściwości przedmiotu42. 

W przepisie art. 280 § 2 k.k. 

ustawodawca uzależnił odpowiedzialność 

karną za popełnienie tegoż czynu  

od ustalenia, że jego sprawca posługiwał  

się bronią palną, nożem lub innym podo-

bnie niebezpiecznym przedmiotem.  

W ten sposób sformułował dyrektywę 

umożliwiającą ustalenie, jakie przedmioty 

mają cechy niebezpieczności w relacji  

do broni palnej lub noża, których niebezpie-

czeństwo wynika przede wszystkim  

z ich charakterystycznych właściwości, 

stwarzających potencjalną możliwość 

spowodowania przy jego wykorzystaniu 

poważnego uszczerbku na zdrowiu  

lub śmierci człowieka. Stąd też obecne 

określenie „niebezpieczny przedmiot” 

wyprowadza się wyłącznie z właściwości 

samego przedmiotu, nie zaś ze sposobu jego 

użycia43.  

Do ustalenia potencjału innego 

niebezpiecznego przedmiotu niezbędna jest 

wiedza empiryczna o jego właściwościach. 

Dla przypisania posługiwania się przez 

sprawcę niebezpiecznym przedmiotem, 

konieczne jest stwierdzenie obiektywnych 

                                                           
42 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia  
26 czerwca 2007 r. II AKa 138/07, Legalis. 
43 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1999 
r., II K 231/98, OSNKW PG 1999, nr 10 poz. 73; 
także wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie  
z dnia 18 lipca 2001 r., II AKa 157/02, Prok.  
i Pr. 2003, nr 4, poz. 24. 
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cech takiego przedmiotu, więc zidentyfiko-

wanie go i opisanie cech kwalifikujących  

go jako niebezpieczny. Odczucie pokrzyw-

dzonego o używaniu przez sprawcę rozboju 

przedmiotu niebezpiecznego nie wystarczy, 

aby przypisać sprawcy posługiwanie się 

takim przedmiotem. Nie można uznać  

za przedmiot niebezpieczny w rozumieniu 

art. 280 § 2 k.k. nieustalonego bliżej 

przedmiotu, który sprawca przyłożył do szyi 

ofiary rozboju, tym bardziej, gdy użycie  

go spowodowało nieznaczne skaleczenia. 

Skoro w przepisie art. 280 § 2 k.k. chodzi 

tylko o taki przedmiot, którego użycie  

może spowodować skutki porównywalne  

ze skutkami użycia broni palnej,  

to bez bliższego oznaczenia cech 

przedmiotu nie można ustalić, iż był  

to przedmiot niebezpieczny. Do czasu, gdy 

nie stwierdzi się, że używane narzędzie  

było obiektywnie niebezpieczne, nie można 

ustalić, że sprawca posługiwał się przedmio-

tem niebezpiecznym44. 

Przyjąć należy więc, iż w omawia-

nym zakresie istotą zbrodni z przepisu  

art. 280 § 2 k.k. jest to, że sprawca decyduje 

się nie tylko popełnić przestępstwo 

zagarnięcia mienia, ale też posłużenie się  

do tego celu przedmiotem, który użyty  

w dany sposób, służy do powodowania 

ciężkich uszkodzeń ciała lub zabijania.  

                                                           
44 Zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie  
z dnia 11 maja 2006 r., II AKa 61/06, Legalis;  
a także wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie  
z dnia 11 września 1997 r., II AKa 161/97, 
Legalis; por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krako-
wie z dnia 20 kwietnia 1995 r., II AKr 56/95, 
Prok. i Pr. - wkł. 1996, nr 1, poz. 16. 

Tylko przyjęcie takiego wyznacznika 

niebezpiecznego przedmiotu uzasadnia, 

dlaczego ustawodawca przewidział tak 

surowe kary za samo posłużenie się takim 

przedmiotem, skoro karalność nie jest 

uzależniona od zaistniałego dla życia  

i zdrowia skutku. 

Rozróżnienie, czy przedmiot, którym 

posługiwał się w konkretnej sprawie 

sprawca, posiadał cechy „niebezpieczności”, 

może stwarzać w praktyce trudności. Jednak 

dla stwierdzenia tych okoliczności – 

mających istotne znaczenie dla rozstrzy-

gnięcia sprawy – będzie wymagało  

to niekiedy wiadomości specjalnych, a więc 

sąd zobowiązany będzie do powołania 

biegłego z zakresu właściwej specjalności, 

celem klasyfikacji środka, jak i określenia 

stopnia jego „niebezpieczności”. 

Mając na uwadze powyższe rozwa-

żania, należy zastanowić się, czy ręczny 

miotacz gazu obezwładniającego jest 

„innym podobnym niebezpiecznym 

przedmiotem”. Oceniając – czy mamy  

do czynienia z przedmiotem podobnie 

niebezpiecznym do broni palnej lub noża – 

należy brać pod uwagę tylko i wyłącznie 

skutki wiążące się z normalnym, zwykłym 

użyciem przedmiotu, a nie jego użyciem  

w sposób niebezpieczny. Chodzi więc 

wyłącznie o przedmioty, których każde 

normalne użycie wobec innej osoby zawsze 

stwarza realne zagrożenie dla życia, gdyż 

takie właśnie właściwości ze swej istoty 

posiada nóż i bron palna. Priorytetowe 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mrswglrwguydqnjxgq2q
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znaczenie dla określenia poziomu 

niebezpieczeństwa ręcznego miotacza gazu 

ma rodzaj załadowanego gazu (środka 

obezwładniającego). Oczywistym jest 

bowiem, że im bardziej szkodliwy dla 

zdrowia jest ów ładunek, tym niebezpie-

czniejsze w użyciu jest urządzenie nim 

rażące. Rozbój kwalifikowany polegający  

na posłużeniu się ręcznym miotaczem gazu 

obezwładniającego można więc stwierdzić 

tylko wówczas, gdy stosowany gaz (środek 

obezwładniający) był niebezpieczny  

i to w stopniu porównywalnym do broni 

palnej lub noża, tj. bezpośrednio zagrażający 

życiu. W danym stanie faktycznym ręczny 

miotacz gazu, znajdujący się w posiadaniu 

sprawcy, może mieć sprawny mechanizm 

umożliwiający miotanie rażącym ładunkiem 

chemicznym, ale znajdujący się w owym 

miotaczu zasobnik na gaz pieprzowy, może 

być wyczerpany. Nie może być zatem zdatny 

w takim stanie do użycia go zgodnie  

z przeznaczeniem, tj. rażenia środkiem 

obezwładniającym. Zdolności do rażenia 

nabierze dopiero z chwilą napełnienia 

zasobnika na gaz. To definitywnie eliminuje 

go z katalogu przedmiotów wymienionych 

w przepisie art. 280 § 2 k.k.  

Należy również dodać, że niektóre 

sądy w podobnych przypadkach wyrażały 

pogląd przeciwny, odwołując się  

do orzecznictwa dotyczącego posłużenia się 

bronią palną (wyrok Sądu Najwyższego  

z dnia 9 września 2002 r., II KKN 373/00, 

wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku  

z dnia 27 kwietnia 2010 r., II AKa 42/10, 

OSAB 2010/2/39), wedle którego bronią 

palną w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. jest 

broń potencjalnie zdolna do wystrzelenia 

pocisku, nawet jeśli nie można tego  

w danym momencie uczynić, z uwagi  

na to, że jest niezaładowana lub wręcz 

uszkodzona, ale w sposób umożliwiający 

rychłe odtworzenie zdatności rażenia. 

Przywołane zapatrywanie należy podzielić. 

Jednak w przypadku posłużenia się 

nienaładowanym miotaczem gazu rzecz 

wygląda zgoła inaczej. Przepis art. 280 § 2 

k.k. nie wymienia „niebezpiecznej broni 

palnej", lecz „broń palną". Broń palna, 

pomimo tego, że nie zawiera naboju – o ile 

jest tylko zdolna do wystrzelenia pocisku – 

nie przestaje być w związku z tym bronią 

palną. Tak też jest definiowana w ustawie  

z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji45. 

Pozbawiony gazu miotacz traci natomiast  

z tego powodu przymiot niebezpieczeństwa 

dla życia i zdrowia, konieczny dla kwalifiko-

wania posłużenia się nim na podstawie  

art. 280 § 2 k.k. Treść ustawy z dnia 21 maja 

1999 r. o broni i amunicji – do której 

odwoływały się sądy procedujące nad 

danym stanem faktycznym, w ramach 

wykładni systemowej znamienia „inny 

podobnie niebezpieczny przedmiotem” – 

także nie pozwala na umieszczenie w jego 

zakresie znaczeniowym miotacza gazu 

obezwładniającego. Zgodnie z przepisem 

art. 4 BrońU, miotacz gazu obezwładniają-

cego stanowi broń, lecz nie jest bronią 

                                                           
45 Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. nr 217, poz. 1280 
ze zm.; zwana dalej: BrońU. 
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palną. Nie został również zaliczony  

do kategorii przedmiotów opisanych  

w art. 4 ust. 1 pkt 4 BrońU, jako narzędzia  

i urządzenia, których używanie może 

zagrażać życiu lub zdrowiu. O niewielkim 

potencjale niebezpieczeństwa zdaje się 

świadczyć wreszcie to, że na posiadanie 

miotacza gazu obezwładniającego – zgodnie 

z przepisem art. 11 ust. 8 BrońU – nie jest 

wymagane zezwolenie. Nawet gdyby 

przedmiot, którym posługiwałby się 

sprawca, zaopatrzony był w gaz pieprzowy, 

nie można by go uznać za podobnie 

niebezpieczny do broni palnej lub noża. 

Zwyczajne użycie gazu pieprzowego nie 

stwarza bowiem bezpośrednio zagrożenia 

dla życia, tak jak w przypadku broni palnej 

lub noża. Typowym następstwem jego 

użycia jest czasowe unieruchomienie ofiary, 

poprzez podrażnienie błon śluzowych oczu 

nosa i gardła bez długotrwałych szkodli-

wych następstw dla zdrowia. Wywołany 

efekt podrażnienia zwykle szybko ustępuje  

i ofiara wraca do wcześniejszej sprawności. 

Może się jednak zdarzyć, że miotacz gazu 

posiada zasobnik zawierający wysoce 

toksyczny gaz paraliżujący układ oddecho-

wy, a zatem jego użycie pociąga za sobą 

niebezpieczeństwo dla życia. Wówczas nie 

ma przeszkód do przyjęcia, że posłużenie się 

takim przedmiotem mieści się w znamio-

nach art. 280 § 2 k.k.46. 

                                                           
46 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu  
z dnia 20 października 2011 r., II AKa 315/11, 
Legalis. 

Reasumując, należy stwierdzić,  

że ocena, czy miotacz gazu obezwładnia-

jącego jest „innym podobnie niebezpie-

cznym przedmiotem” w rozumieniu  

art. 280 § 2 k.k., wymaga przede wszystkim 

ustalenia, że znajdujący się w jego 

zasobniku gaz (środek obezwładniający) 

może być niebezpieczny dla życia człowieka. 

Miotacz gazu obezwładniającego z wyczer-

panym zasobnikiem, wykluczającym jego 

użycie, nie jest „innym podobnie 

niebezpiecznym przedmiotem" w rozumie-

niu przepisu art. 280 § 2 k.k. Takim 

przedmiotem nie jest również miotacz gazu 

obezwładniającego zawierający gaz pieprzo-

wy. 

W orzecznictwie dotyczącym 

kwalifikowanej odmiany rozboju występują 

również różnice poglądów związane  

z kwalifikacją prawną rozboju popełnionego 

przez sprawcę posługującego się 

paralizatorem elektrycznym. Przykładowo 

Sąd Apelacyjny w Katowicach prezentuje  

w tym względzie stanowisko, że paralizator 

elektryczny nie może być uznany  

za przedmiot podobnie niebezpieczny jak 

broń palna czy nóż (zob. wyrok Sądu 

Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2005 r.,  

II AKa 125/05, Prok. i Pr. – wkł. 2006, nr 1, 

poz. 26), odmienny zaś pogląd w tej kwestii 

wyrażono w wyroku Sądu Apelacyjnego  

w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r.  

(II AKa 290/05, Legalis), zgodnie z którym 

„paralizator elektryczny jest bronią, 

środkiem obezwładniającym, niebezpie-

cznym dla życia i zdrowia w rozumieniu  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mrswglrwguydqmbrha4a
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art. 280 § 2 k.k.”. Uzasadnieniem pierwszego 

z tych stanowisk jest uznanie, że parametry 

techniczne tego urządzenia nie wywołały 

poważniejszego zagrożenia dla zdrowia,  

a tym bardziej – dla życia człowieka – 

przemawiają przeciwko zakwalifikowaniu 

go do kategorii „przedmiotów niebezpie-

cznych”, drugiego zaś – że paralizator 

elektryczny należy do przedmiotów 

wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 2 BrońU,  

a zatem o charakterze tego urządzenia 

decyduje wprost przepis ustawy. Wydaje 

się, że jedyną możliwością rozstrzygnięcia 

tego sporu jest przyjęcie, w zależności  

od konkretnego przypadku, kryterium 

dodatkowego – sposobu użycia takiego 

urządzenia, bowiem w pewnych sytuacjach 

posłużenie się przez sprawcę rozboju 

paralizatorem elektrycznym z „zachowa-

niem zasad jego użycia” – określonych 

często w odpowiedniej instrukcji – może 

rzeczywiście budzić uzasadnione wątpliwo-

ści w kwestii uznania go za „przedmiot 

niebezpieczny podobnie do broni palnej  

lub noża”. W sytuacji jednak, gdy sprawca 

rozboju – wykorzystując właściwości 

paralizatora (zdolność do spowodowania 

krótkotrwałego obezwładnienia człowieka 

poprzez rażenie prądem elektrycznym  

o wysokim natężeniu) – atakuje nim 

szczególnie wrażliwe części ciała,  

to problem nie sprowadza się do kwalifi-

kacji tego urządzenia do kategorii 

„przedmiotów niebezpiecznych”, lecz  

do oceny, czy zachowanie takie nie 

kwalifikuje się jako „działanie w inny 

sposób bezpośrednio zagrażający życiu”. 

Kwestia „charakteru paralizatora” jako 

środka służącego do popełnienia przestę-

pstwa miałyby znaczenie drugoplanowe,  

a w wypadku uznania, że sprawca „działał  

w inny sposób zagrażający życiu”, 

odpowiadałby on również na podstawie 

przepisu określającego kwalifikowany  

typ rozboju, w związku z realizacją innego 

znamienia kwalifikującego z art. 280 § 2 k.k. 

Przepis ten wyraźnie pozostawia sądowi 

ocenę, czy użyty przedmiot lub środek 

obezwładniający jest podobnie niebezpie-

czny, jak broń palna lub nóż, i ustalenie 

przez ustawodawcę, że paralizator 

elektryczny – którego natężenie prądu  

w obwodzie (średnia wartość prądu 

skutecznego), przekracza 10 mA – jest 

bronią, bo zagraża życiu lub zdrowiu,  

nie może mieć charakteru wiążącego,  

w szczególności gdy paralizatora użyto i nie 

spowodowało to poważniejszych obrażeń 

ciała. W konkretnej sprawie ocena skutków 

użycia paralizatora ma istotne znaczenie, 

gdyż daje podstawę do ustalenia, czy użycie 

tego przedmiotu niosło za sobą także 

zagrożenie dla życia lub zdrowia jak broń 

palna lub nóż47. 

Na podstawie powyższych rozważań 

można wyciągnąć wniosek, że dokonywanie 

porównawczych ocen różnego rodzaju 

                                                           
47 A. Wąsek (red.), R. Zawłocki (red.),  
M. Flemming, M. Królikowski, B. Michalski,  
W. Radecki, R. A. Stefański, J. Warylewski,  
J. Wojciechowska, J. Wojciechowski, Kodeks 
karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz  
do artykułów 222–316. Warszawa 2010, teza 
173, Legalis. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrvgayteobxhe2s44dboaxdcmbzgmydonju
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przedmiotów w zestawieniu z bronią palną  

i nożem w zakresie podobieństwa  

w aspekcie stopnia zagrożenia – jakie niosą 

dla życia lub zdrowia ludzkiego – jest 

wysoce kontrowersyjne zarówno w prakty-

ce, jak i teorii. Podsumowując, należy 

stwierdzić, że na gruncie kodeksu karnego  

z 1997 r. „inny przedmiot” użyty przez 

sprawcę – by mógł być uznany za "podobnie 

niebezpieczny" – musi obiektywnie posia-

dać takie cechy, iż zwyczajne użycie  

go stwarza podobny stopień zagrożenia  

dla życia lub zdrowia ludzkiego, jaki wynika 

z użycia noża lub broni palnej. Tak więc 

zagrożenie wynikłe z użycia danego 

przedmiotu musi być porównywalne  

z zagrożeniem, jakie niesie użycie noża  

czy broni palnej, przy czym zagrożenie  

to musi wynikać z cech danego przedmiotu, 

bez względu na sposób jego użycia.  

Dlatego należy dokonać zawężenia zakresu 

pola definicyjnego pojęcia „niebezpieczny 

przedmiot” oraz, „odnosząc się do wypraco-

wanych w orzecznictwie i literaturze modeli 

interpretacyjnych można stwierdzić,  

iż aktualność zachować mogą tylko te ujęcia, 

które oparte są na właściwościach przed-

miotu, nie zaś na sposobie ich użycia”48. 

Reasumując powyższe rozważania 

dotyczące „innego podobnego niebezpie-

cznego przedmiotu” jako znamienia 

czynności wykonawczej, stwierdzić należy, 

że jest to nowa przesłanka występująca  

na gruncie przestępstwa, tj. rozboju 

                                                           
48 Ibidem. 

kwalifikowanego. Wzbogacenie znamion 

tegoż przestępstwa o słowa „(…) podobny 

(…) przedmiot” w kodeksie karnym z 1997 

r., zmieniło w sposób istotny opis tego 

przestępstwa. Orzecznictwo, jak i doktryna 

na tle wykładni tej postaci kwalifikowanej 

rozboju, nie jest jeszcze jednomyślna  

i stanowcza. W chwili obecnej najbardziej 

pożądany wydaje się apel do „przedstawi-

cieli praktyki”, aby podczas kwalifikowania 

czynu jako przestępstwa rozboju z użyciem 

niebezpiecznego przedmiotu, dokładali 

wszelkich starań w kwestii ustaleń cechy 

„niebezpieczności przedmiotu”. 

 

 

Piotr Bogacki – prawnik, doktorant  

w Katedrze Prawa Karnego Międzynarodo-

wego w Zakładzie Międzynarodowego 

Wymiaru Sprawiedliwości Uniwersytetu 

Łódzkiego; asystent sędziego Wydziału 

Karnego Sądu Okręgowego w Łodzi. Autor 

specjalizuje się prawie karnym materialnym 

oraz międzynarodowym prawie karnym. 

Dodatkowo zajmuje się prawem informa-

tycznym, w tym problematyką przestę-

pczości komputerowej. W praktyce 

koncentruje się również na zagadnieniach 

związanych z postępowaniem w sprawach 

karnych ze stosunków międzynarodowych 

ze szczególnym uwzględnieniem procedury 

wykonywania europejskiego nakazu 

aresztowania. 
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Mariusz Olężałek – prawnik, doktorant  

w Katedrze Prawa Karnego Międzynaro-

dowego w Zakładzie Międzynarodowego 

Wymiaru Sprawiedliwości Uniwersytetu 

Łódzkiego; aplikant adwokacki przy 

Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi; 

specjalista z prawa karnego wewnętrznego  

i międzynarodowego. Jego dotychczasowe 

doświadczenie prawne koncentruje się  

na polskiej procedurze karnej, problemach 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

tematyce zniesławienia w szerokim ujęciu,  

a także zagadnieniach prawa karnego 

skarbowego związanych z zasadami 

odpowiedzialności za tzw. przestępstwa 

skarbowe. Zajmuje się również prakty-

cznymi aspektami stosowania przepisów 

prawa karnego procesowego oraz 

materialnego i procesowego prawa  

o wykroczeniach, jak również organizacją 

oraz zasadami funkcjonowania krajowych  

i pozakrajowych organów ochrony prawa 

oraz korporacji.  
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Podsłuch w polskim systemie prawa 
 

Bartosz A. Adamus 
 

 
Zwalczanie przestępczości na teryto-

rium Rzeczypospolitej Polskiej, zarówno 

zorganizowanej, jak i innych jej przejawów, 

wymaga od organów ścigania posiadanie 

stosownych informacji, mających na celu 

zebranie stosownego materiału dowodo-

wego oraz rozpoznanie zakresu występo-

wania skutków danej przestępczości. 

Jednym z narzędzi mających na celu 

zwalczanie przestępczości w Polsce, jest 

zarządzenie przez sąd kontroli operacyjnej. 

Taką formę działania przewidują m.in. 

ustawy o: 

1) Straży Granicznej1; 

2) Agencji Bezpieczeństwa Wewnę-

trznego oraz Agencji Wywiadu2 

3) Policji3; 

4) Centralnym Biurze Antykorupcyj-

nym4. 

Czynności operacyjno – rozpozna-

wcze są umocowanymi ustawowo, z reguły 

niejawnymi działaniami organów państwo-

wych, realizowanymi w celach informacyj-

nych, prewencyjnych, wykrywczych lub 

dowodowych (a w przypadku służb wywia-

                                                           
1 Dz. U. 2011.116.675 (teks jednolity z później-
szymi zmianami). 
2 Dz. U. 2010.29.154 (teks jednolity z później-
szymi zmianami). 
3 Dz. U. 2011.287.1687 (teks jednolity z później-
szymi zmianami). 
4 Dz. U. 2012.621 (teks jednolity z późniejszymi 
zmianami). 

dowczych mających ponadto znaczenie 

polityczne, militarne lub gospodarcze).5 

Informacje uzyskane w toku 

czynności operacyjno – rozpoznawczych 

dostarczają organom ścigania informacji  

na temat czynu zabronionego, pochodzą-

cego do samego sprawcy, których uzyskanie 

w inny sposób byłoby niemożliwe6. 

Kontrola operacyjna, co wynika z jej istoty 

ma charakter niejawny i może polegać na7: 

1) kontrolowaniu treści korespon-

dencji; 

2) kontrolowaniu zawartości przesy-

łek; 

3) oraz stosowaniu środków techni-

cznych, umożliwiających uzyskanie 

w sposób niejawny informacji  

i dowodów oraz ich utrwalanie,  

a w szczególności treści rozmów 

telefonicznych i innych informacji 

przekazywanych za pomocą sieci 

telekomunikacyjnych. 

Na podstawie wskazanych umocowań 

ustawowych J. Widacki wyróżnia jedenaście 

form czynności operacyjno – rozpozna-

wczych, są to: 

                                                           
5 J. Widacki, „Kryminalistyka”, wyd. C. H. Beck, 
wydanie 2, Warszawa 2012, s. 134. 
6 M. Klejnowska, „Podsłuch operacyjny i prowoka-
cja policyjna”, Prokuratura i Prawo nr 3 z 2004 
roku, s. 94.  
7 K. Eichstaedt, „Zarządzanie przez sąd kontroli 
operacyjnej w ujęciu procesowym”, Prokuratura  
i Prawo nr 9 z 2003 roku.  
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1) wywiad; 

2) przetwarzanie danych; 

3) podsłuch telefoniczny; 

4) podsłuch pomieszczeń; 

5) kontrola korespondencji; 

6) obserwacja; 

7) prowokacja policyjna; 

8) przesyłka (dostawa) niejawnie 

kontrolowana; 

9) przykrycie; 

10) legalizacja; 

11) oraz tajni informatorzy. 

Stosownie do tematu przedstawio-

nego powyżej, przedmiotem tego artykułu 

będzie podsłuch telefoniczny oraz podsłuch 

pomieszczeń. Czynności operacyjno – 

rozpoznawczej charakteryzują się ich 

utajeniem przed podmiotami postępowania 

karnego, wobec których zapadło stosowne 

postanowienie.  Utajenie służy gromadzeniu 

informacji na temat osób, zdarzeń oraz 

przedmiotów, mających znaczenie z punktu 

widzenia toczącego się postępowania 

karnego. Jednak w trakcie prowadzenia tych 

czynności, a zwłaszcza prowadzonego 

podsłuchu, organy ścigania, mogą pozyskać 

informację o innych przestępstwach, nie 

objętych prowadzonym postępowaniem 

oraz nie wykrytych do tej pory zdarzeń.  

Podsłuch telefoniczny należy 

zdefiniować jako rejestrowanie rozmów, 

prowadzonych za pośrednictwem telefonii 

stacjonarnej lub komórkowej (także sateli-

tarnej oraz internetowej). Formą bardzo 

zbliżoną, a technicznie niemal tożsamą jest 

rejestracja korespondencji telefaksowej  

i elektronicznej (e-mail), do tej grupy 

czynności można też zaliczyć uzyskiwanie 

informacji poprzez przejmowanie tzw. ulotu 

elektromagnetycznego, tzn. Promieniowania 

emitowanego przez sprzęt informatyczny; 

promieniowanie to bywa również 

nośnikiem informacji, przetwarzanych  

np. w komputerach (bo również w drukar-

kach, odtwarzaczach zewnętrznych nośni-

ków pamięci i in.). W tym kontekście warto 

też wspomnieć o uprawnieni służb policyj-

nych do uzyskiwania danych o połączeniach 

telefonicznych (tzw. bilingu).8 W stosunku 

do podsłuchu telefonicznego, nieocenionym 

źródłem informacji mogą okazać się bilingi 

telefoniczne, która wskażą nam właściciela 

aparatu telefonicznego, a w przypadku 

telefonii stacjonarnej, także jego położenie. 

Zgodnie z przepisami ustawowymi,  

za dane billingowe uznaje się informacje 

pozwalające na identyfikację abonenta  

albo zakończeń sieci telekomunikacyjnej, 

pomiędzy którymi dokonano połączenia 

oraz wiadomości dotyczące faktu, okoli-

czności i rodzaju połączenia, próby 

uzyskania połączenia między określonymi 

zakończeniami sieci telekomunikacyjnej9.  

Ze względu na udostępnienie danych 

billignowych można uzyskać informacje 

adresowe abonenta i numer telefonu, który 

umożliwia mu prowadzenie rozmów 

                                                           
8 J. Widacki, „Kryminalistyka”, … , op. cit., s. 136. 
9 K. T. Boratyńska, „Uzyskiwanie i wykorzysty-
wanie billingu telefonicznego w świetle przepisów 
o ochronie tajemnicy telekomunikacyjnej”, Proku-
rator nr 3-4 (11-12)/2002, s. 70. 
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telefonicznych oraz korzystanie z poczty 

telefonicznej lub dostępu do Internetu10.  

Natomiast definicja podsłuchu 

pomieszczeń, została przez J. Widackiego 

ukształtowana jako polegająca najczęściej 

na umiejscowieniu w określonym obiekcie 

mikrofonu i urządzenia transmitującego  

lub rejestrującego informację akustyczną. 

Transmisja danych może odbywać się drogą 

radiową lub za pomocą sieci np. centralnego 

ogrzewania, klimatyzacji, wodociągu itp. 

Przebieg rozmów w pomieszczeniu można 

też kontrolować bez stosowania mikrofonu 

(np. wykorzystując szyby okienne jako 

membrany, z których informacja „zbierana” 

jest wiąską lasera). Techniką pokrewną jest 

podgląd pomieszczeń, zwykle z użyciem 

jednej z technik telewizyjnych (przy czym 

warto wiedzieć, że obiektyw specjalnej 

kamery wymaga otworu w ścianie 

podglądanego pomieszczenia, mniejszego 

niż ślad po ukłuciu szpilki).11  

Wskazać należy także na pojęcie 

podsłuchu procesowego, na który składa się 

zarówno „kontrola i utrwalanie treści 

rozmów telefonicznych (art. 237), jak  

i „kontrola oraz utrwalanie przy użyciu 

środków technicznych treści innych 

rozmów lub przekazów informacji, w tym 

korespondencji przesyłanej pocztą 

                                                           
10 A. Adamski, „Obywatel bezpiecznych, ale prze-
zroczysty”, Rzeczpospolita z dnia 18 sierpnia 
2000 roku, zam. http://archiwum.rp.pl/artykul 
/292789-Obywatel-bezpieczny-ale-przezro-
czysty.html (stan na dzień 4 sierpnia 2013 roku).  
11 J. Widacki, „Kryminalistyka”, … , op. cit., s. 136.  

elektroniczną” (art. 241)12. Pojęcie podsłu-

chu procesowego, nie jest tożsame  

z pojęciem podsłuchu w ramach czynności 

operacyjno – rozpoznawczych, opartych  

o przepisy ustaw wskazanych na początku 

artykułu, m.in. ustawy o Policji. Ponadto 

podsłuch procesowy może być także 

zarządzony w ramach czynności niecierpią-

cych zwłoki, na podstawie art. 308 kodeksu 

postępowania karnego, który stanowi,  

że w granicach koniecznych dla zabezpie-

czenia prawidłowego toku postępowania, 

poprzez zabezpieczenie materiału dowodo-

wego, Policja lub prokurator może przedsię-

wziąć stosowne czynności, nawet przed 

wydaniem postanowienia o wszczęciu 

postępowania, a po dokonaniu tych 

czynności, w sprawach w których prowa-

dzenie śledztwa przez prokuratora jest 

obowiązkowe, prowadzący postępowanie 

przekazuje sprawę niezwłocznie prokura-

torowi. Art. 237 § 1 in fine stanowi także  

o podsłuchu prewencyjnym, który wykony-

wany jest dla zapobieżenia popełnieniu 

nowego przestępstwa. Jednak, zauważyć 

należy, że przestępstwo to musi pozostawać 

w przedmiotowym albo podmiotowym 

związku z czynem, o który toczy się 

postępowanie o dotyczyć czynów wymie-

nionych w art. 237 § 3. 

Rozdział 26 kodeksu postępowania 

karnego, pt. Kontrola i utrwalanie rozmów, 

                                                           
12 J. Grajewski, S. Steinborn, „Komentarz aktuali-
zowany do art. 1 – 424 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 roku – Kodeks postępowania karnego  
(Dz. U. 97.89.555)”, opublikowany: LEX/el., 2012, 
nr 137975. 
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odnosi się właśnie do wskazanych czynności 

dowodowych. Art. 237 § 1 stanowi, że sąd 

na wniosek prokuratora może zarządzić 

kontrolę i utrwalanie treści rozmów 

telefonicznych, redakcja ta, bezapelacyjnie 

wskazuje na fakultatywność tego przepisu. 

Ponadto, art. 237 § 1, zawęża możliwość 

stosowania podsłuchu przez organy 

ścigania, poprzez określenie celu, którym 

jest wykrycie i uzyskanie dowodów dla 

toczącego się postępowania lub zapobie-

żenia popełnieniu nowego przestępstwa.  

W związku z ą taką redakcją art. 237 § 1  

in fine wskazuje, że muszą istnieć przesłanki 

o fakcie, że osoba pozostająca w kręgu 

zainteresowań organów ścigania, może 

dokonać nowego przestępstwa oraz jeżeli 

umożliwi to zebranie materiału dowodo-

wego, do toczącego się postępowania. 

Przepis ten także redaguje, wykorzystanie 

podsłuchu, jak źródła dowodowego, w celu 

pozyskania informacji o możliwym wykry-

ciu przestępstwa lub jego sprawców,  

na skutek informacji powziętych przez 

organy ścigania od osób trzecich  

lub z innego toczącego się postępowania.  

Z punktu widzenia przedmiotowego 

opracowania, niezmiernie ważny jest  

art. 237 § 3, który enumeratywnie wskazuje, 

w jakich przypadkach możliwe jest 

kontrolowanie i utrwalenie treści rozmów 

telefonicznych, w przypadku gdy toczące  

się postępowanie lub uzasadniona obawa 

popełnienia nowego przestępstwa dotyczy: 

(1) zabójstwa; (2) narażenia na niebezpie-

czeństwo powszechne lub sprowadzenia 

katastrofy; (3) handlu ludźmi; (4) uprowa-

dzenia osoby; (5) wymuszenia okupu; (6) 

uprowadzania statku powietrznego lub 

wodnego; (7) rozboju, kradzieży rozbójni-

czej lub wymuszenia rozbójniczego; (8) 

zamachu na niepodległość lub integralność 

państwa; (9) zamachu na konstytucyjny 

ustrój państwa lub jego naczelne organy, 

albo na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej; (10) szpiegostwa  

lub ujawnienia informacji niejawnych  

o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”; 

(11) gromadzenia broni, materiałów 

wybuchowych lub radioaktywnych; (12) 

fałszowania oraz obrotu fałszywymi 

pieniędzmi, środkami lub instrumentami 

płatniczymi albo zbywalnymi dokumentami 

uprawniającymi do otrzymania sumy 

pieniężnej, towaru, ładunku albo wygranej 

rzeczowej albo zawierającymi obowiązek 

wpłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach 

lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce; 

(13) wytwarzania, przetwarzania, obrotu  

i przemytu środków odurzających, prekur-

sorów, środków zastępczych lub substancji 

psychotropowych; (14) zorganizowanej 

grupy przestępczej; (15) mienia znacznej 

wartości; (16) użycia przemocy lub groźby 

bezprawnej w związku z postępowaniem 

karnym; (17) łapownictwa i płatnej 

protekcji; (18) stręczycielstwa, kuplerstwa  

i sutenerstwa; (19) przestępstw 

określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia  

6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny  

(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) raz art. 5 

– 8 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego 
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Trybunału Karnego, sporządzonego  

w Rzymie dnia 17 lipca 1998 roku (Dz. U.  

z 2003 roku, Nr 78, poz. 708), … . 

Kolejnym ograniczeniem możliwości 

stosowania podsłuchu telefonicznego jest 

art. 237 § 4, który stanowi, że czynności  

te są dopuszczalne tylko i wyłącznie  

w stosunku do osoby podejrzanej, oskarżo-

nego oraz w stosunku do pokrzywdzonego 

lub innej osoby z którą może się kontakto-

wać oskarżony albo która może mieć 

związek ze sprawcą lub grożącym 

przestępstwem.  

Wskazane powyżej przestępstwa,  

w toku postępowania których możliwe jest 

stosowanie podsłuchu procesowego, ujętych 

w pkt 7, 12, 13, 17 i 18, zostały częściowo 

zmienione i uzupełnione przez ustawę 

nowelizującą kodeks postępowania karnego 

z dnia 10 stycznia 200 3 roku, w kontekście 

walki z przestępczością. Zakresem zastoso-

wania kontroli i utrwalenia treści rozmów 

objęto również sprawy o wymuszenie 

rozbójnicze, obrót fałszywymi pieniędzmi  

i ściśle określonymi dokumentami finanso-

wymi, łapownictwie i płatną protekcję, 

stręczycielstwo, kuplerstwo i sutenerstwo. 

Natomiast pkt 19 dodany został przez 

ustawę nowelizującą kodeks postępowania 

karnego z dnia 8 października 2004 roku. 

Ostatnia zmiana katalogu określonego  

w art. 237 § 1 Kodeksu, została wprowa-

dzona z dnia 3 stycznia 2011 roku, przez 

ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 roku  

o ochronie informacji niejawnych, polegała 

ona na dostosowaniu brzmienia pkt 10  

do terminologii przyjętej przez nową 

ustawę i zmian wprowadzonych w art. 265 

kodeksu karnego, a więc na zastąpieniu 

terminu „tajemnica państwowa” pojęciem 

„informacje niejawne o klauzuli tajności 

tajne lub ściśle tajne”13. 

Policja została upoważniona  

do wykonywania czynności operacyjno – 

rozpoznawczych na podstawie art. 14 pkt 1 

ustawy o policji w celu rozpoznawania, 

zapobiegania i wykrywania przestępstw  

i wykroczeń. Niemniej jednak, to art. 19 ust. 

6 pkt 3 wskazuje, że poprzez wykonywanie 

tych czynności, należy rozumieć m.in. 

stosowanie środków technicznych 

umożliwiających uzyskanie w sposób 

niejawny informacji i dowodów oraz  

ich utrwalanie, a w szczególności treści 

rozmów telefonicznych i innych informacji 

przekazywanych za pomocą sieci tele-

komunikacyjnych. Ponadto ustawa o policji 

w art. 19 ust. 12 wskazuje, że podmioty 

wykonujące działalność telekomunikacyjną 

oraz podmioty świadczące usługi pocztowe 

są obowiązane do zapewnienia na własny 

koszt warunków technicznych i organiza-

cyjnych umożliwiających prowadzenie 

przez Policję kontroli operacyjnej.  

Działania Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, 

mające na celu prowadzenie czynności 

operacyjno - rozpoznawczych poprzez 

                                                           
13 J. Grajewski, S. Steinborn, „Komentarz aktuali-
zowany …”. 
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prowadzenie podsłuchu, znajdują swoje 

umocowanie w art. 21 oraz art. 22 ustawy  

z dnia 29 czerwca 2002 roku. Zwrócić 

uwagę należy na fakt, że zadania Agencji 

Wywiadu zostały ograniczone na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie  

art. 6 ust. 9 pkt 3, gdzie działania te mogą 

być prowadzone wyłącznie w związku  

z jej działalności poza granicami państwa,  

a realizacja czynności operacyjno – 

rozpoznawczych, jest dopuszczalna wyłą-

cznie za pośrednictwem Szefa ABW. Art. 27 

ust. 6 pkt. 3, odnoszący się do stosowania 

podsłuchu, uzyskał jednakowe brzmienie 

jak analogiczny przepisy ustawy o Policji. 

W celu rozpoznawania, zapobiegania 

i wykrywania przestępstw i wykroczeń  

w zakresie określonym w art. 1 ust. 2 pkt 4  

i w ust. 2a, funkcjonariusze Straży Grani-

cznej pełną służbę graniczną, prowadząc 

działania graniczne oraz wykonując 

czynności operacyjno – rozpoznawcze.  

Art. 9e ust. 7 pkt 3 uzyskał brzmienie, 

identyczne jak w ustawie o Policji oraz 

ustawie o Agencji Bezpieczeństwa Wewnę-

trznego i Agencji Wywiadu. Zwrócić należy 

jednak uwagę na treść art. 9e ust. 1 pkt 1  

do 7, który enumeratywnie wylicza, że przy 

wykonywaniu czynności operacyjno – 

rozpoznawczych, podejmowane przez SG  

w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia 

sprawców oraz uzyskania i utrwalenia 

dowodów, ściganych z oskarżenia publi-

cznego, umyślnych przestępstw, enumeraty-

wnie wymienionych w tych podpunktach.  

Ustawa o Centralnym Biurze 

Antykorupcyjnym z dnia 24 lipca 2006 roku, 

daje uprawnienie funkcjonariuszom CBA  

do wykonywania czynności operacyjno 

rozpoznawczych w celu zapobiegania 

popełnieniu przestępstw, ich rozpoznania  

i wykrywania oraz – jeżeli istnieje 

uzasadnione podejrzenie popełnienia 

przestępstwa – czynności dochodzeniowo – 

śledcze w celu ścigania sprawców 

przestępstw (art. 13 ust. 1 pkt 1) oraz 

czynności operacyjno – rozpoznawcze  

i analityczno – informacyjne w celu 

uzyskania i przetwarzania informacji 

istotnych dla zwalczania korupcji w instytu-

cjach państwowych i samorządzie terytoria-

lnym oraz działalności godzącej w interesy 

ekonomiczne państwa (art. 13 ust. 1 pkt 3).  

Funkcjonariusze CBA prowadzą kontrolę 

operacyjną w sposób nie jawny, polegający 

m.in. na stosowaniu środków technicznych 

umożliwiających uzyskanie w sposób 

niejawny informacji i dowodów oraz  

ich utrwalenia, a w szczególności treści 

rozmów telefonicznych i innych informacji 

przekazywanych za pomocą sieci tele-

komunikacyjnych, na podstawie art. 17 ust. 

5 pkt. 3, co oznacza analogiczne brzmienie 

tego przepisu w stosunku do ustawy  

o Policji, o Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Agencji wywiadu oraz  

o Straży Granicznej. 

Podsłuch pomieszczeń, ze swej 

natury należy do czynności operacyjno – 

rozpoznawczych i można go podzielić  
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na trzy kategorie, ze względu na sposób 

transmisji danych: 

1) podsłuchy radiowe – stabilne; 

2) podsłuchy radiowe – kwarcowe; 

3) podsłuchy wykorzystujące techno-

logię GSM. 

Podsłuchy radiowe – stabilne, charaktery-

zują się długim okresem pracy na baterii14, 

niewielkim zasięgu (w granicach od 100  

m do 600 m na otwartej przestrzeni), 

częstotliwością pracy nadajnika w zakresie 

od 175 MHz do 190 MHz oraz modulacją 

FM. Natomiast podsłuchy radiowe – 

kwarcowe charakteryzują się średnim 

czasem pracy na baterii (od 8 godzin  

do półtora miesiąca), zasięgu do 2500 

metrów na otwartej przestrzeni, częstotli-

wością pracy nadajnika w zakresie od 300 

do 600 MHz, a le z dokładnością dochodzącą 

do 0,00001 MHz o modulacji WFM. Pod tym 

względem, charakterystyka podsłuchów 

wykorzystujących technologię GSM wymaga 

większej szczegółowości, z uwagi na fakt,  

że urządzenia te w swojej budowie  

(ale nie w wyglądzie) przypominają telefony 

komórkowe. Tak ja telefony komórkowe,  

wykorzystują łączność radiową o standar-

dzie GSM na częstotliwościach 900 MHz, 

1800 MHz oraz 1900 MHz. Do prawidło-

wego działania także wymagają karty SIM 

operatora sieci komórkowej. Urządzenia  

te mogą co do zasady działać w dwóch 

trybach: VOX oraz zdalnym. Tryb VOX 

zapewnia funkcję wykrywania dźwięku  

                                                           
14 Nadajnik podsłuchowy 5LA o częstotliwości 
183 MHz na jednej baterii LR20. 

a następnie dzwonienia pod wskazany 

numer telefonu umożliwiający tym samym 

podsłuch „na żywo” w obserwowanym 

pomieszczeniu, lub krótką informację 

tekstową o wykryciu dźwięku w pomie-

szczeniu w którym umieszczono urządzenie. 

Drugim trybem działania jest tryb zdalny, 

umożliwia on zadzwonienie pod nr telefonu 

przypisany do karty SIM znajdującym się  

w podsłuchu, co także umożliwia podsłuch 

„na żywo” w przedmiotowym pomieszcze-

niu. Tak szeroka funkcjonalność zmniejsza 

czas pracy baterii, w trakcie nasłuchu  

są to 2 do 3 godzin, w czasie czuwania  

do 14 dni, a w czasie czuwania z aktywną 

funkcją VOX do 5 dni15. Problem ten jednak 

może zostać rozwiązany poprzez 

zakamuflowanie podsłuchu w urządzeniu 

gospodarstwa domowego takim jak  

np. listwa antyprzepięciowa lub w gnieździe 

prądu zamontowanym w ścianie, co daje 

urządzeniu stały dostęp do prądu  

i nieograniczony czas działania. Zdecydowa-

nym atutem takiego rozwiązania jest 

natomiast zasięg, który jest nieograniczony. 

Ze względu na wykorzystanie technologii 

telefonii komórkowej, dostęp do urządzenia 

jest obecnie nieograniczony i może być 

wykonywane z każdego miejsca na świecie.  

W stosunku do podsłuchów telefoni-

cznych, prowadzenie stosownych czynności 

oparte jest na art. 237 § 5 kodeksu 

postępowania karnego, który stanowi,  

że wszystkie urzędy i instytucje prowadzące 

działalność telekomunikacyjną oraz 

                                                           
15 Dane dla podsłuchu GSM model MD-GSMVOX. 
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przedsiębiorca telekomunikacyjny w rozu-

mienie ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – 

Prawo telekomunikacyjne16, zobowiązane  

są do umożliwienia wykonywania postano-

wienia sądu lub prokuratora w zakresie 

przeprowadzenia kontroli rozmów telefo-

nicznych oraz zapewnić rejestrowanie faktu 

przeprowadzenia takiej kontroli.  

Reasumując, należy stwierdzić,  

że organy ścigania w Polsce, mają prawo 

stosowania wszelkich środków techni-

cznych, umożliwiających uzyskanie  

w sposób niejawny dla osoby, wobec której 

są one prowadzone, informacji, dowodów 

oraz ich utrwalania, a w szczególności treści 

rozmów telefonicznych i innych informacji 

przekazywanych za pomocą sieci telekomu-

nikacyjnych. Kontrola ta, bez względu  

na jej podstawę prawną, ma na celu 

zebranie wszelkich informacji umożliwiają-

cych skuteczne prowadzenie postępowania, 

mającego na celu wykrycie sprawy  

i umożliwienie postawienia zarzutów,  

a następnie przesłanie do sądu aktu 

oskarżenia wraz z jednoznacznym  

i precyzyjnym materiałem dowodowym. 

Należy zwrócić uwagę, że proces karny, 

którego głównym elementem są czynności 

dowodowe, stanowi formę działalności 

publiczne. Działalność tę prowadzą organy 

państwa w zakresie przyznanych  

im uprawnień. Poszukiwaniem, zbieraniem  

i zabezpieczeniem dowodów realizowanym 

w toku śledztwa lub dochodzenia, zajmuje 

                                                           
16 Dz. U. 2004.171.1800 ze zm.  

się w świetle przepisów kodeksu 

postępowania karnego tylko uprawnione  

do tego organy państwa. Natomiast  

na etapie przed procesowym są nimi organy 

ścigania uprawnione do przeprowadzania 

czynności operacyjno – rozpoznawczych  

w oparciu o wskazane przepisy.17 
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Streszczenie 

 

Poniższy artykuł stanowi opisanie 

przepisów prawnych na podstawie których 

możliwe jest w Polsce prowadzenie 

czynności operacyjno – rozpoznawczych 

poprzez prowadzenie podsłuchu tele-

fonicznego oraz podsłuchu pomieszczeń. 

Zagadnienie to ma szczególne znaczenie  

dla organów ścigania, ze względu na fakt,  

że umożliwia nie tylko gromadzenie 

materiału dowodowego, ale także umożli-

wia reagowanie na bieżące zagrożenia. 

 

Summary 

 

The following article is a description of the 

laws under which it is possible in Poland 

conducting operational activities by 

conducting telephone tapping and 

eavesdropping facilities. This issue is of 

particular importance for law enforcement, 

due to the fact that not only enables the 

gathering of evidence, but also allows you to 

react to real time threats. 
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Regulacje WTO dostępu produktów rolnych na rynek 

wewnątrzpaństwowy 

dr Andrij Dukhnevych 

 

Wstęp 

Produkty rolne zalicza się do towa-

rów, obrót nimi w wymiarze międzynaro-

dowym jest regulowany ustanowionymi 

przez WTO normami GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade) oraz 

kompatybilnymi z nimi umowami między-

narodowymi. Na tle innych towarów produ-

kty rolne maja pewną specyfikę, która 

określana jest przez szereg czynników  

(np.: wpływ bezpieczeństwa żywnościo-

wego na położenie strategiczne). Posiadają 

wiec zespół cech je wyróżniających. Z tego 

względu w niniejszym artykule będzie 

poddane analizie spectrum norm WTO, 

które regulują międzynarodowy obrót 

produktami rolnymi. Do źródeł takich norm 

należą w pierwszej kolejności Porozumienia 

o gospodarce rolnej GATT 47 i GATT 94. 

Analiza naukowa rozpatrywanych 

problemów była prowadzona przez wielu 

ukraińskich uczonych. Wymienić tu należy 

W. Nosika1, W. Semchika2, А. Stativke3,  

                                                           
1 В. Носик, Правове регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів 
агробізнесу, Аграрне право України: Підручник, 
ред. В.З. Янчук, 2-е вид., перероб. та допов., 
Kijów 1999, s. 583–620. 
2 В. Семчик, Проблеми права власності та 
господарювання у сільському господарстві. 
Монографія, ред. В.І. Семчик,: Kijów 2001,  
s. 216. 

О. Pogribnogo4 i in., których prace stanowiły 

fundament dla dalszych, przekrojowych 

analiz. 

Celem artykułu jest analiza sytuacji, 

związanej z dostępem produktów rolnych 

na rynek wewnątrzpaństwowy. 

Przed Rundą Urugwajską moc 

obowiązująca norm GATT 47, dotyczących 

handlu towarami, rozciągała się na handel 

produktami rolnymi. W takiej sytuacji 

handel produktami rolnymi podlegał 

uregulowaniu zwykłymi normami handlo-

wymi, opisanymi i podlegającymi koncesjo-

nowaniu określonym przez strony GATT 47. 

Jednakże w art. ХІ: 2 (с) GАТТ5 występował 

jeden wyjątek, który dopuszczał wprowa-

dzanie ograniczeń ilościowych. W praktyce  

z kolei ograniczenia nietaryfowe stały się 

częstą praktyką. Sytuacja ta miała miejsce  

za sprawą wyjątków i zastrzeżeń, przewi-

dzianych tym artykułem. Nawet gdy nie 

                                                                                    
3 А. Стативка, Актуальні проблеми правового 
регулювання аграрних, земельних, екологічних 
відносин і природокористування в Україні та 
країнах СНД: міжнар. наук.-практ. конф., м. 
Луцьк, 10–11 вересня 2010 р., Луцьк Łuck 2010, 
s. 382. 
4 О. Погрибныи , Аграрне право України: 
Підручник, ред. О. О. Погрібног,  Kijo w 2007,  
s. 448. 
5 Генеральна угода з тарифів і торгівлі, від 
10.04.1947, 
http://lawru.info/legal2/se6/pravo6685/page1
0.htm, data dostępu: 22.02.2013. 

http://kul.kiev.ua/2001_1_19.html
http://kul.kiev.ua/2001_1_19.html
http://kul.kiev.ua/2001_1_19.html
http://kul.kiev.ua/2001_1_19.html
http://kul.kiev.ua/2001_1_19.html
http://lawru.info/legal2/se6/pravo6685/page10.htm
http://lawru.info/legal2/se6/pravo6685/page10.htm
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stosowano ograniczeń ilościowych, zwykłe 

cła mogły być podnoszone do dowolnego 

poziomu, ponieważ cła na większość 

towarów nie podlegały w ogóle ogranicze-

niom. Runda Urugwajska pozwoliła 

poczynić pewna normalizację, zakazując 

niektórych z ww. mechanizmów oraz 

wprowadzając sprecyzowane reguły 

powszechne. 

Głównym problemem na gruncie  

art. ХІ: 2 (с) (1) GАТТ było to, zasady 

fundamentalne były formułowane tylko  

z punktu widzenia efektu rynkowego,  

co wywoływało trudności w zakresie 

dowodowym w przypadku ich naruszeń.  

W następstwie tego problemy wywoływało 

też oszacowanie „uzasadnionego wymiaru” 

wedle art. ХVІ: 3 GАТТ6. 

Jeszcze jedna niedoskonałość GАТТ 

47, to nieokreśloność w odniesieniu  

do dobrowolnego ograniczenia eksportu. 

Porozumienie w sprawie instrumentów 

ochronnych zawiera precyzyjnie sformuło-

wany zakaz ograniczania eksportu, 

zakazując państwom nawet zwracania się 

do siebie nawzajem w przedmiocie takich 

ograniczeń, a zatem, a minori ad maius, 

zakazuje także samodzielnego (jedno-

stronnego) ich wprowadzania. 

W rezultacie Rundy Urugwajskiej 

nastąpiła kardynalna zmiana zasad 

wprowadzania na rynek produktów 

rolnych. Warunki dostępu do rynku, 

                                                           
6 Ibidem. 

wskazane w Porozumieniu w sprawie 

gospodarki rolnej (w dalszej części artykułu 

określane jako Porozumienie7), statuują 

bardziej precyzyjny i rygorystyczny reżim,  

a także oddziałują na praktykę stosowania 

środków, które dotychczas skażały funkcjo-

nowanie wymiany handlowej. „Porozumie-

nie można nazwać przewrotem w rozwoju 

handlu międzynarodowego, istotną zamianą 

historycznie ukształtowanego obrotu 

handlowego, zwiększeniu uległ dostęp  

do wcześniej zamkniętych i chronionych 

protekcjonistycznie rynków.8” 

W prawie (w tym też w prawie 

WTO) występuje różnica pomiędzy pojęcia-

mi „reguły” i „zobowiązania”. Pierwsze 

pojęcie odnosi się do norm, w tym 

przypadku przyjętych w toku Rundy 

Urugwajskiej i utrwalonych w wielostron-

nych porozumieniach. Drugie – zobowią-

zania, są zindywidualizowane dla każdego 

państwa, zawierają się w zakresie koncesji, 

ustawionych przez każde państwo 

wstępujące do WTO, ujętych w formę 

dokumentów prawnych. 

Aktualny stopień jasności stanowi 

niewątpliwe osiągnięcie Porozumienia  

w sprawie gospodarki rolnej, a w szczegól-

ności, w odniesieniu do poziomu taryf, 

                                                           
7 Угода про сільське господарство, від 
15.04.1994, http://zakon.rada.gov.ua, data 
dostępu: 22.02.2013. 
8 Safeguards, antidumping, countervailing duties, 
and observations on administrative and 
technical barriers to trade. In Implementing the 
Uruguay Round Agreement in Latin America: 
The Case of Agriculture. FAO/World Bank 
Workshop, Santiago, Chile 1997, s.  12. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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zarejestrowanego w szczegółowych spisach 

koncesji ustawionych przez członków WTO. 

W rezultacie, funkcjonują z jednej 

strony ogólne wymogi systemu umów WTO, 

z drugiej strony zaś, indywidualne 

zobowiązania członków WTO. Stad też 

wynika ogólna zasada regulacji - obowiązuje 

norma najbardziej rygorystyczna. 

Największą zmianą wprowadzoną  

w Rundzie Urugwajskiej w zakresie obrotu 

produkcją agrarną stało się przeliczenie  

nie-taryfowych ograniczeń importu na ich 

ekwiwalent taryfowy. Kiedy wprowadzanie 

zmian zostało zakończone, pojawiła się 

obawa, że przejście z nie-taryfowych 

ograniczeń importu na ich ekwiwalent 

taryfowy może skutkować bardzo wysokim 

poziomem taryfowych ograniczeń,  

co pociągnęłoby za sobą niemożliwość 

realizacji jakikolwiek sprawiedliwie 

zorganizowanej wymiany handlowej  

na szczeblu międzynarodowym, stanowiącej 

podstawowy cel WTO. Refleksja ta stała się 

przyczyną rozwijania koncepcji minimal-

nego dostępu do rynku, która jest 

realizowana drogą ustanowienia kwot 

minimalnych. Mechanizm ten ustanowiono 

w art. 5 Porozumienia9. Zgodnie z nim, 

każdy członek WTO powinien określić 

kwoty taryfowe na towary w takiej 

objętości, w jakiej były one importowane  

w okresie bazowym. W przypadku, gdyby 

                                                           
9 Угода про сільське господарство, від 
15.04.1994:  http://zakon.rada.gov.ua, data 
dostępu: 22.02.2013. 

import ten wynosił mniej niż 5% 

wewnętrznego zapotrzebowania na ten 

towar, to państwo ma obowiązek 

ustanawiania minimalnego dostępu tego 

towaru do rynku. Wymienione reguły 

funkcjonują w ramach Klauzuli najwię-

kszego uprzywilejowania10. 

Należy zaznaczyć, że import 

towarów w ramach kwot taryfowych 

określony jest minimalnymi lub bardzo 

niskimi taryfami, gdy inne taryfy, 

podlegające Klauzuli największego uprzy-

wilejowania, znajdują zastosowanie  

do importu przekraczającego tę kwotę. 

Fundamentalna różnica między 

bieżącym a minimalnym dostępem do rynku 

zawiera siew tym ,że zobowiązania  

w zakresie bieżącego dostępu do rynku nie 

opierają się na Klauzula największego 

uprzywilejowania, tzn. państwo ma pełną 

swobodę decydowania, który podmiot 

będzie korzystał z taryf ulgowych, gdy 

tymczasem wedle zobowiązań dotyczących 

minimalnego dostępu do rynku każde 

zainteresowane państwo ma prawo 

korzystania z taryf ulgowych do wyczerpa-

nia kwoty taryfowej. 

                                                           
10 Ang.: Most favoured nation clause, MFN – 
określenie traktatowego zobowiązania stosowa-
nego w międzynarodowych stosunkach handlo-
wych. Państwo przyznające tę klauzulę innemu 
państwu zapewnia mu uprawnienia i udogo-
dnienia nie mniejsze niż jakiemukolwiek innemu 
państwu, z którym handluj - zob.  A. Budniko-
wski: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. 
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
2006, s. 265. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Umowa_mi%C4%99dzynarodowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Budnikowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Budnikowski
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Warte podkreślania jest, że aktualnie 

znacząca część międzynarodowej wymiany 

handlowej przypada właśnie na wspomnia-

ne minimalne taryfy ulgowe. Ta wymiana 

handlowa, co do zasady, regulowana jest 

umowami dwustronnymi. W danej sytuacji 

państwa zachowują możliwość decydo-

wania, z jakim podmiotem zawrzeć umowę 

dwustronną a z jakim nie, działa zatem 

zasada wybieralności. 

Porozumienie samo nie przewiduje 

określa zasad uregulowania kwot taryfo-

wych. W ogólności znajduje to odbicie  

w art. XIII GАТТ 1994 „niedyskryminacyjne 

regulowanie ograniczeń ilościowych”11. 

Dany artykuł ustanawia, że w przypadku 

zastosowania ograniczeń importowych 

dowolnego towaru strony powinny brać pod 

uwagę obszary rynku, na które poszcze-

gólne podmioty mogą liczyć w przypadku 

braku wprowadzania takich ograniczeń. 

Jednakże określenie takich obszarów rynku 

w praktyce może stanowić trudność, dlatego 

dany artykuł stanowi tylko ogólną 

rekomendację. Tym niemniej, istnieje szereg 

metod rozdysponowywania kwot taryfo-

wych. Nie wykazują one sprzeczności  

z art. XIII ГАТТ i dlatego legalnie funkcjo-

nują w porządku prawnym WTO. 

Zasługuje także na podkreślenie 

konstatacja, że możliwe jest wytyczenie 

szerokiego spektrum nie-taryfowych barier, 

                                                           
11 Генеральна угода з тарифів і торгівлі, від 
15.04.1994: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ 
show/981_003/page, data dostępu: 22.02.2013.  

w tym ilościowych ograniczeń importu, 

różnorodnych opłat importowych i licencjo-

nowania importu. Środki te uległy także 

przekształceniu w taryfy. 

Kolejna kwestia to realizacja normy 

GАТТ w zakresie ustanawiania Klauzuli 

największego uprzywilejowania. Jak wska-

zuje praktyka, w wielu przypadkach 

zastosowania taryf, są one znacznie wyższe 

od koniecznego progu ochronnego. Cały 

problem sprowadza się do zbyt skompliko-

wanego systemu obliczania i stosowania 

taryf. Wzrost dostępu do rynków, wedle 

planów WTO, powinien stanowić nastę-

pstwo obniżenia taryf względem określo-

nego bazowego okresu maksymalnego 

poziomu ich wysokości. Funkcjonuje jednak 

szereg czynników, które nie pozwalają  

na przebieg procesu tak, jak przewidywano 

to w Rundzie Urugwajskiej. Przyczynę tego 

stanu rzeczy stanowi wybór okresu 

bazowego dla określenia maksymalnego 

poziomu taryf, kierunków stopniowego 

obniżenia taryf, a także modyfikacji realnej 

ochrony rynków narodowych pomiędzy 

okresami wyjściowymi a zakończeniem 

Rundy Urugwajskiej. Poza tym, odpowiedni 

poziom dostępu do rynków może znajdować 

się pod wpływem takich czynników,  

jak spadek aktywności ekonomicznej  

i nierównomierny rozwój technologiczny 

państw eksportujących i importujących. 

Rzecz w tym, że Porozumienie zapewnia 

określoną elastyczność w zakresie wyboru 

towarów, dla których cła będą obniżane. 
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Najistotniejsze jest tu dotrzymanie 

średniego  . 

Przed Runda Urugwajska ceny wielu 

produktów utrzymywały się na niskim 

poziomie, co tłumaczono występowaniem 

ograniczeń ilościowych. 

W wyniku przyjęcia Porozumienia 

wzrosły taryfy, a co za tym idzie ogólny 

poziom ochrony we wszystkich niemal 

państwach. Stanowiło to rezultat przeli-

czenia nie-taryfowych środków na ich ekwi-

walent taryfowy. Dlatego można powie-

dzieć, że w chwili obecnej system 

mechanizmów, zawierający się w Porozu-

mieniu, praktycznie nie zapewnia osiągnię-

cia celów, określonych w ramach Rundy 

Urugwajskiej. 

Do zakończenie Rundy Urugwajskiej 

większość taryf na produkty rolne nie miała 

górnej granicy. Osiągnięcie Rundy Urugwaj-

skiej stanowiło określanie taryf na pewnym 

poziomie, co oczywiście poprawiło dostęp 

do rynku. 

Jeden z celów reform przepro-

wadzanych przez WTO stanowi przejrzy-

stość i przewidywalność taryf. Przy 

porównywalnych innych warunkach, taryfy 

oparte na cenie towaru są bardziej 

ekwiwalentne niż taryfy specjalistyczne.  

Nie dają one możliwości wprowadzenia 

dodatkowej ochrony rynku krajowego  

w przypadku wahań cen produktów w skali 

ogólnoświatowej. Co więcej, taryfy zafikso-

wane są bardziej dogodne dla procesów 

nadzoru i monitorowania. 

Na uwagę zasługują też specjalne 

środki ochronne, przewidziane w Porozu-

mieniu. W celu ochrony rynku przed 

szkodami, jakie może wyrządzić uwolnienie 

importu produktów rolnych możliwe jest 

zastosowanie środków przewidzianych  

w art. XIX GААТ12. Jednakże specjalne środki 

ochronne mogą być uruchomione jedynie 

wtedy, gdy import danego towaru 

przekroczył już określone uprzednio kwoty. 

Specjalne środki ochronne na grun-

cie Porozumienia pozwalają egzekwować 

dodatkowe taryfy importowe  

w przypadku zaistnienia następujących 

parametrów: 

- szybkości wzrostu importu (kryterium 

ilościowe wdrożenia mechanizmu ochron-

nego); 

- spadku ceny importowej poszczególnych 

partii towaru poniżej określonej ceny 

(kryterium cenowe wdrożenia mechanizmu 

ochronnego). 

W przypadku, gdy zastosowane jest 

kryterium ilościowe wdrożenia mechani-

zmu ochronnego, podwyższone taryfy 

egzekwowane są tylko do początku roku 

kalendarzowego, w którym były one 

nałożone. W przypadku, gdy zastosowane 

jest kryterium cenowe wdrożenia mechani-

zmu ochronnego, dodatkowe należności 
                                                           
12 С. Осыка, В. Пятницкий, Свiтова організація 
торгівлі , Kijów 2005, s. 230. 
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będą egzekwowane tylko w stosunku  

do tej partii towaru, która stała się przyczy-

ną zastosowania tego środka ochronnego13. 

Zasługuje też na podkreślenie,  

że cenowy próg krytyczny, stosowany przez 

państwa w celu zastosowania specjalnych 

środków ochronnych, w większości 

przypadków ulega zaniżeniu. Artykuł  

5 Porozumienia14 stanowi, że cena, w której 

dany produkt może trafiać na obszar celny 

państwa-strony, udostępniającego koncesję, 

obliczana jest na bazie ceny importowej  

(w ramach reguł Incoterms 2000 grupy  

C, typ СIF15) konkretnego kontyngentu  

i wyrażona w walucie narodowej, ulega 

obniżeniu poniżej krytycznego poziomu  

cen, równej średniej cenie danego produktu. 

W odróżnieniu od procesu taryfikacji, gdzie 

poziom cen może być zweryfikowany, brak 

jest jakichkolwiek wymogów dla określanie 

cen na potrzeby zastosowania specjalnych 

środków taryfowych. Także sposób 

określania ceny towaru odróżnia się od tego 

sposobu, który stosuje wieprzy taryfikacji. 

W następstwie tego cena różni się często  

od średniej ceny, która wykorzystywana jest 

do taryfikacji. 

                                                           
13 Op. cit., s. 231. 
14 Угода про сільське господарство, від 
15.04.1994: http://zakon.rada.gov.ua, data 
dostępu: 22.02.2013. 
15 CIF - Cost, Insurance and Freight (koszt, 
ubezpieczenie i fracht - oznaczony port przezna-
czenia) to incoterms należący obok CFR, CPT  
i CIP do Grupy C, w której to zasadnicze koszty 
transportu opłacone są przez sprzedającego. 

Występują także inne problemy 

powstałe na gruncie art. 5 Porozumienia16, 

na które należy zwrócić uwagę. Po pierwsze, 

analizując tekst Porozumienia, można 

powziąć przekonanie, że krytyczny poziom 

wielkość importu, wobec zaistnienia 

którego państwo ma prawo wprowadzać 

specjalne cła ochronne, może być nawet 

równy zeru. Pogląd taki oparty jest  

na konstatacji, że Porozumienie nie 

wyznacza żadnego minimalnego poziomu 

wielkości importu, dla określania tego, 

kiedy państwo może wprowadzać specjalne 

taryfy ochronne. Prowadzi to z kolei  

do wniosku, że przy zaistnieniu odpowie-

dnich warunków, sam import może być 

przyczyna dla wprowadzenia specjalnych 

środków ochronnych. Po drugie, Porozumie-

nie przewiduje wprowadzenie przez 

państwo specjalnych kwot na import 

towarów, do których zastosowanie maja  

cła preferencyjne. Jednakże ten sam art. 5 

przewiduje, że import w granicach tych 

kwot także może być brany pod uwagę dla 

określenia poziomu progowego, co pozwoli 

na wprowadzenie specjalnych ceł ochron-

nych. Na ten import nie mogą rozciągać się 

żadne dodatkowe cła. Jednak każdy import 

w ramach kwot preferencyjnych może już 

podlegać obłożeniu dodatkowym cłem, choć 

objętość importu w ramach kwoty nie uległa 

jeszcze wyczerpaniu. 

Konieczne jest skomentowanie 

uregulowań Porozumienia, związanych  

                                                           
16 Ibidem. 

http://zakon.rada.gov.ua/
http://mfiles.pl/pl/index.php/Koszt
http://mfiles.pl/pl/index.php/Ubezpieczenie
http://mfiles.pl/pl/index.php/Fracht
http://mfiles.pl/pl/index.php/Incoterms
http://mfiles.pl/pl/index.php/CFR
http://mfiles.pl/pl/index.php/CPT
http://mfiles.pl/pl/index.php/CIP
http://mfiles.pl/pl/index.php/Transport
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ze zobowiązaniami państw w zakresie 

minimalnego dostępu do rynku. Mechanizm 

ustanowiony tymi normami przewiduje,  

że państwo powinno określić określoną 

kwotę dla produktów rolnych, określoną 

kwotę,  w ramach której dla tych towarów 

obowiązywać będą kwoty preferencyjne.  

Z kolei powyżej tej kwoty towary obłożone 

są innymi cłami, przekonwertowanym  

z ograniczeń nie-taryfowych, przy czym 

zgodnie ze spisem koncesji państwa mają 

obowiązek stale obniżać te cła. 

Do czasu Rundy Urugwajskiej  

ww. mechanizm celny praktykowany był 

rzadko, jednak z chwilą nabrania mocy 

obowiązującej przez Porozumienie proces 

wdrażania tego mechanizmu uległ gwałto-

wnemu przyspieszeniu. Aktualnie prawie 

wszystkie państwa WTO maja zobowiązania 

w zakresie minimalnego i bieżącego dostępu 

do rynku. 

Mechanizm kwot taryfowych 

dopuszcza dwie różne taryfy, mające 

zastosowanie do tego samego produktu.  

Dla określonej ilości importowanego towaru 

stosuje się obniżoną taryfę ulgową. Z kolei 

dla importu powyżej określonej kwoty 

stosuje się taryfę pełnej wysokości. 

Domaga się podkreślenia,  

że w odróżnieniu od taryf przekraczających 

minimalne kwoty, taryfy mieszące się  

w ramach bieżącego minimalnego dostępu 

do rynku praktycznie w ogóle nie stały się 

przedmiotem rozpatrzenia w toku Rundy 

Urugwajskiej. „Nie sposób powiedzieć,  

by państwa osiągnęły oczekiwaną efekty-

wność ekonomiczną poprzez wprowadzenie 

podobnego mechanizmu, tym niemniej 

wywołuje to jednak znacznie mniej sporów 

w obrębie handlu międzynarodowego.  

A jednak wraz w wprowadzeniem tego 

mechanizmu państwa niezbyt Dalego 

odeszły od tradycyjnych nie-taryfowych 

mechanizmów, zwłaszcza, gdy kwoty  

są niewielki a cło pozostaje wysokie”17. 

Podsumowując powyższe rozważa-

nia, należy stwierdzić co następuje: 

- Wymóg Porozumienia co do obniżenia 

jedynie uśrednionych taryf (a nie taryf 

zindywidualizowanych) doprowadził  

do tego, ze faktycznie nastąpiło obniżenie 

jedynie taryf dla mniej istotnych towarów; 

- Słabością wprowadzenia specjalnego 

reżimu regulacji środków ochronnych jest 

istnienie szeregu możliwości kwoty nie 

zostały przekroczone; 

- Zobowiązania w zakresie bieżącego 

dostępu do rynku wyrażonego w kwotach, 

które w istocie rozdysponowywane  

są pomiędzy importerami, tworzą dla 

państw trzecich bariery dostępu  

do wewnątrzpaństwowego rynku towarów 

rolnych. 

                                                           
17 S. Tangermann, Implementation of the Uruguay 
Round Agreement on Agriculture and Issues for 
the Next Round of Negotiations. IATRC 
Commissioned Paper, 1997, No.12, s. 5.  
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Konieczne jest w tymi miejscu 

wyjaśnienie, na ile kwoty taryfowe stanowią 

środek tymczasowy. Prognozować można, 

że wszystko w tym aspekcie będzie zależało 

od tego, czy system ten będzie  

do zaakceptowania przez większość państw 

(w których interesie stworzono WTO). 

Obecnie niemal cały handel międzynaro-

dowy produktami rolnymi odbywa się  

w ramach kwot taryfowych, ponieważ inne 

taryfy są zbyt wysokie, co nie pozwala  

na przyciąganie importerów. Jeśli WTO  

w przyszłości także zamierza udoskonalać  

i rozwijać międzynarodowy handel, opiera-

jąc się na zasadach otwartości i dostępności, 

to możliwa jest sytuacja, w której dojdzie  

do znaczącego podwyższenia kwot taryfo-

wych, tak, że to one staną się stawkami, 

opartymi na Klauzuli największego 

uprzywilejowania. Drugi możliwy kierunek 

rozwoju to gwałtowne obniżenie taryf 

poniżej poziomu kwot taryfowych, jednakże 

przy tym należałoby ustanowić bardziej 

precyzyjny system specjalnych środków 

ochronnych. 
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Streszczenie 

W artykule przedstawiono teoretyczne 

badanie regulacji dostępu do rynków 

narodowych importowanej produkcji rolnej, 

na podstawie analizy norm prawnych 

Światowej Organizacji Handlu i przepisów 

międzynarodowych, a także oznaczenia roli 

i miejsca międzynarodowego handlu i form 

jej regulacji w prawie międzynarodowym. 

 

Summary 

The theoretical research for regulating 

access to the national markets agricultural 

products on the basis of legal rules of the 

World Trade Organization are applied in the 

article. The role, place and forms of 

international trade its regulation of 

international law and international 

normative legal acts are investigated.  
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Stowarzyszenie jako przejaw realizacji konstytucyjnego prawa 

wolności zrzeszania się - zagadnienia wybrane 

 
Ewa Kotecka 

 
 

Zagadnienia wstępne. Pojęcie 

stowarzyszenia 

Podstawowym aktem prawnym 

stanowiącym gło wne z ro dło realizacji prawa 

wolnos ci zrzeszania się jest Konstytucja  

RP z dnia 1997r.,1 kto ra zagadnienia  

te reguluje w kilku przepisach2. 

Stowarzyszenie jest jedną z form „dobro-

wolnych zrzeszen  obywateli”, kto re realizuje 

zagwarantowaną konstytucyjnie wolnos c  

zrzeszania się. Nalez y zgodzic  się z poglą-

dem P. Sarneckiego, iz  intencją Konstytucji 

jest dokonanie pewnej specyfikacji 

wszystkich postaci zrzeszen , wypływającej  

z ich odrębnego charakteru i funkcji 

społecznej, a tym samym otwarcie drogi  

do zro z nicowanego ich ukształtowania  

w normach prawnych podkonstytucyjnych.3 

Na gruncie krajowym funkcjonowanie 

stowarzyszen  reguluje szereg ustaw4 oraz 

                                                           
1 Dz. U. Nr 78, poz. 483. 
2 Zgodnie z art.12 Konstytucji RP Rzeczpospolita 
Polska zapewnia wolność tworzenia i działania 
związków zawodowych, organizacji społeczno-
zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów 
obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń 
oraz fundacji”, natomiast art. 58 ust. 1 stanowi, 
iż każdemu zapewnia się wolność zrzeszania. 
3 P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach. 
Komentarz, Wolters Kluwer, 2007, s. 11. 
4 ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo  
o stowarzyszeniach (dalej określana jako  
pr. stow.), ustawa z dnia 18 stycznia 1996  
r. o kulturze fizycznej, ustawa z dnia 20 sierpnia 
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym 

wiele odrębnych ustaw odnoszących się  

do ro z nych form zrzeszania, np. ustawa  

o partiach politycznych,5 ustawa o zwią-

zkach zawodowych6, czy ustawa o funda-

cjach.7 Liczne regulacje znajdują się ro wniez  

ws ro d umo w międzynarodowych ratyfiko-

wanych przez Polskę8. Ponadto stowarzy-

szen  dotyczą takz e niekto re postanowienia 

umo w dwustronnych.9 

W pis miennictwie, na tle prawa  

o stowarzyszeniach z 1932 r., stowarzy-

szenie okres lano na dwa sposoby. Wskazy-

wano cechy tego zrzeszenia okres lone  

w art. 1, czyli – cel niezarobkowy, dobrowol-

nos c  i trwałos c 10. Konstruowano ro wniez  

                                                           
5 Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.857 z późn. zm. 
6 Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz.854 z późn. zm. 
7 Dz. U. z1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zm. 
8 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich  
i Politycznych przyjęty przez ONZ dnia 16 gru-
dnia 1966 r.,  
Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-
wowych Wolności sporządzoną w Rzymie dnia  
4 listopada 1950 r. (art. 11), Europejską Kartę 
Samorządu Terytorialnego sporządzoną w Stras-
burgu dnia 15 października 1985 r.  (art. 10) 
9 W umowach tych strony najczęściej zobowią-
zują się do współpracy i pomocy w nawiązy-
waniu bezpośrednich kontaktów między stowa-
rzyszeniami. Patrz np. art. 19 traktatu o przyja-
źni i współpracy między RP a Republiką Włoską, 
sporządzonego w Warszawie dnia 11 paździer-
nika 1991r. Nr 52, poz.226; także art. 13 traktatu 
o przyjaźni i współpracy między RP a Króle-
stwem Hiszpanii, sporządzonego w Madrycie 
dnia 26 października 1992 r. 
10 Stowarzyszenie jest organizacją trwałą, choć 
nie można wykluczyć istnienia stowarzyszeń 
powstających ad hoc dla realizacji określonych 
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definicje szersze, uwzględniające cechy 

stowarzyszenia wynikające z całos ci regula-

cji prawnej i praktyki.11 W tym miejscu 

warto jedynie nadmienic , z e ustawa prawo  

o stowarzyszeniach zawiera legalną 

definicję pojęcia stowarzyszenia12. Obecnie 

przez stowarzyszenie rozumie się dobro-

wolne zrzeszenie ludzi w formie organizacji 

dla osiągnięcia wspo lnymi siłami i s rodkami 

okres lonego celu”13 (jest to ujęcie w najszer-

szym znaczeniu). W literaturze moz na 

spotkac  ro wniez  bardziej rozbudowane 

definicje, kto re zawierają w sobie m.in. 

okres lenie celu i zadan , np. stowarzyszenie 

jest zrzeszeniem oso b (fizycznych lub praw-

nych) skupionych woko ł okres lonego  

w statucie celu, osoby te prowadzą 

zorganizowaną działalnos c  w kierunku 

realizacji postawionych przed ich organiza-

cją zadan .14 Według P. Sarneckiego 

„stowarzyszenia są jedną z postaci dobro-

wolnych zrzeszen  obywateli (art.12 Konsty-

tucji RP) – obok partii politycznych, 

związko w zawodowych (…) – realizujących, 

ro wniez  i w tej formie, zagwarantowaną 

                                                                                    
zamierzeń, np. stowarzyszenie na rzecz ratowa-
nia życia określonej osoby, lub stowarzyszenie 
na rzecz budowy pomnika. Czas istnienia takiego 
stowarzyszenia jest ograniczony do czasu 
realizacji tego celu. 
11 P. Suski, Stowarzyszenia w prawie polskim, 
Warszawa 2002, s. 41. 
12 Jest ono zdefiniowane w treści art. 2 ust. 1 - 
stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorzą-
dnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezaro-
bkowych. Jak wynika z tej definicji jest to jeden  
z rodzajów zrzeszeń obywatelskich. 
13 P. Suski, Stowarzyszenia … op. cit., s. 41. 
14 D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeńska, I. Janson,  
M. Sztekier-Łabuszewska, Fundacje i stow.: 
prawo i praktyka, wyd. zrzeszenia prawników 
polskich, Warszawa 2005, s. 417. 

konstytucyjnie wolnos c  zrzeszania się 

(art.58 Konstytucji RP).15 L. Wis niewski 

okres la stowarzyszenie, jako formalne, 

legalne, dobrowolne, trwałe i niezarobkowe 

zrzeszenie samorządowe o charakterze 

s wieckim, zorganizowane na zasadach 

przewidzianych w obowiązującym Prawie  

o stowarzyszeniach16 (definicja ta powstała 

w okresie PRL-u). 

W moim przekonaniu do wymie-

nionych wyz ej definicji stowarzyszen  nalez y 

dodac  jeszcze jeden element, czyli 

charakterystyczną cechę stowarzyszen  jaką 

jest „autonomia”. Na fakt ten wskazuje 

expressis verbis ustawodawca w wielu 

przepisach cytowanej ustawy. Gło wnym 

przejawem autonomii jest art.2 ust.2 pr. 

stow., gdzie czytamy, iz  stowarzyszenie 

samodzielnie okres la swoje cele, programy 

działania i struktury organizacyjne oraz 

uchwala akty wewnętrzne dotyczące  

jego działalnos ci. Przejawem autonomii 

stowarzyszen  jest takz e uchwalany 

samodzielnie statut. Zatem tres ci definicji 

oraz jej elementy nie mają znaczenia dla 

funkcjonowania stowarzyszen . Stowarzy-

szenie jest niezalez ne od władz 

pan stwowych na kaz dym szczeblu oraz od 

innych organizacji, co nie oznacza, z e nie 

podlega nadzorowi włas ciwego organu 

pan stwowego. Ponadto stowarzyszenie 

samo decyduje, najczęs ciej w formie uchwał, 

                                                           
15 P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach. 
Komentarz, Wolters Kluwer, 2007, s. 11.  
16 L. Wiśniewski, Model prawny stowarzyszeń  
w PRL, Warszawa 1974, s. 15-18. 
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o swojej strukturze organizacyjnej, 

sankcjach wobec członko w, liczebnos ci 

organo w, celach i zadaniach jakie będzie 

realizowac  oraz sposobie ich realizacji,  

a nawet o swojej nazwie. Sąd nie moz e 

ingerowac  w te uregulowania statutu, kto re 

nie są sprzeczne z ustawą. Takie stanowisko 

zajął Sąd Apelacyjny w Katowicach, kto ry 

orzekł, z e „sąd nie miał prawa kwestio-

nowac  zapisu statutu dotyczącego kadencji 

władz stowarzyszenia, kompetencji walnego 

zebrania członko w, czy tego, z e statut 

okres la jako teren działania stowarzyszenia 

obszar całej Polski."17 

 

Wolność i prawo zrzeszania się  

a procedury tworzenia stowarzy-

szeń 

Na początku nalez y podkres lic ,  

z e w polskim prawie występują dwa pojęcia: 

„wolnos c  zrzeszenia się” i „prawo zrzeszania 

się”, co wiąz e się z ogo lnym podziałem  

na wolnos ci i prawa człowieka. Dos c  

głębokiej analizy na tym tle dokonują nie 

tylko prawnicy, ale takz e filozofowie, 

jednakz e dla potrzeb niniejszego artykułu 

rozwaz ania zostały ograniczone do zagad-

nien  prawnych. O wolnos ci zrzeszania 

mo wimy w konteks cie Konstytucji RP, kto ra 

kwestie te reguluje w kilku przepisach. 

Podstawowym jest art. 12, według kto rego 

Rzeczpospolita Polska zapewnia tworzenie  

i działanie ro z nego rodzaju organizacji.  
                                                           
17 Postanowienie SA w Katowicach z dnia  
31 marca 2000 r., I ACa 215/00, OSA 2001,  
z. 7-8, poz. 39. 

Z koli art. 58 ust. 1 Konstytucji RP gwaran-

tuje kaz demu wolnos c  zrzeszania się. 

Pojęcie „prawo zrzeszania się” występuje  

na gruncie ustawy prawo o stowarzy-

szeniach. Jednakz e z praktycznego punktu 

widzenia rozro z nianie tych pojęc  jest 

bezcelowe. Bowiem, juz  w samej pream-

bule18 cytowanej ustawy ustawodawca 

zawarł jako cel stworzenie warunko w  

do pełnej realizacji gwarantowanej 

przepisami Konstytucji RP wolnos ci 

zrzeszania się. Zatem na tle ustawy prawo  

o stowarzyszeniu sformułowania wolnos c  

zrzeszania i prawo zrzeszania nalez y 

traktowac  toz samo. Sąd Apelacyjny  

w Warszawie w uzasadnieniu postano-

wienia z dnia 24 kwietnia 1998 r.19 uznał,  

z e z art. 12 i 58 Konstytucji RP wynika,  

iz  wolnos c  zrzeszania się nalez y do wolnos ci 

obywatelskich, kto re umoz liwiają postępo-

wanie według własnej woli zaintereso-

wanych oso b, niezalez nie od pan stwa i jego 

ustaw, nie mogą byc  jednostkom przyzna-

wane i cofane.  

Ustawa „Prawo o stowarzyszeniach” 

zajmuje się aspektami formalnymi i organi-

                                                           
18 Preambuła ustawy Prawo o stowarzyszeniach:  
W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji 
gwarantowanej przepisami Konstytucji wolności 
zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją 
Praw Człowieka i Międzynarodowym Paktem 
Praw Obywatelskich i Politycznych, umożliwienia 
obywatelom równego, bez względu na przekona-
nia, prawa czynnego uczestniczenia w życiu 
publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglą-
dów oraz realizacji indywidualnych zaintereso-
wań, a także uwzględniając tradycje i powsze-
chnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszenio-
wego (…). Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855. 
19I Aca 17/98, Apelacja . SA Warszawa 1999,  
nr 1, s. c-8. 
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zacyjnymi powstawania i funkcjonowania 

stowarzyszen . Nie zajmuję się natomiast 

posiadanymi przez nie uprawnieniami.  

Jak podkres la P. Sarnecki uprawnienia  

te są bowiem pochodną wolnos ci zrzeszania 

się, będącej z kolei pochodną zasady 

zwierzchnictwa narodu i uznania praw 

jednostki za zasadniczą podstawę  

i cel pan stwa polskiego.20  

W ujęciu Konstytucji wolnos c  

zrzeszania się obejmuje wolnos c  tworzenia  

i wolnos c  działania stowarzyszen . Zrzesza-

jący się mogą zatem czynic  to czego nie 

zabrania im prawo. Ograniczenia dotyczące 

wolnos ci powinny byc  zatem wyczerpująco 

wymienione w formie zakazo w i nakazo w 

oraz istniec  sankcje za ich naruszenie.  

W przypadku sporu organ władzy 

publicznej lub sąd powinien wskazac  

podstawę prawną ograniczenia tej wolnos ci. 

Komentowana ustawa reguluje  

w gło wnej mierze zagadnienia dotyczące 

wolnos ci zrzeszania się obywateli pol- 

skich. Jednakz e ustawodawca dopuszcza  

(w niekto rych przypadkach) zakładanie  

i wstępowanie cudzoziemco w do istnieją-

cych stowarzyszen .  

Nalez y zastanowic  się czy przepisy 

ustawy „prawo stowarzyszen ” nie naruszają 

zapisu cytowanego juz  wczes niej art.58 ust. 

1 Konstytucji RP, gdzie zapisane jest,  

iz  „kaz demu zapewnia się wolnos c  

                                                           
20 P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach. 
Komentarz, Wolters Kluwer, 2007, s.12. 

zrzeszania się.” Skoro wolnos c  zrzeszania się 

przysługuje „kaz demu”, nalez y przez  

to rozumiec , iz  dotyczy to nie tylko 

obywateli polskich, ale takz e cudzoziemco w, 

w tym bezpan stwowco w oraz osoby 

prawne. Natomiast w ustawie prawo  

o stowarzyszeniach w art. 4 czytamy 

„cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania 

na terytorium RP mogą zrzeszac  się  

w stowarzyszeniach, zgodnie z przepisami 

obowiązującymi obywateli polskich”.  

W ust.2 art.4 czytamy, iz  cudzoziemcy 

niemający miejsca zamieszkania na teryto-

rium RP mogą wstępowac  do stowarzyszen , 

kto rych statuty przewidują taką moz liwos c , 

nie mogą ich tworzyc , co z kolei stoi  

w sprzecznos ci z normą konstytucyjną.  

Jak wynika z cytowanego przepisu 

cudzoziemcy mogą tworzyc  stowarzyszenia 

na takich samych zasadach jak obywatele 

polscy. Warunkiem koniecznym jest fakt 

posiadania stałego miejsca zamieszkania na 

terenie Polski. Na marginesie nalez y 

nadmienic , iz  zgodnie z zapisem art.25 k.c. 

miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest 

miejscowos c , w kto rej osoba ta przebywa  

z zamiarem stałego pobytu. Sąd Najwyz szy 

w wyroku z dnia 25 listopada 1975r. 

stwierdził, iz  o stałos ci pobytu na danym 

terytorium decyduje przede wszystkim takie 

przebywanie, kto re ma cechy załoz enia tam 

os rodka swoich osobistych i majątkowych 

intereso w.21  

                                                           
21 Wyrok SN z dnia 25 listopada 1975r., III CRN 
53/75, OSNCP 1976/10/218. 
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Słuszny jest pogląd A. Radwana,  

z e ograniczenie przewidziane w art. 4 ust. 2 

pr.stow.,z kto rego wynika, z e cudzoziemcy 

niemieszkający w Polsce mogą jedynie 

przystępowac  do stowarzyszen , jest dyskry-

minujące i jako takie sprzeczne z art. 18 

TFUE (dawny artykuł 12 TWE).22 Ponadto 

ograniczenie wynikające z w/w przepisu 

ustawy utrudnia tworzenie stowarzyszen  

międzynarodowych (art. 5 ust. 1 pr. stow.) 

co pos rednio uderza takz e w obywateli 

polskich oraz cudzoziemco w mających  

w Polsce miejsce zamieszkania.23 W konse-

kwencji utrudnienie to stanowi ograniczenie 

konstytucyjnej wolnos ci zrzeszania się tych 

oso b, a zdaje się, z e nie taka jest intencja 

ustawodawcy.  

Zgodnie z tres cią art. 3 ust.1 

przedmiotowej ustawy prawo tworzenia 

stowarzyszen  mają obywatele polscy mający 

pełną zdolnos c  do czynnos ci prawnych, 

kto rzy nie zostali pozbawieni praw 

publicznych. W tym miejscu warto kro tko 

przypomniec , iz  kaz dy człowiek z chwilą 

urodzenia nabywa pełnię praw obywa-

telskich (art.8 k.c.), czyli zdolnos c  do bycia 

podmiotem prawa cywilnego. Od zdolnos ci 

prawnej nalez y odro z nic  zdolnos c   

do czynnos ci prawnych, tzn. moz liwos c  

nabywania praw i obowiązko w wskutek 

dokonywanych czynnos ci prawnych. 

                                                           
22 A. Radwan, Wolność zrzeszania się dla każdego, 
Rzeczpospolita, PCD.2005.4.27, Lex, teza nr 1  
do art. 4 pr. stow. 47607/1. 
23 A. Radwan, Wolność zrzeszania się dla każdego, 
PiP. 2005.5.55, Lex,  teza nr 2 do art. 4 pr. stow. 
47798/2.  

Zdolnos c  do czynnos ci prawnych zalez y  

od wieku i stanu zdrowia psychicznego 

(moz e byc  pełna lub ograniczona). Pełną 

zdolnos c  do czynnos ci prawnych ma kaz da 

osoba, kto ra ukon czyła 18 lat, z wyjątkiem 

oso b ubezwłasnowolnionych. Pozbawione 

zdolnos ci do czynnos ci prawnych są osoby 

poniz ej 13 roku z ycia, zatem zgodnie  

z przepisami niniejszej ustawy nie mogą  

one tworzyc  stowarzyszen  ani byc  ich człon-

kami. 

Osoby o ograniczonej zdolnos ci  

do czynnos ci prawnych nie mogą tworzyc  

stowarzyszen , mogą natomiast do nich 

nalez ec . Zgodnie z art. 3 ust. 3 pr. stow. 

małoletni poniz ej 16 lat mogą nalez ec   

do stowarzyszen  tylko za zgodą swoich 

przedstawicieli ustawowych. Ich członko-

stwo jest jednak ograniczone. Zgodnie  

z wolą ustawodawcy nie przysługuje im ani 

prawo głosu podczas walnych zebran  ani 

czynne i bierne prawo wyborcze do władz 

stowarzyszenia. Ustawodawca dopuszcza  

tu jednak wyjątek dla stowarzyszen  

zrzeszających wyłącznie małoletnich, 

wo wczas mogą oni wybierac  i byc  wybierani 

do władz tej jednostki.  

W art.3 ust.1 pr. stow. czytamy,  

z e małoletni w wieku od 16 do 18 lat, kto rzy 

mają ograniczoną zdolnos c  do czynnos ci 

prawnych, mogą nalez ec  do stowarzyszen   

i korzystac  z czynnego i biernego prawa 

wyborczego z tym, z e w składzie zarządu 

stowarzyszenia większos c  muszą stanowic  

osoby o pełnej zdolnos ci do czynnos ci 
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prawnych. 

Słusznie zauwaz ają D. Bugajna-

Sporczyk, E. Dzben ska i inni, z e obowią-

zujący w obecnej ustawie zapis o braku 

moz liwos ci tworzenia stowarzyszen  przez 

osoby pozbawione praw publicznych (art.3 

ust.1 pr. stow.) stoi ro wniez  w sprzecznos ci 

z art. 40 k.k., kto ry stanowi, z e „pozbawienie 

praw publicznych obejmuje utratę czynnego 

i biernego prawa wyborczego do organo w 

władzy publicznej, organu samorządu 

zawodowego lub gospodarczego, utratę 

prawa do udziału w sprawowaniu wymiaru 

sprawiedliwos ci oraz do pełnienia funkcji  

w organach i instytucjach pan stwowych  

i samorządu terytorialnego lub zawodo-

wego.”24 Niejasna jest intencja ustawodawcy, 

czy przez okres lenie „tworzenie” rozumie 

członko w załoz ycieli, „inspiratoro w” 

powstania stowarzyszenia, czy tez  zapis ten 

obejmuje generalnie zakaz wstępowania  

do stowarzyszen  oso b pozbawionych praw 

publicznych i tworzenia tym samym mas 

członkowskich.25 

Podobny pogląd prezentuje P. Sarne-

cki twierdząc, iz  pozbawienie praw 

publicznych jest jednym z tzw. s rodko w 

karnych, ujętych w art. 39 k.k., wyjas nionych 

bliz ej w art. 40 k.k. Ten ostatni przepis, 

okres lając zakres pozbawienia praw 

publicznych, nie zna dolegliwos ci wymienio-

                                                           
24 Kodeks karny, ustawa z dnia 6 czerwca 1997r., 
(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997 r.) 
25 D. Bugajna-Sporczyk, E. Dzbeńska, I. Janson,  
M. Sztekier-Łabuszewska, Fundacje i stow.: 
prawo i praktyka, wyd. zrzeszenia prawników 
polskich, Warszawa 2005, s. 421. 

nej w k.a. Wydaje się, iz  - z racji tego,  

z e kodeks karny jest ustawą po z niejszą niz  

pr. stow., ponadto z uwagi na konstytucyjną 

zasadę pan stwa, jako dobra wspo lnego 

wszystkich obywateli (art.1 Konstytucji RP), 

a takz e na konstytucyjne warunki wprowa-

dzania ograniczen  praw obywatelskich,  

a w kon cu takz e z uwagi na tres c  preambuły 

ustawy pr. stow. - nalez y przyjąc , z e ograni-

czenie polegające na niemoz liwos ci tworze-

nia stowarzyszen  i nalez enia do nich przez 

osoby pozbawione praw publicznych 

aktualnie wygasło.26 Warto w tym miejscu 

jedynie wspomniec , iz  swobodę stowarzy-

szania się reguluje ro wniez  art. 22 ust. 1 i 2 

wspomnianego wyz ej Międzynarodowego 

Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych27. 

Jednak swoboda tworzenia oraz 

wstępowania do istniejących stowarzyszen  

nie jest swobodą nieograniczoną.28 

Podkres lic  trzeba fakt, iz  zakres ograni- 

                                                           
26 P. Sarnecki, LexOmega. Komentarz do art. .3 
ustawy Prawo o stowarzyszeniach, [w:] P. Sarne-
cki, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, 
Wolters Kluwer, 2007, wyd. III.  
27 1. Każdy ma prawo do swobodnego 
stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem 
do tworzenia i przystępowania do związków 
zawodowych w celu ochrony swych interesów. 
2. Na wykonanie tego prawa nie mogą być 
nałożone inne ograniczenia niż przewidziane 
przez ustawę i konieczne w demokratycznym 
społeczeństwie w interesie bezpieczeństwa 
państwowego lub publicznego, porządku 
publicznego bądź dla ochrony zdrowia lub mora-
lności publicznej albo praw i wolności innych 
osób. Niniejszy artykuł nie stanowi przeszkody 
w nałożeniu ograniczeń zgodnych z ustawą  
na wykonywanie tego prawa przez członków sił 
zbrojnych i policji. (Dz. U. z 1977r. nr 38, poz.167 
i 168) 
28 Tak też P. Sarnecki, Prawo o stowarzyszeniach. 
Komentarz, Wolters Kluwer, 2007, s. 15 
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czen  moz e miec  charakter przedmiotowy  

i podmiotowy. Ograniczenie podmiotowe 

moz e polegac  na tym, iz  do danego 

stowarzyszenia mogą wstąpic  osoby 

spełniające okres lone cechy czy posiadające 

okres lone uprawnienia wynikające z odręb-

nych regulacji, np. stowarzyszenie 

kombatanto w, pacjento w chorujących  

na okres loną chorobę czy młodych matek. 

Takie stanowisko stwierdziła ro wniez  

Komisja Praw Człowieka, działająca  

na podstawie EKPC rozpatrując skargę 

przeciwko Wielkiej Brytanii: „Jednostka nie 

ma prawa nabycia członkostwa konkretnego 

stowarzyszenia, a stowarzyszenie nie  

ma obowiązku przyjąc  jej lub godzic  się  

na pozostawanie członkiem.”29 Jednakz e 

nalez y pamiętac , z e wszystkie te okoliczno-

s ci muszą miec  swoje uregulowanie takz e  

w akcie wewnętrznym danej organizacji 

jakim jest statut (patrz art.10 pr. stow.) 

Do ograniczen  przedmiotowych 

moz na zaliczyc  zakaz powoływania i działa-

nia organizacji, kto rych cel i działalnos c  jest 

sprzeczna z Konstytucją RP (art. 58 ust. 2 

zd.1) lub ustawami szczego lnymi. Zakaz  

ten częs ciowo pokrywa się, i to w najpowa-

z niejszej swej częs ci, z zakazami wspomnia-

nymi w art. 13 Konstytucji. Obejmuje  

on m.in. zakaz zakładania stowarzyszen , 

kto rych działalnos c  oparta jest na załoz e-

niach ideowych (nazizm, faszyzm, komu-

nizm) oraz o pewnych zakładanych lub 

praktykowanych metodach działania (totali-
                                                           
29 Skarga nr 10550/83, Decisions and Raports 
42/178, s. 185  

taryzm, stosowanie przemocy) czy tez   

o swoistych aspektach struktury organiza-

cyjnej (utajnienie). Sankcją dla tego typu 

inicjatyw będzie odmowa dokonania wpisu 

do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Na podstawie przepiso w szczego lnych  

(por. art. 22 pr. stow.) oraz stosując analogię  

do przepiso w innych ustaw (por. ustawę  

o związkach zawodowych) istnieje ro wniez  

moz liwos c  zakładania i działania stowa-

rzyszen  grupujących osoby prawne,  

na przykład jednostki samorządu terytorial-

nego, jednostki samorządu zawodowego czy 

gospodarczego bądz  stowarzyszen  ("stowa-

rzyszenia stowarzyszen "). Przepisy odręb-

nych ustaw, stanowią wo wczas rozwiązania 

szczego lne (lex specialis) wobec ogo lnych 

rozwiązan  pr. stow., znającego jedynie 

członkostwo oso b fizycznych (por. art. 10 

ust. 3 pr. stow.).30 

 

Wnioski końcowe 

Autorka ma s wiadomos c , z e rozległa 

i złoz ona tematyka nie pozwala na objęcie 

jej ramami artykułu, wciąz  domagając się 

zaktualizowanych opracowan  monografii-

cznych. Z tego tez  względu artykuł ten 

stanowic  miał jedynie prezentację poglądo w 

w przedmiocie kilku aspekto w omawianej 

tematyki.  

Nie wdając się ponownie w głębszą 

                                                           
30 P. Sarnecki, Lex Omega. Komentarz do art. 1 
ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, [w:] P. Sar-
necki, Prawo o stowarzyszeniach. Komentarz, 
Wolters Kluwer, 2007, wyd. III 
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analizę definicji stowarzyszenia, moz na 

ogo lnie stwierdzic , z e stowarzyszenie jest 

nie tylko formalnym, legalnym, dobro-

wolnym, trwałym i niezarobkowym zrzesze-

niem, ale przede wszystkim jest przejawem 

społeczen stwa obywatelskiego i swoistego 

rodzaju pomostem, między społeczen stwem 

a władzą. W obecnych czasach stowarzy-

szenia często stoją na straz y demokracji  

i wartos ci. Dlatego słusznym rozwiązaniem 

jest umieszczenie zagadnien  „wolnos ci 

zrzeszania się” w Konstytucji RP. Warto 

ro wniez  zwro cic  uwagę na systematykę 

Konstytucji, bowiem celowo umieszczono 

art 12 w rozdziale I zatytułowanym „ 

Rzeczpospolita”, w kto rym okres lono ustro j  

i podstawowe instytucje prawne społeczen -

stwa i pan stwa. W dyskusjach Komisji 

Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 

podkres lano, z e wolnos c  zrzeszania się jest 

elementem społeczen stwa obywatelskiego  

i z e nalez y do fundamentalnych zasad 

ustrojowych31. Jest to o tyle istotne, gdyz  

wolnos c  ta jest gwarantowana niezalez nie 

od zmieniających się ideologii i nastawienia 

władzy do działalnos ci ro z nego rodzaju 

organizacji. Dobrze, z e w obecnych czasach 

kaz dy kto chce podjąc  działalnos c , nie dla 

osobistego zysku, moz e to swobodnie 

uczynic , opierając się na przepisach 

zagwarantowanych w Konstytucji.  

                                                           
31 S. Gebethner, Rzeczpospolita w świetle 
postanowień rozdziału pierwszego Konstytucji  
z 1997 r., w: „Podstawowe pojęcia pierwszego 
rozdziału Konstytucji RP. Materiały Ogólno-
polskiej Sesji Katedr i Zakładów Prawa Konsty-
tucyjnego” (Wisła 3-5 czerwca 1999 r.), Kato-
wice 2000, s. 18. 
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Streszczenie 

Celem niniejszego opracowania jest 

spojrzenie na bardzo aktualny dzisiaj 

problem swobody i wolnos ci zrzeszania się 

obywateli. W artykule autorka podkres la 

wagę udziału obywateli w z yciu publicznym, 

przejawiającego się w zrzeszaniu  

w stowarzyszenia. Obecne zapisy zawarte 

m.in. w Konstytucji RP jak ro wniez   

w ustawie prawo o stowarzyszeniach 

zdecydowanie proklamują zasadę wolnos ci 
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zrzeszania, stosując tylko nieznaczne 

ograniczenia w tym zakresie. Dlatego 

istniejące rozwiązania autorka oceniac  

pozytywnie, bowiem w pełni realizują cele 

zakładane przez ustawodawcę i oczekiwane 

przez społeczen stwo. 

 

Summary 

The aim of this study is to look at very 

current problem of today's freedoms and 

citizens association rights. In the article, the 

author stresses the importance of the 

citizens participation in public life, 

manifesting itself in the trend of joining in 

the associations. The current provisions 

included in the Constitution and by statute 

law on associations, strongly proclaim the 

principle of freedom of association, applying 

only a slight limitation in this area. 

Therefore, the existing solutions are highly 

reviewed by the author, as they are 

accomplishing the intended aims 

established by the legislator and expected 

by society. 

 

Ewa Kotecka, doktorantka w Zakładzie 

Prawa Samorządu Terytorialnego WPiA 

Uniwersytetu Ło dzkiego. Radna Rady Miej-

skiej i specjalistka od prawa organizacji 

społecznych. Na co dzien  zajmuje się tema-

tyką wspo łpracy samorządu terytorialnego 

z organizacjami pozarządowymi. 
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Tajemnica psychiatryczna jako kwalifikowana tajemnica lekarska 
 

Monika Paczyńska 

 

 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych 

nieodłącznie związane jest z obiegiem 

informacji dotyczących sfery życia prywat-

nego człowieka. Pacjent wtajemnicza osobę 

wykonującą zawód medyczny w określony 

zasób informacji – przekazuje je sam  

lub daje na to przyzwolenie poprzez fakt 

poddania się określonym czynnościom 

medycznym czy innym działaniom 

wchodzącym w skład procesu leczenia1. 

Stąd czerpie swe uzasadnienie istnienie 

regulacji prawnych gwarantujących ochronę 

tych danych2. Konieczność ochrony 

wywodzi się z normy konstytucyjnej,  

a określana jest poprzez normy 

deontologiczne i liczne akty prawne rangi 

ustawowej. Konstytucja RP gwarantuje 

każdemu prawo do ochrony życia 

prywatnego (art. 47), ochrony tajemnicy 

komunikowania się (art. 49), ochrony przed 

ujawnieniem informacji dotyczących jego 

osoby (art. 51 ust. 1), a także dostępu  

do dotyczących obywatela urzędowych 

dokumentów i zbiorów zgodnie z zasadami 

demokratycznego państwa prawnego. 

Wspomniane sfery ochrony wyznaczają tym 

samym zakres wolności jednostki względem 

państwa oraz jego instytucji, jak również 

                                                           
1 D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wolters 
Kluwer 2012, s. 195.  
2 M. D. Głowacka, E. Mojs (red.), Prawo i psycho-
logia w ochronie zdrowia, Wolters Kluwer 2012, 
s. 150-151. 

wobec innych jednostek3. Zachowanie 

tajemnicy zawodowej jest podstawą 

nawiązania prawidłowego kontaktu  

z pacjentem oraz wykonywania zawodu 

zaufania publicznego. W pewnych okoli-

cznościach otoczenie może oczekiwać 

złamania tej zasady, co w praktyce jest 

kwestią złożoną, mającą wieloaspektowe 

konsekwencje. Pojęcie tajemnicy nie jest 

jednowymiarowe, bo poza warstwą prawną 

posiada równie ważny wymiar etyczny4. 

Specyficzne regulacje w tym zakresie 

umieszczono w art. 50-52 u.o.z.p.5, będące 

przedmiotem tego artykułu.  

Ustawa o ochronie zdrowia psychi-

cznego w art. 50 ust. 1 zawiera szczególne 

gwarancje poufności w stosunkach pacjenta 

i jego otoczenia z instytucjami i służbami 

psychiatrycznymi. Opisową definicję tajem-

nicy zawodowej podali T. L. Beauchamp  

i J. F. Childress6. Zgodnie z ich koncepcją 

chodzi o sytuację, w której pacjent 

przekazuje drugiej osobie informację,  

a ta przyrzeka, że jej nie ujawni wobec osób 

                                                           
3 D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wolters 
Kluwer 2012, s. 189. 
4 J. Bujny, Między autonomią a paternalizmem, 
C.H. Beck 2007, s. 193. 
5 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie 
zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz. U. z 2011 
r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.), zwana dalej u.o.z.p.  
6 T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Zarys etyki 
medycznej, Warszawa 1996, s. 439.  
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trzecich bez zgody pacjenta7. Tajemnicą 

zawodową objęte są wszystkie fakty speł-

niające łącznie dwa warunki: są to informa-

cje związane z pacjentem oraz uzyskane  

w związku z wykonywaniem czynności 

wynikających z ustawy. Chociaż u.o.z.p. nie 

formułuje definicji legalnej pojęcia tajemni-

ca, to wyraźnie wskazuje na jej zakres 

podmiotowy i przedmiotowy. Krąg podmio-

tów jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko 

personel medyczny (lekarzy psychiatrów, 

pielęgniarki, psychologów, psychoterapeu-

tów, ratowników medycznych, ale także 

kadrę administracyjną szpitala, pracowni-

ków socjalnych, sędziów wizytujących  

czy orzekających w sprawach wynikających 

z ustawy, oraz prokuratora, policję i straża-

ków. Wobec tego nawet fragmentaryczne 

zetknięcie się z chorym i podejmowanie 

działań wynikających z u.o.z.p. na taką 

osobę nakłada obowiązek zachowania 

tajemnicy. W uzasadnieniu wyroku WSA  

w Lublinie z dnia 18 listopada 2010 r.8 

wskazano, że choć salowi nie są osobami 

formalnie uprawnionymi do udzielania 

świadczeń zdrowotnych, to uczestniczą oni 

w procesie ich udzielania, pełniąc czynności 

pomocnicze w bezpośrednim kontakcie  

z pacjentami (w tym związane z bezpie-

czeństwem pacjentów). Wobec tego spełnio-

ne zostają powyższe przesłanki i należy 

uznać, że salowy również znajduje się  

w kręgu podmiotów zobowiązanych  

do zachowania tajemnicy zawodowej. 
                                                           
7 A. Fiutak, J. Dąbrowski, Udzielanie pomocy tera-
peutycznej. Aspekty prawne, Difin 2012, s. 137. 
8 III SA/Lu 338/10, LEX nr 652111. 

Tajemnicę będzie więc stanowiło wszystko, 

co jest związane z ochroną zdrowia psychi-

cznego konkretnej osoby, czyli to co zostało 

ujawnione w wywiadzie lekarskim, w toku 

badania. dokumentacja medyczna, lista 

pacjentów szpitala psychiatrycznego, czy 

informacje zwarte w aktach sądowych  

w danego postępowania (np. w przedmiocie 

przymusowego umieszczenia w szpitalu czy 

domu pomocy społecznej bez zgody 

zainteresowanego). W tym miejscu należy 

zaznaczyć, że obowiązek zachowania 

tajemnicy uregulowany został w szeregu 

innych aktów prawnych: art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty9, art. 17 ust. 1 

ustawy z 15 lipca 2011 r. o zawodach 

pielęgniarki i położnej10, art. 30 ust. 1 

ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej 

Straży Pożarnej11, art. 27 ust. 1 ustawy  

o Policji12, art. 14 ust. 1 ustawy o zawodzie 

psychologa i samorządzie zawodowym 

psychologów13, art. 66 ustawy z 27 lipca 

2001 r. Prawo o ustroju sądów powsze-

chnych14, art. 48 ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze15, art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera16, 

                                                           
9 Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634  
ze zm., zwana dalej u.z.l.l.d. 
10 Dz. U. Nr 174, poz. 1039 ze zm. 
11 Tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68  
ze zm. 
12 Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 
ze zm. 
13 Dz. U. Nr 73, poz. 763 ze zm. 
14 Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm. 
15 Tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 
ze zm. 
16 Tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 531  
ze zm. 
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art. 29 ustawy z dnia 27 lipca 2001  

r. o diagnostyce laboratoryjnej17, czy art. 13, 

14 ust. 2 i 3, art. 67 g ust. 5 ustawy  

z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta18. Oznacza  

to, że wskazane podmioty zobligowane  

są do zachowania poufności przez ogólne 

regulacje u.o.z.p., ale również przez dodat-

kowe obowiązki wynikające z ustaw regulu-

jących te zawody.   

Zakres tajemnicy z art. 50 ust. 1 

u.o.z.p. jest znacznie szerszy od tej z u.z.l.l.d. 

(na jej podstawie tajemnica wiąże wyłącznie 

lekarza). Naruszenie tajemnicy może pole-

gać na działaniu lub zaniechaniu podmiotów 

zobowiązanych. U.z.l.l.d. w art. 40 ust. 2 pkt. 

1 przewiduje uchylenie się od skutków 

niezachowania tajemnicy lekarskiej m.in., 

gdy tak stanowią ustawy. Dla zilustrowania 

zagadnienia słuszne będzie wskazanie 

regulacji z art. 240 k.k.19, zgodnie z którą 

przewidziano karalność zaniechania denun-

cjacji w przypadku niektórych, szczególnie 

poważnych czynów zabronionych. Z uwagi 

na brak w u.z.l.l.d. analogicznej konstrukcji, 

w literaturze pojawił się pogląd  

M. Szewczyk, która wykluczyła możliwość 

pociągnięcia do odpowiedzialności karnej 

lekarza psychiatry za przestępstwo niedo-

niesienia z art. 240 k.k. Swoje spostrzeżenia 

autorka oparła na odrębnym reżimie 

prawnym dotyczącym tajemnicy z u.o.z.p., 

                                                           
17 Tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 144, poz. 1529. 
18 Tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 ze zm. 
19 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 

stanowiącym leges specialis względem 

ogólnych regulacji w tym zakresie20.  

Zupełnie inaczej niż w u.z.l.l.d. został 

ukształtowany katalog negatywnych prze-

słanek, które uchylają omawiany obowią-

zek. Art. 50 ust. 2 pkt. 1-5 u.o.z.d.p. 

taksatywnie wymienia podmioty zwolnione 

ex lege od zachowania tajemnicy, którymi  

są 1) lekarz sprawujący opiekę nad osobą  

z zaburzeniami psychicznymi, 2) właściwe 

organy administracji rządowej lub samorzą-

dowej co do okoliczności, których ujawnie-

nie jest niezbędne do wykonywania zadań  

z zakresu pomocy społecznej, 3) osoby 

współuczestniczące w wykonywaniu czyn-

ności w ramach pomocy społecznej,  

w zakresie w jakim jest to niezbędne, 4) 

ABW, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojsko-

wego, CBA, Policji, Żandarmerii Wojskowej, 

Straży Granicznej, Służby Więziennej, BOR  

i ich upoważnionych pisemnie funkcjo-

nariuszy lub żołnierzy w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzania postępo-

wania sprawdzającego na podstawie 

przepisów o ochronie informacji niejaw-

nych, 5) policjanta, upoważnionego pise-

mnie przez kierownika jednostki organiza-

cyjnej Policji, prowadzącego czynności 

operacyjno – rozpoznawcze w zakresie 

poszukiwań i identyfikacji osób. Zgodnie  

z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r.  

                                                           
20 S. Ładoś, Pozycja prawna oskarżonego  
z zaburzeniami psychicznymi, Wolters Kluwer, 
Lex 2013. 
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o ochronie informacji niejawnych21 

wskazane podmioty mają możliwość 

prowadzenia czynności sprawdzających, 

których zakres zależy od pełnionej funkcji. 

Wobec tego zasadne wydaje się zwolnienie 

lekarza z tajemnicy w kwestii dotyczącej 

wystąpienia u osoby, której dotyczą 

czynności sprawdzające - ewentualnej 

choroby psychicznej lub zaburzeń psychi-

cznych, uzależnienia od alkoholu, środków 

odurzających, czy substancji psychotropo-

wych.  

Na placówkach świadczących usługi 

medyczne spoczywa obowiązek prowadze-

nia dokumentacji lekarskiej. Może się 

zdarzyć, że w trakcie wywiadu lekarskiego, 

lekarz uzyska informacje dotyczące 

przyznania się przez pacjenta do popełnię-

nia czynu zabronionego pod groźbą kary.  

Z woli ustawodawcy w art. 51 u.o.z.p. 

znalazł się zapis, dotyczący zakazu utrwala-

nia takich oświadczeń w dokumentacji  

z badań lub przebiegu leczenia (historii 

choroby). Rozciąga się on także na doku-

mentację związaną z badaniami przeprowa-

dzonymi na żądanie uprawnionego organu, 

którymi może być sąd, czy prokuratura. 

Zakaz utrwalania odnosi się do protoko-

łowania, zapisywania, nagrywania, sporzą-

                                                           
21 Dz. U. Nr 182, poz. 1228. Rozdział 5 dotyczący 
bezpieczeństwa osobowego. Zob. też S. Stefa-
niak, Postępowanie sprawdzające a instytucja 
odstąpienia od wymierzenia kary w postępowaniu 
karnym, Ochrona Informacji niejawnych. 
Poradnik Praktyczny dla osób i instytucji 
przetwarzających informacje niejawne, Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 
2011, s. 226 i nast.  

dzania stenogramu z wywiadu czy bada-

nia22. Co więcej, obowiązuje niezależnie  

od tego, czy pacjent trafił do szpitala  

na badania w związku ze swoim stanem 

zdrowia, czy na mocy orzeczenia sądu lub 

prokuratora. Zakaz ten dotyczy osób 

uprawnionych do dokonywania wpisów  

w kartkach medycznych, historii choroby, 

wypisach, czyli m.in. ordynatora, lekarza, 

pielęgniarki. Zakaz z art. 51 u.o.z.p. dotyczy 

czynów będących przestępstwami, spenali-

zowanymi w polskim systemie prawa. Poza 

jego zakresem pozostają wykroczenia  

i czyny, które stanowią przestępstwa  

w innych krajach niż Polska. Interesujące,  

że z punktu widzenia omawianej regulacji, 

nie ma znaczenia, czy osoba badana lub 

wobec której wdrożono leczenie psychiatry-

czne, jest obywatelem polskim, obywatelem 

innego państwa lub apatrydą.  

W art. 52 u.o.z.p. znajduje się 

bezwzględny zakaz przesłuchiwania osób 

zobowiązanych do zachowania tajemnicy 

psychiatrycznej jako świadków na okoli-

czność wypowiedzi osoby, wobec której 

podjęto czynności wynikające z u.o.z.p.,  

co do popełnienia przez nią czynu zabronio-

nego pod groźbą kary. Zakaz stosuje się 

odpowiednio do lekarzy wykonujących 

czynności biegłego. Należy podkreślić,  

że tajemnica psychiatryczna jako jedna  

z tajemnic medycznych nie podlega 

                                                           
22 B. Turzańska – Szacoń, Ochrona zdrowia 
psychicznego, wyd. Gaskor, Wrocław 2012,  
s. 236. 
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uchyleniu23. SN wyraził pogląd, że powyższy 

przepis dotyczy każdej osoby, wykonującej 

czynności określone w ustawie i ustanawia 

bezwzględny zakaz dowodowy jako 

szczególne względem art. 180 k.p.k.  

To w konsekwencji prowadzi do wniosku,  

iż takiej osoby nie można przesłuchać  

co do okoliczności przewidzianych w art. 52 

u.o.z.p., nawet jeżeli wyrazi ona gotowość 

ujawnienia tego rodzaju tajemnicy zawo-

dowej24. SN odmawiając podjęcia uchwały 

zaznaczył tym samym, że nie ma możli-

wości odejścia od zasady ustawowej.  

Nie ma znaczenia, że psychologowie sami 

zgłosili się by zeznawać w charakterze 

świadków. Podobny zakaz wynika również  

z art. 199 k.p.k.25, który stanowi, że złożone 

wobec biegłego albo wobec lekarza udziela-

jącego pomocy medycznej oświadczenia 

oskarżonego (podejrzanego), dotyczące 

zarzucanego mu czynu, nie mogą stanowić 

dowodu.  

                                                           
23 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego 
– komentarz, Kraków 2003, s. 472. 
24 Postanowienie SN – Izba Karna z dnia  
20 kwietnia 2005 r., I KZP 6/05, OSNKW 2005, 
nr 4, poz. 39. Stan faktyczny: Andrzej G. był 
podejrzewany o molestowanie seksualne swojej 
córki. Postępowanie na etapie dochodzenia 
umorzono, a następnie wznowiono w oparciu  
o ujawnienie nowych faktów, którymi okazały 
się pisma dwojga psychologów. Podczas jednego 
spotkania z nimi Andrzej G. przyznał się  
do popełnienia zarzucanych mu czynów. Sąd 
rozpoznający apelację powziął wątpliwość, czy 
psycholog może być osobą wykonującą czynno-
ści z u.o.z.p. i tym samym czy dotyczy go zakaz 
dowodowy z art. 52 u.o.z.p. 
25 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 
1997 r.)., zwana dalej k.p.k. Zob. M. J. Urbaniak, 
Zakres obowiązywania zakazu dowodowego 
przewidzianego w art. 199 k.p.k., Prokuratura  
i Prawo 7-8, 2012. 

Łatwo wyobrazić sobie sytuację,  

w której pacjent wyjawia personelowi 

medycznemu fakt popełnienia przestę-

pstwa, np. dokonania zabójstwa, czy zgwał-

cenia. W związku z tym lekarz lub pielę-

gniarka mogą odczuwać pewien dyskom-

fort. Wówczas rodzi się dylemat jak należy 

postępować, zwłaszcza, że w świadomości 

racjonalnego obywatela istnieje powinność 

zawiadomienia odpowiednich organów  

o popełnionym przestępstwie, wynikający  

z art. 304 § 1 k.p.k. Jak już wskazano 

zgodnie z art. 40 u.z.l.l.d. na lekarzu spoczy-

wa obowiązek zachowania w tajemnicy 

informacji związanych z pacjentem,  

a uzyskanych w związku z wykonywaniem 

zawodu. Należy jednak pamiętać o okoli-

cznościach z niej zwalniających, gdy 1) tak 

stanowi ustawa, 2) badanie lekarskie 

zostało przeprowadzone na żądanie upraw-

nionych, na podstawie odrębnych ustaw, 

organów i instytucji; wówczas lekarz 

zobowiązany jest poinformować o stanie 

zdrowia pacjenta wyłącznie te organy  

i instytucje, 3) zachowanie tajemnicy może 

stanowić niebezpieczeństwo dla życia  

lub zdrowia pacjenta lub innych osób, 4) 

pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy 

wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy  

po uprzednim poinformowaniu o niekorzy-

stnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia, 

5) zachodzi potrzeba przekazania niezbę-

dnych informacji o pacjencie lekarzowi 

sądowemu, 6) zachodzi potrzeba przekaza-

nia niezbędnych informacji o pacjencie 

związanych z udzielaniem świadczeń 
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zdrowotnych innemu lekarzowi lub upraw-

nionym osobom uczestniczącym w udziela-

niu tych świadczeń. Wypada przy tym 

podkreślić, że ujawnienie tajemnicy lekar-

skiej może nastąpić wyłącznie w niezbę-

dnym zakresie. Jak stanowi art. 304 § 1 

k.p.k. każdy, kto dowiedział się o popełnię-

niu przestępstwa ściganego z urzędu  

(nie dotyczy przestępstw ściganych  

z oskarżenia prywatnego oraz na wniosek, 

do których klasyfikuje się m.in. przestę-

pstwo zgwałcenia) ma społeczny obowiązek 

zawiadomić o tym prokuratora i policję. 

Informacja o popełnionym przestępstwie 

musi być wiarygodna, a nie oparta  

na przypuszczeniu bądź hipotezie denuncja-

tora. Mimo powyższego zapisu nie przewi-

dziano sankcji za jego niedopełnienie,  

co rodzi jedynie odpowiedzialność o chara-

kterrze moralnym, a nie karnym. Jak stano-

wi art. 304 § 2 k.p.k., tylko instytucje 

państwowe i samorządowe26, które  

w związku ze swoją działalnością dowie-

działy o popełnionym przestępstwie 

ściganym z urzędu zobowiązane są niezwło-

cznie zawiadomić o tym prokuratora  

lub policję oraz podjąć niezbędne czynności 

do czasu przybycia organu powołanego  

do ścigania przestępstw lub do czasu 

wydania przez ten organ stosownego 

zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia 

                                                           
26 R.A. Stefański wskazuje następujące instytucje 
państwowe: organy władzy, organy admini-
stracji rządowej, organy wymiaru sprawiedli-
wości (sądy i trybunały), inne ograny państwo-
we (NIK, RPO, RPD, KRRiT, prokuratura i inne) 
oraz organy samorządu terytorialnego i zawodo-
wego, np. izby lekarskie. 

śladów i dowodów przestępstwa. Nie można 

jednak zaliczyć publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej do opisanej grupy,  

a zatem nie spoczywa na nich prawny 

obowiązek z art. 304 § 2 k.p.k. Omawiając  

te kwestie, warto przywołać art. 240 § 1 k.k., 

który przewiduje odpowiedzialność karną 

do 3 lat pozbawienia wolności wobec osoby 

mającej wiarygodną wiadomość o karalnym 

przygotowaniu, usiłowaniu lub dokonaniu 

czynu enumeratywnie wskazanego  

w dyspozycji tego przepisu. Odnosi się  

do zbrodni ludobójstwa, zbrodni udziału  

w zbiorowym zamachu, przestępstw 

dotyczących naruszenia prawa międzynaro-

dowego w zakresie działań wojennych, 

zamachu stanu, zamachu na konstytucyjne 

organy państwa, szpiegostwa, zamachu  

na życie prezydenta RP, zamachu o chara-

kterze terrorystycznym, zabójstwa, sprowa-

dzenia zdarzenia zagrażającego życiu  

lub zdrowiu wielu osób albo mieniu  

w wielkich rozmiarach, piractwu, pozba-

wieniu wolności człowieka, wzięciu zakła-

dnika oraz przestępstw o charakterze 

terrorystycznym. Uwolnić się od odpowie-

dzialności może ten kto, nie zawiadomił  

o przestępstwie, ale miał dostateczną 

podstawę do przypuszczenia, że prokura-

tura lub policja wie o tym czynie 

zabronionym. Odpowiedzialności nie ponie-

sie także ten, kto zapobiegł popełnieniu 

przygotowywanego lub usiłowanego czynu 

zabronionego wymienionego w art. 240 § 1 

k.k. oraz ten, kto zaniechał zawiadomienia  

z obawy przed odpowiedzialnością karną 
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grożącą jemu samemu lub jego najbliższym 

(art. 240 § 2 i 3 k.k.). Obowiązek ten dotyczy 

lekarzy, którzy są nim związani na podsta-

wie art. 40 u.z.l.l.d. i za naruszenie tajemnicy 

narażają się na odpowiedzialność karną.  

Z kolei tajemnica psychiatryczna z art. 52 

u.o.d.p. ma charakter bezwzględny, stąd nie 

jest możliwe z niej zwolnienie osoby 

zobowiązanej do jej przestrzegania. Osoby 

takiej nie można też pociągnąć do odpowie-

dzialności karnej  z art. 240 § 1 k.k.  

Niestety poza opisanym w dyspo-

zycji art. 240 § 1 k.k. katalogiem przestę-

pstw, istnieją inne o równie ciężkim ciężarze 

gatunkowym, jak chociażby przestępstwa 

przeciwko wolności seksualnej i obyczaj-

ności. Na tej płaszczyźnie zarysowuje się 

problem praktyczny związany z ewentu-

alnym złamaniem tajemnicy lekarskiej  

i zawiadomienie na podstawie art. 40 

u.z.l.l.d. organów ścigania. Podobnie, gdy 

chodzi o lekarza psychiatrę, który powziął 

informację o popełnieniu np. zbrodni  

na tle seksualnym przez swojego pacjenta  

i powiadomił o popełnionym przestępstwie 

lub jego usiłowaniu. Regulacje prawne  

w tym zakresie nie wskazują klarownej 

odpowiedzi. 

W ostatnim czasie kontrowersje wywołuje 

również kwestia ujawniania informacji 

ustalonymi metodami nowoczesnej 

biotechnologii lub czynnikami diagnozy 

genetycznej, pozwalającymi określić predys-

pozycje do wystąpienia określonych chorób. 

M. Filar przytacza sytuację niepomyślnego 

rokowania dla pacjenta, co prowadzi  

do depresji i skłonności samobójczych. 

Autor uważa za uzasadnione ostrzeżenie  

o tym fakcie współmałżonka pacjenta27.  

Konkluzje 

Tajemnica psychiatryczna, jak inne 

tajemnice zawodowe służyć ma tworzeniu 

zaufania niezbędnego do prawidłowego 

udzielenia pomocy psychiatrycznej. Jej siła  

i niezależność od woli podmiotu będącego  

w posiadaniu danych informacji jest 

konsekwencją charakteru czynności wyko-

nywanych na podstawie u.o.z.p.28 Ochrona 

tajemnicy lekarskiej, w tym psychiatrycznej 

ma istotne znaczenie ze względu  

na charakter powziętych informacji, związa-

nych często z kwestiami wstydliwymi, 

intymnymi, których ujawnienie w najlep-

szym wypadku przyniosłoby stygmatyzację 

społeczną. Pozostaje również aspekt 

dowodowy takich wiadomości (kiedy 

pacjent jest również oskarżonym), będący  

w sferze zainteresowania organów ścigania 

i ewentualnego postępowania karnego. 

Przedmiot tajemnicy lekarskiej stanowi 

przede wszystkim sferę osobistą pacjenta, 

ale często także osób jemu bliskich.  

Trudno uznać, że status przepisów 

u.o.z.p. dotyczących tajemnicy lekarskiej jest 

lex specialis względem art. 40 u.z.l.l.d. 

                                                           
27 D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta  

i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wolters 

Kluwer 2012, s. 208-209. 
28 M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona 
w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer 
2007, s. 86. 
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Słuszne wydaje się przyjąć te przepisy 

stricte jako uzupełnienie regulacji przewi-

dzianej w u.z.l.l.d. Ratio legis istnienia 

odrębnych unormowań sprowadza się  

do wskazania leczenia psychiatrycznego 

jako szczególnego typu i działu ochrony 

zdrowia, niewątpliwie wymagającego 

również dodatkowego uzupełnienia regula-

cji normatywnych m.in. w kwestii tajemnicy 

lekarskiej. W mojej ocenie brak możliwości 

uchylenia tajemnicy ze względu na ochronę 

życia i zdrowia innych osób wymagałoby 

zmiany. Wydaje się słuszne ujawnienie 

informacji dotyczących zaburzeń, w szcze-

gólności płynącego z nich zagrożenia, wtedy 

gdy są realne i dotykają określonego kręgu 

osób. W tym zakresie M. Filar słusznie 

wskazuje na zastosowanie wykładni 

systemowo – celowościowej, z uwagi  

na szczególny charakter schorzeń psychi-

cznych, stwarzających praktycznie najpowa-

żniejsze zagrożenie dla życia i zdrowia 

innych ludzi. Warto rozważyć, czy ujawnie-

nie przez lekarza psychiatrę popełnienia 

czynu zabronionego (oraz form stadialnych) 

w warunkach art. 52 ust. 2 u.o.z.p., może 

uwolnić go od odpowiedzialności z art. 266 

k.k., jeżeli wykaże działanie w stanie 

wyższej konieczności (art. 26 § 1 k.k.).  

Mimo wszystko, gdy podmiot 

zobowiązany do zachowania tajemnicy stoi 

przed dylematem jej ujawnienia, powinien 

on poprzedzić decyzję, dokładnym omówie-

niem wszelkich wątpliwości z doświadczo-

nym i bezstronnym kolegą, a nawet 

zasięgnąć porady prawnej29. Natomiast 

samo zwolnienie z tajemnicy nie może być 

traktowane jako formalność, która stwarza 

zagrożenie wykorzystywania tej możliwości 

przez organy prowadzące postępowanie 

karne30. 

Należy też krytycznie ocenić 

obowiązujące przepisy w zakresie nieogra-

niczonego dostępu stron do dokumentacji 

medycznej oraz możliwości uzyskiwania jej 

kopii i odpisów. Dla toczącego się 

postępowania sądowego z udziałem 

pacjenta, wystarczającą gwarancją ochrony 

interesów stron jest możliwość zapoznania 

się z dokumentacją medyczną. Z kolei 

kopiowanie jej i wydawanie odpisów 

stwarza większe ryzyko ujawnienia tajem-

nicy lekarskiej osobom nieuprawnionym. 
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go. Komentarz, Warszawa 1997. 
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o ochronie zdrowia psychicznego, 
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4. Gałecki P., Bobińska K., Eichstaedt, 

Ustawa o ochronie zdrowia psychi-

                                                           
29 A. Fiutak, Dąbrowski J., Udzielanie pomocy 
terapeutycznej. Aspekty prawne, Difin 2012,  
s. 139. 
30 J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego, Lexis Nexis 2012, s. 433.  
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Streszczenie 

Udzielanie świadczeń zdrowotnych 

nieodłącznie wiąże się z obiegiem informacji 

dotyczących sfery życia pacjenta oraz osób 

mu bliskich. Zachowanie tajemnicy zawodo-

wej jest podstawą zdobycia i utrzymania 

zaufania niezbędnego w prawidłowej relacji 

z pacjentem. Tajemnica psychiatry- 

czna zasługuje na uwagę ze względu  

na jej szczególny charakter, odrębności 

normatywne oraz problemy praktyczne. 

Summary 

Providing health benefits inherent to the 

circulation of information about the sphere 

of life of the patient and those close to him. 

Professional secrecy is essential to gain and 

maintain the trust necessary in a proper 

relationship with. Psychiatric confidentiality 

of a patient deserves attention because of its 

special nature, identity, normative and 

practical problems.  

Monika Paczyńska jest doktorantką  

w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA 

UŁ. 
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Obiektywizacja subiektywizmu usiłowania nieudolnego na tle  

die Lehre vom Mangel am Tatbestand 
 

Marcin Berent 

 

Punkt ciężkości przy rekonstruowa-

niu odpowiedzialności karnej za usiłowanie 

nieudolne winien być lokowany w płaszczy-

źnie błędu. Jest to jednocześnie błąd 

szczególnego rodzaju, albowiem kierunek 

jego działania jest odwrotny w stosunku  

do błędu co do okoliczności stanowiącej 

znamię typu czynu zabronionego.1  

Tak postawiona teza wzmacnia 

przekonanie o wyjątkowości usiłowania 

nieudolnego, a to z tego powodu, że błąd – 

co do zasady – działa na korzyść sprawcy, 

limitując lub całkowicie znosząc jego 

odpowiedzialność prawno-karną, tymcza-

sem przy tejże formie stadialnej mamy  

do czynienia z sytuacją zgoła odmienną. Jest 

bowiem tak, że sprawcy usiłującemu 

nieudolnie stawiamy zarzut właśnie z tego 

tytułu, że w błędzie pozostawał; gdyby jego 

wyobrażenie o otaczającej rzeczywistości 

nie było wadliwe, wówczas zachowanie jego 

pozostałoby w sferze niekaralnego przestę-

pstwa urojonego. 

W ostatecznym więc rozrachunku, 

jeżeli to właśnie błąd faktyczny stanowić  

ma pryzmat oceny prawno-karnej sprawcy 

usiłującego nieudolnie, wówczas całą dysku-

sję w tym względzie wepchnąć trzeba  

                                                           
1 Por. A. Zoll, Usiłowanie nieudolne, [w:] idem 
[red.], Kodeks karny. Część Ogólna. Komentarz. 
Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., Warszawa 
2007, 214. 

w pole subiektywizmu, niekiedy wręcz 

skrajnego, mogącego rozciągać odpowie-

działność z tego tytułu niemalże  

ad infinitum, jak stać się to może przy 

usiłowaniu bezwzględnie nieudolnym,  

w którym dla oparcia ciężaru represji karnej 

nierzadko pozostaje czysty zamiar sprawcy. 

Bacząc na powyższe, w konkluzji 

stwierdzić należy, że usiłowanie nieudolne 

to figura prawno-karna o wybitnie subiekty-

wnym zabarwieniu. Jednocześnie nie jest 

tak, że uzasadnienia jego karalności nie 

poszukiwano w przesłankach obiektyw-

nych. Co więcej, w ujęciu chronologicznym, 

to właśnie obiektywizm stać się miał 

podstawowym kryterium oceny niebezpie-

czeństwa sprawcy usiłującego nieudolnie, 

co wynikało przede wszystkim z tego,  

że odpowiedzialność karna miała począt-

kowo charakter zobiektywizowany, zaś 

elementy subiektywne wraz z instytucją 

winy, jako przesłanką pozwalającą  

na przypisanie odpowiedzialności karnej, 

nie były w ogóle brane pod uwagę, 

ewentualnie należały do rzadkości.2  

Oczywiście, ujęcie obiektywistyczne 

sprzed rewolucji francuskiej dalekie było  

od dzisiejszego jego pojmowania, co nie 

oznacza (z oczywistych względów), że inkli-

                                                           
2 Por. E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa 
sądowego, Warszawa 2006, s. 258. 
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nowało w stronę – tak czy inaczej 

pojmowanego – subiektywizmu. Egzemplifi-

kacją ujęcia obiektywistycznego przy 

usiłowaniu nieudolnym stała się przede 

wszystkim starsza3 i młodsza4 teoria 

obiektywna, a także teorie pochodne 

względem obiektywizmu – teoria obawy, 

wrażenia i die Lehre vom Mangel am 

Tatbestand. 

To właśnie tej ostatniej poświęcona 

zostać ma dalsza część niniejszego tekstu, 

pozostałe zaś rozważania, z konieczności 

wynikającej z ograniczonych ram objęto-

ściowych wyznaczonych dla tego artykułu, 

pozostać muszą na uboczu. 

Wobec powyższego, w pierwszej 

kolejności podnieść trzeba, że die Lehre vom 

Mangel am Tatbestand bez wątpienia 

wykazuje silnie inklinacje w kierunku 

obiektywizmu, jednak daleko idące odmien-

ności nie pozwalają zaliczyć jej w poczet 

teorii czysto obiektywnych.  

Punctum saliens die Lehre vom 

Mangel am Tatbestand stanowi problem 

zrealizowania ustawowej istoty czynu,  

zaś kwestie związane z samym 

niebezpieczeństwem, czy nawet udolno-

ścią/nieudolnością, schodzą na plan dalszy. 

Nie jest to jednak równoznaczne z tym,  

że kwestia nieudolności pozbawiona jest 

doniosłości. Wręcz przeciwnie, relacja 

                                                           
3 Prekursorem starszej teorii obiektywnej był  
A. Feuerbach, najwyśmienitszym zaś jej konty-
nuatorem C. Mittermaier.  
4 Prekursorem młodszej teorii obiektywnej był 
F. Liszt, głównym jej kontynuatorem – R. Hippel. 

między nieudolnością a wypełnieniem istoty 

czynu jest wyraźna.5 

Genezy die Lehre vom Mangel am 

Tatbestand poszukiwać należy w zapatry-

waniach C. Mittermaiera, choć teoretyczne 

założenia sprecyzowane zostały dopiero 

przez K. Bindinga oraz Havensteina.6 

Clou teorii wyśmienicie przedstawił 

E. Schmidt wskazując, iż z usiłowaniem 

mamy do czynienia wtedy, kiedy sprawca 

chce subiektywnie wypełnić całościowo 

istotę czynu, podejmuje w tym celu 

działanie, które obiektywnie jej odpowiada, 

jednak do dokonania czynu zabronionego 

nie dochodzi, ponieważ zachowanie jego nie 

skutkuje zmianami w zewnętrznym świecie, 

a to dlatego, iż do dokonania zabrakło 

Schlußstück.7 Jednocześnie, nie można brać 

pod uwagę jakiegokolwiek braku w zreali-

zowaniu całości istoty czynu, gdyż usiło-

wanie w ogóle się nie ukonstytuuje, gdy  

w rzeczywistości nie pojawiło się znamię 

charakteryzujące czyn zabroniony, które  

to znamię sprawca mylnie przyjął za istnie-

jące. W takiej oto sytuacji mamy do czynie-

nia właśnie z Mangel am Tatbestand, czyli  

z brakiem w istocie czynu, który nie jest 

objęty kryminalizacją.8 

Posługując się trafnymi przykładami 

W. Woltera,9 obrazującymi powyższy 

                                                           
5 Zob. Z. Jędrzejewski, Bezprawie usiłowania 
nieudolnego, Warszawa 2000, s. 46. 
6 Tak: idem, Granice karalności usiłowania 
nieudolnego, „Wojskowy Przegląd Prawniczy”, 
nr 2 z 2007 r., s. 64. 
7 Tzw. ogniwo końcowe. 
8 Zob. idem, Bezprawie..., op. cit., s. 47. 
9 Zob. tenże, Funkcja błędu w prawie karnym, 
Warszawa 1965, s. 99. 
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schemat, wskazać możemy następujące 

sytuacje, doskonale wyznaczające granicę 

pomiędzy brakiem w istocie czynu 

(niekaralnym), a usiłowaniem (karalnym):  

primo, gdy sprawca, chcąc zniszczyć 

cudzą wazę, rzuca w nią kamieniem, jednak 

rzut okazuje się chybiony – usiłowanie; gdy 

sprawca, chcąc zniszczyć cudzą wazę, rzuca 

w nią kamieniem, jednak okazuje się,  

iż trafiając zniszczył własną wazę – brak  

w istocie czynu;  

secundo, gdy sprawca, działając  

w zamiarze zaboru cudzej rzeczy ruchomej 

w celu przywłaszczenia, sięga do kieszeni 

innej osoby, która to kieszeń jednak okazuje 

się pusta – usiłowanie; gdy ten sam sprawca 

sięga do kieszeni, z której wydobywa 

zegarek, który jednak uprzednio został  

mu skradziony przez tę osobę – brak  

w istocie czynu;  

tertio, gdy sprawca próbuje odbyć 

stosunek seksualny z własną córką,  

do którego z jakichś względów nie dochodzi 

– usiłowanie; gdy sprawca odbywa stosunek 

seksualny z pasierbicą w błędnym przeko-

naniu, że spółkuje on w własną córką – brak 

w istocie czynu.  

Ostatecznie więc, condicio sine qua 

non uznania zachowania sprawcy za usiło-

wanie jest wypełnienie przez niego istoty 

czynu, co będzie miało miejsce wówczas, 

gdy w rzeczywistości wystąpią okoliczności 

współczesne działaniu, które są jedno-

cześnie od sprawcy niezależne. Wynika  

z tego, iż brak tych okoliczności, bez 

względu na to czy sprawca wobec nich 

błądzi czy też nie, sprawi, że zachowanie 

sprawcy w żaden sposób nie zrealizuje 

istoty czynu, co z kolei przekreśli prawno-

karną relewancję tego zachowania. Innymi 

słowy, za karalne usiłowanie uznać można 

jedynie takie, w którym wystąpił li tylko 

brak ogniwa końcowego przekreślającego 

dokonanie. A contrario, wszystkie inne braki 

będą odnosiły się do znamion istoty czynu,  

i – jako takie – nie pozwolą na ukonstytuo-

wanie przestępstwa, gdyż czyn pozbawiony 

będzie cech przestępczych.10 W końcu  

też, należy wyciągnąć wniosek, iż dokonanie 

od usiłowania różni się tylko tym, iż w tym 

pierwszym skutek następuje, zaś w tym 

drugim już nie, przy czym skutek ten 

rozumiany jest jedynie jako zewnętrzna 

zmiana rzeczywistości.11  

Szczególną rolę na płaszczyźnie die 

Lehre vom Mangel am Tatbestand odegrał  

A. Graf zu Dohna. Rezygnując z pogłębionej 

analizy jego konceptu zauważyć należy,  

iż odnosząc się do błędu dotyczącego 

kauzalności działania, charakterystycznego 

wszakże dla usiłowania,  postawił A. Graf zu 

Dohna tezę, iż usiłowanie i brak w istocie 

czynu muszą być zdecydowanie odróżnione. 

Stosownie do tego, sformułował  

on pięć przesłanek, które przekreślają 

możliwość uznania danego zachowania  

za usiłowanie. I tak też, nie zachodziło 

usiłowanie, gdy:  

primo, nie zaistniały okoliczności, 

które stanowiłyby znamię podmiotu;  
                                                           
10 Tak: ibidem, s. 99. 
11 Tak: Z. Jędrzejewski, Bezprawie..., op. cit., s. 47 
i nast. 
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secundo, brak jest przedmiotu, który 

w świetle ustawy karnej nadawałby się  

do popełnienia na nim czynu zabronionego;  

tertio, brak jest środka, którego użyć 

ma sprawca, gdy wpisany jest on w znamię 

czynu;  

quatro, nie występują okoliczności, 

które stanowią znamiona miejsca;  

quinto, nie występują okoliczności, 

które stanowią znamiona czasu.  

Sformułował zatem A. Graf zu 

Dohna, jak wynika z powyższego, katalog 

okoliczności, których brak nie pozwalał  

na przyjęcie usiłowania.12  

Wnioskować z tego można, iż die 

Lehre vom Mangel am Tatbestand w jego 

wydaniu stanowiła mechanizm, który 

decydował o nie uznawaniu danych zacho-

wań za usiłowanie, a więc za pozostawię-

niem ich poza polem kryminalizacyjnym. 

Takie ujęcie problemu usiłowania nie miało 

uzasadniać karalności określonych przypad-

ków, ale odwrotnie – wskazywać na zasa-

dzie negacji, co za usiłowanie uznane być 

nie może.13  

Na uwagę zasługuje także K. Binding. 

Czyniąc punktem wyjścia swoją teorię 

norm14 oraz kładąc szczególny nacisk  

na proces kauzalny dochodzi on do wniosku, 

iż zatrzymanie się na pewnym etapie 

                                                           
12 Por. ibidem, s. 49. 
13 Nieco inaczej: W. Wolter: „Teoria braku istoty 
czyny nie jest żadnym uzasadnieniem dla 
odrzucenia karalności pewnych przypadków 
usiłowania”. Tenże, Funkcja..., op. cit., s. 100. 
14 Por. J. Wyrembak, Bezprawność jako sprzecz-
ność czynu sprawcy z normą prawną, „Wojsko-
wy Przegląd Prawniczy”, nr 3 z 2007, s. 67 i nast. 
i wskazane tam źródło. 

procesu kauzalnego, nim jeszcze doszło  

do dokonania, powoduje, iż przestępstwo 

ma charakter częściowy, przyjmując właśnie 

formę usiłowania. Jednocześnie, gdy proces 

przyczynowy w ogóle się nie rozpoczyn 

a, przeto nie ma wtedy usiłowania. 

Posłużenie się przez sprawcę niezdatnym 

środkiem nie może być uznane za zachowa-

nie bezprawne, a zatem nie ma mowy  

o usiłowaniu, albowiem niemożliwe jest 

uruchomienie procesu kauzalnego. Analogi-

cznie postąpić należy z innymi znamionami 

typu czynu zabronionego. Całkowity brak 

któregoś ze znamion nie pozwala na rozpo-

częcie wykonywania czynu zabronionego  

i – jako taki – czyn ten pozostaje bezkarny, 

zaś jeżeli idzie o przedmiot czynu, to brak 

Mangel am Tatbestand zachodzić ma przy 

bezwzględnej jego niezdatności.15 

Takie ujęcie problemu nastręczało 

jednak pewnych trudności, zwłaszcza  

zaś w kwestii, gdy niezdatność przedmiotu 

była już tylko względna. Jakkolwiek  

die Lehre vom Mangel am Tatbestand 

cieszyła się sporym uznaniem, głównie  

na przełomie XIX i XX w., to jednak  

jej mankamenty zostały rychło dostrzeżone. 

Po pierwsze wskazywano, iż znamiona 

czynu nie są traktowane z równą doniosło-

ścią, po drugie zaś, że kryteria, na których 

oprzeć się ma granica między usiłowaniem  

a brakiem istoty czynu jest nieostra. 

Ponadto podnoszono, iż nie do końca trafnie 

uzasadnia ona bezkarności usiłowania 

nierealnego. Jak wskazywał R. Hippel, 

                                                           
15 Por. Z. Jędrzejewski, Bezprawie..., op. cit., s. 51. 
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modły o śmierć nie mogą być uznane  

za działanie, które nie wypełniałoby istoty 

czynu, gdyż do znamion zabójstwa nie 

należy środek, którym posłużyć się  

ma sprawca.16 

Jak się też wydaje, wadą die Lehre 

vom Mangel am Tatbestand najpowa-

żniejszej doniosłości było to, że przecież 

każde usiłowanie jest wobec dokonania 

brakiem w istocie czynu, a zatem niemożli-

we jest wypreparowanie Schlußstück, 

którego wszakże brak przesądzać miałby  

o zakwalifikowaniu danego czynu jako 

usiłowania, karalnego zresztą.17 

Powracając do przytoczonych 

powyżej przykładów W. Woltera zauważa-

my, iż o dokonaniu czynu zabronionego nie 

decyduje zniszczenie wazy, zabór rzeczy 

ruchomej czy odbycie stosunku seksual-

nego. Przestępstwo ukonstytuuje się 

dopiero wtedy, kiedy sprawca rozbije cudzą 

wazę, dopuści się zaboru cudzej rzeczy 

ruchomej, czy w końcu odbędzie kazirod-

czy stosunek seksualny.18 

I to chyba powyższe zdanie najlepiej 

nadaje się na rekapitulację powyższych 

rozważań. Warto jeszcze jednak przy  

ich końcu podkreślić to, co już sygnali-

zowane było – dyskusja o usiłowaniu 

nieudolnym toczona przez pryzmat die 

Lehre vom Mangel am Tatbestand nie jest 

dyskusją w polu czysto obiektywnym.  

Jest to jedynie tylko pewna próba obiekty-

wizacji subiektywizmu tegoż usiłowaniu 
                                                           
16 Ibidem, s. 52. 
17 Tak: W. Wolter, Funkcja..., op. cit., s. 100. 
18 Ibidem, s. 100. 

przy zastosowaniu instrumentarium  

z tejże teorii wynikającego – wszakże dla 

odpowiedzialności karnej sprawcy usiłują-

cego nie jest istotne to, że – posługując się 

przykładem W. Woltera – chce on zniszczyć 

wazę, lecz to, że zniszczył wazę, i to nie 

własną, a cudzą.  

Ostatecznie więc, intencją autora 

niniejszego tekstu było jedynie zaprezento-

wanie pewnego ujęcia dla subiektywizmu  

z pozycji obiektywizmu i to chyba nawet nie 

w zarysie, lecz jako przyczynku do debaty 

przy innej okazji. 

 

mgr Marcin Berent – asystent w Katedrze 

Prawa Karnego i Polityki Kryminalnej WPiA 

UMK w Toruniu, uczestnik stacjonarnych 

studiów doktoranckich z zakresu nauk 

prawnych afiliowany przy tejże Katedrze 
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Kontrolowana wolność 
 

Magdalena Ewa Rosiak 

 

Warunkowe zawieszenie wykonania 

kary było przewidziane zarówno w Kode-

ksie z 1932r., jak i Kodeksie z 1969r. Mimo 

różnic w uregulowaniu warunkowego 

zawieszenia wykonania kary w poszcze-

gólnych kodeksach sama istota tej instytucji 

nie uległa zasadniczej zmianie. Warunkowe 

zawieszenie wykonania kary jest środkiem 

karnoprawnym za popełnienie przestę-

pstwa o walorach szczególno prewencyj-

nych. Polega ono na orzeczeniu przez sąd 

kary za popełnione przestępstwo z warun-

kowym zawieszeniem jej wykonania  

na okres próby, jeżeli będzie to wystarcza-

jące dla osiągnięcia celów penalnych1. 

Warunkowe zawieszenie wykonania 

kary jest zatem w istocie daniem skazanemu 

szansy na uniknięcie dolegliwości związanej 

z wykonaniem orzeczonej wobec niego kary, 

jeżeli w okresie próby będzie spełniał 

określone w wyroku warunki, z których 

najważniejszym jest przestrzeganie porząd-

ku prawnego, a w szczególności niepopeł-

nienie przestępstw2.  

Warunkowo zawieszona może być 

zgodnie z art. 69 k.k.3: 

a. kara pozbawienia wolności nieprze-

kraczająca 2 lat, 

                                                           
1 M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne, 
LexisNexis, Warszawa 2010, str. 351 
2 T. Dukiet-Nagórska(red.), Prawo karne. Część 
ogólna, szczególna i wojskowa, Warszawa 2012, 
str. 217 
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 
Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553 

b. kara ograniczenia wolności, 

c. kara grzywny samoistnej. 

Przesłanki stosowania warunkowe-

go zawieszenia wykonania kary są związane 

z rodzajem i wysokością orzeczonej kary 

oraz z osobą sprawcy, a także w wyjątko-

wych sytuacjach związane są ze zwalcza-

niem przestępczości zorganizowanej. 

Zgodnie z art. 69 k.k. przesłanki warunko-

wego zawieszenia wykonania kary są nastę-

pujące4: 

1. orzeczona kara jest karą pozbawienia 

wolności nieprzekraczającą 2 lat, karą 

ograniczenia wolności lub grzywną 

samoistną, 

2. orzeczenie kary z warunkowym jej 

zawieszeniem jest wystarczające dla 

osiągnięcia celów kary, 

3. istnieje pozytywna prognoza krymi-

nologiczna w stosunku do sprawcy, 

wyrażająca się w przekonaniu,  

że sprawca będzie przestrzegał 

porządku prawnego, a w szczególno-

ści nie popełni ponownie przestę-

pstwa, 

4. orzeczona kara jest karą pozbawienia 

wolności w wymiarze do 5 lat –  

w ustawowo określonych wypadkach 

(art. 60 §5 k.k.) związanych z zorga-

nizowaną przestępczością. 

                                                           
4 M. Bojarski (red.), Prawo karne…, str. 352 
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Rys.1. Przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary - Opracowanie M. Malezini, A. Sakowicz, K. Kazmiruk, 

Prawo karne w diagramach. Część ogólna i szczególna, Białystok 2009, str. 88, 90 

Przesłanki warunkowego 
zawieszenia wykonania kary 

związane z 
rodzajem i 
wysokością 

orzeczonej kary  

kara pozbawienia 
wolności od 2 do 5 

lat 

kara ograniczenia 
wolności 

kara grzywny 
samoistnej 

związane z osobą 
sprawcy 

pozytywna prognoza 
co do sprawcy 
uzasadniająca 
przekonanie , że 

warunkowe 
zawieszenie 

wykonania kary jest 
wystarczające dla 
osiągnięcia  wobec 

sprawcy celów kary, a 
w szczególności 
zapobieżenia 
powrotowi do 

przestępstwa, oparta 
na: 

postawie sprawcy 

właściwościach i 
warunkach 
osobistych 

dotychczasowym 
sposobie życia 

zachowaniu się po 
popełnieniu 
przestępstwa 

związane ze 
zwalczaniem 
przestępczości 

zorganizowanej 

kara pozbawienia 
wolności do lat 5 

 (art. 60 § 3-5 k.k.) 

jeżeli sprawca 
współdzialał z innymi 

osobami i ujawni wobec 
organu ścigania 

informacje dotyczące 
osób uczestniczących w 

popełnieniu 
przestępstwa oraz 

istotne okoliczności jego 
popełnienia 

na wniosek 
prokuratora 

jeżeli sprawca, 
niezależnie od 

wyjaśnień złożonych  
w swojej sprawie, 
ujawnił przed 

organem ścigania i 
przedstawił istotne 

okoliczności, nieznane 
dotychczas temu 

organowi 
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Istotą warunkowego zawieszenia 

wykonania kary jest poddanie sprawcy 

próbie. Okres próby oznacza sąd w grani-

cach od 2 do 5 lat – w wypadku zawieszenia 

kary pozbawienia wolności, zaś od 1 roku 

do 3 lat – w wypadku zawieszenia grzywny 

lub kary ograniczenia wolności. Jeżeli sąd 

zawiesza wykonanie kary młodocianemu 

lub wielokrotnemu recydywiście, okres 

próby oznacza od 3 do 5 lat. Pomyślny 

przebieg okresu próby powoduje, że po 6 

miesiącach od jego zakończenia skazanie 

ulega z mocy prawa zatarciu (art. 76 §1 

k.k.), jeżeli jednak warunkowe zawieszenie 

połączone było z orzeczeniem grzywny  

lub środka karnego, zatarcie skazania nie 

może nastąpić przed ich wykonaniem, 

darowaniem albo przedawnieniem ich 

wykonania. Warunek ten nie dotyczy środka 

karnego w postaci obowiązku naprawienia 

szkody wyrządzonej przestępstwem5.1 

Bardzo ważnym elementem oddzia-

ływania na skazanego, wobec którego sąd 

orzekł warunkowe zawieszenie wykonania 

kary, jest zobowiązanie go do określonego 

zachowania, co następuje przez nałożenie 

na skazanego obowiązku bądź większej 

liczby obowiązków. Jest to także istotny 

element sprawdzenia trafności prognozy 

dotyczącej zgodnego z porządkiem 

prawnym zachowania się skazanego, gdyż 

podporządkowanie się skazanego reżimowi 

związanemu z próbą przemawia za tym,  

iż prognoza się potwierdza, zaś przeciwne 

                                                           
51 L. Gardocki, Prawo karne, C. H. Beck, 
Warszawa 2008, str. 200-201 

zachowanie skazanego daje podstawy  

do wątpliwości co do trafności prognozy6.2 

Sąd może zawieszając wykonanie 

kary, zobowiązać skazanego do (art. 72 §1 

k.k.): 

1. informowania sądu lub kuratora  

o przebiegu okresu próby, 

2. przeproszenia pokrzywdzonego, 

3. wykonywania ciążącego na nim 

obowiązku łożenia na utrzymanie 

innej osoby, 

4. wykonywania pracy zarobkowej, 

nauki lub przygotowywania się  

do zawodu, 

5. powstrzymania się od nadużywania 

alkoholu lub używania innych 

środków odurzających, 

6. poddania się leczeniu, w szczegól-

ności odwykowemu lub rehabilita-

cyjnemu albo oddziaływaniom 

terapeutycznym lub uczestnictwu w 

prognozach korekcyjno – eduka-

cyjnych, 

7. powstrzymywaniu się od przebywa-

nia w określonych środowiskach  

lub miejscach, 

8. powstrzymywaniu się od kontakto-

wania się z pokrzywdzonym  

lub innymi osobami w określony 

sposób, 

9. opuszczenia lokalu zajmowanego 

wspólnie z pokrzywdzonym, 

                                                           
62 T. Dukiet-Nagórska(red.), Prawo karne…, str. 
217 
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10. innego stosownego postępowania  

w okresie próby, jeżeli może  

to zapobiec popełnieniu ponownie 

przestępstwa, 

11. naprawienia szkody w całości  

lub w części, chyba że sąd orzekł 

środek karny w postaci obowiązku 

naprawienia szkody (art. 72 § 2 k.k.) 

12. uiszczenia świadczenia pieniężnego 

(art. 72 § 2 k.k.). 

Katalog obowiązków przewidzia-

nych w art. 72 §1 k.k. ma charakter otwarty. 

Zgodnie bowiem z pkt. 8 art. 72 §1 k.k. 

możliwe jest zobowiązanie do innego 

stosownego postępowania w okresie próby, 

jeżeli może to zapobiec popełnieniu 

ponownie przestępstwa. W orzecznictwie 

trafnie podnosi się, że na podstawie  

art. 72 §1 pkt. 8 k.k. nie należy nakładać  

na skazanego obowiązku wykonywania prac 

lub świadczeń na cele społeczne, skoro 

ustawodawca usunął go z katalogu obowią-

zków określonych w komentowanym 

artykule7.3 

Zawieszając wykonanie kary pozba-

wienia wolności, sąd może w okresie próby 

oddać skazanego pod dozór kuratora lub 

osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, 

instytucji lub organizacji społecznej,  

do której działalności należy troska  

o wychowanie, zapobieganie demoralizacji 

lub pomoc skazanym (art. 73 §1 k.k.). 

Oddanie pod dozór jest pozostawione 

uznaniu sądu. Nie wydaje się trafny pogląd 

                                                           
73

 Komentarz do Kodeksu karnego pod red.  

A. Grześkowiak, str. 262 

Sądu Najwyższego, że zawieszając warun-

kowo wykonanie kary pozbawienia wolności, 

sąd powinien z reguły (…)oddać skazanego 

na okres próby pod dozór. Odstąpienie od (…) 

oddania pod dozór powinno nastąpić jedynie 

w uzasadnionych przypadkach8.4 

Orzeczenie dozoru jest obowiąz-

kowe9:5 

1. wobec młodocianego sprawcy 

przestępstwa umyślnego, 

2. multirecydywisty określonego  

w art. 64 §2 k.k., 

3. wobec sprawcy, który z popeł-

nienia przestępstwa uczynił 

sobie stałe źródło dochodu lub 

popełnił przestępstwo działając 

w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popeł-

nienie przestępstwa oraz wobec 

sprawcy przestępstwa o chara-

kterze terrorystycznym (art. 65 

§1 k.k.), 

4. wobec sprawcy przestępstwa 

popełnionego w związku z zabu-

rzeniami preferencji seksual-

nych (art. 73 §2 k.k.), 

5. w razie skazania osoby uzale-

żnionej za przestępstwo pozo-

stające w związku z używa- 

niem środka odurzającego lub 

substancji psychotropowej  

                                                           
84 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 
1973 r., IV KR 208/73, OSNKW 1974, nr 5, poz. 
88 z glosą M. Leonieniego  
95 R. A. Stefański, Prawo karne materiale. Część 
ogólna, wyd. DIFIN, Warszawa 2010, str. 359 
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(art. 71 ust.1 ustawy z dnia  

29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-

łaniu narkomanii10.6 

Orzeczenie dozoru jest dopuszczalne 

tylko w wypadku, gdy warunkowemu 

zawieszeniu wykonania podlega kara 

pozbawienia wolności, jest to niedopu-

szczalne przy innych karach. Dozór kuratora 

ma ułatwić kontrolę nad skazanym i ułatwić 

mu przestrzeganie porządku prawnego. 

Kontrola przez kuratora wykonywania 

obowiązków przez skazanego ma na celu 

wychowawcze oddziaływanie na niego,  

a w konsekwencji uchronienia go od wejścia 

w kolizję z prawem11.7 

Aby zobrazować jak wielkie 

znaczenie w polskim prawie karnym  

ma instytucja warunkowego zawieszenia 

wykonania kary poniżej przedstawiam dane 

dotyczące ogólnej liczby orzeczonych kar 

grzywny, kary ograniczenia wolności oraz 

kary pozbawienia wolności a także dane 

dotyczące tych kar z warunkowym 

zawieszeniem ich wykonania.  

                                                           
106 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., Dz. U. 2005,  
nr 179, poz. 1485 z późn. zm.  
117

 R. A. Stefański, Prawo karne materiale. Część 
ogólna, wyd. DIFIN, Warszawa 2010, str. 359 
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Dorośli skazani prawomocnie przez Sądy powszechne za przestępstwa ścigane  

z oskarżenia publicznego według wymiaru kary z warunkowym zawieszeniem  

jej wykonania w latach 2007 – 2011 

Rok 
Ogółem 

skazani 

w tym na: 

grzywnę samoistną ograniczenie wolności pozbawienie wolności 

ogółem 
w tym z 

zawieszeniem 
ogółem 

w tym z 
zawieszeniem 

ogółem 
w tym z 

zawieszeniem 
w liczbach bezwzględnych 

2007 426 377 82 988 1 632 47 091 1 556 294 826 257 141 

2008 420 729 89 011 1 656 40 643 1 304 289 269 250 774 

2009 415 272 88 236 1 637 43 524 1 201 281 887 243 974 

2010 432 891 92 329 1 660 49 692 1 332 290 669 251 087 

2011 423 464 93 571 1 580 49 611 1 211 280 023 239 076 

Tabela.1. Dorośli skazani prawomocnie przez Sądy powszechne za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego 

według wymiaru kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania w latach 2007 – 2011. Opracowanie własne. Źródło: 

Analiza statystyczna działalności wymiaru sprawiedliwości w latach 2002 - 2011 oraz Duży Rocznik Statystyczny 

Rzeczypospolitej Polskiej z 2012 roku. 

 

Analiza powyższego materiału statysty-

cznego dostarcza nam wielu informacji  

na temat warunkowego zawieszenia wykona-

nia kary w polskim prawie karnym.  

W latach 2007-2011 kara grzywny była 

wymierzona średnio 89 227 razy a warunkowo 

zawieszono jej wykonanie średnio 1 633  

razy. Warunkowo zawieszona kara grzywny 

została orzeczona najczęściej w 2010 roku  

bo aż w 1 660 przypadkach, natomiast 

najrzadziej orzeczono ją w 2011 roku bo już 

tylko 1 580 razy. Ogólny odsetek intensywno-

ści wymierzania kar grzywny z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania nie przekracza  

2 % wszystkich orzeczonych grzywien. 

Oznacza to, że sądy powszechne podeszły  

do stosowania warunkowego zawieszenia 

wykonania kary grzywny z wielką ostrożno-

ścią. 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę 

na specyficzną rolę, jaką może odgrywać 

warunkowe zawieszenie wykonania grzy-

wny w zakresie powstrzymywania przed 

powrotem do przestępstwa. Groźba egze-

kwowania grzywny z majątku skazanego 

może mieć znaczną wartość powstrzy-

mującą przed ponownym popełnieniem 

przestępstwa. Dotyczy to zwłaszcza tych 

przypadków, gdy wysokość grzywny  

w relacji do sytuacji ekonomicznej 

powoduje, iż jej egzekucja znacząco obniży 

standard życia skazanego12. 

                                                           
12 M. Kalitowski w: O. Górniok, S. Hoc,  
S.M. Przyjemski, M. Kalitowski, Z. Sienkiewicz,  
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Kara ograniczenia wolności w latach 

2007-2011 była średnio orzekana 46 112 

razy. Warunkowo zawieszono jej wykonanie 

najczęściej w roku 2007 ponieważ aż 1 556 

razy natomiast najrzadziej w 2009 roku –  

1 201 razy. Wyraźnie widać, że sądy rzadko 

wykorzystują warunkowe zawieszenie 

wykonania kary ograniczenia wolności jako 

środek związany z poddaniem sprawcy 

próbie. Tendencja do jego wykorzystywania 

wydaje się z roku na rok obniżać. 

Warunkowe zawieszenie wykonania 

kary grzywny oraz kary ograniczenia 

wolności jest rzadko wykorzystywanym 

środkiem reakcji karnej, przy czym 

widoczna jest tendencja do jeszcze 

większego ograniczania jego stosowania. 

Kara ograniczenia wolności i grzywna  

są karami nieizolacyjnymi, nie stykają 

sprawcy ze środowiskiem przestępczym,  

nie izolują od rodziny i środowiska 

zawodowego, a zatem bez warunkowego 

zawieszenia mogą oddziaływać wycho-

wawczo. Szczególną rolę odgrywa tu kara 

ograniczenia wolności, która dysponuje 

wieloma zróżnicowanymi obowiązkami 

nakładanymi na sprawcę przestępstwa. 

Pewnym uzasadnieniem dla tak kontro-

wersyjnego w doktrynie rozszerzenia 

instytucji warunkowego zawieszenia kary 

ograniczenia wolności może być wzgląd  

na stworzenie sędziemu maksimum 

możliwości w dobieraniu odpowiednich 

                                                                                    
J. Szumski, I. Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks 
karny. Komentarz, tom I, Gdańsk 2005, str. 629 

środków i instytucji do danego, konkretnego 

przypadku13.2 

Zupełnie odmiennie kształtuje się 

obraz warunkowego zawieszenia kary 

pozbawienia wolności. Kara ta ma najwię-

kszy odsetek orzeczeń wśród wszystkich 

kar w systemie prawa karnego jak również 

największy odsetek stanowi warunkowe 

zawieszenie jej wykonania. Karę pozba-

wienia wolności najczęściej orzeczono  

w 2007 roku – 294 826 razy i w tym też 

roku najczęściej warunkowo zawieszone 

zostało jej wykonanie bo aż w 257 141 

przypadkach. Natomiast w 2011 roku 

orzeczono karę pozbawienia wolności  

w 280 023 przypadkach – był to najmniej-

szy wymiar kary pozbawienia wolności  

w analizowanym przedziale czasowym.  

W tym też przedziale najrzadziej zawie-

szono warunkowo wykonanie tej kary – 

239 076 razy. 

Od samego powstania instytucji 

warunkowego zawieszenia kary jej funkcja 

miała polegać na alternatywie do kary 

bezwzględnego pozbawienia wolności.  

W ten sposób próbowano doprowadzić  

do uniknięcia pozbawienia wolności skaza-

nego, wtedy gdy nie było to rzeczywiście 

niezbędne, a ponadto do lepszego osiągnię-

cia wobec skazanego celów indywidualno 

prewencyjnych. Dodatkowym celem było 

uniknięcie kosztów ponoszonych na utrzy-
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manie skazanego w zakładzie zamknię-

tym14.3  

Nowym rozwiązaniem w Kodeksie 

karnym z 1997 roku jest możliwość 

szerszego stosowania warunkowego 

zawieszenia wykonania kary pozbawienia 

wolności (art. 60 §5 k.k.) w sytuacji, 

najogólniej rzecz biorąc, współdziałania 

sprawcy z organami ścigania przede 

wszystkim w zwalczaniu przestępczości 

zorganizowanej (art. 60 §3 i 4 k.k.).  

W przypadku gdy sprawca współdziała  

z innymi osobami w popełnieniu przestę-

pstwa, jeżeli ujawni on wobec organu 

powołanego do ścigania przestępstw 

informacje dotyczące osób uczestniczących 

w popełnieniu przestępstwa oraz istotne 

okoliczności jego popełnienia (art. 60 §3 

k.k.) sąd zobowiązany jest nadzwyczajnie 

złagodzić karę pozbawienia wolności,  

a nawet może warunkowo zawiesić  

jej wykonanie, natomiast w stosunku  

do sprawcy przestępstwa, który niezależnie 

od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, 

ujawnił przed organem ścigania i przedsta-

wił istotne okoliczności, nieznane 

dotychczas temu organowi (art. 60 §4 k.k.) 

sąd może zastosować nadzwyczajne 

złagodzenie kary pozbawienia wolności,  

a nawet zawiesić wykonanie tej kary.  

W obu wypadkach warunkowe zawieszenie 

                                                           
143 J. Skupiński, Alternatywy pozbawienia 
wolności w polskim systemie sprawiedliwości 
karnej – raport z badań przeprowadzonych przez 
Zakład Prawa Karnego INP PAN, w: Problemy 
aktualnej polityki karnej w Polsce na tle przelu-
dnienia zakładów karnych, Warszawa 2010,  
str. 20 i nast. 

wykonania kary pozbawienia wolności 

obejmuje orzeczoną karę w wymiarze nawet 

do 5 lat15.4 

Podstawową przesłanką stosowania 

warunkowego zawieszenia wykonania kary 

jest dodatnia prognoza kryminologiczna, 

która oznacza przekonanie sądu, że mimo 

niewykonania kary sprawca będzie prze-

strzegał porządku prawnego, a w szczegól-

ności nie popełni przestępstwa (art. 69 §1 

k.k.). takie przekonanie sądu powinno 

wynikać z oceny postawy sprawcy, jego 

właściwości i warunków osobistych, dotych-

czasowego trybu życia i zachowania  

po popełnieniu przestępstwa (art. 69 §2 

k.k.)16.5 

Niewłaściwe zachowanie się 

skazanego w okresie próby może wywołać 

negatywne skutki w postaci zarządzenia 

wykonania kary, które może być obliga-

toryjne i fakultatywne. 

Sąd zarządza wykonanie kary – 

zgodnie z art. 75 §1 k.k. – jeżeli skazany  

w okresie próby popełnił podobne przestę-

pstwo umyślne, za które orzeczono 

prawomocnie karę pozbawienia wolności. 

Obligatoryjne zarządzenie wykonania kary 

jest więc uzależnione17:6 

1. od skazania za przestępstwo 

określonego rodzaju (umyślne 

przestępstwo podobne), 
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2. od orzeczenia rodzaju kary (kary 

pozbawienia wolności bezwzględnej 

lub z warunkowym zawieszeniem jej 

wykonania), 

3. prawomocności wyroku. 

Sąd może zarządzić wykonanie kary, 

jeżeli skazany w okresie próby rażąco 

narusza porządek prawny, w szczególności 

gdy popełnił inne przestępstwo niż wymie-

nione poprzednio albo jeżeli uchyla się  

od uiszczenia grzywny, od dozoru, 

wykonania nałożonych obowiązków lub 

orzeczonych środków karnych (art. 75 §2 

k.k.). 

Zarządzenie wykonania kary nie 

może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy 

od zakończenia okresu próby (art. 75 § 4 

k.k.). Postanowienie o zarządzeniu wykona-

nia kary warunkowo zawieszonej powinno 

nie tylko zapaść ale i uprawomocnić się  

w okresie próby i w czasie dalszych sześciu 

miesięcy. Na aprobatę zasługuje więc pogląd 

Sądu Najwyższego, że: W tym okresie 

konieczne jest nie tylko podjęci decyzji  

o zarządzeniu wykonania kary warunkowo 

zawieszonej, lecz – aby była ona zgodna  

z prawem materialnym – także jej uprawo-

mocnienie się18.1978 

Zgodnie z art. 75 §5 k.k. z wnio-

skiem o zarządzenie wykonania kary może 

wystąpić również kurator zawodowy,  

                                                           
187 Postanowienie Sadu Najwyższego z dnia  
28 kwietnia 2004 r., sygn. akt: II KK 37/04, Lex 
Nr 109476 
198 M. Bojarski, op. cit., str. 361 

a także osoba godna zaufania lub 

przedstawiciel stowarzyszenia, instytucji 

albo organizacji społecznej, o której jest 

mowa w art. 73§1 k.k. Jest to możliwe 

wówczas jeżeli skazany został oddany pod 

dozór lub zobowiązany do wykonania 

obowiązków w okresie próby. Takie 

rozwiązanie stanowi przykład dążenia  

do zwiększenia probacyjnego charakteru 

warunkowego zawieszenia wykonania 

kary20.9 

W przypadku pozytywnego 

przebiegu okresu próby, gdy nie nastąpiło 

zarządzenie wykonania warunkowo zawie-

szonej kary ani w czasie próby, ani w ciągu 

6 miesięcy od zakończenia okresu próby, 

skazanie ulega zatarciu z mocy prawa  

z upływem 6 miesięcy od zakończenia 

okresu próby (art. 76 §1 k.k.). Jeżeli jednak 

wobec skazanego orzeczono grzywnę lub 

środek karny, zatarcie skazania nie może 

nastąpić przed ich wykonaniem, darowa-

niem albo przedawnieniem ich wykonania; 

nie dotyczy to środka karnego wymie-

nionego w art. 39 pkt.5 k.k. (art. 76 §2 

k.k.)21.10 

Instytucja warunkowego zawiesze-

nia wykonania kary stanowi odpowiedź  

na zgłaszane w nauce prawa, zresztą  

nie tylko polskiej, wątpliwości co do stoso-

wania bezwzględnej, czyli wykonywanej 

kary pozbawienia wolności wobec 

                                                           
209

 T. Dukiet-Nagórska(red.), Prawo karne…, str. 
223 
2110

 R. A. Stefański, Prawo karne…, str. 353 



Wiedza Prawnicza nr 4/2013 Strona 108 
 

sprawców drobnych przestępstw, tym 

bardziej jeżeli właściwości tych sprawców 

oraz przekonanie o ich zadowalającym 

postępowaniu w przyszłości takiej represji 

nie uzasadniają. Pozostawienie skazanego 

na wolności sprawia, że nie zostaje  

on oderwany od swojego naturalnego 

środowiska (rodzinnego, zawodowego, 

przyjacielskiego itp.). Ponadto poddanie 

sprawcy próbie z równoczesnym zobowią-

zaniem go do określonego zachowania 

realizuje założenia prewencji szczególnej,  

a także przynajmniej w jakimś zakresie, 

funkcji kompensacyjnej. I co do tego 

zasadniczo nie ma wątpliwości. Pojawiają 

się one natomiast co do zasadności 

dopuszczania warunkowego zawieszania 

wykonania kary ograniczenia wolności  

i kary grzywny. Wykonanie tych kar nie 

powoduje wspomnianej izolacji sprawcy, 

nie stwarza możliwości nawiązania 

kontaktów ze zdemoralizowanymi przestę-

pcami, co może się zdarzyć podczas 

wykonania kary pozbawienia wolności. 

Ponadto jedna z tych kar, a mianowicie 

kara ograniczenia wolności, w dużym 

stopniu jest „nasycona” elementami 

oddziaływania probacyjnego. Właściwie 

jedynym argumentem, który przemawia  

za warunkowym zawieszeniem wykonania 

tych kar, a szczególnie kary grzywny, jest 

danie sądowi jak najszerzej zakreślonego 

pola, w którego granicach może 

dostosować oddziaływanie prawno karne 

do potrzeb zindywidualizowanego 

przypadku22.11  

Podsumowując, instytucja warun-

kowego zawieszenia wykonania kary jako 

środek probacyjny jest niezwykle ważną 

instytucja prawa karnego. Dzięki niej ponad 

80% orzeczonych kar pozbawienia 

wolności zostaje zawieszonych a sprawcy 

przestępstw dzięki temu nie są umieszczani 

w zakładach karnych. Jeżeli chodzi o kary 

grzywny i kary ograniczenia wolności 

warunkowe zawieszenie wykonania kary 

stosowane jest dość rzadko. Przyczyną tego 

zjawiska może być to iż, są to kary  

o mniejszej dolegliwości niż kara 

pozbawienia wolności i dla osiągnięcia 

celów kary nie ma potrzeby warunkowo  

ich zawieszać. Moje wnioski potwierdza 

analiza tabeli dotyczącej skazanych 

prawomocnie przez sądy powszechne  

za przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego według wymiaru kary 

grzywny, kary ograniczenia wolności oraz 

kary pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem wykonania tych kar. 

 

Abstrakt 

Przedmiotem mojej pracy jest jeden  

z przewidzianych w polskim prawie karnym 

środków probacyjnych – warunkowe 

zawieszenie wykonania kary. W artykule 

przedstawiłam nie tylko opracowanie 
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teoretyczne ale też analizę wymiaru 

warunkowego zawieszenia kary grzywny, 

kary ograniczenia wolności i kary 

pozbawienia wolności. 

 


