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Wstęp 
 
Jedną z podstawowych zasad systemu prawa, mającą kardy-

nalne znaczenie dla zapewnienia optymalnej ochrony demokra-
tycznemu państwu prawa w warunkach dobrej administracji, jest 
zasada praworządności. W nauce, omawiając funkcję ochronną 
prawa, podkreśla się, że jej celem jest zapewnienie realizacji praw i 
prawnie chronionych interesów jednostki, obywateli, pozostają-
cych w zgodzie z interesem społecznym (interesem publicznym). 
Przy czym pojęcia interes społeczny lub słuszny interes stron nie są 
ustawowo zdefiniowane, co powoduje, że treść nadaje im organ 
orzekający1. Z zasady interes indywidualny nie pokrywa się z inte-
resem społecznym, publicznym2. Mamy więc do czynienia z istot-
nym problemem badawczym i praktycznym. Prawidłowe zdefinio-
wanie tych pojęć i określenie relacji zachodzących między nimi 
umożliwi właściwe stosowanie prawa oraz realizacje podstawowej 
funkcji administracji publicznej, jaką jest zaspokajanie zbiorowych 
i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia 
ludzi w społecznościach3. 

Każde współczesne demokratyczne społeczeństwo dąży do 
tego, żeby żyć w największym poszanowaniu prawa. W piśmiennic-
twie przedmiotu często określenia „praworządność” używa się jako 
synonimu słowa „legalność”. Niekiedy zasadę legalności (art. 6 
k.p.a.) i praworządności (art. 7 k.p.a.) traktuje się jednak odrębnie4. 
Powoduje to, iż analiza tych pojęć nie jest zadaniem łatwym, ale 
tym samym jakże jest interesującym. 

W tym miejscu można też zadać pytanie, czy praworządność 
jest zagadnieniem uniwersalnym, ponadczasowym w państwie pra-

                                                 
1 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, Warszawa 2005, s. 698 i s. 72–73 
2 Por. B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowo 

administracyjne, Warszawa 2003, s. 25 
3 J. Boć, Pojęcie administracji, [w:] idem (red.), Prawo administracyjne, 

Wrocław 2004, s. 16 
4 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. Nr 78, poz.483, 

sprost. błędu Dz. U. z 2001 r., Nr 28, poz. 483; zm. Dz. U. z 2006 r., Nr 
200, poz. 1471 z późn. zm. 
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wa? Pojęcie praworządności formalnej H. Rot wywodzi z tego, że 
„cechą praworządności jest pewien formalizm”. Wynika to z posłu-
giwania się kwalifikacjami w rodzaju „zgodne z prawem” (lub 
„sprzeczne z prawem”), „legalne” („nielegalne”) itp. W myśl tego 
poglądu nie interesuje nas to, czy dane czyny są – w kategoriach 
etycznych, religijnych itd. - dobre lub złe, sprawiedliwe lub niespra-
wiedliwe, godne lub niegodne, postępowe lub wsteczne, ze stanowi-
ska formalnej praworządności wartością jest bowiem „literalna” 
zgodność z prawem zachowań organu państwowego (oraz – w sze-
rokim rozumieniu praworządności – innych podmiotów)5. Wydaje 
się też zupełnie oczywiste, że niezależnie od stopnia ograniczenia 
praworządności w poszczególnych okresach historycznych występuje 
ona niewątpliwie – w pewnym przynajmniej zakresie – także w pań-
stwach typu niewolniczego i feudalnego. Można nawet sformułować 
dość ostrą i zaskakującą tezę, że bez praworządności niemożliwy jest 
byt jakiegokolwiek państwa, że zawsze musi istnieć pewne „mini-
mum praworządności”6. 

Wiemy, że w teorii prawa praworządność oznacza rządy pra-
wa, charakteryzujące się przepisami prawa we wszystkich dziedzi-
nach życia społecznego. Wszystkie podmioty prawne działają na 
zasadzie ścisłego przestrzegania prawa i wzajemnie się uzupełniają. 

Praworządność oznacza przede wszystkim zbiór praw w da-
nym państwie, które są przestrzegane przez obywateli i rządzących. 
Praworządność jest również przedmiotem zbioru praw i norm etycz-
nych utrwalonych na przestrzeni dziejów. Prawo zazwyczaj ewoluuje 
i nigdy nie jest jednostajne, oznacza to, że rządy prawa utrwalane są 
również przez tradycję i prawo zwyczajowe, dotyczy to zwłaszcza 
obywateli, którzy oprócz przestrzegania norm prawnych przestrzega-
ją również zwyczajów i obyczajów. Praworządność zgodnie z euro-
pejską definicją skupia w sobie takie pojęcia jak wolność, godność i 
poszanowanie życia. 

Tak więc można powiedzieć, że idea praworządności jest pod-
stawową zasadą państwa prawnego, co potwierdza zapisanie jej w 

                                                 
5 H. Rot, Elementy teorii prawa, Wrocław 1997, s. 276 
6 K. Opałek, W. Zalewski, Z zagadnień praworządności socjalistycznej, 

Warszawa 1998, s. 43 
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polskiej Konstytucji. Stanowi ona, że „Rzeczpospolita Polska jest 
demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej”. Znajduje ona swoje odzwierciedlenie w 
każdej dziedzinie prawa i działa zawsze na korzyść obywatela. W 
odniesieniu do postępowania administracyjnego na podstawie tej 
zasady ukształtował się pogląd, że decyzja administracyjna może 
mieć podstawę wyłącznie w ustawie, natomiast organ administracji 
kieruje całym postępowaniem i musi czuwać, aby prawo nie zostało 
naruszone. Czy rzeczywiście organy administracji czuwają nad po-
prawnością prawa? Dyskusja jaka toczy się w Polsce na zmianą pra-
wa, sądownictwa, prokuratury budzi wiele emocji nie tylko w gre-
miach prawniczych. Media, dyskusje akademickie, spory co zasad-
ności i merytoryczności owych zmian w grupach zawodów prawni-
czych pokazują, jak ważny to temat, jak istotne ma to znaczenie dla 
wszystkich obywateli. Prawo jest tą wartością, która może powodo-
wać dla człowieka szansę na sprawiedliwość. 

W znaczeniu formalnym jest to stan faktyczny, polegający na 
tym, że organy państwa działają na podstawie obowiązującego prawa 
i zgodnie z jego normami; w znaczeniu materialnym - stan, w którym 
są spełnione wymogi praworządności w znaczeniu formalnym, a 
obowiązujące prawo jest zgodne w swej treści z postulatami aksjolo-
gicznymi (postulatami „dobrego prawa”), zwłaszcza powinno być 
ono równe dla wszystkich i respektować podstawowe wolności i 
uprawnienia człowieka i obywatela. Między zwolennikami koncepcji 
praworządności formalnej i materialnej trwa zadawniony spór; 
pierwsi podkreślają rozdzielność problematyki praworządności i 
„dobrego prawa”, uznając, że niezależnie od treści prawa, jego prze-
strzeganie przez państwo jest godną uznania wartością; drudzy kładą 
nacisk na to, że przestrzeganie przez państwo „złego prawa” bywa 
częstym źródłem niesprawiedliwości. Koncepcja praworządności 
formalnej pozostaje w związku z doktryną pozytywizmu prawnicze-
go; niektóre wersje koncepcji praworządności materialnej są powią-
zane z doktryną prawa natury. Stopień, w jakim państwo przestrzega 
prawa, czyli stan praworządności w państwie, zależy m.in. od takich 
czynników, jak: sytuacja gospodarcza, jakość prawa, stan kadr 
urzędniczych, stan demokracji politycznej w państwie; w systemie 
prawa państwa praworządnego (państwa prawnego) istnieją instytu-
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cje, które umożliwiają kontrolowanie przestrzegania prawa przez 
aparat państwa oraz korygowanie jego decyzji w przypadku narusze-
nia prawa; są to tzw. instytucjonalne (formalne) gwarancje prawo-
rządności (np. niezawisłość sędziowska, wieloinstancyjność postę-
powania przed organami państwa, prawo oskarżonego do obrony). 

Obecny ustrój chroni w sposób szczególny pewne prawa za-
gwarantowane obywatelom w Konstytucji. Mowa tu o prawach 
dotyczących wprawdzie indywidualnych interesów obywateli, ale w 
kontekście ich szczególnego znaczenia dla naszego ustroju ich 
ochrona leży w interesie społecznym. Ponieważ jednostka nie zaw-
sze może, i nie zawsze potrafi, sama obronić przysługujących jej 
praw, konieczna jest interwencja obrońcy prawa7. Ochrona intere-
su społecznego zajmuje więc w kodeksie postępowania administra-
cyjnego miejsce wiodące i często poprzedza obowiązek ochrony 
słusznych interesów obywateli – warto chociażby wskazać na arty-
kuły: art. 7, art. 154 czy też art. 155 k.p.a. 

Niniejsza monografia składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy 
rozdział zatytułowany „Praworządność okiem historii” ukazuje kwe-
stie prawa jakie istniało i obowiązywało nie tylko w literaturze 
prawniczej, ale także w wymiarze innych nauk czy kwestii obycza-
jowej. Rozdział drugi zatytułowany: „Praworządność w dobiue 
współczesnej” przedstawia wydobyte sytuacje obowiązującego pra-
wa zarówno w stosunku do osoby jak i innych podmiotów w tym 
także prawnych. Z kolei rozdział trzeci zatytułowany: „Praworząd-
ność w perspektywie jutra” przedstawia codzienną koncepcje prawne 
jakie mogą się zrodzić i obowiązywać w najbliższej i także dalszej 
epoce czasu. Takie spojrzenie na zagadnienie praworządności daje 
czytelnikowi szerokie spojrzenie na prawo w różnych jego aspektach 

Ks. Jan Zimny 
 

                                                 
7 Por. H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia 

ogólne, Warszawa 1999, s. 80–84; także E. Knosala, Rozważania z teorii 
nauki administracji, Tychy 2004, s. 86–91 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rozdział I 

PRAWORZĄDNOŚĆ 
okiem historii 
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Justyna Siwiec 
 

Lamenty chłopskie z XVII wieku – artykulacja włościańskiej 
niedoli czy wezwanie do praworządności? 

 
Jednym z podstawowych skojarzeń, jakie wywołuje zagadnie-

nie praworządności rozpatrywane w kontekście piśmiennictwa staro-
polskiego jest sytuacja najniższej a zarazem najliczniejszej grupy 
społecznej – chłopów w systemie folwarczno-pańszczyźnianym, 
stanowiącym podstawowy mechanizm gospodarki w Rzeczypospoli-
tej mniej więcej od II połowy XVI wieku1. Spośród bogatego reper-
tuaru utworów staropolskich traktujących o tej problematyce jednym 
z najciekawszych, a zarazem wciąż do pewnego stopnia zagadko-
wym obszarem piśmiennictwa są lamenty chłopskie, którym poświę-
cony jest niniejszy szkic.  

Skargi chłopskie na panów, zachowane do naszych czasów w 
kilku wariantach, owiane są swego rodzaju legendą literacką, której 
początków należy się doszukiwać we wczesnej historiografii powo-
jennej zdominowanej przez perspektywę marksistowską. Pracom 
Mieczysława Piszczkowskiego2, Stanisława Czernika3 czy Stanisła-
wa Szczotki4 po dziś dzień zawdzięczamy źródłowe opracowania 
literatury dotyczącej wsi i chłopa polskiego, jednak w komentarzach 
do interesujących nas utworów uczeni podkreślali – czasami zbyt 
jednostronnie postępowy, tj. antyfeudalny, charakter lamentów. 
Pierwszy z wymienionych badaczy konstatował, iż są one „przejmu-
jącym protestem przeciw ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej 
polskiego włościaństwa w okresie «złotej wolności» szlacheckiej i 

                                                 
1 A. Wyczański, Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką 1454-1764, War-

szawa 1965, s. 14.  
2 M. Piszczkowski, Obrońcy chłopów w literaturze polskiej, Kraków 1948.  
3 St. Czernik, Z życia pańszczyźnianego w XVII wieku. Materiały i szki-

ce, Warszawa 1955.  
4 St. Szczotka, Lament chłopski na pany, Warszawa 1946.  
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forsownej ekspansji na Wschód i na Północ”5. Wstępna analiza treści 
utworów zdaje się potwierdzać te hipotezy.  

 

Ach! biada mnie już na te nędzne lata, 
Czyć już koniec świata? 
Omal że z głodu nie pozdychamy 
Bo nic nie mamy. 
Biednyż mój obiad, nędzneż me wyspanie, 
Niestetyż na nie6. 
 

– rozpoczyna się pierwszy z trzech interesujących nas utwo-
rów Lament chłopski na złe lata. Po inicjalnej eksklamacji, która jest 
wyznacznikiem konwencji lamentacyjnej oraz po wspomnieniu daw-
nej szanowanej pozycji chłopa, następuje skrupulatny opis krzywd i 
niesprawiedliwości, jakie stają się udziałem folwarcznych podda-
nych. Na pierwszym, a zatem i szczególnie wyróżnionym miejscu 
pojawia się skarga na wojsko („Żołnierz mnie dręczy, konia pasie w 
kopie/ daj przedsię, chłopie”)7. Rozpoczęcie właściwej części lamen-
tu od tego właśnie problemu nie jest przypadkowe. Mowa tu o 
szczególnie uciążliwym dla chłopów obowiązku stacji, czyli utrzy-
mywania obozującej armii, która nierzadko źle, a przede wszystkim 
nieterminowo opłacana, wetowała swoje szkody, nadmiernie obcią-
żając czy też wprost rabując gospodarstwa wiejskie8. W dalszej ko-
lejności postać mówiąca uskarża się na stale zwiększające się zobo-

                                                 
5 M. Piszczkowski, Uwagi o „lamentach chłopskich”, [w:] Księga pa-

miątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków 1961, s. 184 
6 Anonim, Lament chłopski na złe lata, [w:] M. Piszczkowski, Obrońcy 

chłopów w literaturze…dz. cyt., s. 35. 
7 Tamże, s. 36. 
8 Stacje żołnierskie – zgodnie z ustaleniami historyków – jedna z głównych 

przyczyn upadku ekonomicznego wsi polskiej w XVII wieku, stawały się nie-
kiedy zarzewiem otwartych buntów chłopskich, jak to miało miejsce w przy-
padku powstania chłopów na Podhalu w 1669, zob. J. Pędzimąż, Rzeczpospolita 
Podhalańska 1669/1670, 
https://historiarabki.blogspot.com/2012/02/rzeczpospolita-podhalanska-
16691670.html; W. Szczygielski, Dzieje społeczne chłopów w okresie od XVI 
do XVII wieku [w:] Z dziejów chłopów polskich (od wczesnego feudalizmu do 
1939 roku), Warszawa 1968, s. 96.  
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wiązania pańszczyźniane, obciążające zarówno samych chłopów, jak 
i ich sprzężaj („Panu rób co dzień do gromady w święto/ krowę by 
wzięto”)9 oraz dziesięcinę, z której spłatą mają – wedle słów lamentu 
– wyraźne problemy („Dla dziesięciny nie śmiem do kościoła/ Boję 
się zgoła”). Jeszcze bardziej dosadnie trudną sytuację chłopów wyra-
ża drugi anonimowy lament, rozpoczynający się od słów „Niestetyż 
nam na pany”. Utwór ten plastycznie obrazuje pańszczyźniane realia 
poprzez zestawienie chłopskiej biedy i pańskiego zbytku:  

 
Chłopkiem zasiać, zaorać, 
Chłopkiem do gumna zebrać, 
Chłopkiem zasię wymłócić, 
Na pieniążki obrócić. 
 

Z chłopków się dobrze mają, 
Pachołków dość chowają. 
Z chłopków winko pijają, 
A nam piwko dawają. 
(…) 
Gdy się pan ma ożenić, 
Chłopek musi przy tym być. 
Boć go wnetże zastawi, 
Ożenić się wyprawi. 
 

Sprzęże sobie sześć koni 
Potym go nędza goni10. 
(…) 
 

Przytoczone wersy ilustrują głębokie zakorzenienie utworu w 
realiach i obyczajowości wiejskiej XVII wieku. Wśród skarg i narze-
kań osobna uwaga zostaje poświęcona żonie szlachcica – gospodyni, 
której oszczędne i zapobiegliwe porządki nie cofają się przed wyzy-
skiem poddanych. Jako szczególnie okrutni ukazani są dworski 
urzędnik oraz, tak jak w Lamencie chłopskim na złe lata, żołnierze11.  

                                                 
9 Anonim, Lament chłopski na złe lata, dz. cyt., s. 36.  
10 Anonim, Niestetyż nam na pany [w:] M. Piszczkowski, Obrońcy chło-

pów w literaturze…dz. cyt., s. 25. 
11 Tamże, s. 27.  
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W sposób najbardziej wyczerpujący, a zarazem plastyczny 
niedolę chłopa opisuje trzecia, najdłuższa ze znanych współcześnie 
poetyckich skarg chłopskich, Lament chłopski na pany. Utwór 
skomponowany w postaci dialogu pomiędzy włościanami przynosi 
szereg szczegółowych informacji dotyczących pańskich nadużyć, do 
których, prócz aspektów opisanych we wcześniejszych utworach, 
należą także uciążliwe dla chłopów zakazy wyrębu drwa w lesie czy 
też hodowli kaczek w pańskich stawach; zwożenie całego zboża do 
młyna na koszt chłopa, w ogóle zresztą przerzucanie na poddanych 
wszelkich możliwych kosztów. Zwraca uwagę strofa poświęcona 
przywilejowi propinacyjnemu: właściciel dóbr ziemskich miał wy-
łączne prawo do produkcji i sprzedaży alkoholu, chłop zaś zobowią-
zany był do skonsumowania odpowiedniej ilości pańskiego trunku. 
W praktyce skutkowało to powszechną produkcją napojów pośled-
niej jakości, do których spożywania chłopów właściwie zmuszano12, 
co obrazowo przedstawia poniższa strofa:  

 

Co nie bywało przedtem – jako żywo, 
Nie chodzić do wsi sąsiedzkiej na piwo; 
U pana zasię narobią go z jarzu 
Z sieczki, tatarki – wydać go szynkarzu13. 
 

Rejestr chłopskich skarg odnotowanych w omawianych utwo-
rach można by oczywiście znacznie rozszerzyć, jednak już ów skró-
towy przegląd zawartości treściowej lamentów świadczy niezbicie, iż 
ich autorzy posiadali znakomitą orientację w realiach wsi pańszczyź-
nianej. Zakończenie analizy na tej konstatacji prowadziłoby siłą rze-
czy do wniosków wyciąganych przez badaczy z lat 50-tych, którzy 
stwierdzali, iż autorzy owych utworów rekrutowali się ze środowisk 
wiejskich i w obronie ich interesów komponowali owe przejmujące 
włościańskie narzekania. Wnikliwa lektura przywołanych tekstów 
przekonuje jednak, iż w każdym z omawianych tu trzech lamentów 
odnaleźć można elementy wykraczające poza prostą artykulację 

                                                 
12 Zob. K. Opaliński, Na ciężary i opressyją chłopską, [w:] tegoż, Saty-

ry, oprac. L. Eustachiewicz, Wrocław 2005, 28.  
13 Anonim, Lament chłopski na pany, [w:] M. Piszczkowski, Obrońcy 

chłopów w literaturze…dz. cyt., s. 31.  
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chłopskich krzywd, odsyłające do innych rejestrów tradycji literac-
kiej, a nawet – jak w przypadku Lamentu chłopskiego na pany – w 
gruncie rzeczy uzasadniających podział stanowy społeczeństwa.  

Dwa pierwsze utwory Lament chłopski na złe lata oraz Nieste-
tyż nam na pany są wcale udanymi stylizacjami na pieśń ludową, o 
czym świadczą przede wszystkim forma wersyfikacyjna, mazurze-
nie, a także parzysty układ rymów14. Nie przesądza to jednak ani o 
wiejskim rodowodzie autorów, ani tym bardziej o „pro-chłopskiej” 
wymowie utworów. Po pierwsze na szerszym tle literatury popular-
nej pierwsza połowa XVII wieku, czyli prawdopodobny czas po-
wstania interesujących nas utworów jest okresem, w którym rodzi się 
zainteresowanie dla rodzimej, folklorystycznej twórczości ustnej15. 
Ujawnia się ono przede wszystkim w modzie na chłopską lirykę 
miłosną, która pod koniec wieku dostanie się już na najwyższe salo-
ny literackie (o czym świadczy chociażby stylizowana na poetyką 
ludowa twórczość erotyczna J. A. Morsztyna). Cały ten proces zwa-
ny przez Czesława Hernasa „źródłem polskiej prefolklorystyki”16, 
wyraźnie świadczy, iż stylizacja gwarowa czy wersyfikacyjna była w 
omawianym okresie zjawiskiem znanym i praktykowanym. Dotyczy-
ło to zwłaszcza popularnej literatury mieszczańskiej, w tym także 
komedii rybałtowskiej, w której postać chłopa była od czasów Mar-
chołta silnie skonwencjonalizowana. Wieśniak przedstawiany był w 
twórczości sowizdrzałów z jednej strony jako sprytny antagonista 
oficjalnego porządku (jak w Rozmowach króla Salomona z Marchoł-
tem), z drugiej zaś w konwencji farsy jako głupi kmiotek, którego 
byle kto może w najprostszy sposób oszukać17. Najpewniej z tym 
drugim sposobem przedstawienia postaci mamy do czynienia w La-
mencie chłopskim na złe lata, w którym w katalogu narzekań poja-
wia się także uwaga o niewiernej żonie zdradzającej skarżącego się 
gospodarza z … żakiem:  

                                                 
14 Por. St. Czernik, Z życia pańszczyźnianego w XVII wieku, Warszawa 

1955, s. 64, 66. 
15 Por. Cz. Hernas. W kalinowym lesie. U źródeł folklorystyki polskiej, 

Warszawa 1965, s. 140. 
16 Tamże, s. 140. 
17 A. Litwornia, Problematyka lamentów chłopskich, [w:] Literatura i 

metodologia, Wrocław 1970, s. 28.  
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Ja w pole idę, rachuję zagony 
A żak do żony: 
Do domu idę, nie masz nic w komorze 
Tymże mnie gorze. 
Wytrawiło się i co było w skrzyni, 
Któż? Gospodyni. 
A ona mówi „Wyjadły to dzieci” 
Zewsząd złe leci18 
 

Fragment powyższy, jakkolwiek krótki, w dość bezpośredni 
sposób wskazuje na burleskową konwencję przedstawienia, a wła-
ściwie autoprezentacji kmiecia. Zarówno wątek romansowy, jak i 
sama postać sprytnego franta podkradającego się do chłopskiej żony 
i wyjadającego nędzne ich zapasy, pozwala sytuować pierwszy z 
omawianych utworów w tradycji satyry sowizdrzalskiej. Interpreta-
cja taka może być zresztą poparta kilkoma innymi argumentami. Po 
pierwsze przyjrzawszy się bliżej wyliczeniu wszystkich skarg, 
stwierdzimy nieuchronnie, iż układają się one w specyficzną hierar-
chię: od początkowych obiektywnych i powszechnych w XVII wieku 
ciężarów chłopskich (opisane powyżej stacje, pańszczyzna i dziesię-
cina) przechodzi stopniowo do zarysowania własnych lęków, wśród 
których – prócz obawy o niewierność żony – pojawia się także strach 
przed wilkiem czy zachwaszczeniem zbiorów. W ten sposób postać 
narzekającego chłopa traci początkowy dramatyzm, zbliżając się 
raczej do burleskowej konwencji wieśniaka – naiwnego głupca. Sa-
ma forma narzekań składających się z krótkich paralelnych wyliczeń 
przywodzi zresztą na myśl uporczywą, prymitywną inkantację. 
Wszystkie te obserwacje prowadzą do wniosku, iż Lament chłopski 
na złe lata służyć mógł tyleż ukazaniu trudnej sytuacji włościan, co 
rozbawieniu miejskiej publiczności19. Na trop sowizdrzalski napro-
wadza także początkowy fragment utworu, w którym dla kontrastu 
przywołany jest niedawny okres prosperity chłopów zaczynający się 

                                                 
18 Anonim, Lament chłopski na złe lata, [w:] St. Czernik, dz. cyt., s. 63. Co 

znamienne, Mieczysław Piszczkowski opuszcza ten fragment w swojej edycji.  
19 Tamże, s. 28.  
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od słów: „Jam kiedyś z ojcem kościoły budował/ I sługi chował”20. 
Wśród utraconych dóbr, na jakie stać było kmiecia, pojawia się także 
symptomatyczna w omawianym kontekście uwaga: „Jam opatrywał 
swą pracą żebraki/ I szkolne żaki” 21.   

Opisana powyżej ambiwalentna kreacja podmiotu mówiącego 
– narzekającego kmiecia odpowiada najściślej stosunkowi, jaki żywi-
li do chłopów małopolscy rybałtowie. Środowisko to, samo po części 
rekrutujące się ze stanu orackiego, znało doskonale realia wsi, od 
której z racji pełnionych funkcji było uzależnione ekonomicznie. Jak 
pisał znawca problematyki Stanisław Grzeszczuk: „Własne ubóstwo, 
a nierzadko zaglądająca im w oczy nędza oraz doświadczenie osobi-
ste i społeczne czyniły z autorów sowizdrzalskich rzeczników ludzi 
ubogich i pokrzywdzonych”22. Jednakże właśnie owa trudna, pogar-
szająca się z roku na rok sytuacja klechów i kantorów powodowała, 
iż stopniowo, począwszy od XVII wieku, ograniczali się oni do 
obrony interesów własnego środowiska, nie uwzględniając szerszego 
kontekstu społecznego23. Zdarzało się, że wyłącznie w skąpstwie 
chłopów szukali przyczyn własnej mizerii. Wreszcie nie można za-
pominać o podstawowym założeniu humorystki sowizdrzalskiej: 
utwory te miały dostarczać przede wszystkim rozrywki, „dobrej my-
śli”, tak cenionej i poszukiwanej przez rozległe środowiska jako 
jedyna nieraz forma rekompensaty za beznadziejność losu. „Ile teraz 
frasunków, z każdej miary dosyć,/ Jakimkolwiek sposobem trzeba 
żarty wnosić” – pisał w swoim statucie Jan Dzwonowski24.  

Jeszcze bardziej obcy perspektywie chłopskiej jest fragment 
lamentu Niestetyż nam na pany, w którym niespodziewanie pojawia 
się element szlacheckiej tradycji literackiej. Jest nim wkomponowa-
ne w tok chłopskiej skargi następujące nawiązanie do mitu złotego 
wieku:  

                                                 
20 Anonim, Lament chłopski na pany, [w:] M. Piszczkowski, Obrońcy 

chłopów w literaturze…dz. cyt., s. 35. 
21 Tamże, s. 35.  
22 St. Grzeszczuk, Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowi-

zdrzalskiej XVI i XVII wieku, Kraków 1994, s. 135.  
23 Tamże, s. 149. 
24 J. Dzwonowski, List wolny i przywileje frantowskiego cechu [w:] Antolo-

gia literatury sowizdrzalskiej, oprac. St. Grzeszczuk, Wrocław 1985, s. 280. 
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Oni się też w pole ruszą, 
Nieprzyjaciela skruszą. 
Bo tak przedtem czynili 
Przodkowie nasi mili. 
 
Za nich Polska kwitnęła, 
Po wszym świecie słynęła. 
W szarych sukniach chodzili, 
Mężnie się z sobą bili. 
(…) 
Ich teraz potomkowie 
Chodzą w złotogłowie25 
(…) 
 

Pochwała cnotliwych i skromnych przodków – jeden z funda-
mentalnych toposów literatury szlacheckiej XVI i XVII wieku – w 
sposób jaskrawy przeczy ludowej koncepcji utworu, co więcej, jest 
zabiegiem obcym także stylistyce sowizdrzalskiej, która chociażby w 
Wyprawie plebańskiej kpiła z tego obiegowego motywu. Tradycja 
rybałtowska miała zresztą swoją realizację antycznego mitu szczę-
śliwości bazującą na wyobrażeniu, iż w minionych „starych dobrych 
czasach” ludzkość obfitowała we wszelakiego rodzaju pokarmy. 
Wersja nawiązująca do średniowiecznego wyobrażenia „krainy pie-
czonych gołąbków” utrwaliła się w popularnym siedemnastowiecz-
nym porzekadle: „Gdzież się one czasy podziały, kiedy kiełbasy po 
świecie latały”26. Inaczej w interesującym nas utworze. W lamencie 
Niestetyż nam na pany mamy, jak wspomniałam, do czynienia ze 
szlachecką wersją mitu złotego wieku. Zakładała ona, iż przodkowie 
szlachty – mężni Sarmaci odznaczający się szlachetną surowością 
obyczajów, dzięki owym rycerskim przymiotom utrzymywali pań-
stwo w jak najlepszym stanie, co miało być korzystne także dla ple-
bejuszy. Wykorzystanie omawianego motywu w lamencie chłopskim 
pozwala przypuszczać, iż adresatem utworu mieli być nie tyle wło-
ścianie, co stan ziemiański. Naczelną funkcją przywoływania tego 
toposu była bowiem pareneza skierowana do szlachty właśnie, a 

                                                 
25 Anonim, Niestetyż nam na pany, dz. cyt., s. 26. 
26 D. Śniezko, Mit złotego wieku w literaturze polskiego renesansu, 

Warszawa 1996, s. 90.  
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oparta na skontrastowaniu cnoty przodków z zepsuciem obyczajów 
współczesnego rycerstwa. Sięgając po mit złotego wieku w literatu-
rze ziemiańskiej, piętnowano przede wszystkim zbytek i rozrzutności 
warstwy posiadającej, w których to wadach, nawiasem mówiąc, do-
patrywano się przyczyn upadku potęgi militarnej państwa. W podob-
nym duchu należy odczytywać wykorzystanie toposu w omawianym 
utworze, co potwierdzają przywołane we wstępie artykułu wersy, 
zderzające nędzę chłopów z wystawnym życiem panów. Interesująca 
jest także sama identyfikacja narodowa podmiotu mówiącego: skar-
żący się chłop z jednej strony początkowo uznaje się za potomka 
cnotliwych przodków („Bo tak przedtem czynili przodkowie nasi 
mili”) w innym miejscu zaś wyraża się w taki sposób, jakby wyłącz-
nie szlachtę uznawał za potomstwo Sarmatów („Ich teraz potom-
kowie chodzą w złotogłowie”). Ta zaskakująca – jak można by w 
pierwszym odruchu sądzić – niejednoznaczność zyskuje wyjaśnienie 
w szerszym kontekście piśmiennictwa XVI i XVII w. Rozpatrując 
problem obrazowania wspólnoty narodowej, znajdujemy w nim bo-
wiem oba warianty – zarówno zawężający, jak i rozszerzający to 
pojęcie. Twórczość szlachecka, zwłaszcza zaś mity etnogenetycze 
zawarte w kronikach i herbarzach, konstruowały barierę heteroge-
niczności, podkreślając inne etniczne pochodzenie stanu szlachec-
kiego i stanów plebejskich. Wśród moralistów, zwłaszcza zaś kazno-
dziejów jezuickich, spotykamy jednak wyraźne tendencje do podkre-
ślania narodowej tożsamości chłopów i szlachty. Przywołajmy tu 
sztandarowy przykład tego zabiegu moralizatorskiego z Kazań sej-
mowych ks. Piotra Skargi: 

I czynią z nimi drudzy co chcą na majętności i na zdrowiu i na 
gardle (…) Jeśli nie kupni ani poimańcy, jeśli Polacy tejże krwie, nie 
Turcy ani Tatarzy, jeśli chrześcijanie – czemuż w tej niewoli stękają?27 

Przytoczony urywek jest niczym innym, jak apelem o poprawę 
losu chłopów w imię wspólnoty krwi. Wydaje się, że podobnie moż-
na odczytywać omawiany fragment lamentu Niestetyż nam na pany, 
odwołujący się, jakkolwiek dialektycznie, do wspólnoty przodków. 

                                                 
27 P. Skarga, Kazanie siódme, [w:] tegoż, Kazania sejmowe, 

http://staropolscy.pl/piotr-skarga/kazania-sejmowe/zepsujcie-zle-
niesprawiedliwe-i-do-sprawiedliwosci-przeszkadzajace (dostęp: 19.04.2017).  
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Być może zatem wśród jezuickich moralistów należy szukać autora 
omawianego lamentu? Z jednej strony respektuje on szlacheckie 
pretensje do odrębności etnicznej szlachty i chłopów, jednocześnie 
jednak wspólnota przodków jest u niego – podobnie jak u Skargi – 
argumentem na rzecz polepszenia losu poddanych. Autor, jak przy-
stało na jezuickiego misjonarza, zna doskonale trudne realia wsi 
pańszczyźnianej i język chłopów (o czym świadczy treść i stylizacja 
utworu na pieśń ludową), zarazem jednak sięga po motyw literatury 
szlacheckiej, próbując we właściwym dla jezuitów „proto-
narodowym” dyskursie poszerzać pojęcie wspólnoty obywatelskiej, 
w celach moralizatorskich. Artykulacja chłopskiej niedoli, jakkol-
wiek pełna autentycznej ekspresji, służy tu więc nie tyle krytyce 
feudalnego porządku, co poruszeniu szlacheckich sumień w myśl 
retorycznego movere.  

W kontekście trzeciego interesującego nas utworu – Lamentu 
chłopskiego na pany zwracano już w literaturze przedmiotu uwagę 
na bardzo prawdopodobną jezuicką atrybucję tekstu. Świadczy o niej 
przede wszystkim fakt, iż jedyna zachowana do naszych czasów 
drukowana wersja lamentu stanowi intermedium w jezuickim dra-
macie szkolnym pt. Antithemius28. W przeciwieństwie do dwóch 
poprzednich, utwór nie jest stylizowany na pieśń chłopską, budowa 
(w formie dialogu) i treść świadczą raczej o konwencji dramatycznej. 
Wskazuje na nią także miejsce akcji wspomniane w pierwszej stro-
fie. Szczegółowa analiza lamentu, zwłaszcza zaś końcowych partii 
dialogu, jednoznacznie wskazuje, iż jego wymowa najmniej spośród 
omawianych tu utworów odpowiada chłopskiej, antypańszczyźnianej 
wykładni. Idzie tu zwłaszcza o fragmenty, w których chłopi zasta-
nawiają się nad przyczynami nierówności na świecie: 

 

Ba, powiedzcież mi, proszę, bracia mili, 
Skąd się panowie na świecie wzniecili? 
Jeszczem to słyszał od dawnego wieku, 
Iż człowiek nie jest niewolnikiem człeku29. 
 

                                                 
28 A. Litwornia, dz. cyt., s. 18.  
29 Anonim, Lament chłopski na pany, dz. cyt., s. 32. 
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– mówi pierwsza z postaci, zdradzając absolutnie niewiary-
godną w przypadku niepiśmiennego chłopa orientację w renesanso-
wych hasłach równości wszystkich ludzi z natury. Odpowiedź jego 
towarzysza – Mikuty jest już znacznie bliższa ludowej refleksji, wy-
rażającej abstrakcyjne pojęcia za pomocą odwołań do świata przyro-
dy30. Udręczony wieśniak wygłasza pełną rezygnacji przemowę. 
Stwierdza w niej, że nierówność pomiędzy silniejszymi i słabszymi 
jest zasadą zarówno świata zwierząt, jak i rzeczywistości ludzkiej:  

 
Tak to też właśnie, ma miła gromado, 
Pan jest jako wilk, my jak owiec stado; 
Niech kmiecie, co chcą, sobie pana ganią, 
Myśmy wróblami, a pan przecie kanią31 
 

Na pytanie o przyczyny nierówności na świecie w sposób naj-
bardziej interesujący odpowiada ostatni z chłopskich rozmówców – 
Dyrda, który przytacza średniowieczną przypowieść o nierównych 
dzieciach Ewy. W myśl tej historii pierwsza matka, wstydząc się w 
czasie odwiedzin Boga swego licznego potomstwa, ukryła część 
dzieci przed wzrokiem Stwórcy. Przedstawionym synom Bóg pobło-
gosławił i wyznaczył wysokie stanowiska społeczne: króla, sekreta-
rza, hetmana, urzędników. Dopiero wtedy Ewa zdecydowała się 
pokazać młodszych synów. Ponieważ dzieci wychodzą ze słomy i 
plewów, nie prezentują się najlepiej. Bóg wyznacza im więc funkcje 
„plugawców”: pasterzy, rolników, rzemieślników, słowem protopla-
stów wszystkich stanów pracujących32. Przytoczony motyw świad-
czący o wysokiej kulturze literackiej autora lamentu (był to bowiem 
wątek zaczerpnięty z ówczesnej literatury humanistycznej; jak udo-
wodnił Andrzej Litwornia prawdopodobnie za pośrednictwem siela-
nek karmelitańskiego humanisty Baptysty Mantuanusa)33, świadczy 
przede wszystkim o uległej wobec porządku pańszczyźnianego wy-
mowie dzieła. Chłopi, po długim i szczegółowym wyliczeniu swych 
niedoli, stwierdzają w końcowych partiach utworu, że hierarchiczna 

                                                 
30 A. Litwornia, dz. cyt., s. 23.  
31 Anonim, Lament chłopski na pany, dz. cyt., s. 32. 
32 Anonim, Lament chłopski na pany, dz. cyt., s. 33-34.  
33 A. Litwornia, dz. cyt., s. 21.  
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budowa świata jest naturalnym porządkiem rzeczywistości wspartym 
ponadto wyrokiem Boskim. Owa pełna rezygnacji puenta Lamentu 
chłopskiego na pany pozwala nam sytuować omawiany utwór w 
kontekście propagowanych przez jezuitów w XVI i XVII wieku idei 
patriarchalnych, które dopuszczały wprawdzie krytykę wobec pana 
(jak wobec ojca), ale ostatecznie wymagały od chłopów posłuszeń-
stwa a nawet miłości i kultu dla swoich panów34. Równocześnie 
utwór, tak jak lament Niestetyż nam na pany, mógł spełniać funkcje 
parenetyczne: wszystkie owe skrupulatnie wyliczone nieszczęścia 
chłopskie miałyby wówczas poruszyć szlacheckiego czytelnika, 
skłaniając go do bardziej ludzkiego obchodzenia się z poddanymi. 
Wymowa tych dwóch utworów znakomicie wpisywała się w jezuicki 
model interwencji społecznej, w którym usiłowano złagodzić tarcia 
pomiędzy szlachtą i chłopstwem, nie naruszając przy tym fundamen-
tów struktury stanowej35.  

Zarysowana tu pokrótce strategia lektury lamentów chłopskich 
w kontekście piśmiennictwa przełomu XVI i XVII wieku dość wy-
raźnie przeczy wspomnianej na początku artykułu tezie o antyfeu-
dalnym charakterze tych utworów. Nie jest to wbrew pozorom i 
wbrew tytułom chłopski głos buntu, ale raczej, zwłaszcza w przy-
padku ostatniego z nich, apel o złagodzenie obopólnych napięć. Po-
wyższy wniosek potwierdzają także ustalenia Pauliny Buchwald-
Pelcowej dotyczące satyry czasów saskich. Badaczka, analizując 
bliskie związki tego gatunku z konwencją lamentacyjną, ustaliła, że 
skarga czy kwerela bywały niejednokrotnie łączone z satyrą36. Się-
gnięcie do tradycji lamentu pozwalało na „uruchomienie” akcentów 
lirycznych, których zasadniczym celem było zwiększenie projekto-
wanego poruszenia u odbiorców37. Taki hybrydyczny gatunek z 
pewnością świetnie spełniał swoje publicystyczne funkcje, pozwalał 
bowiem na rozszerzenie dostępnych środków wyrazu. Satyra spo-
łeczna w masce lamentu oskarżała najmocniej – podmiotem mówią-
cym był wszak bezpośrednio pokrzywdzony przez społeczną nie-

                                                 
34 Cz. Hernas, dz. cyt., s. 88.  
35 Tamże, s. 248.  
36 P. Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich, Wrocław 1969, s. 147 
37 Tamże, s. 147.  
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sprawiedliwość, mogła zarazem bawić (można w Lamencie chłop-
skim na pany doszukiwać się komizmu sytuacyjnego38), w końcu zaś 
uderzała w przejmujące struny skargi do dziś jeszcze oddziałującej 
na wyobraźnię czytelnika:  

 

Przebóg, jak teraz to panowie skąpi, 
Poboru w kilku groszy nie zstąpi, 
Byś przed nim płakał krwią w nagłej potrzebie, 
Rzeczeć: - „Rób chłopie! A nie kat do ciebie!39” 
 

Jeśli założyć, że lamenty faktycznie powstawały z myślą o 
chłopach, wniosek byłby zaskakujący: utwory przekonywałyby wło-
ścian o konieczności posłusznego poddania się prawom pańszczyź-
nianej rzeczywistości, bez względu na to, jak bardzo byłaby okrutna. 
Zdecydowanie bardziej prawdopodobne wydaje się założenie, iż 
skargi chłopskie powstawały z myślą o panach, których usiłowały 
nakłonić do humanitarnego traktowania poddanych. Historia za-
świadcza niestety, iż owe apele pozostawały najczęściej płonne.  

 

Streszczenie: 
Artykuł poświęcony jest lamentom chłopskim – specyficznemu 

gatunkowi piśmiennictwa XVII wieku, traktującemu o trudnej rze-
czywistości pańszczyźnianej z perspektywy poddanych. Artykulacja 
chłopskiej krzywdy, skarga na panów, rozpaczliwe wołanie o prawo-
rządność stanowią niewątpliwie zawartość treściwą lamentów. Szcze-
gółowa analiza tych utworów wskazuje jednak, iż zawierają one także 
elementy uzasadniające podział stanowy społeczeństwa. Niniejszy 
szkic jest próbą pogodzenia tych sprzeczności poprzez znalezienie 
odpowiedniego klucza interpretacyjnego dla lamentów chłopskich. 

Słowa kluczowe: lamenty chłopskie, chłopi, pańszczyzna, 
społeczeństwo stanowe 

 

                                                 
38 Chociażby w następującej strofie:  
„Przyjdzie powszedni dzień – robić do dwora 
Przyjdzie dzień święty – siedzieć do gąsiora. 
A wymówiszli tam stojąc co głupie,  
Tudzież powrozem weźmiesz po biskupie” (po tyłku)  
39 Anonim, Lament chłopski na pany, dz. cyt., s. 29.  
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Summary: 
This article is dedicated to peasant laments - a specific genre 

of seventeenth-century literature that speaks of the difficult reality of 
the serfdom from the perspective of the subjects. Expressions of 
human harm, complaint to masters, desperate call for the rule of law 
are undoubtedly the content of laments. The detailed analysis of 
these works shows, however, that they also contain elements 
justifying the division of the state of society. This work is an attempt 
to reconcile these contradictions by finding the appropriate 
interpretative key for peasant lamentations. 

Keywords: peasant lament, peasants, serfdom, statehood 
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Mateusz Lisak 
 
Reformy Oktawiana Augusta – pierwszego imperatora Rzymu. 

Komedia Republiki Rzymskiej. 
 
Oktawian August, żyjący w latach 63 p.n.e.-14 n.e., uzyskał 

jedynowładztwo w Republice Rzymskiej w 33 roku p.n.e., wskutek 
zwycięskiej bitwa pod Akcjum. Zdecydował się na powierzchowne 
zachowanie ustroju republikańskiego, przyjmując tytuł pierwszego 
wśród równych – princepsa (primus inter pares). Senat zachował 
swoją władzę, jednak tylko teoretycznie. Nowy władca, opierając się 
na jedynej stabilnej i pewnej formacji politycznej w Imperium – 
legionach, praktycznie przejął pełnię władzy świeckiej, a po śmierci 
Marka Emiliusza Lepidusa – również sakralnej, poprzez przyjęcie 
stanowiska najwyższego kapłana (pontifex maximus).  

Oktawian stanął przed bardzo poważnym wyzwaniem, bo-
wiem Imperium Rzymskie przeżywało kryzys. Bardzo wielu przed-
stawicieli dawnych rodów senatorskich i ekwickich straciło życie, a 
ich majątki zostały skonfiskowane. Podobnież ludności wiejska i 
miejska ucierpiała wskutek wojen domowych. Straty w sile ludzkiej 
mogły zostać zastąpione pracą niewolników, którzy byli tani w 
utrzymaniu, jednak w jeszcze większym stopniu doprowadzało to do 
ograniczenia liczby przedstawicieli klasy średniej i tworzyło coraz 
większy rozdźwięk pomiędzy bogatymi i biednymi obywatelami 
Imperium. To z kolei skłoniło wielu do opuszczenia swoich domostw 
i szukania swojej szansy w centrum ówczesnego świata śródziem-
nomorskiego – w Rzymie, zasilając szeregi tamtejszego plebsu.  

Zmieniła się również sytuacja legionistów i weteranów. Wielu 
z nich nie radziło sobie z byciem rolnikami, inni zaś – podążając za 
obowiązkiem – porzucało swoje gospodarstwa by walczyć po stronie 
któregoś z przywódców. Żołnierze mogli z drugiej jednak strony 
odczuć swoją siłę i znaczenie, jakie mieli na funkcjonowanie Impe-
rium, niezależnie od przynależności klasowej.  

Oktawian musiał nie tylko poradzić sobie z politycznymi am-
bicjami klas wyższych – kwitów i senatorów, ale również zapewnić 
sobie ich przychylność ze względu na zapotrzebowanie na kadry 



27 
 

administracyjne i wojskowe. Plebs miejski z kolei zaczął wchodzić w 
fazę „chleba i igrzysk”, wymagał on jednak stałej uwagi, co pokazały 
wypadki po zamordowaniu Publiusza Klaudiusza w 52 r. p.n.e. Za-
równo zatem polityka zorientowana na optymatów, jak i popularów, 
zdawała się być niebezpieczna. Dopiero trzecia z omawianych grup – 
żołnierze, była się są siłą na tyle stabilną, aby można było oprzeć na 
niej swoją władzę. Państwo wymagało jednak reform. 

Princeps zdecydował się na redukcję liczby legionów do 28, a 
następnie 25. Oznaczało to zwolnienie ze służby dużej liczby żołnie-
rzy z jednoczesnym zachowaniem ich lojalności. Na pierwszym eta-
pie redukcja była duża, co mogło zostać przyjęte do tyle łagodnie, że 
właśnie zakończyła się wojna domowa. W późniejszym jednak okre-
sie ponownie pojawił się problem ziem dla weteranów oraz kwestia 
lat służby czy odprawy.  

Po reformach Gajusza Mariusza służba legionisty trwała 16 lat 
i niedługi czas potem w czynnej rezerwie. Oktawian wydłużył okres 
umowy do 20 lat służby aktywnej i 4 lat w rezerwie. W tym czasie 
legionista otrzymywał 900 sesterców rocznie, zaś na koniec służby 
również przydział ziemi i 12 000 sesterców odprawy. Kwoty te były 
oczywiście większe dla centurionów i innych żołnierzy sprawują-
cych specjalne funkcje1. Koszta oznaczały jednak, że każdego roku 
według starego systemu należało wypłacić około 100 milionów se-
sterców rocznie odprawy dla odchodzących ze służby, zaś według 
nowego systemu już tylko maksymalnie 84 miliony. Kwoty te nie 
były nigdy tak duże, ponieważ legiony nie posiadały zwykle regula-
minowej liczby żołnierzy oraz nie zawsze zwalniano legionistów ze 
służby. Wielkość kosztu powodowała jednak zmniejszone poczucie 
bezpieczeństwa ze strony żołnierzy, a zatem skłaniała ich do więk-
szego przywiązania się do własnego przywódcy, który jako jedyny 
był prawdziwym gwarantem, że po służbie żołnierz otrzyma zarów-
no ziemię jak i odprawę. Armia profesjonalna stała się jednocześnie 
armią wodzowską. Część przywódców, aby zaoszczędzić, nie zwal-
niała regulaminowo żołnierzy ze względu na koszta, było to jednak 
niebezpieczne2.  

                                                 
1 Dio 55.23.1. 
2 Forni 1953, p. 132 ff. 
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Widząc to zagrożenie Oktawian zdecydował się utworzenie 
specjalnego funduszu służącego wypłatom odpraw – aerarium mili-
tare. Skarb ten był zasilany podatkiem rynkowym oraz spadkowym, 
jednak zbierane kwoty nie wystarczały i koniecznym było zasilanie 
funduszu z prywatnych środków cesarza3. 

Princeps, w celu zachowania dyscypliny żołnierzy, i aby nie 
przywiązywali się oni do miejsca stacjonowania, zabronił legioni-
stom żenienia się, zaś oficerom posiadającym już rodziny – zabiera-
nia bliskich ze sobą4. Umożliwiono za to zatrzymywanie nazw i cyfr 
legionowych. Zwyczaj ten był nowy, ponieważ wcześniej oddziały te 
były tworzone w konkretnym celu, więc nie było potrzeby nadawa-
nia im żadnych szczególnych nazw. Kiedy jednak armia stała się 
zawodowa, zachowanie tytulatury i numeracji pozwalało na utożsa-
mienie się ze swoim oddziałem, a przez to bycie dumnym z niego, co 
wpływało na morale. Powodowało to również identyfikowanie się z 
legionem-Rzymem, nie zaś miejscem stacjonowania. Całym legio-
nem dowodził legat – legatus legionis, mający nad nim pełnię wła-
dzy. Oficer ten odpowiadał jedynie przed princepsem, zaś funkcję 
pełnił senator, który wcześniej już służył jako pretor.  

Legion podzielił August na 60 centurii, w których panowała 
hierarchia ważności i prestiż w sposób malejący podług kohort, to 
jest im niższy był numer kohorty tym ważniejszy i bardziej doświad-
czony był dowódca. Nie zmniejszało to jednak atrakcyjności spra-
wowania funkcji centuriona w oddziałach z wyższą numeracją – 
dalej urząd zapewniał duże profity5.  

Reformy wojskowe objęły również oddziały armii pomocni-
czych – auxilia. Wojska sprzymierzeńców podzielono na piechotę 
(cohortes) i konnicę (alae). Dowództwo nad tymi oddziałami było 
ważnym etapem w karierze oficerskiej Rzymian. Auxilia były rekru-
towane podług kryterium geograficzno-etnicznego. Starano się za-
chować jednolity charakter tych formacji, aby były one sprawniejsze 
w boju, miały wyższe morale, ale zachowały funkcjonalność – by 
było wiadomym czego można od nich oczekiwać jako oddziałów o 

                                                 
3 Res Gestae 17; Suet., Aug. 49.2; Dio 55.24.9. 
4 Garnsey 1970, p. 45ff. 
5 Parker 1928, p. 277ff.  
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konkretnym charakterze. Wojska te stacjonowały w strategicznych 
miejscach, nie rzadko na własnych terytoriach. Rekrutowano je na 
podstawie umów z lokalnymi wodzami lub z podbitych terenów6. 
Odmienny charakter miały oddziały służące w armii rzymskiej jako 
najemnicy. W czasach Augusta tylko dowodzący auxilia otrzymywa-
li obywatelstwo jako nagrodę za służbę, od czasów Klaudiusza roz-
szerzono ten przywilej na wszystkich żołnierzy oraz ich dzieci. Służ-
ba w armii sojuszniczej trwała 25 lat7. Liczba oddziałów auxilia stale 
rosła wraz z ekspansją Imperium i zagrożeniem zewnętrznym8. 

Osobnym zagadnieniem są reformy floty. Zagadnienie to jed-
nak nie będzie szeroko opisane w artykule, nie mniej, warto wspo-
mnieć, że służba w marynarce była traktowana mało prestiżowo. 
Marynarze zarabiali najniższy żołd i ich służba trwała 26 lat. Liczba 
jednak okrętów stale rosła wraz z koniecznością walki z piractwem, 
koniecznością eskortowania flot oraz zaopatrywaniem Miasta w 
zboże i produkty handlowe. Również marynarze po swojej służbie 
otrzymywali obywatelstwo9. 

Poza regularnymi oddziałami zbrojnymi August wprowadził 
również cohortes praetoriae, zwane potocznie pretorianami. Był to 
elitarny oddział 4500 ludzi podzielonych na 9 kohort i zarządzanych 
przez ekwickich prefektów. Żołnierze służący w pretorianach otrzy-
mywali potrójną stawkę legionistów oraz służba trwała jedynie 16 
lat. Również odprawa była stosownie wyższa. Prawdopodobnie Au-
gust chciał w ten sposób stworzyć specjalny oddział elitarnych żoł-
nierzy mających na celu ochronę princepsa, jak również służący 
bezpośrednio w Rzymie, gdzie obecność legionów nie była możliwa. 
Poprzez zwiększone świadczenia chciano zapewnić sobie przychyl-
ność nowej elity, jednak z czasem prefekci pretorianów zaczęli być 
aktywnymi graczami na arenie politycznej, co obróciło się przeciwko 
samym cesarzom. 

Inną formacją mającą na celu dbanie o porządek w Mieście 
było nowo utworzone cohortes urbanae w liczbie trzech kohort i 

                                                 
6 Dio 55.24.5. 
7 Mann 1986, p. 187ff. 
8 Dąbrowa 1994, p. 111. 
9 Forni 1986, p. 293-321. 
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dowodzonych przez prefekta Rzymu. Służba w tej milicji trwała 20 
lat. Oprócz nich do utrzymywania porządku oraz dbania o bezpie-
czeństwo pożarowe princeps utworzył również cohortes vigilum w 6 
r. p.n.e. w sile 7 kohort po 1000 ludzi. Oddział ten składał się w wy-
zwoleńców10. 

Reformy objęły również strukturę elit rzymskich. Przed re-
formami princepsa, formacja senatorska nie miała jeszcze charakteru 
stanu i była zamknięta. Należało pochodzić z rodziny senatorskiej 
oraz spełniać cenzus majątkowy na poziomie ekwity. Zamykało to 
dostęp do władzy w obrębie starych rodów, zaś na nowe osoby pa-
trzono z lekceważeniem i ostrożnością. Zdarzały się jednak zawrotne 
kariery niektórych homo novus – byli to między innymi Cyceron czy 
Gajusz Mariusz. August zmniejszył liczbę senatorów do 600 oraz 
zwiększył cenzus majątkowy do miliona sesterców11. Praktyka po-
przednich dyktatorów polegająca na umieszczaniu swoich ludzi w 
Senacie została uznana prawnie i możliwym było legalne dodawanie 
przez princepsa, a później cesarzy, nowych ludzi do tego stanu przez 
mianowanie12. Wprowadził również dziedziczność należenia do sta-
nu senatorskiego – dzieci, wnukowie oraz prawnukowie senatorów 
po uzyskaniu wieku męskiego mogli nosić tuniki lamowane szero-
kim purpurowym pasem nazywanym latus clavus. Powodowało to 
dziedziczny charakter przynależenia do warstwy, ale również niejako 
obowiązek do kontynuowania kariery politycznej, jeśli majątek ro-
dziny na to pozwalał. W ten sposób warstwa senatorska przeistoczyła 
się z arystokracji funkcjonalnej na stan arystokracji dziedzicznej13.  

Ponieważ powodowało to zagrożenie handlowaniem małżeń-
stwami z rodami senatorskimi ze strony osób zamożnych, zakazano 
zawierania małżeństw między członkami tego stanu a wyzwoleńcami 
(lex Iulia de maritandis ordinibus)14. W ten sposób chciano uniemoż-
liwić byłym niewolnikom, dysponującym często znacznymi mająt-
kami, dostęp do sprawowania władzy. Ograniczona liczba senatorów 

                                                 
10 Strabo 5.3.7; Suteonius, August 25; Dio 55.26.4-5. 
11 Nicolet 1988. 
12 Nicolet 1976, p. 20-36. 
13 Nicolet 1988, p. 176-93. 
14 Dig. 23.2.44. 
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wytworzyła jednak jeszcze większy rozdźwięk między tą warstwą a 
ekwitami. Pierwsi posiadali władzę, drudzy zaś pieniądze. Przed 
panowaniem Kaliguli ekwita mógł stać się senatorem jedynie po-
przez sprawowanie kwestury. Od czasu jego panowania również 
Cesarz nadawał ten tytuł. Od czasów Klaudiusza możliwym było 
legalne wprowadzanie nowych ludzi do Senatu bez uprzedniego 
przejścia cursus honorum. Było to jednak możliwe tylko wtedy, kie-
dy władca sprawował jednocześnie funkcję cenzora. Działanie to 
różniło się jednak od nadawania latus clavus. W pierwszym przy-
padku bowiem osoba uzyskiwała dzięki łasce cesarza przynależność 
do stanu senatorskiego, drugi przypadek zaś dotyczył bezpośrednie-
go włączenia kandydata w skład Senatu. Najczęściej osoby dodane 
do Senatu lub stanu senatorskiego były pochodzenia ekwickiego. W 
większości przypadków nie obejmowały również ważnych funkcji, a 
jedynie te mniej prestiżowe, na przykład opiekę nad mniej zamoż-
nymi prowincjami. Dla wielu stanowiło to zatem nobilitację, pozwa-
lało także na wprowadzenie nowych ludzi w kręgi władzy, jednocze-
śnie nie zaburzając znacznie porządku15. 

W okresie Późnej Republiki za ekwitów uznawano tych, któ-
rych na listę ekwitów wpisał cenzor. Koniecznym było spełnienie 
cenzusu majątkowego wysokości 400 tysięcy sesterców majątku oraz 
być wolnourodzonym. Nie oznaczało to jednak samoistnego przyna-
leżenia do stanu ekwickiego, a wymagało to wyboru przez wspo-
mnianego urzędnika16. Pierwotnie liczba ekwitów wynosiła 2400, 
jednak podczas wojen domowych i działań triumwirów zwiększono 
tę liczbę. W czasach Cesarstwa bardziej rygorystycznie przestrzega-
no wymogów. Rodzina ekwity, chociaż sama nie należała do war-
stwy, nie zajmowała się teatrem, walkami gladiatorów czy prostytu-
cją. Przynależność do ordo equester była mianowana, nie dziedzi-
czona. W rzeczywistości jednak, jeżeli rodzina posiadała duży mają-
tek lub małą liczbę dzieci, synowie ekwitów również zostawali ekwi-
tami dzięki dziedziczeniu znajomości i przede wszystkim majątku17. 

                                                 
15 Łoś 1994, p. 297.  
16 Łoś 1994, p. 298. 
17 Demougin 1988, p. 555-676. 
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W 23 r. p.n.e. ustanowiono ustawę zabraniającą wyzwoleń-
com, synom i wnukom wyzwoleńców dostępu do stanu ekwickiego. 
W praktyce ustawa nie była rygorystycznie przestrzegana18. Rozrost 
Imperium i jego administracji wymuszały poszerzanie liczebności 
stanu ze względu na zapotrzebowanie na coraz większa liczbę wy-
kwalifikowanych urzędników oraz kadrę oficerską. Ponieważ była to 
funkcja odrębna od politycznej, dla ekwitów ścieżka kariery wytwo-
rzyła odrębny charakter, mający na celu stworzenie z nich wyspecja-
lizowanej kadry, nie zaś tylko przyszłych senatorów. Na przedstawi-
cieli ordo equester czekały w czasach Augusta 23 stanowiska cywil-
ne wysokiej rangi. Tylko nieliczni pełnili istotne funkcje i należeli do 
elity państwa, z czasem jednak liczba urzędów oraz funkcji zarezer-
wowanych wcześniej dla senatorów były również dostępne dla ekwi-
tów, co powodowało wyrównywanie się obu stanów. Senatorowie 
zachowali jednak swoją przewagę i znaczenie polityczne19. 

Zarówno ekwici jak i senatorowie byli głównymi posiadacza-
mi ziemskimi, ale posiadali też inne źródła dochodów, zaś najwięk-
sze z nich podchodziły z lichwy i handlu20. Senatorowie nie mogli 
zajmować się tymi sferami gospodarki, była ona jednak dostępna dla 
ekwitów21. Od czasów Augusta stan ten zaczął stanowić pewnego 
rodzaju przepustkę do elit państwowych, na pewno zaś posiadali 
ogromne znaczenie ekonomiczne. Wypełniali jednocześnie lukę 
między zwykłymi obywatelami a senatorami w przestrzeni publicz-
nej, administracji i wojsku. Dysponowali większą swobodą ekono-
miczną i gromadzili fortuny, z tego powodu też przydzielano im 
urzędy odpowiadające za kwestie finansowe22. 

Do sprawowania urzędów August dopuścił również niewolni-
ków i wyzwoleńców. Występowali oni na wszystkich szczeblach 
administracji domowej i państwowej, jak również rola ich wzrastała 
wraz z ekspansją biurokracji cesarskiej23. Wyzwoleńcy zarządzali 
między innymi rationibus („ministerstwem” finansów), ab epistulis 
                                                 

18 Demougin 1988, p. 650-7. 
19 Łoś 1994, p. 300.  
20 Łoś 1994, p. 300.  
21 Demougin 1988, p. 99-103. 
22 Nicolet 1988, p. 241-53. 
23 Łoś 1994, p. 301. 
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(kancelarią cesarską), a studis (biurem tworzącym dokumenty i de-
cyzje cesarskie), a cognitionibus (szykujący materiałów proceso-
wych, w których sędzią był cesarz). Dopiero z czasem część urzędów 
przejęli ekwici. Najwyższym urzędem dostępnym dla wyzwoleńców 
był zarządca służb pałacowych – procurator castrensis oraza cubicu-
lo – nadzorca pokojów cesarskich. Wyzwoleńcy ci mieli dostęp co 
cesarza, a dzięki temu wpływ na niego. Nie stanowili oni elity, nale-
żeli jednak do familia Caesaris. Ich, podobnież jak wyzwoleńców 
służących w administracji (liberti Augusti), nie można nazwać zatem 
„warstwą”. 

Po ustanowieniu Cesarstwa coraz częściej nadawano obywa-
telstwo rzymskie nobilom pochodzącym z prowincji. Dawało im to 
możliwość wejścia w świat polityki imperialnej. Aby jednak móc 
uzyskać taką możliwość, obcokrajowcy musieli mieć zamożnych i 
wpływowych patronów, jak również posiadać majątek pozwalający 
na opłacenie owej przysługi. Obywatelstwo pozwalało uzyskać status 
ekwity a następnie senatora. Najczęściej jednak ambicja arystokracji 
prowincjonalnej nie wykraczała poza chęć stania się pełnoprawnym 
Rzymianinem. Jeżeli udali się do Miasta, ich znaczenie rosło, ale 
pozostając we własnej krainie stanowili swojego rodzaju pośredni-
ków między administracją cesarską a lokalnymi zarządcami, stawali 
się elitą we własnym kraju. Ze względu na swój status prawny cie-
szyli się większymi przywilejami ekonomicznymi, jednak stosunek 
rodzimej ludności do takich osób mógł stać się wrogi. 

Wzrost znaczenia wyzwoleńców oraz nadawanie obywatel-
stwa obcokrajowcom wzbudzało niechęć znacznej części rzymskich 
elit. Przeciętny kandydat na senatora zobowiązany był do przejścia 
cursus honorum, jak również był zaznajomiony z literaturą łacińską, 
historią, retoryką, ale również greką. Wyzwoleńców uważano za 
prymitywnych oraz stwierdzano, iż zależały im jedynie na urzędach i 
pieniądzach24. Nie oznacza to, iż byli niewolnicy nie byli wykształ-
ceni w ogóle, zdarzały się bowiem wyjątki. 

Szczególne uprawnienia princepsa, umożliwiające mu nada-
wanie zarówno przynależności do stanu senatorskiego jak i samego 
Senatu, spowodowały, iż stał się on centralną postacią w zagrywkach 

                                                 
24 Dupont 1977, p. 91-151. 
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politycznych i postacią szczególnej troski. Koniecznym było bowiem 
ubieganie się o wpływy i łaskę Cezarów, bowiem od ich woli zależa-
ła zawrotna kariera kandydata lub jej szybki koniec. Wytworzyło to 
swojego rodzaju dwór cesarski znany ze średniowiecza, a także at-
mosferę stałej konkurencji o względy władcy. Powolne wspinanie się 
po drabinie społecznej wymagało ogromnych nakładów finanso-
wych, m.in. na opłacenie igrzysk, rozdawnictwa i przekupstwa. Wo-
bec powszechności walk o bycie najlepszym, wielu kandydatów na 
senatorów czy ekwitów zapożyczała się u innych przedstawicieli 
stanu, którzy zajmowali się lichwą. Niezależnie od wyniku wybo-
rów, zyskiwali oni odpowiedni procent pożyczonej kwoty lub dobra 
będące zabezpieczeniem umowy. Jeżeli dłużnik nie był w stanie 
spłacić swoich długów, jego majątek ulegał publicznej licytacji, a 
zebrane pieniądze dzielono na poszczególnych wierzycieli. Na zja-
wisku konkurencji zyskiwał również plebs, ponieważ zawody doty-
czyły również rozdawnictwa i igrzysk.  

System rozdawnictwa funkcjonował już w czasach Sulli, sły-
nęli zaś z niego poza wspomnianym dowódcą również Lukullus, 
Pompejusz i Cezar25. August jedynie kontynuował tradycję i stwo-
rzył z niego warunek awansu społecznego. Oktawian starał się doko-
nywać tego aktu jako władca jak najczęściej, aby likwidować w ten 
sposób napięcie społeczne wśród plebsu, odciągać jego uwagę jak 
również zyskiwać sobie jego przychylność. Reszta ekwitów i senato-
rów musiała również starać się, poprzez akt wspaniałomyślności, 
hojność i okazywanie w ten sposób troski o obywateli, o łaskę i 
uwagę princepsa. System rozdawnictwa odbywał się również poza 
Rzymem, jak również nie uwzględniał tylko ludzi wolnych czy oby-
wateli. Stanowili oni grupę docelową, jednak jeżeli starczyło środ-
ków lub takie było polecenie sponsora – obdarowywanymi byli rów-
nież niewolnicy czy przybysze z zewnątrz. Congiaria rozdawane 
były przez Augusta przy nadających się do tego okazjach, a dotacja 
wynosiła od 60 do 250 denarów dla około 200 000 Rzymian z pleb-
su. Normalną stawką było 75 denarów na głowę, trudno jednak po-

                                                 
25 Mrozek 1994, p. 392. 
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wiedzieć, czy pod tym pojęciem należy rozumieć tylko mężczyzn, 
czy również kobiety i dzieci26.  

Oktawian rozpoczął również tworzenie funduszy na rzecz 
określonych grup społecznych, a także stworzył system stypendialny 
dla dzieci w całej Italii. Oprócz niego tego typu działania przedsię-
brali również przedstawiciele elit. Najczęściej przybierało ono formę 
rozdawania żywności w koszach – sportulae, o czym wspominają 
między innymi Martialis u Juwenalis27. Wartość takie sportulae wy-
nosiła poza Rzymem 4 do 20 sesterców, w zależności od darczyńcy i 
dostępnych środków. Nie oznacza to, że wszyscy dostawali wyzna-
czoną kwotę. Bywało, iż wydawano pożywienie aż do wyczerpania 
określonej puli jedzenia czy pieniędzy. Standardowa racja pozwalała 
na przeżycie dnia bez konieczności pracy28.  

Prawie jedna trzecia rozdawnictw pieniędzy i jedzenia pocho-
dziła z fundacji patronów. Przybierało to formę wpłacenia określonej 
kwoty, z której czerpano aż do wyczerpania albo też określony pro-
cent od wpłaconego kapitału miał być przeznaczany na dany cel. W 
ten sposób fundacja nie potrzebowała stałego zasilania pieniędzmi i 
mogła przetrwał wiele lat, dopóki były osoby zainteresowane dba-
niem, aby nie zaprzestano wypłacać odsetek. W Rzymie w dużej 
mierze fundacje tego typu pochodziły z kasy państwowej, zaś datki 
szły na rzecz plebsu, poza Rzymem zaś – na posiadających, w mniej-
szym zaś stopniu na biednych29.  

Każdy zamożny obywatel lub dekurion starał się co najmniej 
raz do roku organizować igrzyska lub rozdawnictwo pieniędzy czy 
pożywienia. Można zatem założyć, iż w wielu miastach co kilka dni 
możliwym było pozyskanie ograniczonych funduszy lub posiłku 
przy żadnym wysiłku własnym. W samym Rzymie prawdopodobnie 
codziennie w można było zjeść za darmo. Ponad to funkcjonowały 
wyżej wspomniane fundacje, również mające na celu poprawę jako-
ści życia plebsu. Jeden denar (4 sesterce) był wart dzienną pracę 
robotnika fizycznego, kwota ta zaś pozwalała na wykarmienie 2 osób 

                                                 
26 Mrozek 1994, p. 393. 
27 Mart. I.59, 8.50; Iuvenal. 1.117. 
28 Mrozek 1994, p. 396-8. 
29 Mrozek 1994, p. 399-400 
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oraz zaoszczędzenie minimalnej kwoty. Znaczna część przedstawi-
cieli plebsu rzymskiego mogła zatem nie pracować i żyć z rozdaw-
nictwa lub zasilać nim swój domowy budżet, pozostałe zaś pieniądze 
przeznaczać na dodatkowe artykuły30. Biedni mieli dwie ścieżki 
awansu społecznego – w armii oraz popadnięcie w niewolę przy 
jednoczesnych niezwykłych uzdolnieniach własnych. W takim przy-
padku koszt utrzymania spadał na patrona, który czerpał korzyści z 
talentów niewolnika. Gdyby zaś człowiek ten był wolny, prawdopo-
dobnie nigdy by współpracowali. 

Pochodzenie z rodziny senatorskiej, pomimo przynależności 
do stanu, nie dawało gwarancji dostania się do Senatu. Z wyżej wy-
mienionych względów zasoby finansowe były szczególnie istotne. 
Jeżeli rodzina senatorska była wielodzietna, majątek rodziców był 
dzielony równo między wszystkie dzieci, w tym także córki. Zasoby 
rodziny ulegały zatem podziałowi, co zmniejszało możliwość po-
szczególnych jednostek do ubiegania się o urzędy ze względu na 
mniejszą możliwość organizowania igrzysk i rozdawnictw, jak rów-
nież osoby takie mogły nie spełniać cenzusu majątkowego31. Szacuje 
się, że we wczesnym Cesarstwie w ciągu jednej generacji około 75% 
rodzin senatorskich traciło miejsce w Kurii32. Płynność sprawowa-
nych urzędów była wysoka. Szacuje się, że ekwici, senatorzy i deku-
rioni wraz ze swoimi rodzinami stanowili 133-334% społeczeństwa. 
Jeżeli wyłączyć z tej grupy rodziny ekwitów, nie należą oni bowiem 
do stanu, odsetek będzie jeszcze mniejszy. Żołnierze stanowili około 
2% dorosłych obywateli35, zaś bogaci i średniozamożni wyzwoleńcy 
3-5%36, zatem o wiele więcej w skali państwa niż elity polityczne. 
Jeżeli dodać do nich również zamożnych niewolników i inne osoby 
posiadające majątki, łącznie 15% społeczeństwa stanowiło elity eko-
nomiczne37. 

                                                 
30 Mrozek 1994, p. 402-3. 
31 Łoś 1994, p. 309. 
32 Hopkins 1983, p. 123. 
33 Alföldy 1991, p. 195.  
34 Jacques 1990, p. 307. 
35 Łoś 1994, p. 313. 
36 Łoś 1994, p. 313. 
37 Łoś 1994, p. 313. 
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Aby móc myśleć o udziale w życiu politycznym ówczesnego 
Rzymu, koniecznym było przebywanie w mieście, najlepiej w samym 
Rzymie. Im dalej bowiem znajdował się potencjalny polityk od centrum 
administracyjnego, tym mniejsze miał szanse i wpływy w danym śro-
dowisku, a także możliwość udzielania dotacji czy związania ze sobą 
ludzi. Szansą dla wielu osób było wstąpienie do wojska, po zakończeniu 
kariery militarnej w zależności od chęci można było aspirować do urzę-
dów ekwickich czy nawet stanu senatorskiego.  

Naturalna odpowiedzią na ów specyficzny system dworski by-
ło nieświadome poszukiwanie kandydatów do małżeństwa spośród 
jedynaków i jedynaczek. W ten sposób jedna osoba dziedziczyła cały 
majątek swoich rodziców i łączyła go z zasobami małżonka. Zjawi-
sko to było docelowe dla osoby szukającej kandydata, jednak było 
niekorzystne z perspektywy głowy rodziny – ograniczona bowiem 
liczba dziedziców wiązała się z ryzykiem wymarcia linii. Fawory-
zowano zatem te pule genów – te rodziny, które cechowały się niższą 
niż przeciętna płodnością lub dzietnością. Zjawisko to dotyczyły 
całej puli genetycznej, nie zaś poszczególnych płci. Z czasem wsku-
tek tak nastawionego doboru naturalnego pula genetyczna stanu se-
natorskiego mogła już na tyle wzmocnić cechy wpływające nega-
tywnie na płodność, iż zjawisko przybrało formę zbiorowej bezpłod-
ności wśród elit rzymskich.  

Szacuje się, że w okresie pryncypatu dzietność przeciętnej ro-
dziny senatorskiej wynosiła nie więcej niż 2,5 dziecka na parę. Zwa-
żywszy jednak wysoki wówczas współczynnik śmiertelności kobiet i 
niemowląt, realna liczba dzieci najprawdopodobniej wynosiła mniej 
niż wartość konieczna do przetrwania danej populacji38. Stan sena-
torski wzmacniany był napływem nowych osób, jednak możemy 
zauważyć stopniowe odchodzenie od czysto italskiego pochodzenia 
elit rzymskich. Do końca I wieku naszej ery około 25% senatorów 
nie pochodziła z Italii, z czasem odsetek ten się zwiększał39. Z pewną 
dozą prawdopodobieństwa wzrost ten można przypisać ograniczonej 
liczby osób spośród rodzimej ludności, które mogłyby spełnić wy-
magane kryteria wstępu do stanu ekwickiego czy senatorskiego, 

                                                 
38 Suder 1993. 
39 Łoś 1994, p. 310. 
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podczas gdy arystokracja prowincjonalna posiadała zarówno lepsze 
perspektywy biologiczne, jak i majątki.  

Niestandardowy model dzietności miał również inny nega-
tywny aspekt – ograniczał możliwość dziedziczenia zasobów, klien-
teli, przyjaciół i znajomości. Jeżeli przedstawiciel elity zdecydował 
się lub udało mu się spłodzić dziecko w zaawansowanym wieku, 
mógł zwyczajnie nie dożyć aż potomek wejdzie w wiek dorosły i 
będzie mógł włączyć go w określony układ polityczny i związane z 
tym wpływy. Zachwianiu zatem ulegał system dziedziczenia kapitału 
ludzkiego.  

Oktawian August otrzymał państwo rozbite zarówno ekono-
micznie, jak i społecznie. Stanął przed wielkim wyzwaniem, ponie-
waż nie było żadnej stabilnej siły mogącej stać się oparciem dla no-
wego władcy. Nie mógł bowiem bazować tylko na jednej grupie 
społecznej, ponieważ potrzebował wszystkich innych. Został zatem 
zmuszony do stworzenia takiego systemu, w którym wszyscy speł-
nialiby jakąś rolę, ale przede wszystkim nie posiadali jednocześnie 
możliwości politycznych, wojskowych i ekonomicznych. W ten spo-
sób poszczególne warstwy nie posiadały wystarczającej potęgi, aby 
przeciwstawić się nowemu systemowi.  

 
Streszczenie: 
Augustus’ reforms – the law and the reality 
Oktawian August nazywany jest twórcą Pryncypatu, ale rów-

nież Imperium Rzymskiego w jego klasycznej formie. Gajusz, będąc 
jeszcze niemal nastolatkiem wkroczył na arenę wielkiej polityki i jak 
się okazało – wyszedł z tej batalii zwycięsko. Miał jednak przed sobą 
wielkie wyzwania, którym musiał sprostać. Ustrój Republiki bowiem 
przestał się sprawdzać i wiele warstw społecznych przeżywało kry-
zys. Po zamieszkach wywołanych zamordowaniem Klodiusza plebs 
przestał być traktowany jako stabilne oparcie i na dłuższą metę bied-
ni stanowili dla władających przeszkodę, dla innych jednak pozwala-
li na zawrotną karierę. Senatorzy i ekwici okazali się zbyt niezależni, 
a przy tym mało skuteczni w swoich działaniach mających na celu 
dobro Imperium. Ponad to coraz bardziej widoczną stała się potrzeba 
wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących wstępowania obywa-
teli nie-rzymian do owych „stanów”. Jedynie armia okazała się być 
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stabilną siłą, jednak jak się okazało w przyszłości, była bronią obo-
sieczną dla państwa. Imperium Rzymskie wymagało reform. 

Słowa kluczowe: Oktawian August, prawo rzymskie, Impe-
rium Rzymskie, społeczeństwo rzymskie 

 
Abstract: 
Augustus is said to be a founder of the Principate government, 

but also of the Roman Empire in its classical form. Gaius, while he 
was still a youth, he joined into the great political arena and as it 
turned out – he won this struggle. However, he had to confront with 
a lot of challenges. Cause the crisis of the Republican system, there 
were many troubles among population and social classes. After riots 
caused by the murder of Clodius, plebeians were no longer treated as 
a long-time supporters but they were still valuable for those nobiles, 
who wanted fast promotion. Senators and equites were too indepen-
dent but also too corruptible and ineffective in their aim – to protect 
Roman Republic. Moreover it was necessary to establish a law which 
could regulate the issue of “new people” who wanted to join these 
classes. Only the Roman army turned out to be a stable power, but in 
the future they became a two-edged weapon. The Roman Empire 
required reforms. 

Key words: August Octavian, Roman law, Roman Empire, 
Roman society 
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Dig. = Digesta. 
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Katarzyna Grajcar  
 

Stosowanie argumentum a simili w świetle zasady  
praworządności 

 
Wstęp 
Idea praworządności (legalizmu) stanowi jedną z naczelnych 

zasad konstytucyjnych. Realizowana jest przez wiele wartości, do 
których można zaliczyć: pewność prawa i związane z nią bezpie-
czeństwo w wymiarze prawnym, słuszność wyroków czy niezawi-
słość władzy sędziowskiej. Swoim zakresem określa standardy funk-
cjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej oraz sądowniczej, 
zatem dotyczy zarówno procesu tworzenia prawa jak i jego stosowa-
nia. Z zasadą praworządności wiąże się również kwestia doboru me-
tody, za pomocą której prawo jest stosowane. Niejednokrotnie bo-
wiem, przy ustalaniu stanu prawnego, okazuje się, że niektóre sytu-
acje nie zostały expressis verbis uregulowane przez ustawodawcę, to 
jest występuje tzw. luka w prawie. W związku z tym, decydujące 
znaczenie mają reguły wnioskowań prawniczych, do których zalicza 
się argumentum a simili. Nasuwa się tutaj zasadnicze pytanie: czy 
korzystanie na gruncie prawa cywilnego z rzeczonego argumentu 
umacnia zasadę sprawiedliwości społecznej, bezpieczeństwa praw-
nego, pewności prawa, czy wręcz przeciwnie, stoi poniekąd w opo-
zycji z ideą praworządności. 

Celem niniejszej pracy jest określenie relacji między zasadą 
legalizmu a stosowaniem argumentum a simili. Stanowi ona próbę 
odpowiedzi na powyżej postawione pytanie. By lepiej zrozumieć 
temat referatu, stosunkowo większa część pracy poświęcona jest 
istocie argumentum a simili. W tym zakresie, swoje rozważania roz-
pocznę od scharakteryzowania znaczenia słowa argument, po czym 
przedstawię pojęcia analogii legis oraz analogii iuris. Na tej podsta-
wie sformuję koncepcję argumentum a simili w prawie cywilnym, 
którą w dalszej części pracy będę determinować w odniesieniu do 
zasady praworządności. 
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1. Zasada legalizmu w świetle prawa polskiego 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej1 normuje wiele zasad, 

które stanowią podstawę ustroju naszego państwa. Niewątpliwie, 
jedną z nich jest idea państwa prawa, z której bezpośrednio wynika 
zasada praworządności, zwana także zasadą legalizmu. Została ona 
określona w ustawie zasadniczej w art. 7. Zgodnie z literalnym 
brzmieniem tego przepisu, organy władzy publicznej działają na 
podstawie i w granicach prawa. Z rzeczonego artykułu wynika, że 
organy państwowe mogą działać tylko w takim zakresie, w jakim 
prawo je do tego upoważnia. Obywatele natomiast, poprzez możli-
wość żądania podania podstawy prawnej, na podstawie której organ 
podjął konkretną czynność, sprawują swoistego rodzaju kontrolę nad 
przestrzeganiem i respektowaniem prawa2. 

Zasada legalizmu unormowana jest również w innych aktach 
prawnych. W prawie administracyjnym stanowi zasadę ogólną, będącą 
fundamentem całego postępowania administracyjnego3. Podobnie jest 
na gruncie prawa podatkowego, o czym świadczy brzmienie art. 120 
ordynacji podatkowej4. Ponadto, idea praworządności niejednokrotnie 
była przedmiotem wielu orzeczeń Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego, czy Trybunału Konstytucyjnego5. 

 
2. Argumentum a simili 
Wyraz „argument” w zależności od dziedziny naukowej, po-

siada całkowicie odmienne znaczenie6. Na potrzeby niniejszej pracy, 

                                                 
1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 

Nr 78, poz. 483. 
2 W. Szydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 

VII, Warszawa 2013, s. 5. 
3 Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r., 

Dz. U. 2016 poz. 23. 
4 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. 2017 poz. 201. 
5 Zob. Postanowienie SN z dnia 18 stycznia 2005 r., WK 22/04, 

OSNKW 2005, nr 3,poz. 29.; Wyrok NSA z dnia 5 stycznia 2010 r., I OSK 
948/09; Wyrok NSA z dnia 26 listopada 2009 r., II FSK 951/08 ; Orzecze-
nie TK z dnia 30 stycznia 1991 r., K 11/90, OTK 1991, nr 1, poz. 2. 

6 Przykładowo, w terminologii matematycznej oznacza zmienną nieza-
leżną funkcji będącą elementem jej dziedziny. W informatyce natomiast jest 
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należy przyjąć, definicję zawartą w „Słowniku terminologicznym 
autorstwa” Krzysztofa Szymanka, zgodnie z którą z argumentem (z 
łaciny argumentum) mamy do czynienia wtedy, gdy za pomocą pew-
nych zdań (przesłanek) uzasadnia się jakieś inne zdanie zwane kon-
kluzją7. Niektóre argumenty oparte są na podobieństwie8. Innymi 
słowy, na podstawie wskazanego w przesłankach podobieństwa mię-
dzy jakimiś obiektami czy strukturami orzeka się w konkluzji o ist-
nieniu kolejnego rysu podobieństwa pomiędzy tymi obiektami czy 
strukturami9. Rozumowanie, do którego odwołuje się taki argument 
wyraża się ogólną formułą: „Ze względu na podobieństwo między X 
a Y, dane twierdzenie T słuszne w odniesieniu do X jest też słuszne 
w odniesieniu do Y”10. 

Tego typu argumenty nazywamy argumentami z podobień-
stwa. W piśmiennictwie logiczno-filozoficznym znajdujemy o wiele 
częściej określenie „argument z analogii” albo „przez analogie” (z 
łaciny per analogiam) czy też bardziej tradycyjny termin jak argu-
mentum a simili11. 

Warto podkreślić, że argument z podobieństwa, tak jak i inne 
argumenty prawnicze, nie ma charakteru wnioskowania logicznego, 

                                                                                                        
elementem składni w określonym języku programowania, który w wyniku 
wywołania podprogramu, zostaje utożsamiony (skojarzony) z określonym 
parametrem podprogramu. W słowniku języka polskiego słowu „argument” 
przypisane zostały dwa znaczenia. Po pierwsze, oznacza fakt lub twierdze-
nie przytaczane dla uzasadnienia lub obalenia jakichś tez lub decyzji. Po 
drugie zaś, argument należy stosować w odniesieniu do krótkiego stresz-
czenie fabuły zawartego w danej części utworu i umieszczonego na jej 
początku. 

7 K. Szymanek, Sztuka argumentacji: słownik terminologiczny, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015, s. 37. 

8 Ibidem s. 64. 
9 Idem, Argument z podobieństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskie-

go, Katowice 2008, s. 105. 
10 K. Szymanek, K. A. Wieczorek, K. S. Wójcik, Sztuka argumentacji. 

Ćwiczenia w badaniu argumentów, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2003, s. 80. 

11 K. Szymanek, Argument z podobieństwa, s. 95. 
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lecz jest dyrektywą interpretacji przepisów prawnych12. Stosowanie 
tejże wskazówki interpretacyjnej do konkretnego przepisu musi opie-
rać się na rozumowaniu uwzględniającym cały kontekst rozpatrywa-
nej sprawy, a przede wszystkim inne unormowania czy zasady praw-
ne, a także okoliczności wydania przepisu oraz intencje prawodawcy. 
Za wzór może nam służyć taki oto przykład: „Jeśli dziadek zapisał w 
testamencie swój majątek wszystkim wnukom do równego podziału, 
a po jego śmierci okaże się, że posiadał również, wcale o tym nie 
wiedząc, wnuczkę, to prawdopodobnie sąd uzna, stosując argument a 
simili, że i ona powinna dziedziczyć na tych samych co wnukowie 
prawach”13. 

Argumentum a simili, obok argumentum a fortiori oraz argu-
mentum a contrario, należy do podstawowych i najczęściej używa-
nych reguł inferencyjnych stosowanych w praktyce prawniczej. Przy 
omawianiu struktury argumentum a simili, należy wspomnieć, iż 
stosowanie rzeczonego argumentu i argumentum a contrario prowa-
dzi do przeciwstawnych rezultatów. W związku z tym, tam gdzie 
można argumentować za pomocą wypowiedzi sformułowanej w 
wyniku posłużenia się wnioskowaniem przez analogię, nie będziemy 
mogli zarazem wykorzystać wnioskowania z przeciwieństwa i vice 
versa14. Powyższa reguła została przedstawiona w uchwale Sądu 
Najwyższego, w której to stwierdzono, że „wykładnia logiczna art. 
21 u.k.w.h. może w rozważanej sytuacji polegać na zastosowaniu 
jednego z dwóch przeciwstawnych wnioskowań: argumentum a 
contrario albo argumentum a simili. Pierwsze wnioskowanie ozna-
cza, że skoro tylko właściciel może żądać połączenia w księdze wie-
czystej kilku nieruchomości, to takie uprawnienie nie przysługuje 
nikomu innemu. Z drugiego wnioskowania posługującego się analo-
gia legis, może zaś wynikać, że wobec podobieństwa pozycji praw-
nej właściciela i użytkownika wieczystego uprawnienie przewidziane 
w art. 21 u.k.w.h. przysługuje również użytkownikowi wieczyste-

                                                 
12 W literaturze przedmiotu w użyciu są również nazwy: reguły wnio-

skowań prawniczych oraz reguły inferencyjne. 
13 K. Szymanek, Sztuka argumentacji, Słownik terminologiczny, s. 65. 
14 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, 

wyd. 8, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 246. 
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mu”15. Argument z podobieństwa występuje w dwóch podstawo-
wych formach: analogii z ustawy (analogia legis) i analogii z prawa 
(analogia iuris). Oba rodzaje analogii obejmują swoim zakresem 
regulacje prawne stanów faktycznych nieunormowanych bezpośred-
nio przez ustawodawcę16. 

Analogię legis wyróżnia to, że opiera się na stwierdzeniu po-
dobieństwa między unormowanym w przepisie ustawy faktem (sta-
nem faktycznym) A oraz nieunormowanym faktem B, co prowadzi 
do przypisania w ostateczności takich samych konsekwencji praw-
nych, jakie wiąże prawo z faktem A17. Warto podkreślić, że powoła-
nie się na analogię legis bez wskazania przepisu prawnego jest nie-
dopuszczalne18. 

Analogia iuris jest bardziej kontrowersyjną strukturą rozumo-
wań niż analogia legis. Nie opiera się ona bowiem na konkretnym, 
prawnie uregulowanym przepisie, lecz do ich szeregu, a także do 
ogólnych zasad prawa19. Innymi słowy, analogia iuris nie opiera się 
na interpretacji tekstu prawnego. Jej rozstrzygnięcie następuje na 
podstawie normy pośredniej dedukowanej na gruncie ogólnych zało-
żeń aksjologicznych (wartościujących) systemu prawa, często na 
podstawie zasad prawa. Od analogii legis odróżnia ją zatem to, że 
podstawą analogii iuris nie jest konkretny przepis, ale zasada legi-
tymowana uzasadnieniem aksjologicznym20. Stosowanie analogii 
iuris daje większą swobodę niż w przypadku stosowania analogii 
legis. Na ogół kwestionuje się ją w dogmatyce prawa cywilnego, 
ponieważ u podłoża wnioskowania zawsze tkwić będą spory o to, 
jakie oceny przyjmowane są przez prawodawcę. W związku z po-

                                                 
15 Uchwala SN z dnia 7 kwietnia 2006r., III CZP 24/06, OSNC 2007, nr 

2, poz. 24. 
16 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Towarzystwo Naukowe Or-

ganizacji i Kierowania. ,,Dom organizatora”, Toruń 2009 s. 159-161. 
17 Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 1997, s. 243. 
18 Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2009 r., I KZP 37/08, OSNKW 

2009, nr 4, poz. 28. 
19 J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966, s. 166. 
20 O. Nawrot, Wprowadzenie do logiki dla prawników, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2007, s. 249. 
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wyższym, powinno się stosować analogię z prawa z dużą ostrożno-
ścią. Ponadto, doktryna podkreśla istnienie zasady pierwszeństwa 
analogii z ustawy, zgodnie z którą w przypadku braku możliwości 
usunięcia luki za pomocą analogia legis, dopiero wówczas można 
zastosować analogię iuris21. 

Prawo cywilne, które cechuje otwartość i niezupełność regula-
cji, dopuszcza stosowanie analogii22. Warto zaznaczyć, że nawet w 
obrębie omawianej gałęzi prawa tj. w prawie rzeczowym i innych 
przepisach wywołujących skutki prawnorzeczowe wskazane jest 
unikanie korzystania z analogii23. Całkowicie inaczej sytuacja kreuje 
się na gruncie prawa administracyjnego, prawa karnego czy podat-
kowego. W przypadku tego pierwszego, dopuszczalność analogii jest 
dyskusyjna, a przedstawiciele doktryny dzielą się na zwolenników i 
przeciwników tego rozwiązania24. W prawie karnym materialnym 
analogia jest niedopuszczalna, co zawarte jest w dwóch łacińskich 
maksymach: nullum crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez usta-
wy) oraz nulla poena sine lege (nie ma kary bez ustawy). Przy inter-
pretacji przepisów prawa karnego procesowego natomiast, przyjmuje 
się, iż obowiązuje częściowy zakaz posługiwania się analogią, a 
mianowicie na niekorzyść oskarżonego25. Na gruncie prawa podat-
kowego jest podobnie- wnioskowanie z analogii jest niedopuszczalne 
na niekorzyść podatnika. 

Stosowanie argumentum a simili w prawie cywilnym uzależ-
nione jest od spełnienia kilku warunków26. Po pierwsze, należy 
stwierdzić, czy rozstrzygany przypadek nie został unormowany 
przepisami prawa, czyli istnieje luka w prawie. Drugim warunkiem 
jest ustalenie, że istnieje przepis prawny, który reguluje sytuację pod 
istotnymi względami podobną do faktu nieunormowanego. Nato-
miast trzeci warunek polega na powiązaniu podobnych lub takich 

                                                 
21 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, s. 242. 
22 Ibidem, s. 224. 
23 Uchwała SN z dnia 18 kwietnia 2007r., III CZP 139/06, OSNC 2007, 

nr 11, poz. 159. 
24 Szerzej zob. E. Smoktunowicz, Analogia w prawie administracyjnym, 

Warszawa 1970, s. 103. 
25 K. Marszał, Proces karny, Katowice 1997, s. 28–29.. 
26 J. Nowacki, op. cit., s. 163. 
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samych konsekwencji prawnych, w oparciu o stwierdzone podobień-
stwo, faktu nieunormowanego z faktem bezpośrednio uregulowanym 
przez przepisy prawne27. W doktrynie podkreśla się często, że nie 
chodzi tu o proste ustalenie podobieństw między przypadkiem unor-
mowanym a nieunormowanym28. W związku z tym, należy spraw-
dzić, czy ratio legis jest wspólna dla obydwu przypadków. Innymi 
słowy, trzeba stwierdzić czy dany stan faktyczny jest stanem podob-
nym do objętego normą tzn. czy usprawiedliwia mniemanie, że róż-
nice między tymi przypadkami są nieistotne i przemawia za nimi 
podobny cel regulacji, zgodnie ze starą paremią łacińską ubi eadem 
legis ratio, ibi eadem legis dispositio (gdzie taki sam cel, tam taka 
sama dyspozycja ustawy). Dobrym przykładem stosowania analogii 
w oparciu o podobieństwo celów regulacji jest wyrok Sądu Najwyż-
szego, w którym to uznał, że prawo użytkowania wieczystego, jest 
podobne w swych podstawowych cechach do prawa własności. SN 
podkreślił, że skoro do przeniesienia prawa własności przepisy ko-
deksu cywilnego wymagają zachowania szczególnej formy umowy 
cywilnoprawnej, tzn. formy aktu notarialnego, a prawo użytkowania 
wieczystego jest podobne do prawa własności, to do przeniesienia 
prawa użytkowania wieczystego stosować należy te same przepisy, 
co do przeniesienia własności29. 

 
3. Relacja między zasadą legalizmu a stosowaniem wnio-

skowania z podobieństwa 
Znając już koncepcję argumentum a simili, można się zmie-

rzyć z pytaniem przedstawionym na początku pracy: czy stosowanie 
wnioskowania per analogiam w prawie cywilnym nie stoi w konflik-
cie z ideą praworządności? Adresatami zasady legalizmu są organy 
władzy publicznej, a także i sądy. W wymiarze sprawiedliwości, idea 
„rządów prawa” rozumiana jest jako zgodność czynności sądu i in-
nych organów oraz wydawanych orzeczeń z literą prawa30. Pojawia 

                                                 
27 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, s. 160. 
28 J. Nowacki, op. cit., s. 17-46. 
29 Wyrok SN z dnia 7 maja 1998 r., III CZP 11/98, OSNC 1998/12/199.. 
30 A. Łazarska, Rzetelny proces cywilny, Wolters Kluwer Polska, War-

szawa 2012, s. 137-140. 
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się tu kolejna, zasadnicza kwestia: czy ustawy wiążą sędziego w 
sposób absolutny? Koncepcja pozytywizmu prawniczego, zgodnie z 
którą, pojęcie „prawo” utożsamia się z ogółem aktów prawnych, 
obecnie jest poddawana pod wątpliwość. Jak wskazuje doktryna, 
prawo winno być rozumiane także jako zbiór wartości i zasad, na 
podstawie których funkcjonują organy władzy publicznej czy sądy31. 
Zatem podległość sędziego prawu nie oznacza, że sędzia pełni tylko 
rolę, cytując Monteskiusza „ust ustawy, które wygłaszają tylko jej 
brzmienie”. Ponadto, takie ścisłe związanie ustawą, zakłada istnienie 
prawa jednoznacznego, przepełnionego kazuistyką, gdzie proces 
subsumpcji sprowadza się jedynie do mechanicznego „podstawienia” 
stanu faktycznego pod odpowiednią normę prawną32. W życiu, tak 
jak i w prawie, nie ma uniwersalnych rozwiązań. Wszystkie sytuacje 
należy rozważać indywidualnie, biorąc pod uwagę całokształt rozpa-
trywanej sprawy. Wtedy można mówić o praworządności. Dlatego 
też, w realizacji idei państwa kierującego się rządami prawa, istotne 
znaczenie ma wykładnia prawa, a jeśli ta zawiedzie, to stosowanie 
reguł wnioskowań prawniczych. 

Warto zwrócić uwagę, że prawo nie zawsze odpowiada zmie-
niającej się rzeczywistości. Ustawodawca nie jest w stanie dokony-
wać nowelizacji aktów prawnych by dostosować je do postępu, a 
także nierealne jest unormowanie każdej sfery życia w sposób zupeł-
ny. Dlatego też bardzo częstym zjawiskiem jest istnienie tzw. luk w 
prawie. Jest to sytuacja, w której dany przypadek nie został uregulo-
wany przez obowiązujące przepisy prawne bądź istniejący przepis 
(norma) nie jest taki jak być powinien. Inaczej mówiąc, jest to pustka 
na pewnym odcinku obszaru prawnego, brak regulacji prawnej a 
także zdarzenie, kiedy wprawdzie istnieje przepis, ale np. poprzez 
upływ czasu, kolokwialnie mówiąc, się zestarzał i nie nadaje się do 
użycia w danym stanie faktycznym. W literaturze przedmiotu oraz w 
orzecznictwie podkreśla się, że luka w prawie powinna być rozumia-
na jako luka techniczna a nie aksjologiczna. Luka techniczna ozna-
cza brak przepisów prawnych regulujących procedurę, w jakiej ma 

                                                 
31 L. Morawski, Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo 

w toku przemian, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 199. 
32 A. Łazarska, op. cit., s. 135. 
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dojść do podjęcia jakiejś decyzji, wydania jakiegoś aktu prawnego 
albo dokonania jakiejś innej jeszcze czynności. Natomiast luka ak-
sjologiczna opiera się jedynie na ocenach, że dany przypadek winien 
być objęty regulacją prawną. Innymi słowy, podstawą luki aksjolo-
gicznej nie jest wadliwość systemu czy jego niepełność, a stwierdze-
nie że system prawa nie jest merytorycznie taki, jaki powinien być 
według wygłaszającego opinie33. Za dowód tego stwierdzenia może 
służyć stanowisko Sądu Najwyższego, który w postanowieniu wska-
zał, że „luką w prawie jest taki brak regulacji, co do którego można 
racjonalnie twierdzić, że nie jest przez ustawodawcę zamierzony. 
Ponadto nie może być mowy o tzw. lukach pozornych oraz lukach w 
tym sensie, że ktoś uważa, iż dane materie powinny być prawnie 
uregulowane, a nie są, co należałoby potraktować jedynie jako nie-
zgodności czyjegoś ideału prawnego z prawem obowiązującym. 
Ocena, czy mamy do czynienia jedynie z kwestią prawnie obojętną, 
czy z luką w prawie, powinna być ściśle związana ze znajomością 
prawa pozytywnego oraz preferencjami aksjologicznymi i zamierzo-
nymi celami, jakie postawił sobie ustawodawca. Dopiero na podsta-
wie tych dwóch przesłanek można określić, czy dany stan rzeczy 
prawodawca świadomie pozostawił poza zakresem regulacji praw-
nej, czy też dopuścił do powstania luki w prawie”34.  

Przy omawianiu luk w prawie, warto także przytoczyć inne 
stanowisko Sądu Najwyższego, w którym to wyjaśnia, że „luka w 
prawie występuje nie tylko wtedy, gdy dla danego stanu faktycznego 
brak jest w ogóle uregulowania, ale także wówczas, gdy istnieje ure-
gulowanie ogólne, które można odnieść do tego stanu faktycznego, 
ale które jest całkowicie nieadekwatne do uzasadnionych potrzeb 
społecznych”35. Problematyka tzw. luk w prawie została całkowicie 
powiązana z istotą wnioskowania per analogiam. Dlatego też analo-

                                                 
33 L. Morawski, Zasady wykładni prawa, s. 236-238. 
34 Uchwała SN z dnia 26 września 1969 r. III CZP 8/69, OSNCP 1970, 

nr 6, poz. 97. 
35 Uchwała SN z dnia 19 marca 1996 r., III CZP 19/96, OSNC 1996, nr 

7-8, poz. 97. 
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gia często opisywana jest przez pryzmat zjawiska luk, a nie jako 
samodzielna forma wnioskowania36. 

Należy podkreślić, że odwoływanie się do argumentu z podo-
bieństwa zawsze niesie za sobą ryzyko niewłaściwego odczytania 
rzeczywistych intencji prawodawcy. Tą nieufność wobec czynienia 
podobieństw wyrażają sentencje comparatio non est ratio (porówna-
nie nie jest dowodem) czy omnis similitudo claudicat (wszelkie po-
równanie kuleje). W stosowaniu agumentum a simili, najwięcej trud-
ności i niejasności sprawiają dwie kwestie: po pierwsze, stwierdzenie 
istnienia podobieństwa pomiędzy przepisem uregulowanym, a fak-
tem nieunormowanym. Po drugie, ustalenie konsekwencji prawnych 
wynikających z faktu unormowanego dla faktu nieunormowanego w 
oparciu o stwierdzone podobieństwo. W pierwszym powyżej rozwa-
żanym przypadku, należy zwrócić uwagę na fakt, że niekiedy nie 
występuje tylko jedno rozwiązanie- jedna analogia. Dlatego też sto-
sowanie rzeczonego argumentu, prowadzi do podjęcia wyboru, która 
sytuacja jest najbliższa i najbardziej adekwatna w stosunku do faktu 
nieunormowanego, co jest kwestią postrzegania rzeczywistości przez 
podmiot stosujący prawo, i tym samym daje mu dużą swobodę. Ta-
kie rozwiązanie, z pewnością podważa pewność prawa i bezpieczeń-
stwo w wymiarze prawnym. 

Odwoływanie się do argumentu z podobieństwa, w zależności 
od gałęzi prawa, jest inaczej oceniane, co już wcześniej zostało 
wskazane37. Stosowanie wnioskowania per analogiam jest zjawi-
skiem powszechnym na gruncie prawa cywilnego, czego dowodem 
jest liczne orzecznictwo. W jednej ze swych uchwał, Sąd Najwyższy 
wskazał, że do doprowadzenia linii elektrycznej oraz instalacji wo-
dociągowych należy stosować przepisy o ustanowieniu służebności 
gruntowej38. W wyroku z dnia 27 października 2004 r. Sąd Najwyż-
szy, stwierdził natomiast, że w stanie prawnym obowiązującym 
przed wprowadzeniem do kodeksu cywilnego przepisów dotyczą-

                                                 
36 L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Towarzystwo Naukowe Or-

ganizacji i Kierowania. ,,Dom organizatora”, Toruń 2009, s. 158.. 
37 W niniejszym opracowaniu temat ten został poruszony w rozdziale 2. 
38 Uchwała SN z dnia 17 stycznia 2003 r., III CZP 79/02, OSNC 

2003/11/142. 
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cych „leasingu, do umowy leasingu należy stosować w drodze ana-
logii przepisy umów nazwanych, do których umowy leasingu były 
najbardziej zbliżone, lub których elementy zawierały, z uwzględnie-
niem celu i funkcji społecznej umowy leasingu”39. Bardzo podobnie 
Sąd Najwyższy orzekł w wyroku z dnia 9 lipca 2003 r., zgodnie z 
którym „do umowy deweloperskiej jako umowy nienazwanej stoso-
wać przepisy regulujące umowy pokrewne, zawierające elementy 
umowy deweloperskiej, biorąc pod uwagę stopień odrębności tej 
umowy oraz uwzględniając cel i społeczną funkcję wspomnianej 
umowy”40. 

Odpowiedź na pytanie, będącą tezą niniejszej pracy, jest 
twierdzące - stosowanie argumentum a simili w prawie cywilnym nie 
stoi w opozycji do zasady legalizmu. Argument z podobieństwa dla 
prawa cywilnego ma olbrzymie znaczenie. Pozwala wypełnić wiele 
luk, które na gruncie rzeczonej gałęzi prawa są bardzo często spoty-
kane. Umacnia to z pewnością poczucie sprawiedliwości społecznej i 
ułatwia spełnienia wymogów precyzyjnego rozumienia i stosowania 
prawa. Prawo nie nadąża nad postępem, nad ciągle zmieniającą się 
rzeczywistością, dlatego też, dzięki analogii, prawo lepiej dostoso-
wuje się do ludzkich potrzeb, bez konieczności wprowadzania cią-
głych nowelizacji. Ponadto, wnioskowanie per analogiam pozwala 
przeciwdziałać próbom obejścia przepisów prawnych. Przez państwo 
praworządne, należy rozumieć nie tylko takie państwo, które ściśle 
przestrzega obowiązującego prawa w sferze zarówno jego stanowie-
nia, stosowania jak i egzekwowania. Takie pojmowanie doprowadzi-
łoby do całkowitego wykluczenia możliwości stosowania argumen-
tum a simili, które nota bene nie jest uregulowane w żadnym przepi-
sie prawnym. 

 
Zakończenie 
Argumentum a simili jest podstawową i najczęściej używaną 

dyrektywą interpretacji przepisów prawnych. Występuje w dwóch 

                                                 
39 Wyrok SN z dnia 27 października 2004 r., III CK 414/03, LEX nr 

146346.. 
40 Wyrok SN z dnia 9 lipca 2003 r., IV CKN 305/01, OSNC 2004/7-

8/130. 
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formach: analogii z ustawy (analogia legis) i analogii z prawa (ana-
logia iuris). Analizując orzecznictwo i doktrynę, doszłam do wnio-
sku, że w prawie cywilnym, korzystanie z rzeczonego argumentu jest 
zjawiskiem dość powszechnym. Nawet ze względu na samą zasadę 
swobody umów, trudno wyobrazić sobie używanie przepisów oma-
wianej gałęzi prawa bez wnioskowania per analogiam. Stosowanie 
argumentum a simili w prawie cywilnym uzależnione jest od speł-
nienia pewnych warunków. Po pierwsze, należy stwierdzić, że okre-
ślony fakt nie został unormowany przez przepisy prawne. Po drugie, 
konieczne jest ustalenie istnienia takiego przepisu prawnego, który 
reguluje sytuację pod istotnymi względami podobną do faktu nie-
unormowanego. Następnie, należy powiązać podobne lub takie same 
konsekwencje prawne wynikające z faktu unormowanego dla faktu 
nieunormowanego w oparciu o stwierdzone podobieństwo. 

Warto pamiętać, że zbyt pochopne stosowanie argumentum a 
simili niesie za sobą ryzyko podważenia pewności prawa i biorące 
się z niej poczucie bezpieczeństwa. Taka sytuacja stoi w opozycji do 
idei praworządności. Jednakże w przypadku prawa cywilnego, które 
cechuje dynamizm stanów faktycznych, obowiązkiem sędziego jest 
odpowiednie uzupełnianie przepisów, jeżeli nie wyrażają trafnie woli 
ustawodawcy. Stosowanie argumentum a simili zatem pozwala do-
stosować ustawodawstwo do ciągle zmieniającej się rzeczywistości 
oraz przede wszystkim wypełnia luki prawne, co niewątpliwie uła-
twia spełnienia wymogów sprawiedliwości społecznej i realizacji 
idei państwa prawa. 

 
Streszczenie: 
Argumentum a simili, nazywany również argumentem z podo-

bieństwa, jest jednym z najczęściej używanych reguł inferencyjnych 
stosowanych w praktyce prawniczej. Znajduje zastosowanie przy 
usuwaniu luk prawnych, dlatego też korzystanie z rzeczonego argu-
mentu, jest zjawiskiem dość powszechnym na gruncie prawa cywil-
nego. Niniejszy artykuł porusza problematykę stosowania wniosko-
wania per analogiam w prawie cywilnym w relacji do zasady prawo-
rządności.  

Słowa kluczowe: argumentum a simili, analogia, prawoznaw-
stwo, prawo cywilne, teoria prawa, praworządność, 
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Summary: 
Argumentum a simili in context of the rule of law 
Argumentum a simili, also known as a argument from similar 

thing, is one of the most used rules of inference in legal practice. Is 
applicable in order to remove legal loopholes, which often occur in 
civil law. This article deals with a problem of using reasoning per 
analogiam in Polish civil law in relation to the rule of law.  

Keywords: argumentum a simili, analogy, jurisprudence, civil 
law, theory of law, rule of law 
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Marta Pietrycha 

 
Prawo dziecka do wychowania w rodzinie 

 
Wstęp 
Dzieciństwo jest istotnym okresem w życiu każdego człowie-

ka. Nazywane jest często okresem ,,słodkiego dzieciństwa”1.Jest ono 
przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin naukowych, w tym 
filozofii, etyki, medycyny, psychologii, medycyny, pedagogiki itp. 
Ma charakter interdyscyplinarny. Jednym z jej zagadnień jest ochro-
na praw dziecka. Oprócz podstawowych praw wynikających z natury 
człowieka dziecko posiada prawa dodatkowe. Prawa te spisane są w 
odrębnych dokumentach. Dotyczą one dziecka, jak i jego opiekuna, 
rodzica. 

 
1. Pojęcie praw człowieka 
W literaturze przedmiotu pojęcie prawa definiowana jest jako 

zespół norm postępowania uznanych bądź ustawionych przez pań-
stwo. Według M. Balcerek normy te wyrażają ,,interesy i dążenia 
klasy panującej w danym społeczeństwie i jej sojuszników klaso-
wych”2. W encyklopedii, prawa człowieka określane są zespołem 
,,wolności i praw niezbywalnych przysługujących każdemu człowie-
kowi”3. A więc zwrócono uwagę na to, iż prawa te przysługują każ-
demu z nas, nie możemy się ich zrzec.  

Kolejną cechą praw człowieka jest ich nienaruszalny charak-
ter. Jak podaje J. Krukowski: prawa człowieka wynikają przede 
wszystkim z godności istoty ludzkiej, są więc nienaruszalne i nie-
zbywalne. Idąc za Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej art. 30 – 
,,przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wol-
ności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej 
poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”4. 

                                                 
1 J. Krukowski (red.), Rzeczywistość dziecka, Tarnów 2012, s. 81. 
2 M. Balcerek, Prawa dziecka, Warszawa 1986. s. 12. 
3 B. Hołyst, Wielka encyklopedia prawa, Białystok – Warszawa 2000, 

s. 723. 
4 J. Krukowski (red.), Rzeczywistość…, s. 66. 
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Jak już wcześniej wspomniano – prawa człowieka przysługują 
każdemu. Mowa jest tu zarówno o kobietach, mężczyznach, dzie-
ciach. Dlatego też jak czytamy: prawa człowieka ,,przysługują każ-
dej istocie ludzkiej, a więc zarówno mężczyźnie i kobiecie, dziecku 
jak i dorosłemu czy starcowi, mieszkańcowi Europy, jak i Afryki, 
katolikowi, jak i muzułmaninowi czy ateiście, robotnikowi, jak i 
miliarderowi”5.  

 
2. Podstawowe prawa dziecka 
Przechodząc do charakterystyki praw dziecka warto dodać, iż 

przysługują im nie tylko uniwersalne prawa człowieka, ale także inne 
prawa – prawa dodatkowe. Prawa te zostały zawarte w Konwencji 
Praw Dziecka, gdzie znajdziemy ,,pewne modyfikacje praw uniwer-
salnych, dostosowując je do potrzeb i możliwości dziecka”6. Według 
Konwencji Praw Dziecka - art. 1 – ,,dziecko oznacza każdą istotę 
ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem 
odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”7. 

Mówiąc o prawach dziecka mamy na uwadze ,,zespół uprawnień 
wynikających z praw obywatelskich w danym społeczeństwie. Prawa te 
ustalają status dziecka w społeczeństwie, państwie i rodzinie”8. Dlatego 
też podaje się, że są one integralną częścią praw człowieka. Zdaniem E. 
Czyż prawa dziecka odnoszą się do relacji państwo – dziecko. Bowiem 
to państwo bierze na siebie odpowiedzialność w zakresie jego ochrony. 
Status dziecka różni się od statusu dorosłej osoby. Nie pozwala on 
dziecku na bezpośrednie korzystanie z tych praw. Bowiem dziecko jako 
osoba niepełnoletnia nie posiada ,,zdolności do czynności prawnych, w 
związku z czym w jego interesie w praktyce występują dorośli”9. Stąd 
też państwo jest gwarantem praw, zaś realizatorami praw dziecka są ich 
rodzice bądź opiekunowie. 

                                                 
5 J. Bińczycka (red.), Prawa dziecka: deklaracje i rzeczywistość, War-

szawa 1993, s. 21 – 22. 
6 Tamże, s. 22. 
7 B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik, O prawach dziecka, Toruń 

1994, s. 11. 
8 A. Kwak, A. Mościskier, Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie, War-

szawa 2002, s. 44. 
9 E. Czyż, Szkoła Praw Człowieka: prawa dziecka, Warszawa 1998, s. 132. 
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Idąc za M. Balcerek,,przez ustanowienie praw dzieci w pań-
stwie dziecko awansowało z przedmiotu na podmiot, z biernego sta-
tysty na pełnoprawnego obywatela, któremu prawo zapewnia odpo-
wiednie warunki do życia, do prawidłowego wychowania i rozwo-
ju”10. Dzięki nadaniu praw dziecku zostały ograniczone częściowo 
prawa dorosłych do dziecka, zwłaszcza rodziców. Dodatkowo zwró-
cono uwagę na obowiązki i powinności dorosłych, a co ważne roz-
szerzono je w stosunku do dziecka. 

Prawa to również normy chroniące ludzi. Ochrony tej wyma-
gają najbardziej dzieci. To im należą się dodatkowe prawa – zwane 
prawami dziecka. Prawa te określają miejsce dziecka w społeczeń-
stwie i rodzinie. Dają one dziecku specjalne uprawnienia, które 
,,mają mu zapewnić odpowiednie warunki do życia i pełnego rozwo-
ju jego osobowości”11. Dużą rolę przypisuje się tu rodzicom i opie-
kunom, którzy są strażnikami ich praw. Dość często w literaturze 
przedmiotu mówi się o prawach dziecka. Temat ten cieszy się wielką 
popularnością. Obrońcy praw dziecka, twierdzą, iż ,,dzieci nie tylko 
powinny być wysłuchane, a ich poglądy w kwestiach rodzinnych, 
szkolnych czy czasu wolnego uwzględniane; dzieciom należy także 
dać możliwość zabrania głosu”12. 

 
3. Dokumenty o prawach dziecka 
Pierwszym dokumentem na, który warto zwrócić mówiąc o 

prawach dziecka jest Konwencja Praw Dziecka. Do jej uchwalenia 
przyczyniło się kilka wydarzeń. Pierwszym inicjatorem był L. 
Rajchman, który po II wojnie światowej wyszedł z inicjatywą utwo-
rzenia ,,organizacji działającej na rzecz dobra dzieci całego świa-
ta”13. Powstało wówczas UNICEF, a więc Fundusz Narodów Zjed-

                                                 
10 M. Balcerek, Prawa…, s. 25. 
11 Europe Direct – Olecko, „Mam prawo do … – Prawa dziecka w Unii Eu-

ropejskiej”, Wyd. SOC, s. 1, http://europedirect-
olecko.pl/templates/440/files/file/direct-prawa-dziecka-A5.pdf, (dostęp: 30 
marzec 2017). 

12 B. Smolińska – Theiss (red.), Rok Janusza Korczaka 2012, Warszawa 
2013, s. 333.  

13 M. Potapowicz, M. Krauzowicz, P. Przybylski (red.), Prawa dziecka 
po przytępieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 9. 
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noczonych na Rzecz Dzieci. W 1978 roku Komisja Praw Człowieka 
– ONZ rozpoczęła już swoje pracę nad projektem Konwencji o Pra-
wach Dziecka. Zanim ją uchwalono ,,dzieci nie były chronione w 
sensie prawnym, a dorośli traktowali je jako byty niepełnosprawne, 
na zasadzie – dzieci jeszcze nie mogą, jeszcze nie rozumieją, nie 
wiedzą, jeszcze nie są”14. Po długich dyskusjach przyjęło Konwencję 
o Prawach Dziecka. Wydarzenie to wpisało się na dzień 20 listopada 
1989 roku. Obecnie Konwencja ta jest jednym z najważniejszych 
dokumentów chroniących prawa dziecka.  

Poza wyżej wymienionym dokumentem w Polsce obowiązuje 
również: ,,Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 24 – 
Prawa dziecka), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72), 
Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka”15. Konwencję określa się także 
,,Światową Konstytucją Praw Dzieci”16. To dzięki niej dziecko trak-
towane jest jako osoba. Do głównych jej założeń należy: 

 traktowanie dziecka jako odrębnej jednostki wymagającej 
szczególnej opieki, 

 szacunek dla jego indywidualności, 
 traktowanie rodziny jako najlepszego środowiska wycho-

wawczego, 
 wspieranie rodziny przez państwo17. 
Powyższe postulaty odnoszą się do dziecka przed i po jego 

urodzeniu. Dodatkowe prawa zostały przyznane dzieciom: upośle-
dzonym, niepełnosprawnym oraz pozbawionych rodziców18. Prawa 
te są stale nadzorowane. Dlatego też te państwa, które przyjęły Kon-
wencje Praw Dziecka mają obowiązek realizować jej postanowienia. 
Kontrole tę sprawuje komitet ds. Praw Dziecka. Kontroluje ona pań-
stwa, sprawdza czy wywiązują się one ze swoich zadań.  

                                                 
14 Tamże. 
15 Europe Direct – Olecko, „Mam prawo do…, s. 1. 
16 D. Klus – Stańska, M. Szczepska – Pustkowska, Pedagogika wcze-

snoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009, s.136. 
17 M. Potapowicz, M. Krauzowicz, P. Przybylski (red.), Prawa dziec-

ka..,. s. 10. 
18 Tamże. 
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Polska przystępując do Unii Europejskiej przyjęła szereg 
przepisów mówiących o prawach dziecka. W porównaniu do ONZ, 
Unia Europejska nie posiada rozwiniętego systemu ochrony tychże 
praw. Większość z nich ma charakter rezolucji, deklaracji. Dlatego 
też nie są prawnie wiążące. Zachęcają one jedyne państwa do okre-
ślonych działań19. Tak więc Konwencja Praw Dziecka wychodzi z 
założenia, że dziecko jest ,,nie tylko przedmiotem troski i opieki, ale 
jest podmiotem praw i wolności, że jego głos powinien być wysłu-
chany i brany pod uwagę odpowiednio do stopnia dojrzałości”20. 
Dziecko ma być więc nie tylko ,,beneficjariuszem Konwencji, ale i 
aktywnym uczestnikiem w realizacji swoich potrzeb i interesów, 
praw i wolności”21. Dlatego też Konwencja jest drogowskazem ,,dla 
całego procesu wychowania dziecka”22. 

Według J. P. Grant Konwencja ,,wysoko uplasowała dzieci na 
porządku dziennym spraw krajowych i międzynarodowych. Spo-
łeczność międzynarodowa stworzyła twardy fundament dla nowej 
etyki na rzecz dzieci, etyki, która definiuje dzieci jako jednostki po-
siadające niezbywalne prawa o nie mniejszej wartości niż prawa 
dorosłych”23. Na mocy powyższych ustaleń nazywana jest 
,,kamieniem milowym w historycznym procesie starań o poprawę 
losu dzieci”24. 

Konwencja o Prawach Dziecka jest więc ,,uniwersalnym do-
kumentem, nie tylko chroniącym te prawa, ale pozwalającym na 
uświadomienie ludziom wartości ich dzieciństwa, a tym samym 
człowieczeństwa”25. 

Na uwagę zasługuje kolejny dokument – Katalog Praw Dziec-
ka. Mówi on o podstawowych potrzebach dziecka. Są one zaspoka-

                                                 
19 Tamże. 
20 M. Jakowicka, K. Stech (red.), Pedagogiczne aspekty Paktów Praw 

Człowieka i Konwencji Praw Człowieka. Założenia i rzeczywistość, Zielona 
Góra 2000, s. 167. 

21 Tamże, s. 168. 
22 Tamże. 
23 J. Bińczycka (red.), Prawa dziecka…, s. 15 – 16. 
24 Tamże. 
25 S. L. Stadniczeńko (red.), Konwencja Praw dziecka, Warszawa 2015, s. 9. 
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jane „dla dobra dziecka i w interesie społecznym”26. Prawa dziecka 
są ustawowym potwierdzeniem potrzeb dziecka. 

Katalog Praw Dziecka zawiera szereg praw. Obejmuje on 
przede wszystkim prawa obywatelskie dziecka, a więc prawo do 
obywatelstwa, prawo do nazwiska. Kolejne to prawo do życia, za-
bezpieczenia społecznego, prawo do korzystania ze wszystkich in-
nych praw niezależnie od narodowości, rasy, pochodzenia, płci, uro-
dzenia, wyznania, położenia społecznego, wykształcenia i zawodu. 
Dziecko ma także prawo do harmonijnego rozwoju, prawo do opieki 
ze strony społeczeństwa i państwa. Jego status wymaga od rodziny, 
państwa i społeczeństwa prawa do szczególnej ochrony, ochrony 
zdrowia, rozrywki, wypoczynku i nauki. Instytucje te chronią go 
przed demoralizacją, okrucieństwem i zaniedbanie. Dziecko ma 
również prawo do korzystania z kultury, prawo do udziału w twór-
czym rozwoju kultury narodowej27. 

 
4. Prawo do wychowania 
Prawo do wychowania w rodzinie jest jednym z praw dziecka 

przyznanym przez Konwencję. Jak podaje: ,,Dziecko dla pełnego i 
harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się 
w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozu-
mienia”28. Prawo do wychowania oznacza więc ,,uprawnienie każde-
go dziecka do posiadania rodziny, która organizuje mu odpowiednie 
środowisko opiekuńczo – wychowawcze, zapewniające jak najlepsze 
warunki rozwoju psychofizycznego i wychowania społeczno – mo-
ralnego”29. Mówiąc o wychowaniu należy odpowiedzieć sobie na 
pytanie – czym ono jest? Od kiedy używamy terminu wychowanie? 

Według Z. Mysłakowskiego ,,wychowanie istnieje prawdopo-
dobnie tak dawno, jak cywilizacja, i objawia się we wszystkich ra-
sach i pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. Jest to więc 
olbrzymia masa faktów stanowiących część socjalnego zachowania 

                                                 
26 M. Balcerek, Prawa…,. s. 26. 
27 Tamże. 
28 C. Schiff, Potrzeby dziecka…, s. 300.  
29 M. Balcerek, Prawa…, s. 405. 
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człowieka”30. Pitagorejski rozkaz – ,,therapeupaideian (Zatroszcz się 
o wychowanie!)”31 jest najlepszym dowodem na to, iż ,,filozoficzne 
myślenie już w swoich antycznych początkach nadawało szczególne 
znaczenie temu właśnie procesowi”32. Początkowo oznaczało ono 
,,żywienie, utrzymywanie kogoś przez dostarczanie mu środków do 
życia”33. A dobrze kogoś chować oznaczało więc ,,dobrze go odży-
wiać, hodować”34. Stąd też mówiąc o wychowaniu mówiono również 
o wychowaniu zwierząt i roślin. Już w XIX wieku pojęciu wycho-
wanie nadano znaczenia łacińskiego od słowa ,,e –dúcâre, czyli wy-
ciąganie, wydobywanie, wyprowadzanie czegoś ku górze”35. W pro-
cesie wychowania zwraca się więc uwagę ,,nie tyle na to, co wkłada 
się w tego, kto jest wychowywany, ale na to, co on ma wewnątrz i co 
trzeba wydobyć, rozwinąć i doprowadzić do dojrzałości”36. 

Zdaniem B. Suchodolskiego wychowanie jest 
,,przygotowaniem człowieka do zadań, jakie powstają w wyniku 
rozwoju współczesnej cywilizacji”37. Autor mówi o przysposobieniu 
jednostki do życia38. Z. Wroczyński ujmuje wychowanie jako 
,,system działań zmierzających do określonych rezultatów wycho-
wawczych”39. Autor twierdzi, iż współczesne wychowanie realizo-
wane jest w warunkach cywilizacji zmiennej dlatego też zadania 
wychowawcze przybierają postać bardziej złożoną wobec zadań z 
czasów względnej stabilizacji życia kulturowego i społecznego. 

                                                 
30 Z. Mysłakowski, Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, 

Warszawa 1964, s. 246. 
31 M. Dudzikowa, M. Czerpaniak– Walczak (red.), Wychowanie. Poję-

cia, procesy, konteksty, t. I, Gdańsk 2007, s. 27. 
32 Tamże. 
33 Tamże, s. 26. 
34 Tamże 
35 Tamże, s. 27. 
36 T. Pilch (red.), Encyklopedia XXI wieku, t. VII, Warszawa 2004, s. 332. 
37 M. Godlewski, S. Krawcewicz i in. (red.), Pedagogika. Podręcznik 

akademicki, Warszawa 1980, s. 18. 
38 Tamże. 
39 R. Wroczyński, Wprowadzenie do pedagogiki społecznej, Warszawa 

1966, s. 9. 
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W literaturze przedmiotu wychowanie można definiować w 
znaczeniu wąskim i szerokim. Przez termin wychowanie w jego wą-
skim znaczeniu będziemy rozumieć ,,świadome, celowe i specyficz-
ne pedagogiczne działanie osób z reguły występujących w ich róż-
nych zbiorach (rodzinnych, szkolnych, innych) dokonywane głównie 
przez słowo (i inne postacie interakcji, zwłaszcza przez przykład 
osobisty) zmierzający do osiągnięciu względnie trwałych skutków 
(zmian) w rozwoju fizycznym, umysłowym, społecznym, kulturo-
wym i duchowym jednostki ludzkiej”40. Zaś w znaczeniu szerszym 
wychowanie oznaczać będzie ,,oddziaływanie całokształtu specy-
ficznych pedagogicznych bodźców i doświadczeń ogólnospołecz-
nych, grupowych, indywidualnych, profesjonalnych i nieprofesjonal-
nych przynoszących względnie trwałe skutki w rozwoju jednostki 
ludzkiej w sferze fizycznej, umysłowej, społecznej, kulturowej i 
duchowej”41. 

Przy definiowaniu pojęcia wychowania w znaczeniu szerszym 
i wąskim należy zaznaczyć, iż bodźce i działalność wychowawcza 
„nie zostają ograniczone do działań celowych i świadomych”42. 
Termin – działania zastąpiono w literaturze słowem – bodźce. W 
takim rozumieniu wychowaniem jest to co wywołuje zmiany w sfe-
rze fizycznej, umysłowej, duchowej, społecznej i kulturowej43. Pod-
sumowując, wychowanie w szerszym znaczeniu tożsame jest z pro-
cesem socjalizacji, zaś w węższym oznaczać będzie ,,celową inter-
wencję w jej przebieg”44. 

 
5. Rodzina a wychowanie 
Na potrzeby niniejszego zostanie przedstawiona rodzina z per-

spektywy pedagogiki. 
Według A.W. Janke oraz S. Kawuli rodzin pokazuje swoją 

,,wewnętrzną strukturę, sens egzystencjalny oraz powiązania ze 
światem względem niej zewnętrznym zawsze w kontekście wycho-
                                                 

40 W. Pomykało (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa 1996, s. 917. 
41 Tamże, s. 918. 
42 Tamże. 
43 Tamże. 
44 D. Kalisiewicz (red.), .), Nowa encyklopedia powszechna, t. IV, War-

szawa 1997, s. 915. 
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wania (edukacji) człowieka”45. Dlatego też pedagodzy mówią o ro-
dzinie jako instytucji i mikrogrupie wychowującej. Rodzina ta posia-
da pewne cechy kreowane oraz modyfikowane przez świat ze-
wnętrzny. Z. Zaborowski twierdzi, że rodzina jest tą grupą wycho-
wawczą, w której to ,,rodzice są połączeni określonymi stosunkami 
wzajemnymi i relacjami z dziećmi, posiadający określone pozycje i 
role do realizacji norm i wartości, które uznają”46. 

Według Cz. Czapów rodzina jest podstawową oraz wszech-
stronną formą życia społecznego. To ona odpowiada za wychowanie 
dziecka i jego rozwój. Urodzenie się w takiej strukturze wyznacza 
dziecku nie tylko punkt startu lecz także określa jej podstawowe 
szanse w realizacji przyszłych celów47. R. Wroczyński mówi o ro-
dzinie jako naturalnym środowisku wychowawczym. W rodzinie 
,,dokonuje się podstawowy proces wychowania dziecka i wprowa-
dzenia go w krąg kontaktów społecznych”48. Z kolei E. Trempały 
uważa, że rodzina ,,może być nie tylko instytucja wychowania natu-
ralnego i spontanicznego, lecz także intencjonalnego”49. Dodatkowo 
E. Trempały mówi o rodzinie jako ,,o pierwszej i podstawowej insty-
tucji opieki, wychowania i kształcenia jednostki”50. 

Na uwagę zasługuje również definicja sformułowana przez Jan 
Paweł II, gdzie rodzinę uznaje się za ,,podstawową i niezastąpioną 
wspólnotą wychowawczą”51. Według papieża rodzina jest „środowi-
skiem stwarzającym najlepsze warunki przekazywania wartości reli-
gijnych i kulturowych, które pomagają w kształtowaniu własnej toż-
samości”52.  

                                                 
45 Z. Tyszka, Socjologia rodziny a pedagogika rodziny. Przedmiot ba-

dań – możliwości współdziałania badawczego, ,,Roczniki Socjologii Rodzi-
ny” 1998, t. X, Poznań, s. 82. 

46 B. M. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscypli-
narnym, ,,Forum pedagogiczne KSW” 2011, nr 1, Warszawa, s. 232. .  

47 Cz. Czapów, Rodzina a wychowanie, Warszawa 1968, s. 9. 
48 R. Wroczyński, Pedagogika społeczna, Warszawa 1985, s. 161 – 162. 
49 A. Janke, J. Brągiel, S. Kawula, Pedagogika rodziny. Obszary i pano-

rama problematyki, Toruń 2004, s. 30. 
50 Tamże. 
51 T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna…, s. 323. 
52 Tamże. 
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6. Rodzina – cele i zadania wychowania 
Rodzina to rodzice tworzący odpowiedni klimat i atmosferę. 

To miejsce przekazywania siebie w uczuciach, postawach, myślach. 
To ,,mądrość i dobroć rozumiana jako życzliwość i spolegliwość, 
nadaje tym działaniom koloryt ciepła, wzruszenia i głębi”53.  

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi osobami w 
środowisku dziecka. To oni rozpoczynają proces wychowania. Istotą 
rodziny jesttworzenie odpowiedniej sytuacji wychowawczej do 
rozwoju dziecka. Rodzice powinni wspierać i pomagać w budowaniu 
jego osobowości54. Stąd też według J. Izdebskiej wychowanie należy 
traktować w sposób holistyczny jako ,,zintegrowane działania i 
sytuacje nawzajem uzupełniające się, dopełniające, krzyżujące się, 
pozostające ze sobą wyraźnie w relacjach komplementarnych”55. 

Do głównych zadań rodziny wpisuje się więc wychowanie 
oraz rozwój dziecka. Dlatego też idąc za słowami Soboru Watykań-
skim II rodzice dając życie swoim dzieciom ,,w najwyższym stopniu 
są zobowiązani do wychowania potomstwa”56. Muszą więc być 
uznani za ,,pierwszych i głównych wychowawców”57.  

W literaturze wymienia się osiem podstawowych celi i zadania 
wychowania. Pierwszym z nich jest wszechstronne i harmonijne 
wychowanie jednostki. Jednostka ta ma być zdolna do aktywnego 
udziału w życia społecznym, ma posiadać ona również poczucie 
odpowiedzialności za losy swojej ojczyzny. Kolejny cele i zadania 
wychowania dotyczą wyposażenia człowieka w wartości oraz nie-
zbędne umiejętności do pełnienia określonych ról w społeczeństwie. 
Trzecim elementem jest wyposażenie jednostki w wiedzę. Wiedza ta 
ma być pomocna w rozumienia oraz prawidłowym odbiorze rzeczy-
wistości. Wychowanie ma za zadanie również kształtować przekona-
nia, postawy. Mówi o hierarchii wartości, rozwoju zainteresowań, 
talentów oraz zamiłowań pożądanych z punktu widzenia społeczne-

                                                 
53 B. Dymara (red.), Dziecko w świecie rodziny, Kraków 1998, s. 144. 
54 J. M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk, Świat rodziny. Pespekty-

wa interdyscyplinarna wobec wyzwań i zagrożeń, Toruń 2013, s. 285 – 286. 
55 E. J. Kryńska, J. Dąbrowska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.), 

Patriotyzm a wychowanie, Białystok 2009, s. 306. 
56 T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1996, s. 145. 
57 Tamże. 
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go, moralnego, i wychowawczego. Dzięki wychowaniu jednostka 
wdrażana jest do samowychowania, samokształcenia i samorealiza-
cji. To wychowaniu ukazuje nam aspiracje, pokazuje istotę dążeń, 
formułuje cele życiowe. Wychowanie dodatkowo wspomaga rozwo-
ju osób, u których występują problemy edukacyjne58. 

 
7. Metody wychowania 
Mówiąc o wychowaniu należy również wspomnieć o jego 

metodach. I tak w literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy 
podstawowe metody wychowawcze.  

Pierwsza metoda mówi o modelu autorytarnym. Model ten 
nazywany jest często modelem tradycyjnym, hierarchicznym. To 
głowa rodziny podejmuje jedynie decyzje. W swych rękach ma 
całkowitą władzę. Występuje tu szereg kar, często cielesnych. W 
rodzinie tej dzieci nie są szanowane, są obciążone wieloma 
obowiązkami. Nie ma mowy tu o akceptacji. Rodzice hamują rozwój 
ich osobowości, dzieci nie mogą podejmować żadnych decyzji. Nie 
mają także prawa do okazywania swoich upodobań, potrzeb. To 
rodzice stale narzucają im kolejne ograniczenia, nie mają one 
swobody59. Pojawiające się zakazy doprowadzają ich dzieci do 
buntu, poczucia winy, do zachowań defensywnych. Rezultaty 
wychowania autorytarnego pozornie wydają się korzystne. Rodzice 
nie zmieniają swojego zachowania, nie poddają się, dodatkowo czują 
się bardziej odpowiedzialni za swoje pociechy. Wierzą, że autorytet 
jest ich nieodłączną częścią. Według nich dzieci są dobrze 
wychowane, są pracowite i uprzejme. Niemniej jednak na co warto 
zwrócić uwagę – rozwój takich dzieci jest zaburzony, brakuje im 
pewności siebie. Narzucone przez rodziców zasady uniemożliwiają 
im zbudowanie własnego systemu wartości. Dziecko, od którego 
wymaga się punktualności, w późniejszym czasie może być 
punktualneale może ono zostać także notorycznym spóźnialskim. 

                                                 
58 L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w 

zarysie, Jelenia Góra 2012, s. 16 – 17. 
59 A. Bacus, Jak zdobyć autorytet u dziecka, Warszawa 2008, s. 14. 
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Bowiem bez swobody nie nauczy się wyciągać wnioski, 
podejmować decyzji60. 

Drugi model to model pesymistyczny. Występuje on w 
rodzinie, w której to dziecko może decydować samo o sobie. 
Rodzice nie kierują jego zachowaniem. Nadal jest dla nich 
najważniejszy. W takiej rodzinieto dziecko wymaga. Rodzice są do 
jego dyspozycji. Charakterystyczną cechą jest więc „całkowita 
nieobecność ograniczeń narzucanych wszechwładzy dziecka”61. 
Dziecku pozwala się na wszystko, niczego nie zabrania, wszystko 
może.Z perspektywy osób trzecich dziecko wychowywane w takim 
modelu jest szczęśliwe. Tak naprawdę żyje w niepokoju. Nie czuje 
się ono bezpiecznie. Popełnia liczne błędy. Rodzice nie kierują jego 
czynami. Wychowanie w rodzinie pesymistycznej niesie wiele 
konsekwencji dla dziecka. Dziecko to nie będzie odpowiedzialne za 
swoje postępowanie. Bowiem od początku rodzice nie zmuszali do 
obowiązków. Dzieci są nieposłuszne a matki pełne nadziei, dobrej 
woli. Rodzice są zmęczeni i wybuchowi po prowokacjach swoich 
dzieci62. 

Ostatni, trzeci model to model komunikacyjny. Jest on nowym 
i przyjaznymsposobem wychowania dzieci. Opiera się na dwóch 
zasadach. Pierwsza zasada mówi o szacunku do dziecka. Według 
niej z dzieckiem należy się liczyć. Brać pod uwagę jego zdanie. 
Druga zaś mówi o posłuszeństwie i zrozumieniu. Według niej 
dziecko ma dobre chęci i jest w stanie wszystko zrozumieć. 
Właściwe zastosowanie omawianej metody komunikacyjnej 
prowadzi do prawidłowego jego wychowania na drodze zdrowego 
rozsądku i słów. W takiej rodzinie, rodzice wyjaśniają przyczyny 
istniejących zakazów. Dzieci mogą łatwo korygować swoje 
zachowania. Rodzice darzą ich wielkim szacunkiem, biorą pod 
uwagę ich potrzeby oraz pragnienia. Informują ich w sposób jasny 
oraz przekonujący. W wychowaniu rezygnują oni z klapsów i kar, 
ograniczają zakazy oraz rozwijają umiejętność słuchania. Pomimo 
licznych zalet możemy jednak zaobserwować również wady. 

                                                 
60 Tamże, s. 14 – 15.  
61 Tamże, s. 15. 
62 A. Bacus, Jak zdobyć…, . s. 16. 
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Podstawową wadą omawianego modelu jest to, iż sprawdza się on 
jedynie w przypadku łatwych dzieci, z którymi to matka i ojciec nie 
ma problemów. Rodzice są tu dyplomatami i psychologami. 
Rezygnują oni ze swojego autorytetu. Tłumaczą lecz nie oczekują na 
żadne rezultaty. Zdaniem ich małe dziecko nie potrafi myśleć 
racjonalnie. Dlatego też nie można oczekiwać od dziecka wykonania 
konkretnejczynność z podaniem powodu, nie skłonimy go na 
przykład do zjedzenia obiadu odwołując się do jego potrzeb i 
rozwoju. Rodzice nie mają wystarczająco dużo argumentów by 
przekonać je. Stają się wobec tego ulegli. 

 
Wnioski 
Coraz częściej w literaturze przedmiotu omawiane są prawa 

dziecka. Temat ten cieszy się dużą popularnością. Jednym z praw 
dziecka jest prawo do wychowania w rodzinie. Prawo to zostało 
przyznane przez Konwencje Praw Dziecka wedle, której „Dziecko 
dla pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno 
wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, 
miłości i zrozumienia”63. Prawo do wychowania oznacza więc 
,,uprawnienie każdego dziecka do posiadania rodziny, która organi-
zuje mu odpowiednie środowisko opiekuńczo – wychowawcze, za-
pewniające jak najlepsze warunki rozwoju psychofizycznego i wy-
chowania społeczno – moralnego”64. 

Dla podkreślenia rangi praw dziecka 7 listopada 2014 roku 
Sejm RP uchwalił Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Obecnie ob-
chodzimy go 20 listopada. Według minister edukacji narodowej J. 
Kluzik –Rostkowska oraz Rzecznika Praw Dziecka – M. Michalak: 
,,ustanowienie takiego dnia, uświadomi dzieciom, iż mają swoje 
prawa i powinni wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypo-
minać, ze mają tych praw zawsze przestrzegać”65. 

 

                                                 
63 C. Schiff, Potrzeby dziecka…, s. 300. 
64 M. Balcerek, Prawa…, s. 405. 
65 MEN, To już dziś – Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka!, 

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/to-juz-dzis-ogolnopolski-dzien-
praw-dziecka.html (dostęp: 29 marzec 2017). 
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Streszczenie:  
Obecnie coraz częściej mówi się o prawach dziecka. Temat 

ten cieszy się ogromną popularnością. Nie bez przyczyny podkreśla 
się jego rangę w literaturze, prasie i mediach. To właśnie okres dzie-
ciństwa jest najważniejszym okresem w życiu człowieka. A rodzinie 
przypisuje się tu ogromną rolę. Bowiem to ona jest dla nich wzorem, 
przykładem. To ona jest pierwszym środowiskiem wychowawczym. 
Jednym z praw dziecka jest prawo do wychowania w rodzinie. Za-
tem, czym są prawa dziecka? Czym jest wychowanie? Jakie doku-
menty mówią o prawach dziecka?  

Niniejszy artykuł porusza kwestie praw dziecka. Definiuje po-
jęcie praw człowieka i praw dziecka. Opisuje prawa dziecka. Przed-
stawia podstawowe dokumenty dotyczące praw dziecka. Charaktery-
zuje rodzinę. Mówi o wychowaniu, celach, zadaniach i metodach 
wychowawczych.  

Słowa kluczowe: prawo, rodzina, dziecko, wychowanie. 
 
Summary: 
The right of the child to be brought up in the family 
Nowadays, more and more are talking about the rights of the 

child. This topic is extremely popular. Their rank is emphasized in 
literature and the media. What is more, the time of childhood is the 
most important period in human life. And the family have enormous 
role. Because the family is the model for them, an example. The 
family is also the first educational environment. One of the rights of 
the child is the right to be brought up in the family. So what are the 
rights of the child? What is upbringing? What documents speak 
about the rights of the child? 

This article addresses the issues of the rights of the child. De-
fines the concept of human rights and the rights of the child. It de-
scribes the rights of the child. It presents basic documents on the 
rights of the child. Characterizes the family. The article talks about 
upbringing, objectives, tasks and methods of upbringing. 

Keywords: law, family, child, upbringing. 
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Ewelina Żuchowska 

 
Obrazy sądów i rozpraw sądowych w literaturze 

 
Sądy są instytucjami zaufania publicznego, które stoją na stra-

ży prawa. Szukamy w nich sprawiedliwości i praworządności, do-
chodzimy swoich praw i roszczeń. Sądy wzbudzają w człowieku lęk, 
niepokój i respekt. Życzylibyśmy sobie, żeby wyroki trybunału były 
zawsze sprawiedliwe i wyrównujące poczucie krzywdy, a sędziowie 
bezstronni i uczciwi. Jest to niestety współcześnie trochę utopijna 
wizja sądownictwa. Zdarza się, że w zderzeniu z wymiarem spra-
wiedliwości czujemy pewien dysonans i niesmak, jesteśmy bezradni. 
Coraz częściej sprawdza się paremia prawnicza, że „nieznajomość 
prawa szkodzi” (łac. Ignorantia iuris nocet). Zaktualizowało się też i 
nabrało nowego znaczenia słynne komediowe powiedzenie: „Sąd, 
sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie”1. 

Gorzki obraz sądownictwa przedstawia też literatura. Najczę-
ściej przed sądem stają bezbronni chłopi i biedni ludzie. Nie potrafią 
się bronić, bo nie znają swoich praw. Otrzymują kary nieadekwatne 
do winy, spotyka ich krzywda. W literaturze często odbywa się sąd 
nad bohaterami nie tyle z punktu widzenia prawa, co moralności i 
etyki. 

Geneza i podstawy prawodawstwa sięgają czasów antycznych. 
Według Biblii największą Sprawiedliwością jest Bóg Wszechmogą-
cy, jego wyroki są zawsze sprawiedliwe i prawe. Ocenia nasze 
uczynki, widząc skruchę grzeszników miłosiernie wybacza, a za złe 
karze. „Sprawiedliwość Boża jest nagradzaniem i karaniem. Bóg 
sprawiedliwy ustanowił dla ludzi Prawo, które było podstawą Przy-
mierza i gwarantowało zbawczy porządek Boży w świecie i w życiu 
człowieka. Bóg okazywał sprawiedliwość, wypełniając swoje obiet-
nice i obdarowując naród wybrany zbawieniem. Sprawiedliwość 
Boża przejawiała się w Jego interwencjach przeciwko wrogom Izra-
ela. W czasach ucisku, wojen czy niewoli naród miał ufność, że Boża 

                                                 
1 Kwestia babci Leonii w słynnej komedii Sylwestra Chęcińskiego z 

1967r. opowiadającej o Ziemiach Odzyskanych - „Sami swoi”. 



72 
 

sprawiedliwość wyprowadzi go zwycięsko nawet z najtrudniejszego 
położenia”2.  

Pierwszym spisem praw był ustanowiony prze Boga dekalog. 
Dziesięć przykazań danych człowiekowi, które precyzują, jak żyć 
zgodnie z prawem boskim. Zbiór zawiera nakazy moralne, na któ-
rych kanwie oparte są podstawowe zasady życia społecznego i du-
chowego. Zgodnie z przekazem biblijnym tekst dekalogu, zapisany 
w Księdze Wyjścia łac. Exodus (Drugiej Księdze Mojżeszowej), 
został podyktowany Mojżeszowi przez Boga (na górze Synaj w trak-
cie ucieczki Izraelitów z Egiptu). Jest więc wyznaczonym przez Bo-
ga pierwszy kodeksem moralnym. Zasadniczy podział przykazań to 
podział na przykazania określające stosunek ludzi do Boga oraz na 
przykazania regulujące zasady życia we wspólnocie. Punktem odnie-
sienia prawości i sprawiedliwości jest zawsze Bóg. Według Pięcio-
księgu sprawiedliwość rozumiano jako wierne przestrzeganie naka-
zów Jahwe: „Na tym polega nasza sprawiedliwość, aby pilnie prze-
strzegać wszystkich tych poleceń wobec Pana, Boga naszego, jak 
nam rozkazał” (Pwt 6,25). Obowiązek czynienia sprawiedliwości 
ciążył przede wszystkim na tych, którym przysługiwały pewne pra-
wa w dziedzinie sądowniczej, a więc sędzia powinien wydawać 
sprawiedliwe wyroki, a sprawiedliwy świadek winien składać praw-
dziwe świadectwo (por. Wj 23,6-8). Sprawiedliwym był więc taki 
sędzia, który potrafił uczciwie usprawiedliwić niewinnego, przywra-
cając mu należne prawa3. 

Do konfrontacji między Sędzią, a człowiekiem dojdzie pod-
czas Sądu Ostatecznego, gdy Bóg przyjdzie „sądzić żywych i umar-
łych”. Biblijną ideę sądu ostatecznego doskonale wyraził J. Ratzin-
ger: „Poprzez śmierć człowiek wkracza w rzeczywistość niczym 
nieprzesłonioną, wkracza w prawdę. Skończyła się maskarada, fikcje 
i pozory. [...] Sąd polega na zrzuceniu wszystkich masek, które do-
konuje się w śmierci. Sąd jest samą prawdą, objawieniem prawdy. 
Ale prawda nie jest jakimś obojętnym neutrum. To Bóg jest Prawdą. 
[...] Prawdą osądzającą i ostateczną może być tylko prawda Boża. 

                                                 
2 A. Jaśko, Sprawiedliwość w Starym Testamencie, 

www.gilsonsociety.pl, (dostęp 20.04.2017). 
3 Tamże 
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Bóg jest Sędzią w tej właśnie mierze, w jakiej jest On Prawdą. [...] I 
ta Prawda wychodzi najpierw ku człowiekowi, aby go zbawić”4.  

Według Biblii najsprawiedliwszym sędzią jest Bóg, ale istnie-
je on w sferze sacrum. A na ziemi, wśród ludzi, symbolem biblijnej 
sprawiedliwości jest król Salomon. Był on synem Dawida, króla 
Izraela, i Batszeby, wdowy po Uriaszu. Po śmierci ojca, w bardzo 
młodym wieku, objął tron Izraela. Dzięki małżeństwu z córką fara-
ona zawarł trwały sojusz z Egiptem i mógł budować swoją potęgę i 
sławić Boga. Na lata jego panowania przypada największa świetność 
monarchii hebrajskiej. Według tradycji biblijnej za swą bogobojność 
i gorliwą wiarę otrzymał od Boga nagrodę. Według Księgi Królew-
skiej, podczas pobytu Salomona w Gibeonie w czasie snu ukazał się 
mu Bóg i rzekł: „Proś co ci mam dać”. Salomon poprosił więc o 
mądrość, aby mógł właściwie sądzić lud oraz rozróżniać dobro i zło. 
„Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum 
nieogarniony, jak piasek na brzegu morza. Toteż mądrość Salomona 
przewyższała wszystkich ludzi Wschodu i Egipcjan. (...) Wypowie-
dział bowiem trzy tysiące przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć” (1 
Krl 5, 9-12)5.  

Król słynął również ze swych sprawiedliwych wyroków. Naj-
słynniejsza opisana w Biblii historia wyrokowania Salomona, to spór 
dwóch kobiet o dziecko: „dwie nierządnice przyszły do króla i stanę-
ły przed nim. Jedna z kobiet powiedziała: «Litości, panie mój! Ja i ta 
kobieta mieszkamy w jednym domu. Ja porodziłam, kiedy ona była w 
domu. A trzeciego dnia po moim porodzie ta kobieta również poro-
dziła. Byłyśmy razem. Nikogo innego z nami w domu nie było, tylko 
my obydwie. Syn tej kobiety zmarł w nocy, bo położyła się na nim. 
Wtedy pośród nocy wstała i zabrała mojego syna od mego boku, 
kiedy twoja służebnica spała, i przyłożyła go do swoich piersi, poło-
żywszy przy mnie swego syna zmarłego. Kiedy rano wstałam, aby 
nakarmić mojego syna, patrzę, a oto on martwy! Gdy mu się przyj-
rzałam przy świetle, rozpoznałam, że to nie był mój syn, którego uro-
dziłam». Na to odparła druga kobieta: «Wcale nie, bo mój syn żyje, a 

                                                 
4 J. Ratzinger, Śmierć i życie wieczne, Warszawa 2000, s. 188. 
5 1 Krl 5, 9-12 [W:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia 

Tysiąclecia], Pallottinum, Poznań 1998. 
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twój syn zmarł». Tamta zaś mówi: «Właśnie że nie, bo twój syn 
zmarł, a mój syn żyje». I tak wykrzykiwały wobec króla. Wówczas 
król powiedział: «Ta mówi: To mój syn żyje, a twój syn zmarł; tamta 
zaś mówi: Nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje». Następnie król 
rzekł: «Przynieście mi miecz!» Niebawem przyniesiono miecz królo-
wi. A wtedy król rozkazał: «Rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i 
dajcie połowę jednej i połowę drugiej!» Wówczas kobietę, której syn 
był żywy, zdjęła litość nad swoim synem i zawołała: «Litości, panie 
mój! Niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali!» 
Tamta zaś mówiła: «Niech nie będzie ani moje, ani twoje! Rozetnij-
cie!» Na to król zabrał głos i powiedział: «Dajcie tamtej to żywe 
dziecko i nie zabijajcie go! Ona jest jego matką». Kiedy o tym wyro-
ku sądowym króla dowiedział się cały Izrael, czcił króla, bo przeko-
nał się, że jest obdarzony mądrością Bożą do sprawowania sądów.” 
(1 Krl 3, 16-28) 6 Król wielokrotnie dał się poznać swojemu ludowi, 
jako człowiek wielkiego intelektu. Przychodzili do niego poddani, 
prosząc o wydanie osądu, a jego wyroki były zawsze mądre i spra-
wiedliwe.  

Starożytni Grecy i Rzymianie w swej politeistycznej religii 
również posiadali bóstwa, które personifikowały sąd i sprawiedli-
wość. W Grecji były to boginie Dike i Temida. Temida to bogini i 
uosobienie sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku. Uchodziła 
za córkę Uranosa i Gai. Zanim Zeus poślubił Herę, pojął za małżon-
kę Temidę. Z ich związku narodziły się trzy hory – Eunomia, Ejrene 
i Dike (odpowiada za zachowanie równowagi i porządku w świecie) 
– oraz trzy Mojry, a także dziewica Astraja (uosobienie sprawiedli-
wości) oraz nimfa rzeki Erydanu (Eridanos). Według mitologii Te-
mida była główną doradczynią Zeusa. Przypisuje się jej między in-
nymi, że to ona radziła Zeusowi wziąć skórę z Amaltei. Według Jana 
Parandowskiego przewidziała wojnę trojańską. Jako jedyna z pierw-
szej generacji bóstw, pozostała na Olimpie. Tradycyjnie Temida była 
przedstawiana z rogiem obfitości, z wagą i mieczem, niekiedy z opa-
ską na oczach. Opaska na oczach symbolizuje bezstronność. Wize-
runki Temidy współcześnie spotkać można w sądach i instytucjach 

                                                 
6 1 Krl 3,16-28 [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Biblia 

Tysiąclecia], Pallottinum, Poznań 1998 
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prawa. Stała się ponadczasowym symbolem sprawiedliwego sądow-
nictwa i praworządności.  

W mitologii rzymskiej bóstwem sprawiedliwości jest tzw. Iu-
stitia - przedstawiana jako kobieta w długiej szacie, (w przeciwień-
stwie do Temidy bez opaski na oczach), wsparta na włóczni lub mie-
czu, trzymająca w ręku wagę, względnie szalki wagi w dłoniach. 
Wierzono, że żyła na ziemi, ale wraz ze wzrostem ludzkiej niego-
dziwości udała się na nieboskłon, stając się konstelacją Panny7. 
Rzymianie to naród, który miał największy wpływ na rozwój prawo-
dawstwa europejskiego. Uznaje się, że współczesny system sądow-
nictwa oparty jest na podwalinach antycznego prawa rzymskiego. 
Kodyfikacja prawa rzymskiego nastąpiła stosunkowo późno, bo do-
piero na przełomie II i III wieku n.e., wtedy to juryści rzymscy roz-
poczęli spisywanie komentarzy, które w skodyfikowanej postaci 
stały się jednym z najcenniejszych dziedzictw kulturowych średnio-
wiecznej Europy. Pierwsze prawo rzymskie było tzw. prawem zwy-
czajowym, niepisanym, przekazywanym drogą ustną. Prowadziło to 
niestety do wielu nadużyć, zwłaszcza ze strony sędziów, którzy wy-
wodzili się z najbogatszych warstw społecznych i najczęściej „nagi-
nali” prawo dla bogatszych. Ta rażąca niesprawiedliwość stała się 
impulsem do utworzenia specjalnej komisji, która zajęła się opraco-
waniem kodeksu. Efektem prac komisji był zbiór praw spisany na 
dwunastu tablicach (Prawo XII Tablic), ogłoszony między 451, a 
449 rokiem p.n.e. Większość zamieszczonych tam przepisów po-
święcono ochronie praw prywatnych. Prawo XII Tablic na długie 
lata stało się głównym źródłem prawa w starożytnym Rzymie. Cie-
szyło się dużym poważaniem w społeczeństwie, głównie ze względu 
na historię jego powstania, czyli uchwalenia na wniosek plebejuszy. 
Tekst ustaw został spisany na drewnianych tablicach i wystawiony 
na forum Romanum, które spłonęły w czasie najazdu Gallów w 390 
p.n.e. Zwyczaj (mos lub mos maiorum) miał ogromne znaczenie w 
późniejszym kształtowaniu się prawodawstwa pisanego. Przejmowa-
no wiele elementów prawa zwyczajowego, jak na przykład zakaz 
darowizn między małżonkami, czy zakaz małżeństw między krew-

                                                 
7 A. Kempiński, Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, War-

szawa 2001, s. 205. 
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nymi, co prowadziło do tego że wiele zwyczajów przetrwało w for-
mie niespisanej do końca państwa rzymskiego na zachodzie. W sta-
rożytnym Rzymie najbardziej ceniono obywateli zajmujących się 
prawem. Początkowo prawo komentowali kapłani, z czasem dołą-
czyli do nich znawcy prawa. Prócz znawców prawa istnieli też ad-
wokaci (oratores). Byli oni praktykami, znawcami formułek praw-
nych i mówcami sądowymi. Co ciekawe, znawcy prawa (dziś radcy 
prawni), czy też adwokaci nie otrzymywali zapłaty za swoje porady. 
Było to zabronione, dopuszczalne były za to inne formy zapłaty np. 
darowizny czy spadek. Niektórzy ze znawców prawa dorabiali się 
ogromnych fortun i majątków, jak chociażby Cyceron, który wyru-
szając w daleką podróż, co wieczór zatrzymywał się w jednej ze 
swoich willi. Sędziami w procesach byli na początku konsulowie, 
potem pretorzy, a w końcu sędziowie przysięgli wybierani spośród 
obywateli8. 

W kulturze polskiej prawodawstwo i sadownictwo odegrało 
równie ważne znaczenie co w kulturze Greków i Rzymian. Świadczy 
o tym choćby fakt, że wśród pierwszych zabytków języka polskiego 
mamy tzw. roty sądowe, są to zapisy zeznań i przysiąg sądowych. 
Pochodzą z końca XIV wiek, wtedy to najbiedniejsi, prości ludzie 
nie znali łaciny i składali je po polsku i tak je też zapisano. W archi-
wach zachowały się łacińskie adnotacje dotyczące rozpatrywanych 
niegdyś spraw (data i miejsce urzędowania sądu, uczestnicy procesu) 
- stąd wiemy, gdzie i kiedy dany tekst został wypowiedziany. Teksty 
te stanowią cenne źródło do poznania dziejów języka polskiego, a 
zwłaszcza jego dialektycznych odmian. Dają też obraz jak wyglądało 
pierwsze polskie sądownictwo. 

Różnorodne i ciekawe obrazy sądów przedstawia literatura, od 
typowych rozpraw w gmachach sądowych z udziałem urzędników 
państwowych, po tzw. sądy społeczne, zwyczajowe. Sędzią jest 
przysposobiony do stanowiska urzędnik, ale może nim też zostać 
zwykły człowiek i społeczność. Dezaprobatę budzi każdy przejaw 
sprzeniewierzenia się prawu, zarówno temu spisanemu, skodyfiko-
wanemu, jak i prawom, ustalonym przez daną zbiorowość. Nieprze-

                                                 
8 Prawo rzymskie, http://www.imperiumromanum.edu.pl, (dostęp 

20.04.2017) 
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strzeganie norm społecznych lub wykraczanie poza nie bywa po-
strzegane jak łamanie prawa i równie surowo karane. W sądownic-
twie najwyższe miejsce w hierarchii urzędników zajmują sędziowie. 
Funkcję tę powinni pełnić ludzie o nieposzlakowanej opinii.  

W „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza widzimy, że sędzia to nie 
tylko zawód, to również postawa i powołanie. Sędzia Soplica w 
przeszłości uczciwie sprawował swój urząd, zyskał dzięki temu sza-
cunek i poważanie wśród szlachty i chłopów. Jego dom jest ostoją 
polskości, gospodarz kultywuje polskie obyczaje i tradycje „Bo sę-
dzia w domu dawne obyczaje chował I nigdy nie dozwalał, by chy-
biono względu Dla wieku, urodzenia, rozumu, urzędu”9.. Pracujący w 
dworku chłopi szanują Soplicę, bo jest dobry i sprawiedliwy: „ Pan 
świata wie, jak długo pracować potrzeba; Słońce, Jego robotnik, 
kiedy znidzie z nieba, Czas i ziemianinowi ustępować z pola. Tak 
zwykł mawiać pan Sędzia; (...)"10 Ideałem byłoby, żeby każdy sędzia 
był taki jak bohater epopei.  

W większości przypadków opisanych w literaturze sądy są 
niestety niesprawiedliwe. Biedny człowiek niepotrafiący się bronić w 
zderzeniu z wymiarem sprawiedliwości zawsze przegrywa. Tym 
bardziej, że najczęściej przed sądem stawali chłopi (często dzieci 
chłopów), którzy nie znali swoich praw i nie potrafili się bronić. 
Widać to m.in. w noweli H. Sienkiewicza „Janko Muzykant”. Po-
zwany to biedny chłopiec, o artystycznej umuzykalnionej duszy, 
który chciał zobaczyć prawdziwe skrzypce schowane w dworskim 
kredensie. Niestety został przyłapany i potraktowano to jako próbę 
kradzieży, a że chłopiec przez swą artystyczna duszę odstawał od 
chłopskiej społeczności nikt nie bronił „odmieńca”. „Na drugi ǳień 
biedny Janek stał już przed sądem u wójta. Mieliż go tam sąǳić jako 
złoǳieja?… Pewno. Popatrzyli na niego wójt i ławnicy, Kara jak 
stał przed nimi z palcem w gębie, z wytrzeszczonymi, zalękłymi 
oczyma, mały, chudy, zamorusany, obity, niewieǳący, gǳie jest i 
czego od niego chcą? Jakże tu sąǳić taką biedę, co ma lat ǳiesięć i 
ledwo na nogach stoi? Do więzienia ją posłać czy jak?… Trzeba– ż 
przy tym mieć trochę miłosierǳia nad ǳiećmi. Niech go tam weźmie 

                                                 
9 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Kraków 2007, s.11. 
10 Tamże, s.11. 
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stójka, niech mu da rózgą, żeby na drugi raz nie kradł, i cała 
rzecz”11. Chłopiec ani jego matka nie potrafili się bronić, paraliżują-
co bali się sądu i nie potrafili zrozumieć, co się dzieje wokół nich. 
Kara jaką otrzymał Janko za swą rzekomą zbrodnię była nieade-
kwatna do przewinienia. Bohater po wykonaniu wyroku- chłoście, 
zmarł ciągle nie rozumiejąc, co złego zrobił.  

Doskonałym obrazem sądownictwa w epoce pozytywizmu jest 
wiersz Marii Konopnickiej „Przed sądem”. Tu również dziecko staje 
na ławie oskarżonych i nie ma pojęcia, co się dzieje wokół niego. 
Sądzony za kradzież chleba 12-letni chłopiec jest wychudzony i za-
gubiony, stoi w sądzie przed kratą i drży ze strachu. Czuje się przy-
tłoczony miejscem: 

 

„A dziwna była ta sala sądowa, 
Wielka i pusta, i ciemna, i chłodna, 
I bezlitosna, i łez ludzkich głodna. 
I nigdy dla nich nie mająca słowa 
Miłości bratniej, i taka surowa, 
Tak spiskująca ławkami w półkole 
Na ludzką nędzę i ludzką niedolę, 
Że Chrystus biały, co stał tam w pobliżu, 
Zdawał się cierpieć i drżeć na swym krzyżu”12. 
 

Chłopiec jest samotny, nikt go nie broni, bo jest sierotą. Nie 
ma obrońcy również dlatego, że jest biedny. Na szczęście trafił na 
mądrego sędziego i został skazany na naukę: „Blade czekało na wy-
rok surowy, I dotknął ręką jego płowej głowy, I rzekł: "Pójdź, dzie-
cię! ja cię uczyć każę!"13. Wyrok jest oczywiście odzwierciedleniem 
głównego hasła epoki - „praca u podstaw”. Zazwyczaj niestety los 
wiejskich dzieci kończy się dużo tragiczniej, na przykład tak jak w 
noweli „Janko Muzykant”.  

                                                 
11 H. Sienkiewicz, Janko Muzykant, www.wolnelektury.pl (dostęp 

9.04.2017r.). 
12 M. Konopnicka, Przed sądem, www.wolnelektury.pl (dostęp 

9.04.2017r.). 
13 Tamże 
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W innym pozytywistycznym utworze - powieści „Lalka” B. 
Prusa, przedstawione zostały dwa procesy. Pierwszy z nich dotyczy 
tytułowej lalki. Baronowa Krzeszowska oskarżyła panią Stawską o 
kradzież zabawki. „[...] Pani Krzeszowska od dawna nie cierpiała 
pani Stawskiej myśląc, że wszyscy w niej się kochają” i „chyba za to, 
że jest piękna i ma córeczkę jak cherubinek”14. Znów na ławie oskar-
żonych stoi biedny człowiek. Dla arystokracji rozprawa sądowa jest 
swego rodzaju rozrywką, przychodzą popatrzeć, bo nie mają innych 
zajęć. Natomiast dla skromnej i uczciwej Stawskiej jest to trauma-
tyczne przeżycie. W niektórych momentach rozprawa przypomina 
teatr, a oskarżenia baronowej wydają się być śmieszne i małostkowe. 
Na szczęście dzięki zeznaniom Wokulskiego pani Stawska zostaje 
uniewinniona, okazał się, że jej lalka jest rzeczywiście zabawką ku-
pioną w sklepie subiekta, a nie pamiątką po zmarłej córce baronowej. 
Rozprawa była prowadzona sprawiedliwie, przesłuchano świadków, 
a sędzia zakończył przewód słowami: „ Kazano nam wstać i usłysze-
liśmy wyrok najzupełniej uniewinniający panią Stawską. - Teraz - 
zakończył sędzia skończywszy czytanie - może pani podać skargę o 
potwarz. Zeszedł na salę, uścisnął za rękę panią Stawską i dodał:- 
Bardzo mi przykro, żem panią sądził, i bardzo mi przyjemnie, że mo-
gę powinszować"15. Proces o lalkę miał swój rzeczywisty pierwo-
wzór – Bolesław Prus zaczerpnął pomysł z autentycznej rozprawy w 
Wiedniu, o której czytał w gazetach. Drugi proces w powieści jest 
także wytoczony przez baronową. Tym razem oskarżyła studentów o 
niezapłacenie komornego. Studenci, w odróżnieniu od pani Staw-
skiej, byli winni, bo naprawdę nie zapłacili należności. 

Ciekawy i zarazem kontrowersyjny obraz sądu stworzył w 
swojej surrealistycznej powieści „Proces” F. Kafka. Już sam tytuł 
nasuwa skojarzenia interpretacyjne, sąd jest tu bardzo tajemniczą i 
abstrakcyjną instytucją. Oskarżony nie bardzo wie, gdzie się znajduje 
i nie ma pojęcia dlaczego stanął przed sądem. Bohater to trzydziesto-
letni Jozef K., który jest uczciwym, ale przeciętnym pracownikiem 
banku. Nie ma rodziny, wynajmuje pokój u pani Grubach. Pewnego 
ranka zjawiają się u niego dwaj mężczyźni, twierdzący, że są straż-

                                                 
14 B. Prus, Lalka, Kraków 2007, str. 96. 
15 Tamże, str. 98. 
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nikami. Proszą o przejście do drugiego pokoju i tam przeprowadzają 
z bohaterem przesłuchanie. Bohater ciągle próbuje dowiedzieć się, o 
co jest oskarżony, ale przesłuchujący go nadzorca nie potrafi na to 
odpowiedzieć. Radzi mu, by za bardzo się nie dopytywał i nie dysku-
tował. Jest to dopiero wstępne przesłuchanie, do kolejnego ma dojść 
już w sądzie. Józef został poinformowany o dacie i miejscu kolejne-
go wywiadu, ale nadal nie wie o co jest oskarżony. Na wstępie roz-
prawy dostaje naganę od sędziego za spóźnienie, jest to dość absur-
dalny początek surrealistycznego procesu, ponieważ bohater przybył 
do sądu punktualnie. Józef w trakcie przesłuchania próbuje się bronić 
i usilnie prosi o wyjaśnienie całej sytuacji. Tłumaczy, że został bez-
podstawnie oskarżony i niesłusznie aresztowany, konstatuje, że stał 
się ofiarą tajemniczej organizacji, na której usługach pracują przeku-
pieni funkcjonariusze i pracownicy sądu. Jest oburzony i zdenerwo-
wany tą koszmarną pomyłką systemu. Kolejne spotkanie z wymia-
rem sprawiedliwości znów odbywa się w normalnym mieszkalnym 
pokoju, co dodatkowo dezorientuje bohatera. O aresztowaniu dowia-
duje się wuj bohatera. Pomaga mu znaleźć adwokata. Zostaje nim 
znajomy krewnego – nieudolny adwokat Hulda. Prawnik chwali się 
znajomościami w środowisku prawniczym i lojalnie ostrzega bohate-
ra przed mechanizmem funkcjonowania sądu. Wyjaśnia obowiązują-
ce zasady sądownictwa: postępowania sądowe często są niejawne, 
akta oskarżenia nieudostępniane, procesy długotrwałe i monotonne, a 
przesłuchania mogą dobywać się o każdej porze dnia i nocy. Hulda 
nie ukrywa, że sądownictwo jest wielką biurokratyczną machiną i tak 
właściwie on jako adwokat niewiele może zdziałać. Ostatecznie 
zdezorientowany Józef K. zostaje skazany na kare śmierci. Wydaje 
się, że wyrok jest już z góry przesądzony. 

Obraz tego procesu można interpretować, w kategoriach poli-
tycznych, jako proces w państwie autorytarnym, gdzie oskarża się i 
skazuje niewinnych ludzi. Władza i sąd decyduje o życiu człowieka. 
Bohater został przez sąd uprzedmiotowiony, odczłowieczony i po-
zbawiony wartości. Józef był tylko kolejnym podmiotem postępowa-
nia administracyjnego.  

Powyższe literackie przykłady ukazują krzywdę ludzi posta-
wionych przed sądem, wynikającą często z nieznajomości prawa i 
nieumiejętności obrony w starciu z instytucją. Osądzać mogą jednak 
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również zwykli ludzie, społeczeństwo, które stoi na straży praw 
zwyczajowych, ustalonych przez daną zbiorowość. Nieprzestrzega-
nie norm społecznych lub wykraczanie poza nie bywa postrzegane 
jak łamanie prawa i równie surowo karane. 

Z takim przykładem sądu mamy do czynienia w powieści 
„Chłopi” W. S. Reymonta. Surowemu osądowi została poddana Ja-
gna. Bohaterka wyróżniała się w społeczności wiejskiej urodą i pre-
tensjonalnym sposobem bycia. Uwodziła mężczyzn, romansowała i 
nie pracowała tak ciężko, jak było to w zwyczaju lipeckich kobiet. 
Dbała o swoją urodę i była świadoma swoich wdzięków, co prze-
szkadzało, czującym zagrożenie wieśniaczkom. Lipce to bardzo 
hermetyczna społeczność i każde odstępstwo od ustalonego we-
wnętrznego systemu wartości spotyka się z dezaprobatą. Gromada 
nie toleruje indywidualności i sprzeciwia się wszelkiej „inności”. 
Jagna przez swą wyjątkowość czuje się wyalienowana, nierozumiana 
i bardzo samotna. Prowadzi ją to do wielu romansów i w rezultacie 
do zguby- zostaje osadzona przez mieszkańców i wygnana ze wsi.  

Człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny i musi się liczyć 
z ich konsekwencją. Należy przestrzegać obowiązujących norm, 
praw i zasad społecznych, ponieważ żyjemy w społeczeństwie. Nie-
szanowanie kodeksu prowadzi do anarchii i destrukcji społeczno-
państwowej. Skodyfikowane prawo wprowadza ład i porządkuje 
nasze życie. Jak widać w literaturze też odbywają się rozprawy są-
dowe, niestety często demaskują ułomności systemu prawa i pokazu-
ją, jak łatwo może dojść do nadużyć władzy sądowniczej. Pojęcie 
sądu jest w literaturze bardzo szerokie, sędzią może być urzędnik i 
zwykły człowiek, a proces może toczyć się w sądowym gmachu lub 
w ludzkim sumieniu. 

 

Streszczenie: 
W artykule pt. „Obrazy sądów i rozpraw sądowych w literatu-

rze” omówione zostały wybrane przykłady literackich obrazów wy-
miaru sprawiedliwości oraz tzw. sądy społeczne . Analizie poddane 
zostały utwory z kręgu literatury polskiej i obcej. Literatura przed-
stawia typowe rozprawy sądowe z udziałem urzędników państwo-
wych oraz tzw. sądy społeczne, zwyczajowe. Sędzią jest przysposo-
biony do stanowiska urzędnik, ale może nim też zostać zwykły 
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człowiek i społeczność. Dezaprobatę budzi każdy przejaw sprzenie-
wierzenia się prawu, zarówno temu spisanemu, skodyfikowanemu, 
jak i prawom społecznym, ustalonym przez daną zbiorowość. Nie-
przestrzeganie norm społecznych lub wykraczanie poza nie bywa 
postrzegane jak łamanie prawa i równie surowo karane. Niestety 
najczęściej przed sądem stają bezbronni chłopi i biedni ludzie. Nie 
potrafią się bronić, bo nie znają swoich praw. Otrzymują kary nie-
adekwatne do winy i spotyka ich wielka krzywda, a przecież Temida 
powinna być ślepa.  

Słowa kluczowe: sąd, rozprawa sądowa, niesprawiedliwość, 
wyrok, kara,  

 
Summary: 
Imagines of courts and trials at the literature 
The article "Imagines of courts and trials at the literature" con-

cerns selected examples of literary images of justice and the so-
called social courts. In this article polish literature compositions are 
analysed which present typical trials involving civil servants and the 
so-called social and customary courts. A judge is appointed as an 
officer, but it may also be ordinary man or even a community. Eve-
ryone disapproves any kind of manifestation of the misappropriation 
of law, both to the codified and as well as to the social laws estab-
lished by the community. Not obeying the social standards or go 
beyond of it is not perceived as breaking the law and as a conse-
quences is not severely punished. Unfortunately, the most vulnerable 
before the court are peasants and poor people. They cannot defend 
themselves because they do not know their rights. They receive in-
adequate punishments for being guilt, and they face great harm, but 
Themis should not be blind. 

Key words: court, trial, injustice, final judgment, punishment 
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Michał Solewicz 

 
Prawo w Internecie 

 

1. Prawo – informacje wstępne 
Artykuł, zatytułowany Prawo w Internecie poświęcony został 

tematowi, który jest niezwykle ważny w XXI wieku. Internet to wy-
nalazek, bez którego większość ludzi w dzisiejszych czasach nie 
potrafiłaby wyobrazić sobie życia. Użytkując tę globalną sieć war-
towiedzieć, jakie mamy prawa i w jakich okolicznościach możemy z 
nich skorzystać. Zagadnienie to zilustrowaliśmy podając kilka przy-
kładów, które mają na celu przedstawienie danego problemu. 

Na samym początku skupimy się na wyjaśnieniu terminu pra-
wa, ponieważ będzie on pełnił bardzo istotną rolę w naszym tekście. 
Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego 
podaje, że prawo to: 

1. ogół przepisów, norm prawnych, które normują stosunki 
między ludźmi, określają zasady ich postępowania lub zawierają 
zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą; prawodawstwo (…); 
2. norma prawna; ogólnie: ustawa, przepis, zakaz lub nakaz (…); 3. 
nauka prawa, o prawie, studia nad prawodawstwem; wydział uniwer-
sytetu zajmujący się tą nauką (…); 4. uprawnienie przysługujące 
osobie fizycznej lub prawnej; ogólnie: to, co komu przysługuje (na 
jakiejkolwiek podstawie), czego się ktoś może domagać; słuszne 
roszczenie, przywilej (…); 5. zasada, która rządzi procesami przyro-
dy i procesami społecznymi i której wykrywanie stanowi cel badań 
naukowych (…)1. 

Witold Doroszewski wymienia różne rodzaje praw, są to mię-
dzy innymi: prawo administracyjne, prawo autorskie, prawo cywilne, 
prawo handlowe, prawo państwowe, prawo pracy, prawo rzeczowe2. 
Natomiast w Nowym słowniku języka polskiego pod redakcją Bogu-
sława Dunaja pisze, że prawo to: 

                                                 
1 Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, (online) www: 

http://sjp.pwn.pl/doroszewski/prawo-I;5481244.html (dostęp 31.03.2017). 
2 Ibidem. 
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Całość obowiązujących, ustalonych norm i reguł porządkują-
cych życie w społeczeństwie, określających to, co dozwolone, a co 
zakazane i zagrożone karą; system przepisów obowiązujących w 
jakiejś dziedzinie życia społecznego lub regulujących zasady postę-
powania w jakimś zakresie działalności obywateli i instytucji; nauka 
o prawie; a także przepis, akt prawy, dotyczący danej kwestii i roz-
strzygający o tym, czy coś jest dozwolone, czy zakazane; reguły 
życia i postępowania powszechnie uznawane w społeczeństwie i 
przestrzegane ze względów moralnych, religijnych itp.; to, co komuś 
przysługuje, co wolno mu robić na mocy obowiązujących przepisów 
lub norm zwyczajowych; uprawnienie; naturalna zasada, prawidło-
wość rządząca światem przyrody, przebiegiem procesów chemicz-
nych i fizycznych, życiem społecznym itp., będąca przedmiotem 
zainteresowania nauki3. 

Prawo jest czymś, co stanowi ład i porządek w funkcjonowa-
niu społeczeństwa. Znajomość i przestrzeganie prawa jest gwarantem 
stabilności całego świata. Frederic Bastiat4, autor książki pt. „Prawo. 
Podstawy racjonalnej i sprawiedliwej organizacji państwa”, przeciw-
nik socjalizmu, z którym walczył uważa, że człowiek, aby mógł 
rozwijać się i w ogóle istnieć na ziemi, musi posiadać naturalne pra-
wa nadane mu przez Stwórcę. Tymi prawami są: prawo do życia, do 
swobodnego działania dla utrzymania siebiei swojej rodziny, oraz do 
własności, oczywiście pod warunkiem, że korzystając z nich nie 
pozbawia się tych samych praw innych. Istotne jest również to, że te 
trzy prawa są nierozłączne i jedno zniszczone niszczy dwa pozostałe.  

Człowiek jako istota społeczna ustanowił rząd i przekazał mu 
prawo ochrony nad wszystkimi ludźmi żyjącymi w społeczeństwie. 
Rząd uzyskał równieżprawo użycia siły dla legalnej obrony powyż-
szych trzech praw (prawo do życia, do swobodnego działania dla 
utrzymania siebie i swojej rodziny, oraz do własności). Biorąc pod 
uwagę niedoskonałość ludzkiego charakteru muszą być narzucone 
pewne reguły i sztywne granice, których człowiek nie może przekra-

                                                 
3 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 517. 
4 F. Bastiat, Prawo. Podstawy racjonalnej i sprawiedliwej organizacji 

państwa, tłum. J. Emil(online) www: http://mises.pl/wp-
content/uploads/2007/09/bastiat-prawo.pdf (dostęp 10.04.2017). 
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czać. Prawo, rząd, ustawodawcy, czy demokracja muszą być ograni-
czone w swoich działaniach, po to by w społeczeństwie panowała 
sprawiedliwość, wolność, szczęście i spokój. W każdym społeczeń-
stwie muszą panować określone prawa i zasady, jednakowe dla 
wszystkich.Jest to proste i oczywiste założenie, jednak w praktycz-
nym zastosowaniu, niestety nie zawsze przestrzegane. Dlatego też, 
warto znać swoje prawa i egzekwować ich przestrzeganie. W razie 
sytuacji, gdy prawa zaczynają być łamane, znajomość ich pomoże 
wyciągnąć odpowiednie konsekwencje. Przestrzeganie prawa jest 
niezwykle istotne w każdej dziedzinie życia, aby człowiek mógł bez 
obawy żyć, funkcjonować i korzystać ze wszystkich osiągnieć cywi-
lizacyjnych, w tym z Internetu.  

W XXI wieku to właśnie Internet odgrywa ogromne znaczenie 
i z czasem będzie odgrywał jeszcze większe, tak więc należałoby 
zainteresować się prawami tam panującymi. Warto wiedzieć, jakie 
mamy prawa i w jakich okolicznościach możemy z nich skorzystać 
użytkując tę globalną sieć. 

 
2. Zasięg i możliwości Internetu 
W Nowym słowniku języka polskiego Bogusława DunajaInter-

net to „największa ogólnoświatowa sieć komputerowa”5. Podobne 
wyjaśnienie tego terminu znajduje się w Wielkim słowniku języka 
polskiego, gdzie czytamy: „Internet - ogólnoświatowa sieć informa-
tyczna, składająca się z wielu połączonych ze sobą komputerów”6. 
Natomiast w Słowniku pojęć internetowo-reklamowych definicja 
brzmi następująco: „Internet – ogólnoświatowa sieć komputerowa, 
której funkcjonowanie oparte jest o protokoły TCP oraz IP”7, a w 
Niezależnym serwisie informacyjno-edukacyjnymco - to - 
jest.plInternet to:  

Sieć komputerów połączonych ze sobą za pośrednictwem in-
frastruktury telekomunikacyjnej. Termin ten pochodzi od angielskich 
                                                 

5 Nowy słownik języka polskiego, pod red. B. Dunaja, [b.m.] 2005, s. 190. 
6 Oficjalna strona internetowa Wielkiego słownika języka polskiego 

http://www.wsjp.pl/index.php?id-
_hasla=33275&id_znaczenia=4831091&l=10&ind=0 (dostęp 10.05.2016). 

7 Oficjalna strona internetowa firmy intensys (online), WWW: 
https://slownik.intensys.pl/definicja/34/internet/ (dostęp 10.06.2016). 
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słów Inter (między) oraz net lub network (sieć).Internet ma zasięg 
globalny, pozwala na wzajemną komunikację komputerów zlokali-
zowanych w dowolnym miejscu na Ziemi, gdzie tylko istnieje tech-
niczna możliwość podłączenia komputera do sieci8.  

W dwóch ostatnich źródłach definicje pojawiają się już bar-
dziej specjalistyczne. Zawierają dodatkowe wiadomości na temat tej 
globalnej sieci o nieograniczonych możliwościach i zasięgu. Internet 
to „coś” bez czego ludzkość dzisiejszych czasów nie mogłaby się już 
obejść. Dla wielu ludzi XXI wieku Internet jest środkiem, dzięki 
któremu mogą się kontaktować nie tylko ze swoimi znajomymi, ale 
także przyjaciółmi i rodziną, ponadto robią tam zakupy, grają w gry, 
a nawet pracują. W Internecie czytają i piszą wiadomości, oglądają 
programy telewizyjne, seriale, filmy, słuchają muzyki i przechowują 
ważne pliki. Internet zdominował cały dzisiejszy świat. Dzięki niemu 
każdy ma możliwość zamówić bilety do kina, czy teatru, albo opłacić 
rachunki nie wychodząc nawet z własnego łóżka. Potrzebny jest 
tylko dostęp do Internetu9. 

Bardzo łatwo dostrzec, że owy środek przekazu jest ogólno-
światowy i większość młodych ludzi korzysta z Internetu nie tylko w 
domu – z komputera, czy laptopa, ale również wszędzie tam, gdzie-
kolwiek się znajduje, dzięki ogólnodostępnym smartfonom, czy ta-
bletom. Rola, jaką spełnia Internet w życiu jednostki,oraz społeczeń-
stwa, jest ogromna i stale rośnie. Łatwo zauważyć, że siła tego środ-
ka przekazu jest już tak duża, że informacje tam zawarte wpływają w 
coraz większym stopniu na opinię społeczną. Dla niektórych ludzi 
wiadomości, komentarze, artykuły, newsypodane w Internecie są 
jedynym źródłem wiedzy, Internet jest „całym światem” współcze-
snego człowieka10. 

                                                 
8 Niezależny serwis informacyjno-edukacyjny co - to - jest.pl, (online) 

http://www.co-to-jest.pl/tag/-internet-definicja/ (dostęp 02.11.2016). 
9 INTERNET W CHMURZE, czyli dlaczego nie musisz się martwić, gdy cię-

żarówka przejedzie Ci laptopa?, (online):http://www.20thingsilearned.com/pl-
PL/cloud-computing/12 (dostęp 03.11.2016). 

10 A. Lepa,Współczesny obraz rodziny w mass mediach, 2009, (online)  
http://www.edukacjamedialna.pl/e107_plugins/content/content.php?cont

ent.105 (dostęp 07.05.2016). 
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Internet jest fascynującym i wysocetechnicznym systemem. 
Jest szkieletem pozwalającym istnieć niezliczonej ilości sieci. Dzięki 
połączeniu z Internetem każdy człowiek może uzyskać dostęp do 
otwartego, i co ważne nieustannie rozrastającego się: Wszechświata 
połączonych ze sobą stron i aplikacji internetowych. Tak naprawdę 
liczba stron w sieci prawdopodobnie jest taka sama, jak liczba neu-
ronów w mózgu człowieka lub gwiazd w Drodze Mlecznej!11. 

Iwona Cieślik-Guła12 pisze, że Internet jest również niezastą-
pionym i nieocenionym narzędziem edukacji. Ułatwia naukę i poma-
gaw rozwijaniu wszelkich zainteresowań. Jednak z korzystaniem z 
Internetu wiążą się również liczne zagrożenia. Autorka wymienia 
między innymi: wyłudzenia, oszustwa na aukcjach internetowych; 
nielegalne uzyskiwanie danych poprzez wyłudzanie poufnych infor-
macji osobistych, np. szczegółów karty kredytowej, podszywając się 
pod godną zaufania instytucję, której te informacje są rzekomo nie-
zbędne i pilnie potrzebne).  

Internet bardzo często jest miejscem przestępstw. Cyberprze-
stępczość kwitnie z kilku powodów. Po pierwsze statystyczny użyt-
kownik sieci, w chwili, gdy zostanie oszukany nie wie jakie podjąć 
kroki, aby przestępca został namierzony i ukarany. Co z tego wynika 
– nic nie robi z przestępstwem, daje za wygraną. Po drugie, osoba 
oszukana, gdy nawet wie, co należy zrobić, nie wierzy, że winnego 
uda się schwytać i z czasem rezygnuje z wyegzekwowania swoich 
praw. Kolejnym powodem licznych przestępstw internetowych jest 
brak strachu przed wymiarem sprawiedliwości. Oszuści ciągną swój 
proceder czując się całkiem bezkarnymi. Warto, więc wiedzieć w 
jakich sytuacjach zwrócić się o pomoc i jakie prawo nas chroni. Pra-
wo w Internecie powinno być tak samo przestrzegane, jak i w wszę-

                                                 
11 INTERNET W CHMURZE, czyli dlaczego nie musisz się martwić, gdy 

ciężarówka przejedzie Ci laptopa?, (online) 
http://www.20thingsilearned.com/pl-PL/cloud-computing/1(03.11.2016). 

12 I. Cieślik-Guła, Zagrożenia w Internecie, (online) WWW: 
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=-
s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8s_nl6pHQAhXGKi
wKHU6cDSEQFgg9MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.sp14gliwice.pl%2Fsi
de%2Fartykul_int.pdf&usg=AFQjCNHh1ms_8n57Ye3LGGLVvXO7HqSKq
w (dostęp 05.11.2016). 
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dzie indziej, a może i bardziej, właśnie ze względu na szeroki zasięg 
tego środka przekazu.  

 
3. Prawo w Internecie 
Piotr Waglowski w artykule Czy istnieje prawo internetowe?13 

pisze, że oczywiście nie mamy "kodeksu sieciowego", ale mamy 
szereg przepisów, które ciągle powstają i są stosowane w przypadku 
przestępstw internetowych. Prawo jako system jest z założenia spój-
ne, przykładowo – jeśli publikacja internetowa spełnia kryteria usta-
lone przez ustawę prawa prasowego, to wówczas taka publikacja 
internetowa będzie podlegała pod prawo prasowe. Podobnie jest jeśli 
chodzi o odszkodowania: art. 415 KC mówi: „Ktokolwiek uczynił 
szkodę drugiemu zobowiązany jest do jej naprawienia". Przepis ten 
nie wspomina ani o prasie, ani o włamaniu do domu, ani też o Inter-
necie, ale może mieć zastosowanie w tych wszystkich przypadkach. 
Jeśli chodzi o wykorzystanie tego prawa w przypadku przewinień 
internetowych to można je zastosować, np. w sytuacji, gdy ktoś do-
puści się opublikowania materiałów kompromitujących w Internecie, 
lub usunięciu ważnych plików z komputera. Rozważając dalej – jeśli 
coś spełnia kryterium utworu to jest oczywiście chronione przez 
prawo autorskie, niezależnie od tego, czy zostało opublikowane dru-
kiem, na stronie internetowej, w Usenecie, czy na IRCu. W takich 
przypadkach nie ma potrzeby wskazywać Internetu jako odrębnego 
bytu prawnego. Warto, więc pamiętać, że: 

Jeśli mamy prawo drogowe, wodne czy morskie, to możemy tez 
mieć internetowe. Czyli zasady regulujące działalnością związaną z 
Internetem14.  

Kancelaria Radcy Prawnego Dagmary Kuszewskiej15 na swo-
jej stronie internetowej podaje, że prawo w Internecie jest to pojęcie 
zbiorcze dla wszelkich działań prawnych podejmowanych przy uży-
ciu Internetu. Dodając przy tym, że: 
                                                 

13 P. Waglowski, Czy istnieje prawo internetowe?, (online) www: 
http://prawo.vagla.pl/skrypts/prawo_-internetowe.htm (dostęp 19.04.2017). 

14 Ibidem. 
15 Oficjalna strona internetowaKancelaria Radcy Prawnego Dagmary 

Kuszewskiej, Prawo w internecie,(online) www: 
http://kuszewska.pl/prawo-w-internecie.htm (dostęp 19.04.2017). 
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Najczęściej dotyczy ono umów zawieranych na odległość, któ-
re objęte są nieco odmiennymi regulacjami. Chodzi tu o sprzedaż 
konsumencką, a więc o umowę, w której kupującym jest konsument, 
a sprzedawcą podmiot profesjonalny. Konsument objęty jest szcze-
gólną ochroną, co wyraża się w możliwości odstąpienia od umowy 
bez podania przyczyny w oznaczonym czasie, czy inaczej ukształto-
wanej odpowiedzialności za wady zakupionego towaru16. 

Następną kwestią, która poruszona została na powyższej stro-
nie internetowej to wykorzystanie cudzych tekstów, czy zdjęć. Bar-
dzo często pojawia się ten problem w środowisku wirtualnym i wte-
dy nasuwa się pytanie, czy zostały naruszone czyjeś prawa autorskie, 
czy jeszcze nie. Jednak, żeby było możliwe udzielenie odpowiedzi 
na to pytanie, trzeba poznać okoliczności sprawy, ponieważ nie każ-
dy tekst i nie każde zdjęcie podlega ochronie prawno autorskiej. 
Czasem można poszukać ochrony w innej sferze prawa, np. poprzez 
wystąpienie z roszczeniami w oparciu o przepisy chroniące dobra 
osobiste. Kancelaria Radcy Prawnego Dagmary Kuszewskiej radzi 
więc, że jeśli udostępniamy swoje usługi w Internecie, posiadamy 
strony www, które mają różnego rodzaju funkcjonalności dla użyt-
kowników, powinniśmy być zainteresowani stworzeniem regulaminu 
korzystania z tychże usług, czy ze stron. Bardzo ważna jest polityka 
prywatności, dlatego teżwarto stworzyć dokument, który będzie za-
wierał informacje na temat sposobów gromadzenia i wykorzystywa-
nia informacji o użytkownikach oraz będzie wskazywał metody za-
bezpieczenia danych17. 

W Internecie bowiem, aż roi się od oszustów, którzy tylko 
czekają na naszą naiwność. Jest to bardzo łatwy i szybki zarobek, 
dlatego też naciągacze stosują coraz to nowsze chwyty. Z tego po-
wodu my jako użytkownicy musimy być bardzo czujni, aby nie dać 
się nabrać. W XXI wieku oszuści bardzo często podszywają się pod 
banki, które rzekomo wysyłają do nas e-maile. Po otwarciu takiego 
e-maila i wpisaniu loginu, oraz hasła możemy stracić wszystkie pie-
niądze z konta. Naciągacze podszywają się również pod urzędników, 
wysyłając e-maile podając się za Ministerstwo Finansów. Obiecują 

                                                 
16 Tamże 
17 Ibidem. 
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tam „zwrot podatku” w wysokości 1038 zł, co kusi potencjalnego 
poszkodowanego. Chcąc uzyskać podaną kwotę ludzie podają swoje 
dane i numery kart kredytowych, co kończy się kradzieżą pieniędzy. 
Podobne przykłady można tylko mnożyć. W ostatnim czasie modne 
stały się również kradzieże na portalach aukcyjnych typu Allegro.pl, 
czy Aliexpress.pl. Oszuści wysyłają do zwycięzcy aukcji podobne do 
oryginalnych wiadomości – powiadomienie, gdzie proszą o wpłatę 
pieniędzy na ich własne konto. Oszukani dopiero dowiadują się o 
dokonanym przestępstwie w chwili, gdy nie otrzymują zakupionego 
przedmiotu.  

Wyłudzenia zdarzają się ponadto na portalu społecznościo-
wym Facebook. Pojawiają się tam fikcyjne artykuły, które do złu-
dzenia przypominają treści przygotowywane przez portale informa-
cyjne. Jednakże po kliknięciu w podany link pojawia się prośba o 
podanie numeru telefonu. Następnie na podany numer zostaje wysła-
ny sms ze specjalnym kodem, po wpisaniu którego zostajemy wpisa-
ni do płatnej subskrypcji. Na Facebooku pojawiają się również fał-
szywe konkursy, które rzekomo użytkownicy wygrywają i również 
muszą podawać swoje numery telefonów. Oczywiście po podaniu 
numeru telefonu, zostają pobrane pieniądze z konta. W Internecie 
pojawiają się również oszuści, którzy oferują pracę bezrobotnym, 
wyłudzając od nich dane, a następnie zaciągając na nich kredyty. Po 
kilku tygodniach oszukany bezrobotny dowiaduje się, że musi spła-
cać wysokie raty kredytu18. 

Warto odnotować, jako ciekawostkę, że serwis, jakim jest Fa-
cebook, z którego korzysta milion Polaków jest coraz częściej na 
wokandzie – „nawet jeśli nie w roli bezpośrednio zainteresowanego, 
to jako arena interesujących starć”19. Jest to z jednej strony sytuacja, 
która może martwić, a jednak trzeba przyznać, że prawo w Internecie 
jest coraz częściej należycie egzekwowane. Facebook, jak i cały 
Internet, nie jest przecież terytorium niezależnym od przepisów20. 

 

                                                 
18 Oficjalna strona., jw.  
19 J. Kralka, Prawo w internecie, (online), http://techlaw.pl/prawo-w-

internecie/ (dostęp 20.04.2017). 
20 Ibidem. 
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4. Ściganie przestępstw popełnionych w cyberprzestrzeni 
Aleksandra Stęplewska pisząc o ściganiu przestępstw popeł-

nionych w cyberprzestrzeni zauważa, że: 
Powiązanie biznesowej i instytucjonalnej aktywności z cyber-

przestrzenią, lub wręcz umiejscowienie w niej tych aktywności, w 
naturalny sposób uzależnia jednostki, przedsiębiorców i struktury 
państwowe od prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sieci 
i systemów komputerowych. Jednocześnie dane umieszczone w cy-
berprzestrzeni są narażone na ciągłe ataki. Cyberprzestrzeń może 
bowiem jawić się jako obszar niepodlegający właściwości organów 
ścigania jakiegokolwiek państwa, dając sprawcom przestępstw po-
czucie bezkarności. Przeświadczenie o niewielkiej skuteczności wy-
miaru sprawiedliwości w ściganiu i karaniu cyberprzestępców skut-
kuje także małym odsetkiem zgłoszeń o możliwości popełnienia 
przestępstwa właściwym organom. 

Tymczasem cyberprzestrzeń i przestępstwa popełniane przy jej 
wykorzystaniu lub w jej obszarze bynajmniej nie są wyjęte spod jurys-
dykcji państw, czyli ich kompetencji do stosowania obowiązującego 
prawa celem jego egzekwowania. Cyberprzestępstwa są bowiem popeł-
niane przez osoby realnie istniejące, a ich skutki realizują się w otacza-
jącej nas rzeczywistości i mają materialny wymiar. Zgodnie zaś z ogól-
nie przyjętymi zasadami prawa karnego odpowiedzialności karnej pod-
lega ten, kto popełnił czyn zabroniony pod groźbą kary na podstawie 
przepisów prawa obowiązujących w miejscu popełnienia konkretnego 
czynu (art. 1 polskiego Kodeksu karnego)21. 

Aleksandra Stęplewska dostrzega jednak utrudnienia w ściga-
niu i karaniu cyberprzestępstw, ponieważ są kłopoty z określeniem 
miejsca popełnienia cyberprzestępstwa. Od miejsca bowiem zależy, 
jakie prawo będzie miało zastosowanie i gdzie to przestępstwo po-
winno być ścigane. Tymczasem charakterystyczną cechą przestępstw 
popełnianych w Internecie jest ich transgraniczność i tzw. wielomiej-
scowość. Bardzo często sprawca: 

                                                 
21 A. Stęplewska, Ściganie przestępstw popełnionych w cyberprzestrze-

ni, (online), www: http://www.codozasady.pl/sciganie-przestepstw-
popelnionych-w-cyberprzestrzeni/ (dostęp 20.04.2017). 
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Znajdując się na terytorium państwa A, korzysta z sieci infor-
matycznej zlokalizowanej w państwie B, by umieścić dane w formie 
strony internetowej na serwerze komputerowym istniejącym w pań-
stwie C, przy czym strona z zamieszczonymi na niej danymi jest 
dostępna właściwie na całym świecie. Wedle tego schematu popeł-
niane są przestępstwa związane z rozpowszechnianiem nielegalnych 
treści, stalkingiem czy naruszaniem praw autorskich22. 

Podobny schemat dotyczy przestępstw, w których system 
komputerowy lub sieć komputerowa są środowiskiem, albo celem 
zamachu, czyli tzw. przestępstw stricte komputerowych. Są to: 

Przestępstwa hackingu (art. 267 k.k.), naruszenia integralności 
informacji (art. 268 k.k.) lub naruszenia integralności systemu kom-
puterowego na skutek wykorzystania złośliwego oprogramowania, 
tzw. ataki typu denial of service (DoS – art. 269 k.k.). W tych sytu-
acjach osoba znajdująca się fizycznie w państwie A, lecz działająca 
za pomocą systemu informatycznego zlokalizowanego w państwie B, 
wprowadza do systemu informatycznego znajdującego się na teryto-
rium państwa C dane zakłócające funkcjonowanie tego systemu lub 
zmierzające do wykradzenia z niego danych. Terytorialny zasięg 
cyberprzestępstwa może też skutecznie poszerzyć wprowadzanie 
robaków lub wirusów mających na celu przekształcenie komputera w 
tzw. zombie i włączenie go tym samym do botnetu, czyli sieci zain-
fekowanych komputerów mających na celu zainfekowanie dalszych, 
docelowych systemów23. 

Podstawową zasadą rządzącą możliwością stosowania prawa 
karnego i ścigania przestępstw na konkretnym terytorium państwo-
wym jest tzw. „zasada terytorialności”24. Jej wyrazem na gruncie 
polskiego prawa jest art. 5 k.k., który stanowi, że „polskie przepisy 
karne stosuje się do sprawcy, który popełnił przestępstwo na teryto-
rium Polski lub na pokładzie polskiego statku morskiego lub po-
wietrznego”25. Za miejsce popełnienia czynu zabronionego polski 
Kodeks karny uważa miejsce, w którym „sprawca działał lub zanie-

                                                 
22 Ibidem. 
23 Tamże  
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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chał działania, do którego był obowiązany, a także miejsce, w któ-
rym wystąpił lub według zamiaru sprawcy miał wystąpić skutek 
stanowiący element konstytutywny przestępstwa (art. 6 k.k.)”26. Tak 
sformułowane zasady kompetencji organów ścigania, oraz wymiaru 
sprawiedliwości, upoważniają do ścigania i ukarania czynów zabro-
nionych popełnionych w Internecie lub przy jej wykorzystaniu w 
wypadku, gdy sprawca fizycznie działał na terytorium Polski. Dzieje 
się tak nawet w wypadku, gdy skutek nastąpił poza granicami Polski, 
a także wówczas, gdy sam skutek nastąpił na terytorium naszego 
kraju, chociażby sprawca działał w innym państwie27. 

Podsumowując, cyberprzestrzeń, która jest z pozoru nie-
uchwytna, nie jest obszarem, gdzie panuje bezprawie. Chociaż ści-
ganie przestępstw internetowych w dalszym ciągu pozostawia wiele 
do życzenia, to organy ścigania są coraz skuteczniejsze i coraz czę-
ściej oszuści zostają złapani i ukarani28. 

 
Streszczenie: 
Artykuł, zatytułowany Prawo w Internecie poświęcony został 

tematowi, który jest niezwykle ważny w XXI wieku. Internet to wy-
nalazek, bez którego większość ludzi w dzisiejszych czasach nie 
potrafiłaby wyobrazić sobie życia. Użytkując tę globalną sieć warto 
wiedzieć, jakie mamy prawa i w jakich okolicznościach możemy z 
nich skorzystać. Zagadnienie to zilustrowaliśmy podając kilka przy-
kładów, które mają na celu przedstawienie danego problemu. 

Słowa kluczowe: prawo, Internet, wirtualny świat 
 
Summary: 
Law on the Internet 
An article entitled Law on the Internet is devoted to subject, 

which is extremely important in XXI century. The Internet is an in-
vention, without which, most people nowadays could not imagine 
their lives. Using this global web it is worth knowing what laws do 
we have and in which circumstances we can use them. We visualized 

                                                 
26 Ibidem. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
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this issue by showing a few examples, whose purpose is to present a 
selected problem. 

Key words: law, Internet, virtual world 
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Piotr Jakóbczyk 
 

"Sprawiedliwość dla wszystkich" – czyli przykłady rozważań  
o praworządności w kulturze masowej 

 
Wstęp 
Praworządność definiuje się różnie. Istnieją liczne sposoby jej 

specyfikacji - tak na gruncie prawnym jak i filozoficznym. Mamy 
więc do czynienia na przykład z podziałem na praworządność for-
malną i materialną, ze względu na ich zakres przedmiotowy. Według 
formalnej, za praworządne uznaje się to państwo, które po prostu 
przestrzega ustanowionego prawa. Z kolei praworządność materialna 
polega nie tylko na przestrzeganiu prawa, ale istotna jest także jego 
treść. Prawodawcy powinni czerpać z prawa naturalnego lub Bożego. 
Dlatego musi ono spełniać pewne warunki – prawo powinno być 
znane osobom, których dotyczy, być równe dla wszystkich, nie dzia-
łać wstecz, nie zmieniać się bardzo często.  

Odmienną, będzie definicja praworządności zawarta w tzw. 
koncepcji wewnętrznej moralności prawa Lona Luvoisa Fullera. 
Według tejże, praworządność jest urzeczywistniona, gdy spełnione 
są poszczególne zasady prawa - tj. jego jawność, bezstronność, brak 
sprzeczności norm, jasność przepisów, trwałość, czy wywodzące się 
z prawa rzymskiego zasady lex retro non agit oraz impossibilium 
nulla obligatio est.  

Kolejnym wreszcie, jest podział na sprawiedliwość w rozu-
mieniu wąskim (sensu stricto) i szerokim (sensu largo). W rozumie-
niu wąskim zasadę praworządności, zwie się również zasadą legali-
zmu. Na gruncie prawa polskiego urzeczywistnia się ona przede 
wszystkim w art. 7 Konstytucji, stanowiącym że "Organy władzy 
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa". Oznacza to 
działalność instytucji publicznych wyłącznie w granicach kompeten-
cji przyznanych im przez normy prawne. W rozumieniu szerokim - 
jak definiuje to prof. Stanisław Kaźmierczyk w swoim "Wprowadze-
niu do nauk prawnych" - jest to po prostu przestrzeganie prawa, a 
państwem czy też społeczeństwem praworządnym jest takie, gdzie 
normy prawne znajdują poszanowanie. Nie będzie więc dużym nad-
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użyciem identyfikowanie praworządności sensu largo z poczuciem 
sprawiedliwości. 

Temat sprawiedliwości jako takiej, to przedmiot analizy tyleż 
trudny, co i wdzięczny. Od zarania budzący silne emocje, prowoku-
jący do rozważań nad praworządnością i jej przestrzeganiem. Jest 
zgłębiany przez artystów z nie mniejszą pasją niż przez naukowców. 
Pisarze, poeci, tekściarze i scenarzyści sięgają po niego i zgłębiają 
jego istotę z równą chęcią, z jaką analizują go prawnicy, filozofowie 
czy politologowie. Obydwie wymienione grupy najczęściej stawiają 
pytania o to jak powinno wyglądać państwo praworządne, a także 
jakie prawo jest dobrym, sprzyjającym człowiekowi. Te zagadnienia 
szczególnie aktualne i często analizowane są dziś, w czasach gdy 
ludzkość ma za sobą doświadczenie wcielania w życie różnych 
ustrojów politycznych - w tym tych zbrodniczych.  

Popularną tendencją pozostaje również kontestowanie wpół-
czesnych systemów, a także rozważanie nad kondycją aktualnego 
wymiaru sprawiedliwości. Poniżej przedstawię wybrane przeze mnie 
przekrojowo przykłady z dziedzin literatury, muzyki oraz filmu, 
które ilustrują różnorakie podejście do tematu praworządności i 
sprawiedliwości.  

 
Kafka wiecznie żywy 
Niezwykle urodzajnym czasem dla rozważań nad praworząd-

nością była dla literatury pierwsza połowa XX wieku. Dosyć wspo-
mnieć o anty-totalitarnych dziełach George'a Orwella, groteskowym 
„Paragrafie 22." Josepha Hellera, czy szczególnie wartym przeanali-
zowania w kontekście naszych badań "Procesie" Franza Kafki.  

Ta surrealistyczna opowieść powstała w roku 1914, a opubli-
kowana została w roku 1925 - po śmierci autora i wbrew jego woli. 
Jest to dzieło absolutnie wielowymiarowe. Badacze interpretują je na 
wielu płaszczyznach, np. religijnej (vide Bruno Schulz) czy egzy-
stencjalnej. W kontekście dosłownym Proces porusza przede wszyst-
kim problem bezradności człowieka wobec biurokratycznej machiny 
prawnej, jest to powieść o zniewoleniu człowieka przez panujące 
prawo. Nie potrzeba poszukiwać drugiego dna, aby dostrzec tu roz-
ważania właśnie nad różnymi aspektami praworządności. 
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Tło historyczne powstania powieści nie pozostaje tu bez zna-
czenia. Rozdział początkowy i końcowy Kafka pisał w rodzimej 
Pradze około 11 sierpnia 1914 roku. Tymczasem już 2 sierpnia w 
swoim dzienniku zanotował: „Niemcy wypowiedziały wojnę Rosji - 
po południu na lekcję pływania". Od wielu dni trwała w Europie 
mobilizacja (...). Zaczynał się - powie później Elias Canetti – „sąd 
nad światem". Wcześniej napięcia społeczne, nieobojętne Kafce, 
który jako specjalista od bezpieczeństwa pracy znał sytuację ówcze-
snych robotników, zaczęły ruszać bryłę świata z posad.  

Kolejne perypetie przez które przechodzi Józef K. - główny 
bohater powieści - to przestroga przed totalitaryzmem i zniewole-
niem człowieka przez panujące, absurdalne prawo. To także karyka-
turalny obraz systemu zdominowanego przez biurokrację - z czym 
jednakowoż nie zgadza się Jakub Ekier w posłowiu do ostatniego 
polskiego przekładu Procesu. „A jednak nie ma racji autor interne-
towej pomocy szkolnej, który twierdzi że powieścią „Proces" autor 
"ostrzega nas przed biurokratyzacją". Franza Kafki nie może intere-
sować pisanie o czymkolwiek, co podlegałoby takiemu streszczeniu." 

Z drugiej strony niektórzy z badaczy twierdzą, iż Kafka za-
mierzał skrytykować konkretną biurokrację, a mianowicie Cesarstwa 
Austro-Węgierskiego, z którą miał ciągłą styczność jako pracownik 
Zakładu Ubezpieczeń Robotników od Wypadków na Królestwo Cze-
skie w Pradze. Administracja Cesarstwa charakteryzowało się nie-
słychaną zawiłością procedur i niezliczoną liczbą przepisów, których 
musieli przestrzegać urzędnicy. I tak, Józef K., padając ofiarą oskar-
żenia, wpada w wir biurokratycznej i nieludzkiej machiny prawnej, 
która de facto od początku wydaje już na niego wyrok śmierci. Istotą 
są tu słowa które wypowiada wuj głównego bohatera: „Mieć taki 
proces, znaczy, już go przegrać” - wszelkie zabiegi jakie podejmuje 
oskarżony, tak naprawdę tylko odwlekały w czasie wykonanie wyro-
ku, a nie dawały możliwości wybrnięcia ze sprawy. Józef - jak każdy 
obywatel – to de facto kolejny numerek w protokole, element staty-
styki którego życie niewiele znaczy.  

Przerost formalizmu, który powstał jako środek pomocniczy dla 
zachowania porządku, spowodował, iż człowiek został zdehumanizo-
wany, obdarty z człowieczeństwa, pozbawiony wartości, przekształcił 
się w podmiot postępowania administracyjnego lub karnego. System 
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wkradał się tu w każdą dziedzinę życia obywateli, otaczając ich z każ-
dej strony. Kafka ukazał w Procesie wielkie niebezpieczeństwo, jakie 
niosła za sobą nadinterpretacja przepisów i rozrost aparatu państwo-
wego. Takie niebezpieczeństwo już niebawem miało ukazać się światu 
w pełnej krasie - ucieleśniając się szczególnie w ustrojach socjali-
stycznych, tj. nazistowskich i komunistycznych. 

Mimo to, okres powstania utworu to jednak czasy Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch – „obywatelskiego kodeksu praw", obo-
wiązującego ze zmianami w Austro-Węgrzech od roku 1811 i po 
dziś dzień w Austrii [i Lichtensteinie]. Jego aktualność wystarczyła 
zapewne, żeby pomysł procesu bez oskarżenia wydał się niedorzecz-
ny przyjaciołom, którym autor czytał początkowy rozdział, wspólnie 
z nimi zaśmiewając się do łez. Nikt ze słuchaczy nie mógł wtedy 
przeczuwać że fikcja Kafki wkrótce przestanie śmieszyć ludzi, że 
kojarząc z nią rzeczywiste uwięzienia oraz egzekucje, wbrew powie-
ści odczytają w niej realistyczny zamysł.  

Trafnie jednak zapytuje Jakub Ekier: „Skąd (...) przekonanie, 
że zamysł realistyczny nie jest, a pojęć procesu, zatrzymania ani sądu 
nie należy rozumieć dosłownie? Na jakiej podstawie można zakładać 
że Proces nie powstał na przykład jako zapowiedź paragrafu 58, 
pozwalającego skazywać na łagier za nic?" Opisy działań aparatu 
państwowego u Kafki pasują wszelako do tych które podejmowano 
już niewiele lat potem w państwach totalitarnych. Tak bowiem żaden 
obywatel, bez względu na swój status społeczny, poszanowanie czy 
wreszcie winę lub jej brak nie ma tu szans w starciu z władzą. 
Oskarżony miał bardzo znikome szanse udowodnienia swojej nie-
winności, a wskazanie błędu lub pomyłki w postępowaniu było 
wręcz niemożliwe. 

Proces ten godził we wszelkie znane nam zasady prawa. Sys-
tem sądowy zaprojektowano tu tak, aby oskarżeni nawet nie łudzili 
się, iż zdołają się obronić. Faktycznie, obrona jako taka była tu wręcz 
zabroniona. Jak czytamy: „Chodzi o to, żeby w miarę możliwości 
wykluczyć obronę i żeby wszystko było na głowie oskarżonego”.  

Pogwałcana była tu też zasada jawności: „postępowanie jest 
niejawne, może być jawne, kiedy sąd uzna taką potrzebę, ale w pra-
wie nie ma zapisu o żadnym nakazie jawności. W związku z powyż-
szym oskarżony i obrona nie mają dostępu także do pism sądu, 
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zwłaszcza do aktu oskarżenia, tak że w ogóle albo przynajmniej w 
szczegółach nie wiadomo, czego pierwsza prośba ma dotyczyć, i 
jeżeli zawiera cokolwiek ważnego dla sprawy, jest to czysty przypa-
dek”. Wreszcie sama zasada legalizmu nie miała tu żadnej mocy - 
los bohatera nie leżał de facto w rękach ustawy, a w rękach siatki 
urzędników. 

Obraz pokazany w Procesie to karykatura praworządności. 
Dziś niestety, dla wielu systemów już nie tak groteskowa i odległa 
od rzeczywistości. 

 
...I sprawiedliwość dla wszystkich. 
"Sprawiedliwość zginęła/ Sprawiedliwość zgwałcona/ Spra-

wiedliwość odeszła" – przechodząc z literatury do muzyki, natrafia-
my na równie mroczną i pozbawioną nuty groteski wizję wypaczenia 
idei praworządności.  

W roku 1988, kiedy zespół Metallica wydawał album "...And 
Justice for All", scena thrashmetalowa osiągała apogeum popularno-
ści. Jednocześnie reprezentujące ją zespoły - stając się gwiazdami 
formatu światowego – stopniowo przybierały coraz dojrzalszy i am-
bitny wizerunek. Przejawiało się to tak w kompozycjach, jak w tema-
tyce poruszanych tekstów. Przykład stanowi chociażby Slayer, który 
stopniowo zaczął wówczas odchodzić od swych satanistycznych 
liryków, na rzecz aktualnych problemów społecznych, wojen czy 
polityki. Jednak jako jeden z pierwszych (a jak twierdzi Joel McIver 
w biografii zespołu „Bez przebaczenia" - jako pierwszy) w tej kate-
gorii wysunął się z szeregu James Heatfield – wokalista i lider Me-
talliki. Na "...And Justice For All" jest to szczególnie widoczne.  

Tematyka, którą postanowił poruszyć Heatfield, była dla Me-
talliki wyprawą na nowy teren. „Jak wielu muzyków rockowych 
przed nim, James zaczął odczuwać niechęć do establishmentu, a 
swój gniew wyrażał za pomocą jadu sprawnie zmieszanego ze słow-
ną elegancją" - opisuje McIver.  

Już w pierwszych słowach daje on do zrozumienia co jest głów-
nym rakiem toczącym wymiar sprawiedliwości: „W pałacach Sprawie-
dliwości ściany pomalowane na zielono/ Tu głos ma pieniądz." 

Wolność i obrona prawna wg Heatfielda nie są zapewnione 
każdemu obywatelowi, ale przede wszystkim tym, którzy mogą ją 
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sobie kupić. Śpiewa o „Mistrzach próżności" którzy "potrafią korzy-
stać ze swojej władzy", a dalej „Ich pieniądze - prosto na jej [Temi-
dy] wagę". Nie potrzeba długiego zastanowienia aby wysnuć wnio-
sek że mowa tu o przekupności i pogwałceniu zasad prawa, by za 
praworządnego i sprawiedliwego uchodził ten, kto jest w stanie za to 
po prostu zapłacić.  

Temida jest opisana jako zgwałcona - tomistyczna definicja 
prawa, jest tu zagubiona. Celem nie jest już dobro wspólne o którym 
mówi Akwinata – „Nie ma już poszukiwnia prawdy/ Liczy się tylko 
zwycięstwo", a przepisy są bezsensowne i nie służące ludziom. Wy-
mowę utworu podkreśla także okładka albumu, którą zdobi wizeru-
nek Temidy, schwytanej i skrępowanej postronkami. Tematyka sze-
roko pojętej sprawiedliwości jest na tym albumie poruszona jeszcze 
w trzech utworach, tj. “Eye of the Beholder", “The Shortest Straw" i 
“Don't Tread on Me".  

Przykłady zespołów z nurtu muzyki rockowej i metalowej, 
które chętnie poruszały w swoich tekstach kwestie związane z pra-
worządnością i sprawiedliwością można mnożyć. Mówimy tu wsze-
lako o gatunkach kojarzonych nie tylko z młodzieżowym buntem, ale 
także z kontestowaniem i wytykaniem wypaczeń współczesnego 
świata, bacznym obserwowaniem problemów społecznych czy poli-
tycznych. Dosyć wspomnieć o utworach takich zespołów jak Black 
Sabbath (The Law Maker), Iron Maiden (Age of Innocence), Saxon 
(Strong Arm of Law) czy Exodus (The Last Act of Defiance), a także 
wiele innych. Zespołem kojarzonym w prostej linii z tematyką "są-
downiczą" pozostają od lat klasycy tzw. Nowej Fali Brytyjskiego 
Heavy Metalu - zespół Satan. Powstała na przełomie lat 70. i 80. 
brytyjska formacja od początku w swoich tekstach porusza się w 
problematyce praworządności i sprawiedliwości - a raczej ich braku i 
naruszeń. Dosyć wymienić takie kompozycje jak Testimony- historię 
oskarżonego składającego swoje ostatnie zeznania, „Time to Die" – 
opisujące ostatnie chwile oczekującego na wykonanie wyroku śmier-
ci, „Life Sentence" – o wyroku dożywocia, czy „Suicidal Justice" – o 
ucisku i rządach niesprawiedliwości. Jak stwierdził Steve Ramsey – 
współzałożyciel zespołu: „We wszystkich naszych utworach jest 
motyw szeroko pojętej niesprawiedliwości. Ma to także odzwiercie-
dlenie w tytułach naszych płyt".  
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Faktycznie, trzy kolejne albumy sygnowane logiem zespołu 
noszą kolejno tytuły: Court in the Act - czyli "Scena sądu", Suspen-
ded Sentence – „Wyrok w zawieszeniu", Life Sentence – "Wyrok 
dożywocia". Sugestywne są również okładki wszystkich albumów 
(także ostatniego Atom by Atom - który tytułem nie odnosi się bezpo-
średnio do wymiaru sprawiedliwości), na których stałymi motywami 
są upiorne postacie ubrane w sędziowskie togi i peruki, dzierżace 
młotek sędziego.  

 
Rozterki ławy przysięgłych 
W roku 1957 na ekrany kin wszedł film "12 gniewnych ludzi". 

Obraz ten, stał się dla historii kinematografii jednym z najważniej-
szych w jej historii. Tematycznie, choć jest on absolutnie wielowy-
miarowy – obracał się głównie w tematyce praworządności, pojęcia 
sprawiedliwości i ludzkich rozterek nad winą i oskarżeniem.  

W ogromnym upale, dwunastu przysięgłych w procesie o 
morderstwo, rozpatruje kwestie winy. Wszyscy poza jednym (Henry 
Fonda) są przekonani, że oskarżony osiemnastoletni chłopak zamor-
dował swego ojca. Ponieważ jednak wyrok musi być jednomyślny, 
rozpętuje się gorąca dyskusja, w toku której wątpiący w winę prze-
konuje innych, że oskarżony wcale nie musi być winny. Zza począt-
kowej pewności siebie przysięgłych wynurzają się uprzedzenia lub 
własne psychiczne słabostki, utrudniające rzetelną, szczerą dyskusję. 
Już otwierające film ujęcie ukazuje gmach sądu w sposób ukazujący 
jego majestat i potęgę - jako symbol władzy, sprawowania doniosłe-
go wymiaru sprawiedliwości. Władza ta decyduje nierzadko o życiu i 
śmierci obywateli. – do której to kwestii sprowadza się istota wy-
mowy filmu. Co równie istotne, władzę tę sprawują właśnie obywa-
tele – ludzie niedoskonali i omylni, choć nierzadko praworządni i 
miłujący sprawiedliwość. Bohaterowie 12 gniewnych ludzi to przy-
sięgli, którzy do końca filmu nie są wymieniani z nazwiska, a z nu-
merów. To anonimowi członkowie społeczeństwa, którzy spełniają 
swój obywatelski obowiązek. Spory budzące się między nimi, doty-
czą również tego jak do tego obowiązku należy podchodzić. Począ-
tek dyskusji stanowi jeden tylko głos przeciw skazaniu na śmierć 
oskarżonego. Przysięgły numer 8 (Henry Fonda) nie będąc wcale 
przekonanym o niewinności rzekomego mordercy stwierdza jednak, 
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że nie można decydować o życiu i śmierci w ciągu 5 minut, bez pod-
jęcia dysputy. Dalsze zatargi zaczynają nabierać zabarwienia perso-
nalnego. Wówczas to jeden z przysięgłych zauważa że nie mają oni 
nic do stracenia ani zyskania wydając werdykt – i to czyni ich silny-
mi. To obraz szczytnych ludzkich odruchów - pragnienia sprawie-
dliwości, głodu rządów praworządnych. Całościowy przekaz filmu 
pozostaje dosyć zachowawczy. System prawny nie jest tu pozbawio-
ny wad – jako sprawowany przez ludzi. Zawsze jednak należy mieć 
nadzieję że pośród tych ludzi znajdzie się choć jeden myślący prawi-
dłowo i potrafiący przekonać do tego innych.  

Bardziej ponurą wizję funkcjonowania systemu wymiaru 
sprawiedliwości ukazuje w swoim filmie z 1979 roku Norman Jewi-
son (ten sam którego znamy jako reżysera takich musicali jak Skrzy-
pek na dachu czy Jesus Christ Superstar). Obraz ten, to ...I sprawie-
dliwość dla wszystkich (czyli z angielskiego ...And Justice For All) 
od którego tytuł swego albumu zaczerpnęła 9 lat później Metallica, a 
który niewątpliwie stanowił także inspirację do wcześniej omawia-
nego utworu tytułowego z tej płyty. Jego wymowa uderza bowiem w 
dokładnie te same tony. Główny bohater filmu - grany przez Ala 
Pacino Arthur Kirkland - to zdolny, oddany klientom adwokat, który 
wierzy w sprawiedliwość i traktuje swą pracę jako służbę. Poznaje-
my go już na początku jako idealistę, aresztowanego za napaść na 
sędziego Flaminga - który to skazał niewinnego człowieka na lata 
więzienia. Jego system wartości i niezachwiane umiłowanie spra-
wiedliwości zostają jednak poddane próbie. Wyżej wspomniany 
sędzia Flaming zostaje bowiem oskarżony o pobicie i gwałt. Szanta-
żem zmusza Kirklanda by podjął się jego obrony. Kirkland staje 
więc po jednej stronie barykady ze swym wrogiem, a to wszystko - 
wydaje się, że w imię praworządności. To właśnie w jego głowie ma 
się rozegrać najważniejsza rozprawa i to tam sprawiedliwość zatry-
umfuje lub przegra.  

Wewnętrzne rozterki głównego bohatera są tu przedstawione 
na tle amerykańskiego światka prawnego i całej władzy sądowniczej. 
Norman Jewison wystawia mu swoim dziełem diagnozę zdecydowa-
nie nie napełniającą optymizmem.  
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Zdarzają się tu bezpodstawne aresztowania, niesprawiedliwe 
wyroki wydawane przez zdeprawowanych sędziów, nierzadko uza-
leżnione od ich nastroju.  

Biurokracja nie daje dużych szans szaremu obywatelowi. Od 
początku jest on nią przytłoczony, a niewinność w sprawie wcale nie 
gwarantuje mu bezpieczeństwa i przychylnego wyroku. Pewniej za 
to może się czuć ten, kto ma koneksje lub pieniądze – te pozwalają 
zwykle wywinąć się od odpowiedzialności. Przedstawiciele palestry 
to tutaj, jak w utworze Metalliki „Wilki w służbie Mocy" i "Mi-
strzowie próżności" dla których liczy się tylko zwycięstwo.  

Sam gmach sądu jest tu także pokazany jako miejsce pełne 
chaosu, w którym odbywają się sceny iście dantejskie. Dosyć wspo-
mnieć znamienną, wręcz groteskową scenę w której sędzia chcąc 
uspokoić walczących podczas rozprawy, rozjuszonych jej uczestni-
ków, oddaje strzał z pistoletu, dodając „Czy muszę przypominać że 
jesteście na sali rozpraw?”.  

Podsumowując - wymienione dzieła kultury rozważają temat 
praworządności w kontekście problemów które mącą jej obraz w 
naszych oczach. Zwykle nie napawają one optymizmem, a jednak są 
bardzo potrzebne. To swoiste przypomnienia o tym, że ideę tę należy 
na bieżąco pielęgnować i powinniśmy zawsze mieć otwarte oczy na 
wypaczenia i patologie, które tak łatwo mogą zaburzyć sprawowanie 
wymiaru sprawiedliwości. 

 
Streszczenie: 
Temat praworządności i sprawiedliwości od zawsze jest obec-

ny w świecie sztuki. Zwykle są to pesymistyczne wizje niesprawie-
dliwości obecnej na świecie oraz krytyka wadliwych systemów 
prawnych. Przykładem z literatury jest powieść Franza Kafki pt. 
„Proces", gdzie w groteskowy i karykaturalny sposób autor pokazuje 
nadużycia władzy i biurokrację, opisując perypetie głównego bohate-
ra. Sprawiedliwość to również temat przewodni tekstu utworu zespo-
łu Metallica "...And Justice for All", a także większej części tekstów 
zespołu heavymetalowego Satan i wielu utworów innych formacji z 
kręgu muzyki rockowej i metalowej. Rozważania o praworządności 
są obecne również w kinematografii. Przykładami są tu filmy "12 
gniewnych ludzi" – opisujący rozterki ławy przysięgłych nad sprawą 
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którą ma rozstrzygnąć - i "...I sprawiedliwość dla wszystkich" – trak-
tujący o zepsuciu sądownictwa amerykańskiego.  

 
Summary: 
The topic of the rule of law and justice has always been 

present in the art world. Usually these are pessimistic visions of in-
justice on the world and critique of defective legal systems. An ex-
ample of literature is Franz Kafka's novel, “Process", where in the 
grotesque and caricatured way, author shows abuse of authorities and 
bureaucracy, describing the main hero's peril. Justice is also the sub-
ject of the Metallica band's song "... And Justice for All," as well as 
much of Satan's heavy metal band and many other rock and metal 
bands tracks. Thought about the rule of law is also present in cinema-
tography. Examples are the films of "12 Angry Men" - describing the 
considerations of jury, about the case - and "... And Justice for All" - 
about the corruption of the American judiciary. 
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Zbigniew Narecki 

 
Współczesne demokracje z perspektywy nauczania  

Świętego Jana Pawła II 
 
(Wstęp). 1. Rys historyczny problemu. 2. Obawy i nadzieje 

Świętego dotyczące demokracji. 3. Chrześcijanie wobec demokracji: 
wkład w kulturę demokratyczną; propozycja <wspólnotowego per-
sonalizmu>. 4. Główne warunki <dojrzałej demokracji>: podstawo-
wy, praworządności, sprawiedliwości i miłości, <trzeciego sektora>, 
strukturalnej przemiany.5. Udział przykładowo wybranych przed-
stawicielstw demokracji: posłannictwo polityków i dyplomatów; 
misja parlamentarzystów; przesłanie ludzi mediów. Streszczenie- 
Summary. Przypisy. 

************* 
W obliczu licznych i często żywych kontrowersji teoretyczno-

praktycznych, jakie gromadzą się wokół kluczowej rzeczywistości spo-
łeczno-politycznej określanej najczęściej terminem <demokracja>, 
godnym uwagi byłoby przyjrzeć się jej w odniesieniu do społecznej 
wykładni współczesnego Kościoła. Wbrew temu: co sugeruje chociaż-
by wzgląd na - jakże różny od rzeczywistości demokracji - strukturalno-
funkcjonalny fenomen Kościoła, oraz powszechnie panujące w przeka-
zie społecznym przekonanie, iż nauka ta ma niewiele wspólnego z ową 
cywilizacyjną „zdobyczą” współczesności - ów sąd okazuje się zupełnie 
błędny, bowiem zarówno kapitalne nauki Jego Magisterium dotyczące 
nie tylko kwestii społecznych, lecz pozostałych dziedzin ludzkiej dzia-
łalności /polityka, ekonomia, kultura, edukacja…/ były - z wielu istot-
nych powodów doktrynalno-moralnych, konstytuujących miejsce i rolę 
świeckich chrześcijan i samego wreszcie Kościoła w świecie - z powo-
dzeniem podejmowane i nagłaśniane. Zresztą nie sposób oddzielić od 
siebie powołania Kościoła i Jego wierzących, którzy podążają drogą 
rzeczywistości ziemskich ku wiecznej szczęśliwości i w ten sposób 
uświęcają się. Istotą powołania chrześcijańskiego jest akceptacja tych 
dwóch nierozerwalnie występujących i wzajemne dopełniających się 
rzeczywistości. Owa symbioza obydwu porządków to jedyna droga i 
sposób realizacji zbawienia w ogóle! Bacząc na niniejszą uwagę warto 
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byłoby przyjrzeć wciąż mało znanemu, a być może kapitalnemu wykła-
dowi Kościoła na temat demokracji, który został wypracowany w opar-
ciu od Przekaźniki Objawienia oraz - społeczną myśl Kościoła.  

Niewątpliwie przyczyniła się doń towarzysząca rozwojowi spo-
łeczno-politycznych form bytności narodów dojrzewająca refleksja i 
odpowiedzialność Kościoła nad tym, co się w świecie dzieje, w którym 
żyją i mają zbawiać się Jego wierni synowie. Zatem sprawą oczywistą 
jest zainteresowanie Kościoła tą - wprost dotykającą życia i losów wie-
rzących - rzeczywistością. Zresztą odmawianie Kościołowi prawa do 
wypowiedzi na ten temat jest nieuzasadnione, wręcz niesprawiedliwie 
krzywdzące lub niezrozumiałe. I dzisiaj trwa żywa dyskusja - nie tylko 
w kontekście bliskich Polakom problemów dotyczących relacji z Unią 
Europejską, wielką falą migracji, wciąż dokonujących się przemian 
transformacyjnych - nad ustrojem i kształtami demokracji. Dlatego 
uzasadnionym byłoby raz jeszcze spojrzeć na nie poprzez pryzmat na-
uki współczesnego Kościoła, szczególnie na przykładzie wiekopomnej 
nauki Świętego Jana Pawła II *. 

************ 
1. Rys historyczny problemu 
Zanim dotarł Kościół do dotychczasowego rozumienia <de-

mokracji>, a tym bardziej- dojrzał do całościowego i zarazem kry-
tycznego jego oglądu, musiało upłynąć wiele czasu. Z pojęciem i 
rzeczywistością <demokracji> spotykamy się już w starożytnych 
Atenach, tj. w VI-IV wieku przed Chrystusem, gdzie został na pe-
wien czas ukształtowany ideał społeczny, jaki miał towarzyszyć 
ludziom w przyszłości. Tam to grecki historyk Herodot po raz 
pierwszy trafnie nakreślił termin i istotę <demokracji>, która polega-
ła na takiej formie rządów politycznych w państwach-miastach, 
gdzie zakłada się możliwość uczestniczenia - zarówno poprzez rzą-
dzących reprezentacji i towarzyszącej jej opozycji politycznej - du-
żych kręgów społeczeństwa. Ideał ów zanikł w późniejszych społe-
czeństwach Starożytności, bowiem już za czasów Arystotelesa po-
gardliwie patrzono na politeję jako na panoszenie się motłochu, zaś 
Platon traktował ją jako najprostszą sposobność przejścia do tyranii, 
zaś w Średniowieczu nabrał znaczenia wyraźnie pejoratywnego. 
Dopiero Święty Tomasz z Akwinu przywraca jej właściwą rangę 
uważając, iż jest to ustrój najlepszy z możliwych, gdzie wszystkie 
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pozostałe są złe. W tym celu ustawił hierarchię rządów od najlep-
szych do najgorszych wymieniając: monarchię, arystokrację, repu-
blikę, oligarchię, tyranię i demokrację. Uważał, że pośród nich de-
mokracja za najmniej szkodliwa, oczywiście z tych możliwie złych, 
które wylicza (1). 

Czasy nowożytne wniosły na temat <demokracji> jako ludo-
władztwa, czyli formy społecznej, w której rządzi lud poprzez swo-
ich przedstawicieli lub poprzez swoją większość, istniejące koncep-
cje i postacie władzy jako reakcję na absolutne formy sprawowania 
władzy i związane z nimi problemy. Dotyczy to podziału władzy, 
równości wszystkich obywateli wobec prawa, zasady większości, 
niezawisłości sądów. Stąd pojawiały się dylematy, a mianowicie: 
czy podporządkowywanie się woli większości ma wynikać z tego, iż 
jest to prosta większość albo - najbardziej rozsądnej i celnej w chwili 
obecnej społecznej opinii; jeśli nie ma przewagi społecznej w kwe-
stii określonych zasad i wartości, to muszą zafunkcjonować takie 
prawa państwowe czy konstytucje, które prezentują wówczas „pra-
wa większości” oraz mogą dotyczyć rozporządzalnych interesów 
ludzi, lecz nigdy kategorii etycznych (prawda, wolność, sprawiedli-
wość…), które te wartości regule większościowej nie podlegają; sfer 
poddanych demokracji i woli większości oraz tych nie poddawanych 
prawom demokracji, lecz doń należących jako istota zdrowego funk-
cjonowania demokracji, bowiem w przeciwnym wypadku zrodzi się 
totalitaryzm, który wypaczy instytucje z natury nie- lub ademokra-
tyczne, np. religia, Kościół, sztuka, autorytet, tradycja, wychowa-
nie… (2). 

Na kartach pierwszych dokumentów społecznych Kościoła, tj. 
z czasów Leona XIII - aż do II wojny światowej, ustrój demokra-
tyczny traktowany był na równi z innymi ustrojami. Wtenczas pozo-
stawiał Kościół narodom swobodę jego wyboru podkreślając, że na 
akceptację zasługuje każdy, który służy dobru wspólnemu. Za mo-
ment zwrotny w nauczaniu poświęconym demokracji uważa się jed-
no ze słynnych przemówień wigilijnych Piusa XII (1944). Z bardzo 
bolesnych doświadczeń rządów totalitarnych wyprowadził Papież 
wniosek, iż najbardziej ówczesnym czasom odpowiadać będzie 
zdrowa i prawdziwa demokracja. Nic więc dziwnego, iż proponował 
zastąpienie powszechnie deptanych praw ludzkich i narodów zasa-



112 
 

dami personalizmu chrześcijańskiego, bardziej moralnej niż poli-
tycznej naprawy zdegradowanego wówczas wojną porządku życia 
społecznego. Bacząc na gwałcenie praw człowieka, zwrócił się 
wówczas nie tyle ku strukturom i organizacji demokracji, lecz na 
podmiot, podwalinę i cel życia nowego ustroju społecznego oraz 
główne jego zasady kierownicze. Po tej linii nauki postępował także 
Jan XXIII w słynnych encyklikach Mater et Magistra (1961), 
zwłaszcza w Pacem in terris (1963). Stanowiły one milowy krok 
Kościoła na temat życia i ustrojów społeczno-politycznych. Widać 
tam wyraźną ewolucję na tematy: pojmowania dobra wspólnego 
głównie jako dobra człowieka; zobowiązania wszelkich ustrojów 
państwowych do służby dobru; nadania temu założeniu niezbędnego 
wymogu politycznego, który wyraża system pod postacią praw i 
zobowiązań obywatelskich. Znaczące dopełnienie nauki Jana XXIII 
przyniósł Sobór Watykański II, który - aczkolwiek nie opowiadając 
się za tym ustrojem - stwierdził jednoznacznie, iż wtedy, kiedy moż-
liwie największa część obywateli w prawdziwie wolny sposób 
uczestniczy w sprawach publicznych (3), taki ustrój jest najlepszym z 
dotychczasowych, bowiem patrząc na ówczesne realia narodów i 
skuteczność działania władzy publicznej, najpełniej realizuje dobro 
wspólne największego gremium własnych obywateli. Problemem 
wtedy pozostaje, aby stworzyć najszerszą i najdogodniejszą platfor-
mę takiegoż zaangażowania, po to, aby taka praktyka posłużyła na-
stępnym pokoleniom za przykład i wciąż była rozwijana (4). 

 
2. Nadzieje i obawy Świętego dotyczące demokracji 
Znaczący zwrot w dopełnieniu nauki współczesnego Kościoła 

na temat demokracji przyniósł Jan Paweł II w encyklice Centessimus 
annus (1991). Odwołał się do nauki Piusa XII i Vaticanum II w 
kwestii docenienia demokracji wówczas, kiedy obywatele mają 
udział w decyzjach politycznych i mogą wybierać oraz kontrolować 
własne rządy. Natomiast kiedy zaistnieje potrzeba, to należy zastę-
pować je innymi w sposób pokojowy, tj. jeśli pojawi się wąska gru-
pa, która dla jakichkolwiek patrykularnych interesów przywłaszczy 
sobie władzę w państwie, tzn. zagrozi demokracji jakąś wypaczoną, 
najczęściej totalitarną postacią władzy. Wchodząc głębiej w temat 
autentycznej demokracji, przestrzegał Papież przed naruszeniem 
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podwójnego jej filaru: właściwego systemu prawnego; prawidłowej 
koncepcji osoby ludzkiej (5). Znaczy to, iż sam system prawny, któ-
ry czyni podwaliny demokratycznego państwa prawa, winien opie-
rać się na obiektywnym /transcendentnym/ porządku moralnym, 
które stanowią podstawowe wartości etyczne, wpisane w samą natu-
rę istoty ludzkiej (6). W celu budowania rzeczywistości demokra-
tycznej, podkreślał Święty przestrogę przed eksponowaniem w tym 
prawnym systemie zbytnio formalnych zawiłości, które oparte na 
złożonych procedurach, mogą wypaczać lub zacierać ich etyczne 
podstawy, kiedy prawo przestanie być prawem, bowiem nie posłuży 
wyższemu dobru, jakim jest osobowa godność, ale będzie podlegało 
prawom silniejszych. Wówczas to „wspólny dom” przekształci się w 
tyranię, stanie się jedynie wyrazicielem jakiejś grupy, wyłącznym 
uzurpatorem lub „sędzią” słabszych i bezbronnych (6).Papież okre-
ślił też jednoznacznie podstawy funkcjonowania porządku określa-
nego <demokratycznym>, którego słuszną bytnością byłoby prze-
strzeganie, zarówno w płaszczyźnie instytucjonalno-funkcjonalnej 
oraz zakładającej ją konstytucji, odpowiedniego i obcego relatywi-
zmowi etycznemu ładu społecznego, kiedy wszyscy obywatele będą 
posiadali zagwarantowane prawo stałego i pewnego punktu odnie-
sienia, na którym oprą zdolność rozpoznawania prawdy i wyrażania 
wolności w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne. Jeśli za-
braknie takiegoż trwałego, wspartego na ostatecznej prawdzie, punk-
tu odniesienia to wiadomo, czym to może grozić. Panoszący się 
wówczas relatywizm zinstrumentalizuje idee i przekonania obywate-
li dla celów, jakie stawia sobie władza; zwykłą większością lub wolą 
decydentów ustalać się będzie prawa, zaś prawda zmieniać się bę-
dzie w zależności od interesów lub równowagi politycznej; w rezul-
tacie - zatracone zostanie rozróżnienie dobra od zła, zaś prawo uczy-
ni się względnym i zależnym elementem sprawowania władzy. Wte-
dy demokracja przerodzi się w jawny lub zakamuflowany totalita-
ryzm, a wówczas wszelkie procedury demokratyczne oraz cały sys-
tem sprawowania władzy zwrócą się przeciw mniejszościom i opo-
nentom, których należy marginalizować, wyzyskiwać, a nawet uni-
cestwić. Nastąpi wówczas zajmowanie i ideologiczne sterowanie 
środkami dyspozycyjnymi w postaci zniewalania, m. in. w sektorach 
medialnych, prawnych, ekonomicznych, kulturowo-edukacyjnych… 
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Zdaniem Świętego, jedynym zawsze weryfikatorem, który uwiary-
gadnia faktyczną demokrację, stanowić będzie zachowywanie praw 
człowieka, zwłaszcza prawa do życia i wolności sumienia (7). 

Charakterystyczny rys nauki Papieża stanowi wskazanie na 
największe zagrożenie demokracji, a jest nim stojący u jej funda-
mentów relatywizm etyczny. Jeśli zabraknie wartości trwałych, wte-
dy grozi jej karykaturalny <środek> na niemoralność; uczyni się 
celem samoczynnie zastępującym porządek, pozostanie w jawnej 
sprzeczności z prawem moralnym, na którym winna być oparta - 
podobnie jak każda inna ludzka działalność - każda odpowiedzial-
ność. Było to stanowisko dalekie od fanatyzmu czy fundamentali-
zmu tych ludzi nauki lub jakiejś ideologii i religii, którzy stają się 
apostołami prawdy i dobra. A wiadomo, iż dawcą tych wartości jest 
sam Bóg, a nie jakakolwiek instancja ludzka lub system władzy, 
które mają charakter względny i przejściowy. Bez poszanowania 
wolności człowieka oraz przy negowaniu transcendencji godności 
osoby ludzkiej, prawda i wolność - i to w każdym systemie politycz-
nym - marnie i żałośnie zaginą (8). Należy wspomnieć uwagę Papie-
ża, iż wolność, która znamionuje demokratyczny system społeczno-
prawny, nie jest tylko prawem, lecz także zobowiązaniem do szano-
wania praw innych. Temu winien służyć porządek prawno-
instytucjonalny demokracji, który stoi na straży praw swoich obywa-
teli i umożliwia im realizację prawdziwej wolności, i to we wszel-
kich jej przejawach, zwłaszcza w sferze zapewnienia warunków do 
pełnego wykorzystania ludzkich możliwości. Realizację tych celów 
gwarantuje takie prawo, aby każdy mógł- wedle własnego sumienia 
- realizować wszystko to, co słusznie dobre dla niego i zarazem do-
bra wspólnego. Władza nie dająca takiej możliwości traci swoją 
legitymizację i staje się uzurpatorem. Święty miał tutaj na myśli 
demokratyczne formy rządów, które łamią lub nie chronią w tym 
względzie. Przywoływał tutaj na myśli przeszłe spuścizny systemów 
totalitarnych, jak i obecnie istniejące, szczególnie w krajach III świa-
ta, np. w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, a nawet w Europie, do 
których pielgrzymował i stawał się orędownikiem poszanowania 
praw obywatelskich, szczególnie prawa do życia i wolności religij-
nej. Wówczas uczył, że w takich sytuacjach nie istnieją osobne dla 
kogokolwiek przywileje lub wyjątki (9). 
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W związku z powyższymi kwestiami i ewentualnymi ich wy-
paczeniami, podjął Papież zagadnienie ograniczania porządku praw-
nego w sytuacjach, kiedy większość obywateli staje się jego wy-
rocznią. Wtedy to nie etos ów system kształtuje, lecz staje się to 
efektem struktur i woli większości obywateli lub decydentów wła-
dzy. W takich okolicznościach zaczyna funkcjonować niebezpiecz-
na, wręcz zgubna dla całej demokracji, tendencja lub praktyka, aże-
by moralność traktować jako tylko fasadę, pretekst do nadużyć po-
wodowanych racją ilościową, czystą kalkulacją, eksperymentem, 
propagandową argumentacją „uzasadnień” dla określonych poczy-
nań większości obywatelskich, elit lub rządów. Wtenczas może na-
stępować redukcja etyki i polityki do statystyki i fizyki; zaś wartość 
demokracji stanie się wątpliwa, tak jak nieobowiązującymi będą 
fundamentalne zasady prawa moralnego. Wówczas jej ład zaczną 
wyznaczać kruche mechanizmy empirycznej regulacji różnych i 
przeciwstawnych dążeń - co nieuchronnie doprowadzi do zachwia-
nia trwałego pokoju w postaci anarchii lub totalitaryzmu. Utrata 
przez demokrację wymiaru etyczno-transcendentnego może wpro-
wadzać społeczeństwo i władzę w utopię, przeobrażać własne zbio-
rowości i ich obywateli w choroby iluzorycznych nadziei, które wy-
wiodą ich na obszary ryzyka utraty człowieczeństwa lub ludzkiego 
oblicza zniekształconej demokracji. W niczym nie będzie ona niepo-
dobna do swej prawdziwej idei. Powstanie wtedy nieprzewidywalne 
w swoich kształtach i skutkach monstrum ustrojowe, które zagrozi 
wszystkim. Jak upominał Papież - należy stale przy każdej okazji 
przypominać współczesnemu człowiekowi prawdę o potrzebie ży-
wego i dynamicznego Kościoła (10). 

 
3. Chrześcijanie wobec demokracji 
Wkład w kulturę demokratyczną.  
Ponieważ istnieje wiele generalnych i wciąż aktualnych za-

grożeń oraz boleśnie dotykających rzeczywistość demokratyczną 
nadużyć - stajemy w świetle powyższych uwag przed bezpośrednią 
próbą zakreślenia wkładu ewangelicznego zaczynu w kulturę demo-
kracji, do jakiego chrześcijanie-obywatele są w swoim sumieniu 
zobligowani. O tym uczy Papież w propozycji szerzenia <kultury 
życia i miłości>. W tym długim i często zawiłym procesie klarowa-
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nia się po dziś dzień procesu praktycznego wypracowywania zasady 
dla każdego rządu politycznego, który zwie się demokratycznym, 
należy zaczynać od jego podwalin. Składają się nań: godność czło-
wieka oraz jego prawa-obowiązki; instytucje, które stanowią i rozwi-
jają system; dobro wspólne; obrona słabszych i potrzebujących; 
upowszechnianie zasad społecznej nauki, m. in. solidarności, po-
mocniczości, dobra wspólnego; pielęgnowanie bogactw kultury i 
tradycji narodu; personalizm w duchu wspólnotowym; współpraca 
oraz dialog wewnątrz- i zewnętrz społeczny; praca i duch wzajemnej 
służby wyrażające się m. in. w trzecim sektorze; prawo moralne jako 
podstawa społeczeństwa oraz - prawo stanowione, poddawane jed-
noznacznemu osądowi prawa Bożego i naturalnego; samorządność 
jako władza ludu na własnych terytoriach zamieszkiwania; władza 
polityczna jako przedstawicielstwo ludu wybierane w wolnych i 
oddolnych, wyborach; ograniczony i kontrolowany w duchu dobra 
wspólnego rząd; sprawowanie władzy nie wedle zasady większo-
ściowej ludzi, tj. lex facitregem, lecz ich rzeczywistej etyczności; 
przejrzysty konstytucjonalizm; pedagogiczny charakter praw połą-
czony z moralnymi cnotami obywateli i wyrażanymi w ich życiu i 
działaniu, itp. Jak widać z tej pobieżnej listy, skala zadań wierzących 
obywateli w zakresie obecności i zaangażowania w polityce jest 
ogromna oraz może być wciąż pomnażana. Istotnym spostrzeżeniem 
jest ich zgodność oraz związek z chrześcijaństwem, głównie - z zo-
bowiązaniami chrześcijan wynikającymi z ich religijnego powołania 
i apostolskiej misji w świecie. 

Stąd wniosek, że nie chrześcijaństwo jest związane z demo-
kracją, lecz - odwrotnie, ponieważ: po pierwsze -forma ta zrodziła 
się w toku dziejów rozwoju społecznego jako przejaw lub wizja 
ewangelicznego zaczynu i prawa szerzenia przykazania miłości; po 
drugie - aczkolwiek nie jest ona doskonałym systemem /Zob. P. 1/, 
niemniej jednak wartości i zasady demokracji najlepiej korespondują 
z chrześcijańską doktryną i etyką; po trzecie - cechują się pewną 
trwałością w konfrontacji z innymi systemami, ale z istotnym za-
strzeżeniem, że jest to demokracja prawdziwie etyczna. Znaczy to, iż 
tylko demokracja osadzona i poparta siłą chrześcijaństwa może naj-
lepiej służyć interesom człowieka i jego społeczności w duchu 
ewangelicznej wykładni, która proponuje Święty. Paradoksem więc 
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pozostaje teza, iż demokracja i jakże różny w swym strukturalno-
funkcjonalnym wyrazie Kościół są sobie bardzo potrzebni. Owa 
nieskończona odmienność chrześcijaństwa gwarantuje skuteczną 
czujność i przenikające zapłodnienie z powodu nadmiaru prawa 
duchowego, które przelewa się i cudownie użyźnia wszystko to, co 
ludzkie, oczywiście w niczym go nie naruszając lub uszczuplając, 
lecz niepomiernie swoim posiewem użyźniając. Jest to niezwykle 
przedziwny sposób tworzenia człowieka i jeszcze wspanialsza droga 
odnawiania jego godności, co dokonuje się w pełnej symbiozie tych 
dwóch, zdawałoby przeciwstawnych sobie rzeczywistości. Gdzie by 
nie sięgnąć do podwalin demokracji, tylko ich „uprawomocnienie” 
oraz w duchu chrześcijańskim zaktywizowanie, może rodzić kapi-
talne efekty. Wiele ideałów demokracji zostało „wyrytych w chrze-
ścijańskiej historii ducha”; dlatego właśnie od Ewangelii i Kościoła 
ludzkość uczyła się żyć godnie i postępować moralnie. I jeśli nie 
zabraknie takiej orientacji w jakichkolwiek elitach przedstawiciel-
skich i strukturach demokracji, istnieje uzasadniona nadzieja na jej 
rozwój w obszarach mniej lub bardziej jawnego bądź ukrytego 
chrześcijańskiego esse i agere. Takiej szansy nie zapewnia jakakol-
wiek, poza demokratyczna forma ustroju społeczno-politycznego. 
Jawi się zapytanie o fundament lub <wspólną gramatykę etyczno-
społeczną> jakże konieczne do realizacji tegoż szczęśliwego duetu: 
zdaje się, iż zawiera się w słowie kluczowym <wspólnotowy perso-
nalizm>. 

 

Propozycja <wspólnotowego personalizmu>.  
W powyższym świetle, jawi się temat demokracji jako trudnej 

i stale zagrożonej przestrzeni wolności obywatelskiej, która dla swo-
jego rozwoju i dobra wspólnego musi usilnie i czujnie korespondo-
wać z systemem etycznym określanym w społecznym nauczaniu 
Kościoła <wspólną gramatyką etyczną>. Jest nią nic innego, jak 
realna możliwość funkcjonowania zasad: personalizmu, solidarności, 
pomocniczości i dobra wspólnego. W kontekście szeroko odczuwa-
nej potrzeby, aby obecnie kulejące demokracje stale sankcjonowały 
odpowiednie systemy etyczne, jasno określona propozycja Kościoła 
staje się wyjątkowo oczekiwana i wysłuchiwana odnośnie wskazań 
dotyczących niektórych zasady i podstawowych wartości; wyzna-
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czają jej klarowne kryteria sądów i wskazania odnośnie określonych 
na przyszłość kierunków działania. Chodzi tu o „wskazówki”, które: 
z jednej strony - czerpią natchnienie z Ewangelii; z drugiej - w zgo-
dzie ze zdrowym rozsądkiem otwierają się na wkład i przychylność 
ludzi dobrej woli. Wedle tejże społeczno-etycznej propozycji, ów 
rodzaj <wspólnej gramatyki etycznej> leży u podstaw budowy 
<wspólnotowego personalizmu>(11). 

Przede wszystkim <wspólnotowy personalizm> to ewange-
liczny zaczyn działający w życiu publicznym, który prowadzi do 
akceptacji ogółu w budowaniu społeczeństwa otwartego, które jest 
dość znamiennie spokrewnione z ideą demokracji. Nie wystarczy 
doń ani gospodarka rynkowa, moc technologii czy relatywizm 
etyczny; nie da tego cechujący mocno nadwyrężający etos cywiliza-
cji Zachodu przemieszany z altruizmem indywidualizm, których 
połączenie uczyniłoby zadawalające dla chrześcijaństwa i zarazem 
demokracji rozwiązanie. Niewątpliwie taka powszechna i otwarta 
moralność wraz z akceptacją transcendencji zawiera wzorzec ewan-
geliczny, inspirujący i wyzwalający społeczności świata na dobro 
wspólne i zachowanie pokoju. Jest to odwiecznie pożądana intuicja, 
którą wysuwała już filozofia polityczna Arystotelesa, zaś ostateczną 
podstawę dostarczyło chrześcijaństwo sympatyzujące z założeniami 
prawdziwej i dojrzałej demokracji, gdzie panuje dialog, wolność 
osoby, wzgląd zasad wspólnotowej komunikacji na Absolut. Nie 
zapewniają tego zarówno: demokracje typu indywidualistycznego; 
ani socjalistycznego, kiedy zagubiony zostaje wymiar personali-
styczny człowieka; ani koncepcje liberalne, jakie minimalizują wza-
jemne komunikacje i współpracę podmiotów; a tym bardziej –
totalitaryzmy wszelkiej postaci, które bez woli osoby restytuują ja-
kikolwiek społeczno-polityczny porządek. Zawarty we wspólnoto-
wości na <obraz i podobieństwo Trójjedynego Boga> personalizm 
zdaje się być najlepszym rozwiązaniem, ku któremu zmierza nie 
materialistyczna, agnostycka, burżuazyjna czy liberalna demokracja, 
lecz dojrzała, szanująca osobę, komunikująca w wolności dialogu, 
bogata sumieniami obywateli i orientująca wszelkie podmioty na 
transcendencję we wzajemnej realizacji pełni dobra wspólnego. Su-
mując - z multum wizji politycznych systemów, zwłaszcza demokra-
tycznych, wyłaniają się dwie idee, które najlepiej korespondują z 
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chrześcijaństwem. Są to: 1 - idea osoby, typowa dla chrześcijańskie-
go ideału politycznego oraz funkcjonująca podług zasad jej antropo-
logii. Wielce godną uwagi jest propozycja teologiczna, filozoficzna i 
społeczna antropologii Papieża, w której perspektywie wszelkie inne 
opcje wykluczają możliwość formowania zdrowej i dojrzałej demo-
kracji; 2 - idea cywilizacji miłości Świętego, ale tylko z archetypem 
Krzyża i ideału życia, danego za człowieka z motywu miłości miło-
siernej (12). Z niniejszym problemem wkraczamy na teren konkret-
nych kształtów oraz inspirowanej chrześcijaństwem <dojrzałej de-
mokracji>. 

 
4. Główne warunki <dojrzałej demokracji> 
Warunek podstawowy /wyjściowy/.  
Klucz do rozważań nad <dojrzałą demokracją> stanowi pyta-

nie nad jej warunkami, które musi spełniać, aby uważać za <dojrza-
łą>. Z długich i burzliwych w tej kwestii dyskusji, które nie ominęły 
też współczesnego Magisterium Kościoła, największą kontrowersję 
budziła zasada tzw. większościowej woli ludu, którą uprawomocnia 
praworządność, a tym bardziej - stanowione w państwie normy 
etyczne. W rzeczywistości lud jest ich „suwerenem” w tym sensie, 
że jest „depozytariuszem” władzy, jaką przekazuje swoim przedsta-
wicielom, lecz - o czym często zapomina się - nie jest on podstawo-
wym i absolutnym źródłem oraz twórcą prawa i sprawiedliwości. 
Licuje to z zasadą <cywilizacji miłości>, iż państwo, które konstytu-
uje składająca się z osób ludzkich społeczność, posiada przed sobą 
Boga. Zatem na szczycie porządku: przed państwem, potem - przed 
społeczeństwem, a na końcu - przed osobą stoi sam Bóg. Niniejsza 
koncepcja, która klarowała się już od Leona XIII, dopiero w sobo-
rowej Gaudium et spes /76/ formułuje w sposób ukryty i zarazem z 
zastrzeżeniem, bowiem nikt wcześniej z papieży nie używał terminu 
<demokracja>, iż Kościół w żaden sposób nie utożsamia się ze 
wspólnotą polityczną, bowiem jest zarazem znakiem i zabezpiecze-
niem transcendentnego charakteru osoby ludzkiej. Znaczy to, że 
zawsze potępia wszelkie znane z historii formy polityczne, jakie 
naruszają fundamentalne prawa osoby, ale zarazem chwali te narody, 
gdzie największa część obywateli uczestniczy w sprawach publicz-
nych w warunkach prawdziwej wolności (13). Jednocześnie dodaje, 
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iż żywsze uświadomienie sobie godności osoby rodzi w różnych 
stronach świata dążenia, gdzie prawa osoby w życiu społecznym są 
pełniej wyrażane poprzez prawo do zrzeszania się i stowarzyszeń, 
wolności słowa i wyznawania religii. To jakby klucz, aby obywatele 
i ich gremia czynnie uczestniczyli w życiu państwowym (14). Paweł 
VI poszedł jeszcze dalej: wzywa chrześcijan do aktywnego działania 
na rzecz dobra demokracji tam, gdzie jest ona niewystarczająca. W 
adhortacji Octogesima advenies mówił o podwójnej tendencji, tj. 
równości i czynnego udziału w zarządzaniu, które poprawi i wytwo-
rzy pewnego typu demokratyczne społeczeństwo. Aczkolwiek tych 
modeli i prób będzie wiele, niech chrześcijanie wespół z ludźmi 
dobrej woli nie zniechęcają się w poszukiwaniu wzorca najbardziej 
optymalnego (15). Dopiero Jan Paweł II ostatecznie potwierdził 
system demokracji tymi słowami jako system, który zapewnia udział 
obywateli w decyzjach politycznych i rządzonym gwarantuje możli-
wość wyboru oraz kontrolowania własnych rządów, a także - kiedy 
należy to uczynić - zastępowania ich w sposób pokojowy innymi 
(16). Podał nawet Święty istotę dojrzałej demokracji: autentyczna 
demokracja możliwa jest tylko w państwie prawnym i w oparciu o 
poprawną koncepcję osoby ludzkiej. Wymaga ona spełnienia ko-
niecznych warunków, jakich wymaga promocja zarówno poszcze-
gólnych osób, przez wychowanie i formacje w duchu prawdziwych 
ideałów, jak i <podmiotowości> społeczeństwa, przez tworzenie 
struktur uczestnictwa oraz współodpowiedzialności (17). Tak więc 
dojrzała demokracja musi spełniać wyjściowy i zarazem nieodwo-
łalnie fundamentalny warunek zapewnienia możliwie najpełniejsze-
go uczestnictwa w rządzeniu, m. in. przez swoich przedstawicieli, 
przy zachowaniu praw osobowych oraz - urzeczywistnianiu „pod-
miotowości” społeczeństwa w postaci struktur uczestnictwa oraz 
współodpowiedzialności - oczywiście z całkowitym zabezpiecze-
niem jej odniesienia do transcendencji. 

 

Warunek praworządności.  
Kryzys grozi każdej demokracji już od samych jej korzeni. 

Głównie zawiera się to w upadku wartości, które zainspirowały jej 
powstanie a teraz dzielą, gubią ducha i rodzą ryzyko zagrożenia 
relatywizmem etycznym swojego bytu. Pozbawia on społeczność 
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życiodajnego odniesienia, jakie przerodzi się w jawny lub ukryty 
totalitaryzm, tj. kiedy zaneguje się państwo prawa. Ozdrowieńczą 
zatem sprawą jest odzyskiwanie pełni świadomości demokratyczno-
ści obowiązków i współodpowiedzialności wszelkich jej podmiotów, 
słowem - praworządności nadwyrężonej przez obywateli i ich repre-
zentacje. W praktyce polegało to będzie na przełożeniu reguł postę-
powania wedle wielkich zasad <gramatyki etycznej>, które rzeczy-
wiście dają podstawy prawdziwej demokracji. Są nimi: prymat oso-
by ludzkiej i jej niezbywalne prawa; solidarność, która szanuje 
szczególnie słabych i ubogich; uczestnictwo i współodpowiedzial-
ność obywateli w postaci szeroko pojętej pomocniczości dzięki róż-
norodności struktur pośrednich; troska o dobro wspólne w celu osią-
gania pełni życia ludzkiego i uświęcenia. Owa <wspólna gramaty-
ka> to sprawa dotycząca wszystkich, wektor dla rządów i obywateli, 
regulator harmonijnego i stosownego przestrzegania przez wszyst-
kich prawa, czyli - wyznawania przejrzystej hierarchii wartości i 
używania wolności.  

Czym zatem stanie się praworządność, tj. postrzeganie i prze-
strzeganie praw, jeśli będzie czystą formalnością, „regułami gry” 
liter prawa i bezdusznego administrowania, gdzie rzeczywiście za-
braknie więzi etycznej, zaś główny podmiot-człowiek zostanie w 
tym bezdusznym mechanizmie uprzedmiotowiony. Zagrożeniem 
więc stanie się formalizm, bezwzględność i przerost administracji, 
panoszenie się skorumpowanych polityków-zarządców. Nie będzie 
to egzemplifikacja i droga kształtowania prawdziwej demokracji, 
uczenia kultury wzajemności, etosu w duchu służby dobru wspól-
nemu, jakim staje się państwo poprzez kształtowanie rozwoju oby-
wateli. W tej zniekształconej, wręcz chorej, rzeczywistości nie obro-
ni się demokracji: na drodze sądów i więzień; metodami prewencji 
strajkowo-protestacyjnej lub represjami wobec mafijno-
przestępczych struktur państwa; nigdy też nie ukształtuje się nowej 
kultury moralności, a tym bardziej ludzkiej cywilizacji. Stałe czysz-
czenia ze zła grzechu nie równa się z ukaraniem winnych; prawdzi-
we uleczenie to proces formacyjno-ozdrowieńczy całych struktur-
stron społeczności obywatelskich, gdzie nie zabraknie jasnej, odnie-
sionej do transcendencji etyki. Doraźne i powierzchowne usuwanie 
zła z wielu dziedzin ludzkiego życia na niewiele się zda, jeśli nie 
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zmieni się od podstaw sam człowiek i jego wspólnoty. Wówczas to 
niepraworządność jak hydra odrośnie niespodziewanie, bowiem 
każdy będzie w dalszym ciągu szukał dla siebie własnych korzyści i 
przywilejów (18). 

 

Warunek sprawiedliwości i miłości /miłosierdzia/.  
Zdaniem Papieża - warunkiem istotnie dopełniającym po-

przednie jest sprawiedliwość i doskonaląca ją miłosierna miłość. 
Chłód administracji i reguł demokratycznej gry państwa prawa mogą 
obracać się przeciw człowiekowi i jego przywilejom. Bez tych war-
tości może społeczeństwo z powodu „demokracji” umrzeć. Wiado-
mo, iż często z powodu nierównej dystrybucji wspólnych dóbr - jaka 
wynika z dysproporcji kulturowo-gospodarczych pomiędzy różnymi 
kategoriami obywateli i ich środowiskami życia - wystąpią anoma-
lie. Wedle papieskiej <gramatyki etycznej> należałoby je niwelo-
wać, bowiem cóż wtedy pojawi się na jej miejscu, jeśli zabraknie w 
społeczeństwie solidarnej i etycznej duszy! Jan Paweł II przypo-
mniał wymownie o niebezpieczeństwie, jakim będzie zrodzenie tota-
litarnego potwora demokracji w postaci deptania prawa do życia, 
wolności sumienia, większościowego narzucania woli słabszym, 
uzyskiwania bezprawnych przywilejów.  

Jak zauważył Święty: odnosi się wrażenie, że wszystko od-
bywa się z pełnym gracji poszanowaniem praworządności, bowiem 
przegłosowała to większość obywateli w zgodzie z zasadami demo-
kracji. Są to już tragiczne w skutkach pozory, gdzie ideał demokracji 
zostaje zdradzony u samych podstaw, bowiem działają już mechani-
zmy, które prowadza do zaniku prawdziwego ludzkiego współżycia i 
do rozpadu samego organizmu państwowego (19). I zaraz dodaje 
Papież: wówczas wyrasta jawnie potrzeba owej głębszej mocy, jaką 
jest miłość (20), bowiem takowa sprawiedliwość zatrzymuje się w 
kręgu materii, podczas gdy miłość i miłosierdzie wykraczają daleko 
poza ten zaklęty rewir ograniczoności na tereny prawdziwych więzi i 
właściwej człowiekowi godności (21). Prawda jest, iż samo prze-
strzeganie prawa i zasad jest solidarnością i miłosierdziem najmniej-
szej miary, niemniej jednak należy odbijać się od jej minimum i 
stwarzać warunki i przestrzeń, aby owa miara rozrastała się; wtedy 
też wzrośnie jakość całej demokracji. Wprowadzając w układy 
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prawnie nadzorowane rzeczywistości miłosierdzia, tj. do struktur 
biurokracji, anonimowości i praworządnego legalizmu…, napełni się 
je iskrami personalizmu, którego życie ludzkie winno nosić jak naj-
więcej. Chodzi tutaj Świętemu o zastępowanie zasad gry owej insty-
tucjonalnej inżynierii wartościami wspólnotowymi, które pobudzą 
sam postęp praworządności. Zresztą każde miłosierdzie jest pierw-
sze i wyprzedza zimną sprawiedliwość prowokując ją do wejścia na 
drogę demokracji bardziej ludzkiej. Stąd zrozumiałym staje się mo-
del demokracji, gdzie biedny obywatel będzie nie ciężarem, lecz 
sposobnością do czynienia dobra i miłości dla nich samych. Wierzy 
Papież, iż wówczas zadziała <opcja preferencyjna> jako zwyczajna 
norma dojrzałej demokracji.  

To miłosierdzie może zradzać w życiu społecznym wielce 
niespodziewane owoce, które przez swój prorocko uprzedzający 
wkład niepomiernie ubogaci etos ludzki demokracji, spowoduje 
obopólne dobro w postaci zasady jako normy w społeczności obo-
wiązującej. Niewątpliwie różni się taki system preferencji od tej w 
państwach opiekuńczych, usługowo-klientelskich, gdzie miłosier-
dzie staje się akcydentalną namiastką lub filantropią, a nie zwykłą 
regułą funkcjonowania państwowości i sposobem formowania swo-
ich obywateli. Ignorowanie lub sztuczne traktowanie miłosierdzia w 
demokracji tylko podsyci na przyszłość obszary rozpaczy oraz ja-
kiegokolwiek zniewolenia obywateli, na których gruncie rozpleni się 
zielsko niepraworządności, nienawiści, zorganizowanej przestępczo-
ści i społecznego wykluczenia. Właśnie z tychże racji, każda doj-
rzewająca i autentyczna demokracja domaga się odwoływania do 
określonych wartości etyczno-religijnych, do gruntu przygoto-
wawczego w przemianie mentalności i postępowania obywateli oraz 
powstawania pomocowych struktur. Wszystko to rokuje nadzieje do 
wchodzenia państwa na tereny aktywnego i odpowiedzialnego spo-
łeczeństwa obywatelskiego (22). 

 

Warunek <trzeciego sektora>.  
Dla rozwoju własnego dojrzałego modelu każda demokracja 

domaga się <trzeciego sektora>. Nawet najlepiej działające instytu-
cje i gospodarka państwa nie wystarczają do zaspokojenia wszyst-
kich potrzeb obywateli. Należy wtedy stwarzać dlań szeroką plat-
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formę obywatelskiego zaistnienia i jego samorzutnych inicjatyw, 
które potwierdzą ich prawa i organizacje państwa. Jest to inspiracja 
zakorzeniona głęboko w chrześcijańskiej antropologii społecznej i 
nauce moralnej Świętego. Czerpiąc doświadczenia z nieraz wypa-
czonych systemów socjalnych, propozycja zakłada katolicką zasadę 
pomocniczości, gdzie nie państwo, lecz niescentralizowane instancje 
pośrednie winny takową rolę pełnić. Sektor ten nie wyklucza sen-
sownie uzasadnionego wsparcia państwa i sensownego udziału, któ-
ry nie stworzy biurokratycznego etatyzmu i nie stanie się przyczyną 
eksplozji bezprawia i korupcji z powodu nadmiaru biurokracji, jaka 
swymi usługami pożre niebywałe środki. Wiadomo, że wszystko to 
pochodzi z pracy i dochodów obywateli, ich niezbywalnych praw, 
które dzięki owemu etatyzmowi rozpływają się i nie trafiają do ce-
lów zamierzonych, tj. dla ludzi w potrzebie.  

Dzisiejsze demokracje wymagają takiego podejścia, ażeby na-
stąpiła nowa symbioza pomiędzy prawami rynku, państwem i społe-
czeństwem, inaczej mówiąc - „stołu trzech nóg”. Trzeba doń propor-
cjonalnego porozumienia trzech stron: zgody i właściwego dystansu 
władzy państwowej, pohamowania ekspansywności rynkowej i 
wzrostu zdrowej inicjatywy obywatelskiej, po to, aby wszelkiego 
typu wolontariaty, stowarzyszeniowość oraz kooperatywa właściwie 
i ze wzajemnym pożytkiem zadziałały; będą to grupy świadczące 
usługi w zamian za wynagrodzenie /profitowe/, jak i te bezintere-
sowne, w imię idei solidarności /nieprofitowe/. Ich powstanie i roz-
wój potwierdzają niejako nowe potrzeby stref społecznego ubóstwa i 
wszelkiego niedostatku oraz niezdolności państwa do ich „obsługi”. 
Stał się dziś trzeci sektor podmiotem - formą demokratycznego spo-
łeczeństwa, a jednocześnie obywatelskiej weń bytności i realizowa-
nia z sukcesem idei dobra wspólnego. To także właściwa forma re-
alizacji potrzeb społecznych i rozwijania samorządności demokracji 
obywatelskiej, która rzeczywiście wychowuje i realizuje własne 
potrzeby nie w sposób doraźny i pokazowy, lecz na długą metę wo-
bec tych wszystkich, którzy zawsze i w różnorakiej postaci tej po-
mocy potrzebują. Nawet każda dobra demokracja musi z taką sferą 
trudnych rzeczywistości swoich obywateli borykać się, zaś najlepszą 
drogą do jej realizacji będzie często spontaniczna, solidarna i zara-
zem odpowiedzialna misja wierzących i ludzi dobrej woli, która 
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jeszcze niejedną dobrą inicjatywą zaprocentuje. Ta ważna zdobycz 
współczesnych demokracji musi być troską, aby jej podmioty były 
bezinteresowne, autonomiczne oraz działały ponad podziałami, da-
jąc przez to wzór obywatelskiej wrażliwości i dyscypliny wobec 
szerokich potrzeb ludzi. Ileż to wtedy zrodzi się bezinteresownych 
postaw i dobra, jakże dla rozwoju ducha demokracji wymaganych, 
których gdzieindziej nie spotka się. Grupy pośrednie stają się dziś 
bezwzględnym wymogiem i szansą dla rozwoju społeczeństw oby-
watelskich, demokracji z inspiracją chrześcijańską na solidarność i 
miłosierną miłość (23). 

 

Warunek strukturalnej przemiany.  
Jest to w ocenie Papieża bodajże najważniejszy oraz najbar-

dziej wymagający w realizacji warunek, który tkwi w samym czło-
wieku, tj. w jego inteligencji i wolności na <Boży obraz i podobień-
stwo>. To w człowieku jako „współpartnerze” samego Stwórcy za-
wiera się tajemniczy klucz przemiany oblicza świata. Co zaznacza 
Jan Paweł w encyklice Laborem exercens 25, to człowiekowi został 
wlany duch z ciała Adama, aby jego wielkiemu postępowi znamio-
nowało człowieczeństwo. Podczas dziejowego budowania nowego 
ciała świata w postaci struktur materialnych, gospodarczo-
politycznych i kulturowych, musi wszczepiać człowiek w ów postęp 
ducha, tj. jakościowy wymiar etyczno-religijny. Jest to przedsię-
wzięcie na tyle trudne i odpowiedzialne, że budzi w ludziach wielki 
lęk przed sobą samym i o samą przyszłość świata. To dzieło tajem-
ne, bowiem zależy od współpracy człowieka z samym Bogiem. 
Przede wszystkim, jest to - w obliczu kolosalnego postępu i zagro-
żeń - ciągłe pokonywanie paraliżującego strachu, który można po-
konywać we wspólnotowym zaufaniu Bogu, złożeniu na Niego 
wszystkiego tego, co pochodzi z ukrytego sanktuarium-sumienia i 
towarzyszy tworzeniu nieznanej rzeczywistości. W nadziei składanej 
w Chrystusie widzi Papież pokonywanie tego lęku we wspólnym 
trudzie budowania cywilizacji miłości, wzniesionej na fundamencie 
uniwersalnych wartości - pokoju, solidarności, sprawiedliwości i 
wolności (24). Niniejsza, aczkolwiek ramowa, propozycja Kościoła 
nie kreśli konkretnego modelu, stanowi tylko „niezbędną ideę prze-
wodnią”, wedle której sama ludzkość zbuduje - adekwatne do wa-
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runków hic et nunc - społeczeństwo jutra. Ów kompas wskazuje 
kierunek w rozpoznaniu, w odczytaniu znaków czasu i sensownych 
wyborów, jakich dokonają ludzie i ich gremia społeczno-polityczne; 
wówczas uwolnieni z lęków i umocnieni duchem nadziei Boga, 
ukształtują świat na miarę chrystusową. W tej misji ufa Papież po-
mocy Boga i mocy wiary, że epokę postępu utrwali duch <cywiliza-
cji miłości>. Kościół z przekazów Objawienia wie, że idzie taka era, 
gdzie w imię wartości uniwersalnych, uczyni ludzkość własne życie 
i innych bardziej sprawiedliwym i ludzkim (25). 

Niewątpliwie koniecznym do realizacji tej propozycji jest 
rozwijany w moralnym klimacie dialog z innymi religiami, który 
rozjaśni nie zawsze podzielana, lecz zbliżająca do pełni prawdy 
chrystologiczna opcja jedności chrześcijan. Stąd należy kształtować 
na nowo taką umowę społeczną, która rzeczywiście połączy ludzi 
różnych opcji nie na jakiejkolwiek dotychczasowej zasadzie ideolo-
giczno-polityczno-gospodarczej, lecz wspólnie podzielanych warto-
ści kardynalnych: godności, rozwoju i pokoju; zespalania wspólnej 
kultury ludzkości. Nie dokona się tego na obecnie paraliżującej jed-
ność współzależności ekonomiczno-politycznej świata, Wschodu i 
Zachodu oraz Północy i Południa, lecz na wciąż nierozerwalnym i 
fundamentalnym dwumianie Boga i człowieka, jaki w obliczu zabój-
czych dla świata ateizmów, stanowi jedyną szansę w postaci <cywi-
lizacji miłości>. Taka alternatywa rozwojowa, gdzie nieodzownym 
warunkiem będą: wolność religii i ludzkiego sumienia oraz prawo do 
życia – to jakby filary dialogu pomiędzy wieloma kulturami świata. 
Są to fundamenty praw człowieka i obywatelskości wolnego społe-
czeństwa demokratycznego, kiedy każda z tych kultur winna zmie-
rzyć się z problemem Boga. Bez Niego niemożliwe jest jakiekolwiek 
sensowne dzieło budowy świata w duchu demokracji. Sumując - 
społeczne wypowiedzi Świętego to nie jakieś abstrakcje, lecz wciąż 
żywe propozycje, które można przekładać w warunkach hic et nunc i 
w ich stosownych wersjach na tory <cywilizacji miłości>. Na każdy 
kryzys demokracji istnieje stosowna, oparta na uniwersalistycznych 
wartościach, koncepcja tej cywilizacji. Aby przekładać je na rze-
czywistość, konieczne jest otwarcie przemyśleń na taką jej obec-
ność, która odnajduje pełne urzeczywistnienie w Chrystusie (26). 
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5. Udział przykładowo wybranych przedstawicielstw de-
mokracji 

Kościół współczesny wyraźnie podkreśla konieczność obec-
ności i zaangażowania świeckich chrześcijan w świecie, a zwłaszcza 
dawania apostolskiego świadectwa w kręgach ich społeczno-
zawodowych aktywności. Ogromnego zapotrzebowania na świadec-
two potrzebuje mocno nadwątlona reputacja polityczna, a to ze 
względu na jej zniekształcony obraz ze względu na zagrożenia, które 
płyną ze strony współczesnej cywilizacji i postępu rzeczywistości 
demokratycznych, w których żyjemy oraz ich owoców, jakie a co 
dzień doświadczamy. Jest wiele wspominanych już racji wypływają-
cych ze strony posłanniczej istoty Kościoła, gdzie podstawowym 
nakazem jest, aby wszelkie struktury światowe przenikać duchem 
błogosławieństw, a jak dopowie Jan Paweł II - kształtować na za-
czyn <cywilizacji miłości>. Kościół docenia wartość i niezbędność 
tych rzeczywistości koniecznych do zbawienia, co zdecydowanie 
określił w wiekopomnej nauce Sobór Watykański II, która wywodzi 
swój wykład z biblijnego przesłania Starego i Nowego Testamentu 
(27). Stąd zrozumiałą postawą Kościoła jest przypominać ludziom o 
należytym kształtowaniu porządku doczesnego, bowiem w tej mate-
rii posiadanie tylko obowiązek, ale wiele bezcennego do przekazania 
nie tylko wierzącym, lecz także -na poziomie wartości uniwersal-
nych - ludziom dobrej woli. Czerpiąc z nauki Świętego można ów 
wykład na tematy przedstawicielstwa polityków uznać wielce po-
uczający, wręcz kapitalny, jeśli założy się, iż oświeceni ewangelicz-
nym słowem, będą wnosić konsekwentnie ten zaczyn w kształtowa-
nie życia społeczno-politycznego demokracji obywatelskiej, szanu-
jąc właściwą hierarchię wartości ludzkich i ład chrześcijański.  

Spośród różnorodności zawodowych powołań, podejmuje Pa-
pież temat nie tylko ogólnospołecznego zaangażowania wszystkich 
obywateli, głównie zaś przedstawicieli świata polityki, którzy wy-
brani w wolnych wyborach, wolę ogółu wyrażają i są szczególnie za 
realizację swoich obietnic odpowiedzialni. Także w dzisiejszej rze-
czywistości społecznej niepodważalną rolę opiniotwórczą, która 
kształtuje oblicze demokracji, stanowią różni przedstawiciele świata 
medialnego - dziennikarze i redaktorzy, właściciele i odbiorcy prasy, 
radia, telewizji, Internetu. W obliczu potężnego rozrostu współcze-
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snych środków i możliwości multimedialnych - jest to element nie-
wyobrażalnie wielce wpływowy na kształty społeczeństwa demo-
kracji obywatelskiej, niejako konstytuujący indywidualne i zbioro-
we, społeczno-polityczne „zawartości” współczesności (28). 

 
Posłannictwo polityków i dyplomatów.  
Niewątpliwie przedstawicielskim gremium demokracji są za-

wodowi politycy i dyplomaci. Polityka to sprawa dość trudna i zło-
żona, proponująca - w ramach dobra wspólnego - układać poprawne 
relacje społeczne na takich zasadach sprawiedliwości, aby w sytuacji 
ludzi wierzących licowały jednocześnie z wymogami Ewangelii iz 
zasadami uprawnionego pluralizmu instytucji oraz opinii, w których 
będzie przebijało osobiste i zbiorowe świadectwo wiary i bezintere-
sownej służby ludziom. Zasada moralności polityka <co cesarskie 
cesarzowi, a co boskiego Bogu> to zarazem konsekwencja budowy 
Królestwa na ziemi i zachowanie harmonii pomiędzy tym, co boskie 
i ludzkie. Kluczową trudnością polityka będzie więc pozostawać do 
końca w zgodzie z prawym sumieniem. Przezwyciężanie dylematu 
godzenia sumienia z różnymi racjami pragmatyki, winno być prze-
wodnie co do przeświadczenia stale mu towarzyszącego, iż skutecz-
ność działania osiąga się pod warunkiem respektowania zasad etyki i 
moralności (29). 

Podstawową i zarazem wyjściową wykładnią dotyczącą po-
słannictwa polityków jest odpowiedzialność za pomyślność własną i 
obywateli, u której źródeł leżą fundamentalne prawa: do życia i god-
nej egzystencji; wolności sumienia i religii; posiadania rodziny. Są 
też oni stałymi orędownikami odważnego, bezinteresownego poszu-
kiwania współpracy i jedności pomiędzy narodami. Ta często trudna 
odpowiedzialność wymaga wytrwałości, mądrości i otwartości. 
Wszędzie musi przeważać duch dialogu, co nie znaczy, iż będą ślepo 
nieustępliwi. Zawsze muszą kierować się zdolnością do szermowa-
nia prawdy, otwartości, poszanowania drugich bez względu na ich 
nieprzejednaną postawę lub wyrażane różnice poglądów. Nie kierują 
się też w negocjacjach sentymentalizmem i pamiętliwością. Będzie 
w ich pracy wiele trudności na drodze rozwiązywania spraw, gdzie 
nie zabraknie ducha szczerego pojednania, wspaniałomyślności i 
miłości. Z tych to racji Papież określa ich misję mianem posłannic-
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twa społecznego w imię nadrzędności dobra wspólnego i wartości 
uniwersalnych, jakim służą. 

Jak wskazuje Papież - podobne posłannictwo do polityków, 
ale już na arenie ponadnarodowej, dotyczy dyplomatów, którzy re-
prezentują godnie, w duchu wzajemnego zrozumienia, jedność mię-
dzy ludźmi i troskę o światowy pokój. To oni służąc swojemu naro-
dowi, kształtują dobro wspólne całej rodziny ludzkiej właśnie po-
przez wprowadzanie nowego porządku międzynarodowego opartego 
na sprawiedliwości i pokoju. Jest w tej misji zawarta troska o roz-
wiązywanie wszelkich sporów, w których zażegnywaniu znajdują 
oparte na sprawiedliwości rozsądne rozwiązania. Tak jak poprzed-
nio, i tutaj kapitalnym narzędziem dyplomatów będzie szerzenie 
przestrzeni negocjacji, które uczynią za pomocą dialogu. Jest cały 
szereg trudnych spraw negocjacyjnych, gdzie dialog odgrywa klu-
czową rolę; nawet w interesach sprzecznych, każda ze stron musi 
nieustannie dążyć do ich pokonywania na drodze wzajemnego poro-
zumienia. W ocenie Papieża, jest to dość trudna misja, która wyma-
ga niebywałej formacji duchowej, cech charakteru, ogromnej wiary 
w pokonywaniu przeszkód i stałej woli nawiązywania dialogu. To 
synchronizowanie moralności z demokratyczną rzeczywistością jest 
tym bardziej potrzebne dziś, gdy upowszechniają się sposoby dzia-
łania politycznego, które pod przykrywką demokracji są dwuznacz-
ne, niespójne, stawiają na operatywność i przebiegłość w osiąganiu 
celu, lecz pomijają etos. Nie można zatem uprawiać dyplomacji po 
chrześcijańsku nie dając świadectwa wartościom uniwersalnym, 
także w metodzie demokratycznej (30). 

Przy tej okazji podaje Święty warunki dialogu na rzecz poko-
ju. Za najważniejsze wymienia wiarę i nadzieję, zważywszy na fakt 
okazywania przy negocjacjach zatwardziałych serc, kiedy właśnie 
wtedy należy drugim zaufać z racji, że nie są oni są do końca zde-
prawowani oraz podobnie dążą do braterskiej miłości i zgody. Także 
otwartość i gotowość przyjęcia, jakie wypływają z umiejętności 
słuchania, to dar uznawania różnic i odmienności drugiego. Wtedy w 
poczuciu realizmu należy dostrzegać pozytywy drugiego, łagodność 
lub środki pokojowe /negocjacje, mediacje, arbitraż/, które dopro-
wadzą zwolna do porozumienia. Co dziś jest szczególnie istotne w 
procesach globalizacji i na co akcentuje Papież, to ważność dialogu 



130 
 

międzynarodowego, jaka dotyczy ścisłego powiązania ze sobą spraw 
gospodarki, kultury, zdrowia, oświaty, strategii zwalczania wszelkiej 
patologii społecznej oraz erupcji migracyjnej ludzi. Należy doń 
wnosić posłanie sprawiedliwości, równości i pokoju. W obliczu wie-
lu wojen i dyskryminacji jest to temat priorytetowy, który może 
pogłębiać zaufanie w odpowiedzialność wszystkich za dobro wspól-
ne. Przy obecnych środkach zniszczenia to jedyna droga postępowa-
nia, zwłaszcza tam, gdy dotyczy stron słabszych, zniewolonych lub 
krzywdzonych. Zasada solidarności i pomocniczości staje się wten-
czas pewnym panaceum na rozwiązywanie kwestii konfliktowych. 
Niech za pewną sentencję posłuży rozwinięte w późniejszych ency-
klikach CA i SRS stwierdzenie Papieża wygłoszone na 34 Zgroma-
dzeniu Ogólnym ONZ: powszechnie wiadomo, iż owa przepaść po-
między mniejszością nadmiernie bogatych a szerokim ogółem nędza-
rzy jest symptomem nad wyraz groźnym w życiu każdego społeczeń-
stwa. To samo trzeba powtórzyć z jeszcze większym chyba z naci-
skiem, gdy chodzi o przepaść, jaka rozdziela poszczególne kraje, a 
także poszczególne strefy ziemskiego globu (31). W tejże perspekty-
wie wzrasta rola wszelkich polityków i dyplomatów za losy narodów 
i świata pod jedynym warunkiem, że chcą oni służyć innym, czynić 
społeczność lepszą, sprawiać, aby ludzie byli bardziej szczęśliwi i 
otwarci. Nie chodzi tutaj o prestiż ani o wysokie wynagrodzenie, 
które otrzymują (32). 

 

Misja parlamentarzystów.  
Koniecznym warunkiem każdej demokracji jest zdaniem Pa-

pieża poszanowanie nienaruszalnych i niezbywalnych praw osoby 
ludzkiej oraz uznanie dobra wspólnego za cel i kryterium rządzące 
życiem społeczno-politycznym (33). Znaczy to, iż misja ta winna 
być zakorzeniona w wartościach uniwersalnych, a nie opierać się na 
koniunkturach większościowych opinii publicznej. Wartości te sank-
cjonuje prawo moralne, które jako prawo naturalne, wpisane jest w 
ludzkie sumienie. Nie można więc odrywać i stanowić osobne pra-
wa, które naruszają porządek demokracji i narażają na szwank cały 
ład społeczny. Eksponowanie przez Papieża w demokratycznej pra-
worządności prawa do życia i wolności sumienia oraz religii jest 
niejako miernikiem politycznej wiarygodności, która przekłada się 
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na szereg zasad regulacyjnych życie obywateli w wielu dziedzinach 
ich życia i działalności. Stąd reprezentanci narodu wybrani w wol-
nych wyborach winni być orędownikami tych praw, zwłaszcza w 
sytuacji ich chrześcijańskiej deklaracji. Papież dopuszcza takąż de-
klarację w przypadkach, jeśli mają być ustalane ustawy wprowadza-
jące przerywanie ciąży, eutanazję; nawet usprawiedliwiają posłów 
decyzje - jeśli są one jedynie i chwilowo możliwe - ograniczające 
szkodliwość takiej ustawy i zmierzające do ograniczenia jej nega-
tywnych skutków. Niedopuszczalnym jest popieranie ustawy w naj-
węższej z możliwych wersji jej projektu, która dopuszcza jakiekol-
wiek zagrożenie prawa do życia.  

W ocenie Świętego nie ma żadnego wytłumaczenia dla praw 
niezgodnych z tymi fundamentalnymi, które pochodzą od Boga i są 
w niczym nienaruszalne. Poza tym, jest wiele stanowionych praw, 
które mogą podobnie naruszać lub zagrażać człowiekowi i porząd-
kowi społeczno-moralnemu, chociażby dotyczące prokreacji, bytu i 
rozwoju rodziny, wychowania młodego pokolenia, sakramentalności 
małżeństwa, zdrowych i moralnych przepisów odnośnie istotnych 
dziedzin dotyczących godziwego życia człowieka i pomyślnego 
rozwoju społeczeństwa /gospodarka, kultura, mass media, edukacja, 
prawodawstwo, samorządność, itp./, które pojawiają się ostatnio na 
obradach sejmowych. Tam stałym obowiązkiem parlamentarzystów 
jest opowiadać się odważnie po stronie życia, moralności, zwłaszcza 
w sferze ustaleń prawnych (34). 

Rozwijające papieskie uwagi - w kwestii szeroko rozumiane-
go uprawiania polityki po chrześcijańsku - można spotkać u B. Sor-
ge, które podaje w postaci kilku podsumowujących norm-reguł. 
Przede wszystkim działanie polityka ma być:  

1/ spójne z wartościami zawartymi w Ewangelii, tj. w Księdze 
zjednoczenia się Boga z człowiekiem, która zawiera pełną odpo-
wiedź na zasadnicze pytania każdego wierzącego i ludzi <dobrej 
woli>;  

2/ takie, które <spójne subiektywnie> pokrywa się ze <spój-
nością obiektywną> posła, tj. własne przekonania i preferowanie 
osobiście poglądy nie zwalniają go w wielu decyzjach politycznych 
od obowiązku rozeznania, odnośnie tego, czy obiektywne elementy 
wyboru, jakiego należy dokonać, są w zgodzie z wartościami, w 
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jakie on wierzy i - z Magisterium Kościoła; znaczy to, że winien 
podporządkowywać przekonania prywatne tym oficjalnym, tj. chrze-
ścijańskim lub kościelnym;  

3/ demokratycznym sposobem uprawiania polityki, szczerze 
poświadczanym przywiązaniem do stylu demokratycznego jego 
życia i postępowania; trudno wyobrazić sobie przyciągającą wiary-
godność polityka, który nie wyznaje lub nie przystaje do reguł sys-
temu społecznego, jakiemu służy;  

4/ jako efekt powyższych - zachowanie świeckiego charakteru 
polityki, tj. nie przenoszenie typowych w Kościele metod i zacho-
wań działania, bowiem polityka posiada doczesną autonomię i jest 
przynależną domeną ludziom świeckim, do której są powołani; nie 
dopuszcza się tutaj manifestowania własnej i przesadnej wyznanio-
wości lub klerykalizmu, który tylko zniechęci lub zmarginalizuje 
jego działania wobec pozostałego ogółu z powodu nachalnego apo-
stołowania, które winno być łagodne, dyskretne i nacechowane du-
chową kulturą z resztą jego zachowania i postępowania. Tego naka-
zują ogólne reguły demokracji;  

5/ i co dalej idzie - autonomiczne, tj. samodzielne w odpowie-
dzialności za jego własne decyzje. W tychże sprawach decyduje 
osobiste rozeznanie posłów, a nie bierne wykonawstwo poleceń 
hierarchii, od której otrzymują jedynie światło i moc duchową, a nie 
jakieś pouczenia lub instruktaże. Jako obywatele świeckiego dzieła 
współpracują z innymi, z właściwą sobie kompetencją i na własną 
odpowiedzialność;  

6/ syntezujące poprzednie w postaci ogólnej sylwetki wierzą-
cego polityka, którą wyraża odpowiednia duchowość i profesjona-
lizm; słowem - uprawianiem polityki po chrześcijańsku winni zaj-
mować się dojrzali w człowieczeństwie i wierze chrześcijanie. Nie 
jest to banał, lecz fundamentalny na obecne czasy wymóg, kiedy 
muszą w parze występować inspirujące wartości chrześcijaństwa 
oraz wierność własnym regułom świeckiej sztuki politycznej, która 
jest Objawieniu różna, lecz nie wykluczająca się. Dobry wierzący 
polityk to <człowiek syntezy>, dojrzałej wiary i odpowiedzialnej 
profesjonalności, którego należy ukształtować i wprowadzać w 
pragmatyczną przestrzeń działań poprzez szkoły przygotowujące do 
społeczno-politycznego zaangażowania, ale w duchu społeczno-
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moralnej nauki Kościoła. Żadna więc amatorszczyzna czy tylko 
dobra wola nie będzie temu ideałowi polityka wiary i zarazem profe-
sjonalisty zadość czyniąca, bowiem postawiona - w obliczu plurali-
styczno-demokratycznych wymagań - często trudne i wysoce wy-
magające wymogi odnośnie sprecyzowanej duchowości, charakteru 
moralnego i konsekwencji w chrześcijańskim stylu jej uprawiania. 
Zawód taki nabiera wyraźnie znamion powołania, gdzie naczelne 
miejsce zajmuje modlitwa i Eucharystia, co jest zresztą obce aktywi-
stom-menagerom, którzy nie różnią się od innych zawodów funk-
cjonujących w gospodarce, handlu, usługach, itp. Obecnie pochło-
nięty przez pracę człowiek-aktywista, który się nie modli, nie trzyma 
w ręku historii dziejów, lecz tylko rozprasza (35). 

 

Przesłanie ludzi mediów.  
Ingerencja rzeczywistości medialnych w świat demokracji 

wszedł w fazę niewyobrażalnie galopującego postępu, a to z racji 
nieograniczonego współudziału technologii i elektroniki, która po-
konuje kosmiczne bariery tradycyjnego eteru i ekranu. Nie ma wy-
jątków na globie ziemskim, aby nie otrzymywać z nich błyskawicz-
nych i bezpośrednich informacji. Stąd dostrzegł Kościół niespożyte 
możliwości owych technologicznych areopagów, jako głównych 
narzędzi informacyjnych, formacyjnych, inspirujących i kreujących 
wszelkie zachowania indywidualne, rodzinne i społeczne człowieka. 
Oddając wielkie przysługi ludzkości, mogą przyczyniać się w dzi-
siejszym świecie obrazów oraz odbiorców wizji i dźwięków do sze-
rzenia i umacniania Królestwa Bożego. Byłoby to ich sprzeniewie-
rzeniem się swemu posłannictwu, gdyby z tych potężnych i niezna-
nych dotąd pomocy nie skorzystali. Dlatego należy do tej misji od-
powiedniego przygotowania, umiejętności i talentów, aby „nowe 
języki i ekspresje” ludzkiego geniuszu wykorzystywać właściwie na 
chwałę Stwórcy (36). 

Stąd wywodzi się papieska troska dotycząca wielkiej odpo-
wiedzialności moralnej za rozpowszechniane medialnych wiadomo-
ści. To świat dziennikarzy, który nazywa Papież ważnym i pięknym 
powołaniem, odpowiada za właściwy ich przekaz, który winien bu-
dować serca ludzi i więzi społeczne. To wielce istotna posługa 
wpływająca na kształty życia człowieka i jego zbiorowości w ogóle, 
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a tym bardziej w konkretnym narodzie i państwie demokracji. Jest to 
zaszczytny wymóg i zarazem obowiązek natury etyczno-moralnej, 
bowiem podążają ludzie mediów do poznawania i przekazu prawdy 
oraz innych Bożych wartości, które winny gościć w sercach ludzi i 
społeczności. Nie zbuduje się autentycznej społeczności, zwłaszcza 
delikatnej demokratycznej materii, jeśli zabraknie prawdy obiektyw-
nej, powagi i uczciwości w szczerym dialogu pomiędzy twórcami i 
odbiorcami informacji. Jakiekolwiek zniekształcenie oraz manipu-
lowanie opinią społeczną mogą przynosić wielkie szkody indywidu-
alne i zbiorowe, i czego jesteśmy obecnie świadkami, zbierać iście 
szatańskie żniwo. Jak ważna i wielce odpowiedzialna jest to misja, 
która dotyczy dziś zbierania i przekazywania rzetelnych informacji - 
ukazać można na przykładzie zła, które mogą wprowadzać w obieg 
społeczny i rodzić katastrofalne skutki.  

Mówiąc najogólniej słowami Arystotelesa, polityka to wza-
jemna troska wszystkich obywateli o dobro wspólne w postaci 
współdecydowania i współrządzenia; co więc pozostanie z niej, jeśli 
w urabianiu opinii publicznej zadecydują gry interesów różnych 
grup społeczno-politycznych, z reguły partykularne, wręcz ego-
istyczne, manipulowanie opinią publiczną w tym celu, aby wprowa-
dzać w błąd, mamić i znieczulać rozleniwionych w myśleniu obywa-
teli, nawet instrumentalizować ich lub dowoli demoralizować. Te 
niemoralne, nawet totalitarne działania mediów zamiast budować 
zgodę, będą stwarzały bariery nienawiści i przemocy, słowem -
niszczyć w sercach obywateli pokój i ład demokracji. Stąd wielkim 
apelem Papieża, który wciąż żywo pobrzmiewa, jest wołanie o 
prawdę i inne wymogi etyczno-moralne, które ukażą w świetle 
dziennym ludzkie wartości w perspektywie transcendencji. Bez tego 
wektora media staną się narzędziem zła, które będzie uprzedmiata-
wiało opinię, tworząc z niej nie politeję obywatelską, lecz anarchię 
motłochu w jego mrocznych zachciankach lub interesach (37). 

Ze względu na dobro społeczne, akcentuje Papież wrażliwość 
opinii publicznej na szczególnie istotne dla demokracji wartości: 
absolutną wartość życia, która jest fundamentem trwania i rozwoju 
każdej zdrowej społeczności, na czele z rodziną; braterstwo - bez 
względu na różnice ideowe oraz odrzucanie nienawiści i wszelkich 
podziałów pomiędzy obywatelami, które mogą w społeczeństwie 
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zagrażać eskalacją i zatratą narodowo-państwowego bytu; społeczną 
sprawiedliwość przekładaną na dystrybucję dóbr socjalnych, kultu-
rowych i duchowych; wartości moralno-religijnych, których nie 
można ośmieszać, marginalizować, bowiem są one w czołówce praw 
człowieka i wartości demokracji obywatelskiej; prawdziwego obli-
cza Kościoła i opartej na dialogu współpracy z Jego strukturami, a 
nie zniekształconego, konfrontacyjnego modelu, który kreują Jego 
przeciwnicy, ateusze i ludzie w wierze nieurobieni; związana z po-
przednimi - wolność zawodowa, do której mają ich reprezentanci 
absolutne prawo i posługują się nią odpowiedzialnie.  

W tym celu staje się zrozumiały apel Papieża dotyczący two-
rzenia szerokiej platformy współdziałania instytucji medialnych 
demokratycznego państwa z Kościołem, jak też potrzeby budowania 
własnych struktur oraz środków medialnych. Winny one mieć za-
gwarantowane prawa oraz możliwości rozwoju w ramach zdrowo 
pojętego współuczestnictwa i pluralizmu obywatelskiego w kształ-
towaniu przez różne środowiska społeczno-ideowe opinii publicznej. 
Bardzo szkodliwy jest tutaj tendencyjny monopol medialny, który 
przeczy zasadzie ustroju demokracji. Media wyznaniowe są zatem 
nieodzownym elementem-miernikiem, jakie kształtują oblicze de-
mokracji polskiej, nie tylko z tej racji, iż zdecydowany ogół społe-
czeństwa stanowią ludzie wierzący, którzy takich mediów potrzebu-
ją, lecz też dla ich ogólnego dobra (38). 

Warto też przytoczyć krótki wykład Papieża dotyczący postaw 
pozytywnych, jakie winny w ogóle media kształtować. 1/ Przede 
wszystkim - winny propagować postawę dialogu, która - w opcji 
personalizmu Świętego- najpełniej uformuje ducha demokracji w 
ramach szeroko rozumianych praw człowieka i jego społeczności. 
Bez tego elementu utrwalać się będzie jednostronny monolog, pro-
wadzący do dyktatu i łamania praw innych. Wtedy nigdy nie stwo-
rzy się demokratycznego klimatu i platformy współistnienia. 2/ 
Promować szerokie horyzonty - z wielostronnym punktem widze-
nia praw świata i jego wydarzeń, z wysokim stopniem wymagań i 
aspiracji, z możliwością odczytywania właściwego sensu faktów, 
formowania w pryzmacie określonego etosu krytycznych zapatry-
wań na sprawy ludzi i świata, eliminowania tendencyjnych i jedno-
stronnych oraz wybiórczo sugerowanych opinii, kreowania wielo-
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stronnych u odbiorcy zainteresowań i pasji, inicjowania do więzi i 
życzliwej uczynności, budzenia dociekliwości i chęci poznawania 
nowych praw, stałej aktywizacji postaw, uodporniania na manipulo-
wanie i propagandę. 3/ Szerzyć postawy tolerancji i szacunku wo-
bec ludzi, ich praw i różnic osobowych oraz stylów życia, budzić 
umiejętność zaznaczania swej postawy bycia sobą pośród obcych, 
tzn. wiernym swoim zasadom, eliminacji wad moralno-społecznych, 
likwidacji z obiegu społecznego miernoty duchowej i intryganctwa, 
prowadzenia dysput i dochodzenia do kompromisów w duchu kultu-
ry dialogu, które budują a nie burzą zgodę i relacje międzyludzki, 
itd. Zaznaczmy, iż jest to tylko fragment ważniejszych zadań me-
dialnych na chwilę obecną. 

Ostatnią i wartą odnotowania kwestię stanowiło ogromne wy-
czucie i zarazem zainteresowanie Papieża rangą najnowocześniej-
szego środka informacyjnego i opiniotwórczego, jakim jest internet. 
Kościół docenia komputerowe techniki porozumiewania się oraz 
sam uczestniczy w ich systemach, które są niewiarygodnie pomocne 
w Jego humanizacyjno-ewangelizacyjnym oddziaływaniu. Pamię-
tajmy, iż ten wspaniały wynalazek w postaci internetu - chociaż 
nigdy nie zastąpi żywego słowa Bożego i związanego z Nim do-
świadczenia chrześcijańskiego w życiu i ewangelizacji Kościoła -
stanowi tylko istotne uzupełnienie w przygotowaniu na spotkanie z 
Chrystusem we wspólnocie, jak i w stawianiu pierwszych kroków na 
drodze wiary (39). To dzięki internetowi setki milionów ludzi na 
globie ziemskim może niesłychanie szybko i masowo słyszeć Dobrą 
Nowinę, współtworząc w społeczeństwach demokracji przestrzenie 
wolności, którą kieruje przeniknięta transcendencją ludzka mądrość i 
miłość. Jest to nieoceniony skarb, jaki ubogaca świat demokracji 
wartościami Boga samego. Celem ewangelizacji jest, aby dotrzeć z 
nią wszędzie, a internet stwarza w dziejach ludzkości i Kościoła tą 
niespotykaną w dziejach, wręcz kosmiczną, szansę. Jak w przypadku 
wszystkich innych multimedialnych wynalazków, które odkrywają 
wspaniałe horyzonty rozwoju ludzkości, a właściwie -kapitalnej 
partycypacji człowieka w dziele stworzenia - sposób ich wykorzy-
stania zależy od moralnego poziomu poszczególnych ludzi i spo-
łeczności. Co szczególnie podkreślał Papież - rozwiązanie całej zło-
żonej kwestii, jaką niesie ze sobą komputeryzacja poprzez wspaniałe 
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perspektywy i zarazem wielkie zagrożenia, będzie leżało w ducho-
wej sferze człowieka, który potrzebuje odpowiedniej, całościowej 
formacji, aby dobrze, mądrze i pożytecznie użyć danego mu do ręki 
tego wspaniałego środka (40). 

 
Streszczenie: 
Patrząc z perspektywy nauczania Świętego na kształty współ-

czesnych demokracji nie sposób oprzeć się paradoksalnemu spo-
strzeżeniu, iż zawdzięczają one swoje istnienie wielowiekowemu 
chrześcijaństwu. Aczkolwiek ich idea zrodziła się na kilka wieków 
przed Chrystusem, niemniej jednak przechodziła na sposób kokonu 
własną ukrytą metamorfozę już w czasie Kościoła, kiedy człowiek 
został wezwany do urzeczywistniania w życiu doczesnym godności 
własnej osoby, indywidualnej wolności, poszanowania praw każde-
go i praktyki braterskiej miłości w stosunku do wszystkich. Zdaje 
się, iż tą głębią intuicji jest naznaczone nauczanie Papieża na temat 
demokracji, które przekonuje o konieczności przymierza pomiędzy 
tą rzeczywistością a chrześcijaństwem, bowiem - jak niejednokrotnie 
zaznaczał - nie ma mocniejszego środka dla postępu człowieka i 
polityki, aniżeli kultura demokratyczna o charakterze zasadniczo 
ewangelicznym i personalistyczno-wspólnotowym. Nie istnieją więc 
żadne oddzielne dwie emancypacje, jakie troszczą się na swój wła-
sny sposób o dobro wspólne, tj. demokracji i chrześcijaństwa. Jak 
wielu uważa i czyni, nie sposób ich rozdzielać, lecz łączyć w pocho-
dzie razem, gdzie jedno i drugie wspiera się i żywi nawzajem. Za-
prezentowana uniwersalność demokracji i chrześcijaństwa czyni ich 
wtedy zdolnymi do spotkania w tym znaczeniu, że chrześcijański 
teizm i ewangeliczny zaczyn są konieczne dla życia demokracji. 
Przedziwna to kompilacja tych dwóch jakże kontrastujących rze-
czywistości, gdzie Łaska nie usuwa natury, lecz ją doskonali, kiedy 
kryzys wielu dzisiejszych struktur demokracji, jest kryzysem doty-
kającym korzeni społeczeństwa i jego podmiotu-człowieka, który 
może być odbudowany wyłącznie dzięki Łasce Chrystusa m. in. w 
papieskiej propozycji <cywilizacji miłości>. 

W powyżej zaznaczony i najbardziej syntetyczny sposób 
można sparafrazować Jego inspirację, która dotyczy ponownego 
włączenia, zarówno wewnętrznego i zewnętrznego, współczesnej 



138 
 

politei obywatelskiej do Chrystusowego Kościoła, bowiem tylko w 
ten sposób może ona - pomimo targających nią kryzysów - w pełni 
rozwijać się /1-2/. Czyniąc wgląd we wkład chrześcijan, zarówno w 
kulturę demokratyczną, jak i w projekt <wspólnotowego personali-
zmu> /3/, a następnie - określając główne warunki <dojrzałej demo-
kracji> w:poszanowaniu fundamentalnych ludzkich praw, urzeczy-
wistnianiu praworządności, zaprowadzaniu sprawiedliwości i miło-
ści miłosiernej, rozwijaniu „trzeciego sektora”, rzeczywistym prze-
obrażaniu własnej struktury /4/można zakładać - chociażby na przy-
kładzie reprezentacji chrześcijan-polityków i ludzi mediów /5/ - 
realność zamiaru zbudowania dziś autentycznej demokracji. W su-
gestii Papieża, proces ten utrwali i pogłębi długotrwałe pielęgnowa-
nie demokratycznej mentalności i obywatelskiej filozofii życia a 
jednocześnie przeniknie ich doczesną bytność ewangeliczna inspira-
cja i energia. 

Na przykładzie analizy opcji papieskiej widać jak przedziwny 
i oczywisty zarazem fenomen stanowi „dojrzała demokracja”. Klu-
czem sukcesu w utrwalaniu i rozwoju jej delikatnej ustrojowo-
państwowej tkanki jest sam człowiek jako główne źródło, jednocze-
śnie podmiot i przedmiot. Tylko ugruntowane w jego fundamental-
nych prawach /do życia, wolności sumienia i religii, założenia rodzi-
ny/ demokracje stają się gwarantem urzeczywistniania takiego dobra 
wspólnego, gdzie obywatele i ich społeczności stanowią podstawę 
prawdziwego rozwoju, który katalizuje rzeczywista obecność Ko-
ścioła. Dlatego stanowi chrześcijaństwo realną siłę, jaką uosabiają 
wiarygodne elity demokracji, m. in. w postaci przykładowo wybra-
nych reprezentacji politycznych i medialnych w osobach profesjona-
listów i jednocześnie ludzi głębokiej wiary. Ów ideał polityka-
chrześcijanina stanowi wyzwanie-apel, które rozlega się doniosłym 
głosem i woła o jego realizację. Jest drogą i sposobem ich powoła-
nia, które winno kształtować dojrzałe oblicze współczesnych demo-
kracji, i równolegle - transcendentny, tj. uświęcająco-zbawczy cel 
swoich obywateli. Znaczy, iż w porządku życia politycznego jest to 
cel ostateczny, lecz nie cel ostateczny absolutny. Posiada on własną 
wartość, o ile uwzględnia i jest podporządkowany wiecznym celom 
osoby. Nie wolny od wielu doczesnych niedociągnięć będzie - jak 
cała demokracja -obfitował także w Boże miłosierdzie, gdzie normą 
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jego struktur społecznych jest sprawiedliwość, godność osoby ludz-
kiej i miłość braterska (41). 

 
Summary: 
Today's democracies from the perspective of the teachings of 

Pope John Paul II 
From the perspective of the teachings of Pope John Paul II, 

while looking at the forms of present democracies it is impossible 
not to notice that they owe their existence to centuries-old Chris-
tianity. Although the idea of democracy was born a few centuries 
before Christ, it underwent its own hidden metamorphosis already in 
times of the Church, when man was called to realize his dignity and 
individual freedom in the present life, to respect the human rights 
and to practice brotherly love. It seems that the teaching of the Pope 
on democracy is rooted in the above, since he argues for the necessi-
ty of the covenant between democracy and Christianity. As the Pope 
often remarked, there is no more powerful tool for human progress 
and politics than democratic culture of an essentially evangelical and 
personalistic-community character. Therefore there are no two sepa-
rate emancipations, i.e. democracy and Christianity, that ensure the 
common good. Totalitarian reality the Pope knew from experience 
seems distant to both. What many people think and practice is that 
democracy and Christianity are impossible to separate, but instead 
should be combined, since they support each other. The universality 
of Christianity and democracy then makes the two capable of merg-
ing in the sense that Christian theism and gospel are necessary for 
the life of democracy. This is a strange mixture of two contrasting 
realities, in which grace does not eliminate nature but makes it bet-
ter. The crisis of many present structures of democracy is the crisis 
affecting the roots of society and its subject: man, who can be rebuilt 
only by Christ’s grace, inter alia in the <civilization of love> pro-
posed by the Pope. 

The Pope suggests re-enabling modern politeia in the Church 
of Christ, both internally and externally, because it is the only way 
for this form of government to fully develop, despite many crises /1-
2/. Having insight into the contribution of Christians in both demo-
cratic culture, as well as in the project of <Community personalism> 
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/3/, followed by an identification of the main conditions for "mature 
democracy" in its respect for fundamental human rights, in imple-
mentation of the rule of law, in introducing justice and merciful love, 
in developing the “third sector”, in the real transformation of its own 
structure /4/, one can assume - even on the example of Christian 
politicians and journalists /5/ - the feasibility of genuine democracy 
today. According to the Pope, this process will consolidate demo-
cratic mentality and civic philosophy of life, and at the same time it 
will penetrate their earthly existence with evangelical inspiration and 
energy. 

The analysis of papal perspective allows us to notice how 
strange and at the same time how clear the phenomenon of "mature 
democracy" is. A key to success in consolidating and developing its 
delicate political body is man himself for he is the main source, sub-
ject and object at the same time. Only democracies based on man’s 
fundamental rights (to life, freedom of religion and conscience, to start 
a family) will become a guarantee of a common good. Citizens and 
their communities are the basis for true development, which in turn is 
catalyzed by the actual presence of the Church. That is why Chris-
tianity is a viable force, embodied by reliable elite of democracy, i.a. 
political representatives and media professionals and at the same time 
people of deep faith. That ideal of a Christian politician and journalist 
is a challenge, an appeal that calls for its implementation. This appeal 
is the way of their appointment and preparation which should form the 
mature democracy of today, and at the same time form transcendent, 
i.e. sanctifying goal for citizens. It means that in political life it is the 
ultimate goal, but not the absolute goal. It has its own value, if it takes 
into account and is subordinated to the eternal goals of an individual. 
Not devoid of many earthly shortcomings it will abound with God's 
mercy - as indeed the entire human democracy - where justice, human 
dignity and brotherly love is the standard of social structures /See 
Francis Misericordiae vultus - 2015/. 

 
Przypisy: 
*Najbardziej zwarty i obszerny wykład współczesnego Kościoła do-

tyczący demokracji zawiera wydane przez Papieską Radę Iustitia et Pax, 
Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Kielce 2005, nry 406-416; zob. 
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też KKK nry 2234-2246 /Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994/. 
Cenne sugestie na temat zawierają też klasyczne refleksje teologiczne, 
filozoficzne z katolickiej nauki społecznej i etyki dotyczące polityki, de-
mokracji, itp.: H. Bergsona, J. Maritaina, J. B. Metza, A. de Tocqueville`a, 
itd. Por. ciekawe opracowania w polskim tłumaczeniu, m. in.: R. Coste, 
Ewangelia i polityka, Paris 1969; M. Gejdoś, Istota demokracji w naucza-
niu Jana Pawła II, [w:] Aktualne wyzwania dla nauk społecznych. Red. J. 
Zimny, Rużomberok 2006, s. 305-312; N. Neuhaus, H. Langes, Wokół 
wartości chrześcijańskiej demokracji. Kompendium ważnych pojęć, Gliwice 
2003; V. Possenti, Katolicka nauka społeczna wobec dziedzictwa Oświece-
nia, Kraków 2000, s. 217 i n; B. Sorge, Wykłady z katolickiej nauki spo-
łecznej, Kraków 2001, s. 179 i n…. 

(1) Zob. J. Gocko, Demokracja, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia 
Nauczania Moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna, Radom 2005, s.142; A. 
Zwoliński, Demokracja, [w:] Jan Paweł II, Encyklopedia Nauczania Spo-
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Paulina Woś 

 
Rozstrzyganie o kosztach procesu w oparciu o zasadę słuszności 

 
Zasadą, którą rządzi się postępowanie cywilne w zakresie roz-

strzygania o kosztach procesu, jest zasada odpowiedzialności za 
wynik procesu. Bywa czasami jednak tak, że obciążenie strony sporu 
całością lub nawet tylko częścią kosztów procesu może w okolicz-
nościach konkretnej sprawy pozostawać trudne do pogodzenia z 
poczuciem sprawiedliwości oraz zasadami współżycia społecznego. 
Z tego względu ustawodawca przewidział specjalne unormowanie 
pozwalające nie obciążać strony przegrywającej - powoda lub po-
zwanego, obowiązkiem zwrócenia przeciwnikowi całości lub części 
kosztów. Ideę tę urzeczywistnia wyrażona w art. 102 Kodeksu po-
stępowania cywilnego1 zasada słuszności. 

 
1. O zasadzie odpowiedzialności za wynik procesu 
System rozliczania kosztów cywilnego postępowania sądowe-

go konstruowany przez ustawodawcę musi z jednej strony gwaran-
tować na zasadzie równości wszystkim obywatelom swobodny do-
stęp do sądu, z drugiej strony – musi wypełniać funkcję fiskalną i 
ograniczać szkodliwe zjawiska społeczne, zwane pieniactwem pro-
cesowym. W sprawach o szczególnej naturze, wyjątkowo istotnych 
społecznie albo w odniesieniu do określonych podmiotów ustawo-
dawca wprowadza ustawowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia 
określonego rodzaju kosztów2 albo umożliwia uzyskanie takiego 
zwolnienia na podstawie orzeczenia sądu3.  

Przez pojęcie kosztów postępowania cywilnego należy rozu-
mieć wszelkie koszty ponoszone przez podmioty postępowania w 

                                                 
1 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, 

tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 122 ze zm. (dalej: K.p.c.) 
2 Art. 95 i 96 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

spawach cywilnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 623 ze zm. 
3 T. Demendecki, Komentarz do art. 98 Kodeksu postępowania cywil-

nego (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Jakubecki, 
Warszawa 2015, opub. w LEX. 
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związku z jego tokiem. Pojęcie kosztów postępowania cywilnego 
jest szersze od pojęcia kosztów sądowych. Przez koszty procesu 
należy rozumieć:  

a) koszty sądowe, obejmujące opłaty sądowe (opłaty i opłaty 
kancelaryjne) oraz wydatki4;  

b) koszty strony występującej osobiście lub przez pełnomoc-
nika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem 
patentowym;  

c) koszty związane z reprezentowaniem strony przez adwoka-
ta, radcę prawnego lub rzecznika patentowego.  

Do kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji prowa-
dzonej na skutek skierowania przez sąd, o której mowa a art. 981 
K.p.c.5. 

Omawiany art. 98 K.p.c. statuuje dwie podstawowe zasady 
rozstrzygania o kosztach procesu: zasadę odpowiedzialności za wy-
nik procesu, zgodnie z którą strona przegrywająca (merytorycznie 
albo formalnie i niezależnie od tego, czy ponosi winę w prowadze-
niu procesu, zobowiązana jest zwrócić swojemu przeciwnikowi po-
niesione przez niego koszty procesu6 oraz zasadę kosztów niezbęd-
nych i celowych, zobowiązującą stronę przegrywającą do zwrotu 
przeciwnikowi procesowemu tylko tych poniesionych faktycznie 
kosztów procesu, jakie były niezbędne do celowego dochodzenia 
praw i celowej obrony7. 

                                                 
4 Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w 

spawach cywilnych, tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 623 ze zm. 
5 G. Misiurek, Komentarz do art. 98 Kodeks postępowania cywilnego 

[w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, 
red. H. Dolecki, red. T. Wiśniewski, Warszawa 2013, opub. LEX  

6 Por. m.in. uchwała (7) Sądu Najwyższego (zasada prawna) z dnia 23 
czerwca 1951 r., C 67/51, OSN(C) 1951, nr 3, poz. 63; orzeczenie Sądu 
Najwyższego z dnia 21 lipca 1951 r., C 593/51, OSN(C) 1952, nr 2, poz. 
49; orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 27 sierpnia 1962 r., II CZ 103/62, 
OSNC 1963, nr 7-8, poz. 171; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 
września 1963 r., I CZ 97/63, OSNC 1964, nr 4, poz. 85; postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2010 r., III PZ 5/10, LEX nr 686071. 

7 T. Demendecki, jw.  
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Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie tezą obowiązek zwrotu 
kosztów procesu zależy od ostatecznego wyniku sprawy, a nie od 
wyniku postępowania w poszczególnych instancjach8. 

Omówione zasady mają zastosowanie do procesu. W postę-
powaniu nieprocesowym nie obowiązuje zasada odpowiedzialności 
za wynik sprawy, gdyż co do zasady obowiązek zwrotu kosztów 
pomiędzy uczestnikami nie istnieje. Stanowisko takie uzasadnione 
jest niezależnością i samodzielnością udziału w tym postępowaniu 
każdego uczestnika. W rezultacie każdy uczestnik postępowania 
nieprocesowego ponosi koszty związane z: poszczególnymi czynno-
ściami, których dokonał; jego udziałem w postępowaniu; czynno-
ściami procesowymi sądu podjętymi w jego interesie9. 

 

2. Zasada słuszności jako wyjątek od zasady odpowie-
dzialności za wynik procesu 

Artykuł 102 K.p.c. przewiduje wyjątek od zasady odpowie-
dzialności za wynik procesu, urzeczywistniając tym samym zasadę 
słuszności w procesie cywilnym. 

W myśl omawianego przepisu w wypadkach szczególnie uza-
sadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część 
kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami10. Przywołany arty-
kuł nie konkretyzuje pojęcia „wypadku szczególnie uzasadnionego”, 
pozostawiając jego kwalifikację in casu ocenie sądu. 

Ocena sądu jest suwerennym uprawnieniem jurysdykcyjnym, 
ma charakter dyskrecjonalny, oparty na swobodnym uznaniu, kształ-
towanym własnym przekonaniem, poczuciem sprawiedliwości oraz 
analizą okoliczności rozpoznawanej sprawy11. 

                                                 
8 Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 1965 r., I 

CZ 80/65, OSNC 1966, nr 3, poz. 47; postanowienie Sądu Apelacyjnego w 
Szczecinie z dnia 25 października 2012 r., III APz 13/12, LEX nr 1281070. 

9 T. Demendecki, jw.  
10 Art. 102 K.p.c.  
11 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 czerwca 2010 r., I PZ 

2/10, OSNP 2011, nr 23–24, poz. 297; postanowienie Sądu Najwyższego z 
dnia 26 stycznia 2012 r., III CZ 10/12, OSNC 2012, nr 7–8, poz. 98 z glosą 
M. Rzewuskiego, Glosa 2013, nr 1, s. 77 i postanowienie Sądu Najwyższe-
go z dnia 15 lutego 2012 r., I CZ 165/11, LEX nr 1170214. 
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Do kręgu okoliczności branych pod uwagę przez sąd przy 
ocenie przesłanek z art. 102 K.p.c. należą zarówno fakty związane z 
samym przebiegiem procesu, jak i będące „na zewnątrz” procesu, 
zwłaszcza dotyczące stanu majątkowego i sytuacji życiowej strony. 
Okoliczności te powinny być oceniane przede wszystkim z 
uwzględnieniem zasad współżycia społecznego12. 

Warto podkreślić, że na podstawie art. 102 K.p.c. sąd może nie 
zasądzać od strony przegrywającej całości lub części kosztów, nie 
może natomiast zasądzić na jej rzecz kosztów od strony wygrywają-
cej13. Zastosowanie art. 102 K.p.c. nie wymaga wniosku strony14. Tak 
jak to zostało opisane powyżej, omawiany przepis art. 102 K.p.c. nie 
konkretyzuje w żaden sposób pojęcia wypadków szczególnie uzasad-
nionych, których zaistnienie powodowałoby urzędowe zastosowanie 
art. 102 K.p.c. Kryteria pomocnicze przy rozstrzyganiu o istnieniu, 
czy też nieistnieniu przesłanek zastosowania zasady słuszności wska-
zane zostały w licznych orzeczeniach Sądu Najwyższego.  

 
3. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego 
3.1. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 

1971 r., I PZ 17/71 
W sprawie, stanowiącej podstawę rozstrzygnięcia Sądu Najwyż-

szego omawianego orzeczenia, powodowie żądali zasądzenia na ich 
rzecz od pozwanego wynagrodzenia za nadgodziny. Roszczenie powo-
dów już przed Komisją Rozjemczą nasuwało wątpliwości i z braku 
jednomyślności sprawa nie została rozstrzygnięta, w związku z czym na 
żądanie powodów przekazano ją na drogę sądową. Z uzasadnienia wy-
roku wynika, że powodowie wytoczyli powództwo przy pełnym popar-
ciu ich żądań przez Zarząd Okręgowy Związku Zawodowego, który 

                                                 
12 J. Gudowski, Komentarz do art. 102 Kodeksu postępowania cywilne-

go (w:) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Postępowanie 
rozpoznawcze, wyd. IV, Warszawa 2016, opub. LEX. 

13 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1979 r., II CZ 
86/79, OSNCP 1980, z. 3, poz. 55 z glosą J. Piotrowskiego, NP 1981, nr 1, 
s. 123 i omówieniem W. Siedleckiego, Przegląd orzecznictwa, PiP 1981, z. 
9–12, s. 111. 

14 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 2013 r., II CZ 
185/12, LEX nr 1314404. 
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wstąpił do postępowania w trybie art. 61 K.p.c. i popierał powództwo. 
Powodowie, pomimo, że przegrali sprawę, na podstawie art. 102 K.p.c. 
nie zostali obciążeni kosztami postępowania.  

Zdaniem Sądu Najwyższego powództwo było uzasadnione 
treścią postanowień układu zbiorowego pracy, które nasuwały wąt-
pliwości przy ich interpretacji i wobec tego nie można powodom 
czynić zarzutu, że wytoczyli powództwo zbyt pochopnie. W wypad-
kach istotnie wątpliwych, gdy poglądy organów związku zawodo-
wego i zakładu pracy dotyczące wynagrodzenia pracowników są 
odmienne, pracownik nie tylko może, ale powinien żądać wyjaśnie-
nia jego żywotnych interesów także w postępowaniu sądowym i 
choćby jego żądania okazały się nieuzasadnione, istnieje podstawa 
do zastosowania w tego rodzaju sprawach art. 102 K.p.c15. 

 
3.2. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 

2010 r., I CZ 51/10 
W niniejszej sprawie o zapłatę, w postępowaniu w Sądzie II 

instancji, Sąd oddalając apelację Powodów, nie obciążył ich koszta-
mi postępowania apelacyjnego, uznając, że ze względu na charakter 
sprawy, która stanowi refleks nieuregulowanych zaszłości historycz-
nych i prawnych, oraz ze względu na wiek powodów i ich sytuację 
materialną, uzasadniającą przyznanie im zwolnienia od kosztów 
sądowych, zachodzą podstawy do zastosowania art. 102 K.p.c. 

Wskutek zażalenia strony przeciwnej sprawa trafiła do Sądu 
Najwyższego. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd Najwyższy wskazał, że 
zgodnie z art. 102 K.p.c., w wypadkach szczególnie uzasadnionych 
sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo 
nie obciążać jej w ogóle kosztami. Przytoczony przepis, stanowiący 
wyjątek od wyrażonej w art. 98 § 1 K.p.c. zasady odpowiedzialności 
za wynik procesu, nie podlega wykładni rozszerzającej.  

Art. 102 K.p.c. nie konkretyzuje pojęcia „wypadków szczegól-
nie uzasadnionych”, dlatego ustalenie, czy w sprawie zachodzi taki 
wypadek zależy od oceny sądu, ocena ta musi jednak uwzględniać 
wszystkie okoliczności, które mogą mieć wpływ na jej podjęcie. Do 

                                                 
15 Szerzej uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 27 

kwietnia 1971 r., I PZ 17/71, LEX nr 12219. 
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okoliczności takich należą zarówno fakty związane z przebiegiem 
procesu, jak i niezwiązane z samym procesem, lecz z sytuacją życio-
wą i materialną strony przegrywającej16. Sytuacja życiowa i material-
na strony przegrywającej może uzasadniać odstępstwo od zasady od-
powiedzialności za wynik procesu, jeżeli jest tak dalece trudna, że 
uniemożliwia jej pokrycie kosztów należnych przeciwnikowi17. 

 
3.3. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 września 

2010 r., II PZ 24/10 
Przedmiotowe orzeczenie dotyczy sprawy, jaka toczyła się 

przez Sądem Okręgowym - Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych, w sprawie o wynagrodzenie, w którym Sąd meriti oddala-
jąc apelację Powodów, jednocześnie odstąpił od obciążenia ich kosz-
tami zastępstwa procesowego, a więc wbrew ogólnym zasadom do-
tyczącym rozliczania kosztów sądowych, przewidzianych w art. 98 
K.p.c. 

Sąd I instancji orzeczenie w zakresie kosztów uzasadnił zasto-
sowaniem art. 102 K.p.c. uznając, że zachodzą okoliczności uzasad-
niające jego zastosowanie. W sprawie kwestię sporną stanowiło 
prawo do dodatku na podstawie art. 32ł ustawy z dnia 30 sierpnia 
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej18 – regulacji, zdaniem Sądu, 
mało przejrzystej. Szerokiej opinii publicznej nie była dostępna wie-
dza o sposobie rozumienia tego przepisu, wiec ocena zasadności 
żądań strony powodowej wymagała dokonania wykładni przez sąd. 
Zażalenie na postanowienie dotyczącego rozliczenia kosztów sądo-

                                                 
16 Zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 1973 r., I PR 

188/73, OSNCP 1974, nr 3, poz. 59; postanowienie Sądu Najwyższego z 
dnia 29 grudnia 1973 r., II CZ 210/73, LEX nr 7366; postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 26 listopada 2009 r., III CZ 51/09, niepubl.; postano-
wienie Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 2010 r., IV CZ 2/10, niepubl.; 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2010 r., II CZ 22/10, 
niepubl. i postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 2010 r., III CZ 
21/10, niepubl. 

17 Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 
2010 r., I CZ 51/10, LEX nr 737252. 

18 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, 
Dz.U. 1991 nr 91 poz. 408. 
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wych wywiódł pełnomocnik pozwanego, domagając się zmiany tego 
rozstrzygnięcia. Wskazał, że zasadę stanowi ponoszenie kosztów 
procesu przez stronę przegraną. Zdaniem skarżącego w niniejszej 
sprawie nie zachodziły szczególne okoliczności uzasadniające zasto-
sowanie art. 102 K.p.c. a okoliczności majątkowe powodów nie 
uzasadniają odstąpienia od nałożenia na nich obowiązku zwrotu 
kosztów, gdyż powodowie nie występowali o zwolnienie od kosztów 
sądowych. 

Zdaniem Sądu Najwyższego zażalenie w niniejszej sprawie 
nie znajduje uzasadnienia i wymaga oddalenia. Przede wszystkim 
należy zwrócić uwagę na precedensowy charakter niniejszej sprawy, 
co podkreślił Sąd II instancji w orzeczeniu o kosztach postępowania. 
W judykaturze Sądu Najwyższego przyjmuje się, że w tego rodzaju 
przypadkach znajduje uzasadnienie zastosowanie art. 102 K.p.c.19. 
Podobnie w innym orzecznictwie Sąd Najwyższy odnosi się do 
skomplikowanych regulacji płacowych, wskazując, że w sprawach 
rodzących wątpliwości dotyczące tego aspektu, istnieje podstawa do 
stosowania art. 102 K.p.c.20. 

Sąd Najwyższy skonstatował, że zaskarżone rozstrzygnięcie wpi-
suje się w linię orzecznictwa sądów pracy, dotyczących przyznawania 
kosztów zastępstwa procesowego w razie wygrania sporu przez praco-
dawcę. Chodzi tu szczególnie o sytuacje, w których strona pracownicza 
nie jest reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika a roz-
strzygnięcie sprawy wymaga profesjonalnej wiedzy prawniczej. Prze-
prowadzenie wywodu prawnego przez pracownika w takiej sytuacji nie 
jest możliwe a rozstrzygnięcia problemu może on oczekiwać dopiero od 
sądu pracy w orzeczeniu kończącym postępowanie. Pracownik nie ma 
w takich przypadkach możliwości dokonania samodzielnej oceny, czy 
ma rację w sporze, co uzasadnia zwolnienie go od ponoszenia kosztów 
procesu na zasadzie słuszności21. 

 
                                                 

19 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 1973 r., I PR 
188/73, LEX nr 15351. 

20 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2010 r., sygn. I 
PZ 5/10, LEX nr 1274951. 

21 Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 13 września 
2010 r., II PZ 24/10, LEX nr 661510. 
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3.4. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 
r., IV CZ 23/11 

Niniejsza sprawa zawisła przed Sądem Najwyższym wskutek 
zażalenia powódki na postanowienie o kosztach procesu zawarte 
wyroku Sądu II instancji, w którym to została ona obciążona kosz-
tami, zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 98 K.p.c.  

W stanie faktycznym niniejszej sprawy wyrokiem z dnia 27 
kwietnia 2010 r. Sąd I instancji oddalił wniesione powództwo o zo-
bowiązanie do złożenia oświadczenia woli o ustanowieniu na rzecz 
powódki prawa odrębnej własności i zniósł wzajemnie między stro-
nami koszty procesu powołując się na art. 102 K.p.c. oraz stwierdza-
jąc, że wprawdzie powódka przegrała sprawę, jednak zachodzi wy-
padek szczególny, gdyż sprawa należała do nietypowych i trudnych, 
a powódka była subiektywnie przekonana o słuszności swoich rosz-
czeń, co w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego uzasadnia zasto-
sowanie art. 102 K.p.c. 

Wskutek wniesionej apelacji Powódki Sad II instancji wyro-
kiem z dnia 27 października 2010 r. oddalił apelację oraz zasądził od 
powódki na rzecz strony pozwanej kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu 
kosztów postępowania apelacyjnego. Rozstrzygnięcie o tych kosz-
tach Sąd Apelacyjny uzasadnił powołaniem się na art. 98 K.p.c. i § 
12 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawie-
dliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności 
radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów 
pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z 
urzędu22. 

W zażaleniu na powyższe rozstrzygnięcie o obciążeniu po-
wódki kosztami postępowania apelacyjnego, skarżąca zarzuciła na-
ruszenie art. 102 K.p.c. przez jego niezastosowanie oraz art. 98 
K.p.c. przez jego zastosowanie w sprawie, w której zachodzą szcze-
gólne okoliczności uzasadniające zastosowanie art. 102 K.p.c. Zda-
niem powódki sprawa miała wyjątkowo kontrowersyjny charakter a 

                                                 
22 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. 

w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez 
Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego 
ustanowionego z urzędu, Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm. 
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oddalenie powództwa nastąpiło dlatego, że Sądy obu instancji nie 
podzieliły stanowiska Sądu Najwyższego o dopuszczalności usta-
nowienia odrębnej własności lokalu zajmującego cały budynek, cze-
go powódka nie mogła przewidzieć. Poglądy prawne w tym przed-
miocie były rozbieżne, co spowodowało także podjęcie prac legisla-
cyjnych nad zmianą regulacji prawnej. O wyjątkowości problemu i 
kontrowersji w jego rozstrzygnięciu świadczy to, że już po wydaniu 
zaskarżonego orzeczenia, Sąd Najwyższy w związku z pytaniem 
prawnym podjął uchwałę zajmującą stanowisko przeciwne do sta-
nowiska zajętego w poprzednim wyroku. W tych okolicznościach 
obciążenie obywatela dochodzącego swoich praw przed sądem skut-
kami finansowymi braku racjonalnego i precyzyjnego wskazania 
przez ustawodawcę i judykaturę jednolitej wykładni przepisów, jest, 
zdaniem skarżącej, co najmniej niesprawiedliwe23. W oparciu o po-
wyższe zarzuty powódka wnosiła o zmianę zaskarżonego postano-
wienia i nie obciążenie jej kosztami postępowania apelacyjnego. 

Sąd Najwyższy podzielił argumentację przedstawioną przez 
skarżącą i zmienił na jej korzyść rozstrzygnięcie o kosztach procesu. 
Zdaniem Sądu Najwyższego przepis art. 102 K.p.c., stanowiący 
wyjątek od zasady ponoszenia kosztów procesu przez stronę prze-
grywającą sprawę, powinien być stosowany przez sądy w wypad-
kach szczególnych, gdy rozstrzygnięcie o kosztach procesu zgodnie 
z zasadami art. 98 K.p.c. byłoby wyjątkowo niesprawiedliwe lub 
krzywdzące dla strony ze względu na okoliczności podmiotowe lub 
przedmiotowe sprawy.  

Sąd Najwyższy w swoim dorobku orzeczniczym niejedno-
krotnie wskazywał, że okolicznością taką może być precedensowy 
charakter sprawy, występujące w niej istotne wątpliwości co do wy-
kładni lub stosowania przepisów, niejednolita praktyka różnych or-
ganów i instytucji stosujących prawo, ocenny charakter roszczeń 
strony, zależny od uznania sądu i tym podobne okoliczności24. 
                                                 

23 Uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 
r., IV CZ 23/11, LEX nr 897948. 

24 Por. m.in. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 1971 
r. I PZ 17/71, LEX nr 12219, postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 
listopada 2010 r., II PZ 35/10, LEX nr 687031 i postanowienie Sądu Naj-
wyższego z dnia 16 lutego 2011 r. II CZ 203/10, LEX nr 738399. 
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Sąd Najwyższy argumentując swoją decyzję wskazał, że nie 
ulega wątpliwości, że w rozpoznawanej sprawie okoliczności takie 
wystąpiły, na co słusznie zwrócił uwagę Sąd I instancji stosując do 
rozstrzygnięcia o kosztach procesu art. 102 K.p.c., a co bezpodstaw-
nie pominął Sąd II instancji. Wprawdzie zastosowanie art. 102 
K.p.c. jest suwerennym uprawnieniem jurysdykcyjnym sądu orzeka-
jącego, do którego oceny należy, czy w sprawie występuje szczegól-
nie uzasadniony wypadek, w rozumieniu tego przepisu, jednak oce-
na taka nie może być dowolna i powinna być przeprowadzona w 
każdej sprawie, której okoliczności wskazują, że wypadek taki może 
zachodzić. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy, jak to miało 
miejsce w rozpoznawanej sprawie, Sąd I instancji zastosował po-
wyższy przepis i wskazał na wyjątkowe okoliczności sprawy, które 
nie uległy zmianie także w postępowaniu w drugiej instancji, na co 
zwrócił uwagę również Sąd odwoławczy, jednak nie zastosował art. 
102 K.p.c. ani nie rozważył możliwości jego zastosowania.  

Okolicznością taką był wyjątkowo skomplikowany charakter 
sprawy wynikający z niejasności przepisów dotyczących ustanowie-
nia prawa odrębnej własności spółdzielczego lokalu użytkowego 
zajmującego cały budynek, niejednolita wykładnia przepisów doty-
czących tej kwestii także w orzecznictwie Sądu Najwyższego, różne 
wypowiedzi doktryny oraz niejednolita praktyka stosowania tych 
przepisów prowadząca do podjęcia także prac legislacyjnych zmie-
rzających do ich nowelizacji. Słusznie więc wskazywała skarżąca, że 
dochodząc roszczenia, które jej przysługuje, nie powinna ponosić 
ujemnych finansowych konsekwencji nieprawidłowej legislacji i 
trudności z wykładnią przepisów stanowiących podstawę roszczenia, 
tym bardziej, że zarówno w chwili wnoszenia pozwu, jak i w chwili 
wnoszenia apelacji miała podstawy do przekonania, że jej roszczenie 
jest uzasadnione25. 

                                                 
25 Szerzej: postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 r., IV 

CZ 23/11, LEX nr 897948. 



155 
 

 

3.5. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 
r., III CZ 25/12 

Wskazane orzeczenie dotyczy stanu faktycznego, w którym 
powód wniósł o zasądzenie od Skarbu Państwa - Starosty kwoty 
26.500 zł tytułem odszkodowania za szkody w majątku a także kwo-
ty 273.500 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdy moralne. Wyro-
kiem z dnia 16 czerwca 2011 r. Sąd I instancji oddalił powództwo, 
odstępując od obciążania powoda kosztami postępowania ze wzglę-
du na jego trudną sytuację materialną a Sąd Apelacyjny - wyrokiem 
z dnia 2 grudnia 2011 r. - oddalił apelację powoda i zasądził od nie-
go na rzecz strony pozwanej kwotę 5.400 zł tytułem zwrotu kosztów 
postępowania apelacyjnego Na rozstrzygnięcie o kosztach postępo-
wania apelacyjnego powód wniósł zażalenie, w którym zarzucił 
naruszenie art. 102 K.p.c. przez jego niezastosowanie w sytuacji, 
która to uzasadniała, argumentując to tym, że jest w wyjątkowo 
trudnej sytuacji majątkowej, będącej podstawą zwolnienia od kosz-
tów sądowych i ustanowienia pełnomocnika z urzędu. 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy, w rozpoznawanej sprawie nie 
występowała sytuacja uzasadniająca odstąpienie od zasady odpo-
wiedzialności za wynik procesu. Wprawdzie powód pozostaje w 
trudnych warunkach życiowych i materialnych, uzasadniających 
zwolnienie od kosztów sądowych i korzystanie z pomocy prawnej 
świadczonej z urzędu, ale wytoczył powództwo oczywiście bezza-
sadne, a następnie, po jego oddaleniu z przekonującym uzasadnie-
niem, równie bezzasadną apelację, która także została oddalona. Jest 
oczywiste, że w takiej sytuacji strona pozwana miała prawo podjąć 
obronę i ponieść jej koszty, które powinny zostać zwrócone26.  

Zdaniem Sądu Najwyższego swoiste dodatkowe premiowanie 
powoda odstąpieniem od obciążania jej obowiązkiem zwrotu kosz-
tów procesu nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach sprawy. 
Należy przy tym dodać, że ocena sądu, czy występują okoliczności 
uzasadniające zastosowanie art. 102 K.p.c., dokonywana jest nieza-

                                                 
26 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2012 r., III CZ 

25/12, LEX nr 1214589. 
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leżnie od przyznanego stronie zwolnienia od kosztów sądowych27. 
Sąd Najwyższy przypomniał, że zgodnie z art. 102 K.p.c., wprowa-
dzającym wyjątek od zasady odpowiedzialności za wynik sprawy, 
sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów 
albo nie obciążać jej w ogóle kosztami, gdy zachodzi wypadek 
szczególnie uzasadniony. W ten sposób ustawodawca, w określo-
nych okolicznościach, przyznał prymat zasadzie słuszności, nie 
sprecyzował jednak pojęcia „wypadku szczególnie uzasadnionego” i 
nie podał jego przykładów, podobnie jak nie uczynił tego w innych 
przepisach kodeksu postępowania cywilnego, w których odwołał się 
do takich lub podobnych przypadków28. Z tego względu ocena sta-
nów faktycznych pod kątem dopuszczalności zastosowania zasady 
słuszności odnośnie do obowiązku zwrotu kosztów procesu pozo-
stawiona została sądowi, który powinien kierować się w tym zakre-
sie własnym poczuciem sprawiedliwości. Ocena sądu, czy zachodzi 
wypadek szczególnie uzasadniony, o którym mowa w art. 102 
K.p.c., ma zatem charakter dyskrecjonalny, oparty na swobodnym 
uznaniu, kształtowanym własnym przekonaniem oraz oceną oko-
liczności rozpoznawanej sprawy, w związku z czym w zasadzie nie 
podlega kontroli instancyjnej i może być podważona przez sąd wyż-
szej instancji tylko wtedy, gdy jest rażąco niesprawiedliwa29. 

 
Podsumowanie 
Konkludując podkreślić należy, że zastosowanie instytucji 

przewidzianej w art. 102 K.p.c. ma charakter wyjątkowo ocenny, 
należący do sfery dyskrecjonalnej władzy sędziego. Dlatego też nie 
da się w sposób enumeratywny wskazać na przykłady sytuacji fak-
tycznych, których zaistnienie uzasadniałoby zastosowanie omawia-
nej instytucji rozstrzygania o kosztach procesu w oparciu o zasadę 
słuszności. Przywołane w niniejszej publikacji orzecznictwo Sądu 
Najwyższego jedynie potwierdza poglądy doktryny, że tak naprawdę 

                                                 
27 Por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2010 r., II 

CZ 88/09, LEX nr 578136. 
28 Np. art. 134 § 1, art. 169 § 4, art. 320, 4241 § 2 i art. 554 § 1 K.p.c. 
29 Por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 r., 

III CZ 10/12, LEX nr 114747. 
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dopiero konkretny stan faktyczny daje podstawy do oceny, czy w 
danej sprawie można zastosować zasadę słuszności przy rozstrzy-
gnięciu o kosztach postępowania, jako odstępstwo od zasady odpo-
wiedzialności za wynik procesu.  

 
Streszczenie: 
Rozważania niniejszego artykułu skupiają się wokół analizy 

art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten dotyczy 
orzekania o kosztach procesu w oparciu o zasadę słuszności. Zasadą, 
którą rządzi się postępowanie cywilne w zakresie rozstrzygania o 
kosztach procesu, jest zasada odpowiedzialności za wynik procesu. 
Bywa czasami i tak, że obciążenie strony sporu całością lub nawet 
tylko częścią kosztów procesu może w okolicznościach konkretnej 
sprawy pozostawać trudne do pogodzenia z poczuciem sprawiedli-
wości oraz zasadami współżycia społecznego. Z tego względu usta-
wodawca przewidział specjalne unormowanie pozwalające nie ob-
ciążać strony przegrywającej - powoda lub pozwanego, obowiąz-
kiem zwrócenia przeciwnikowi całości lub części kosztów. Ideę tę 
urzeczywistnia wyrażona w art. 102 Kodeksu postępowania cywil-
nego zasada słuszności. 

 
Summary: 
Settlement of legal expenses based on the principle of equity 
The rule that governs civil proceedings with regard to deter-

mining the cost of a trial is the principle of responsibility for the 
outcome of the trial. It may sometimes happen, however, that charg-
ing a party to the dispute with all or even just part of the legal ex-
penses will, in the circumstances of a particular case, remain diffi-
cult to reconcile with the sense of justice and the principles of social 
coexistence. For this reason, the legislator has provided for a special 
regulation that allows not to burden the losing party - the plaintiff or 
the defendant - with the obligation to return all or part of the ex-
penses to their opponent. This idea is embodied in the principle of 
equity, formulated in Article 102 of the Code of Civil Procedure. 
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Ks. Lesław Krzyżak 
 

Czy klauzula sumienia powinna obowiązywać farmaceutów? 
 
Wprowadzenie 
Demokratyczne państwa prawa powszechnie uznały, że wol-

ność myśli, sumienia i wyznania, jako prawa przyrodzone, stanowią 
ich fundament i mają charakter podstawowy. Wynikało to bowiem z 
przyjętej przez nie antropologii. Zgodnie z nią, każdy człowiek rodzi 
się wolny i równy w swojej godności i prawach; jest obdarzony ro-
zumem i sumieniem. 

W warunkach demokratycznego państwa prawa (a takim mie-
ni się być Polska), jednostka we wszystkich sprawach może kiero-
wać się własnym osądem moralnym, intelektualnym i sumieniem. 
Dla osób wrażliwych, a ponadto wierzących w Boga, sumienie jest 
bowiem wewnętrznym głosem sprawiedliwości, kompasem moral-
nym. Jednostka ma prawo do postępowania zgodnie z własnym su-
mieniem i jest wolna od przymusu zachowania wbrew własnemu 
sumieniu.  

Prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania nakłada na 
państwo „swoiste kajdany”. Władzy wyznacza granice, których ta, 
co do zasady, przekroczyć nie może. Jednocześnie definiuje ono 
jednostkę w relacjach z państwem. Zatem nigdy nie może być trak-
towane jako pochodzące od pracodawcy, ale jako element rzeczywi-
stości zastanej, w której pracodawca funkcjonuje. 

Nigdy też, nawet w warunkach zagrożenia istnienia narodu i 
demokratycznego społeczeństwa, prawo to nie powinno być jednost-
ce odebrane. W pewnych sytuacjach może jednak (a nawet musi) 
dochodzić do limitacji wolności myśli, sumienia i wyznania. Nie 
dotyczy to wolności wewnętrznej (forum internum), ale ekspresji 
własnych przekonań. Powinna ona uwzględniać realia demokratycz-
nego społeczeństwa, a zwłaszcza jego system wartości. Inaczej mo-
głoby dojść do hipertrofii zewnętrznej sfery wolności (forum exter-
num) i paraliżu państwa. Limitacja w tej dziedzinie pojawia się 
wówczas, gdy wolność ta wchodzi w konflikt z takimi wartościami 
jak: bezpieczeństwo publiczne, porządek, zdrowie, moralność pu-
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bliczna albo podstawowe prawa i wolności innych osób. Musi ona 
przejść potrójny test: legalności, konieczności i celowości. 

Zgodnie z zasadą dictum de omni, mającą swe jurydyczne od-
zwierciedlenie w dyrektywie lege non distinquente, to, o czym napi-
sano powyżej, odnosi się do wszystkich ludzi, a więc i do przedsta-
wicieli wszelkich profesji i zawodów (w tym również, a może 
przede wszystkim – medycznych)1. 

 
Klauzula sumienia 
Z istotą wolności myśli, sumienia i wyznania, immamentnie 

powiązana jest instytucja sprzeciwu sumienia, w nauce polskiej bar-
dziej znana jako „klauzula sumienia”. Jest ona formą oporu wobec 
jakiejś normy, kiedy ów opór jest spowodowany konfliktem pomię-
dzy obowiązkami moralnymi lub religijnymi osoby ludzkiej a wy-
pełnieniem przepisu prawnego2. To szczególna regulacja prawna, 
dająca medykom (niestety, tylko lekarzom i pielęgniarkom), możli-
wość odmowy wykonania obowiązku, nałożonego na nich przez 
prawo, wtedy, gdy jest on sprzeczny z ich przekonaniami religijnymi 
lub moralnymi. Jednak w tej klauzuli są precyzowane warunki, które 
muszą być wówczas spełnione (wskazanie, gdzie tę usługę się uzy-
ska) i sytuacje, w których powoływanie się na to prawo nie może 
mieć miejsca (wyższa konieczność). 

Chociaż prawo to ma ponad czterdziestoletnią tradycję stoso-
wania, dyskusja na jego temat, co jakiś czas się odnawia. Zwykle nie 
kwestionuje się jego istoty. Jest nią przecież emanacja wolności su-
mienia i jej gwarancje prawne3. To zaś odnosi się do fundamentalnych 
zasad funkcjonowania demokratycznego państwa prawa. Wątpliwości 
budzi jednak zakres obowiązywania klauzuli sumienia w praktyce 
oraz wykaz obowiązków osoby, która chce z niego skorzystać. 

                                                 
1 O. Nawrot, Sprzeciw sumienia a prawa człowieka i ich filozofia, [w:] 

O. Nawrot (red.), Klauzula sumienia w państwie prawa, Spółdzielczy Insty-
tut Naukowy, Sopot 2015, s. 12 – 25. 

2 M. A. Monge, Narodziny i śmierć we współczesnej medycynie (I), [w:] M. 
A. Monge (red.) Etyka w medycynie, Medi Page, Warszawa 2012, s. 134. 

3 W. Zalewski, Klauzula sumienia w prawie karnym, [w:] O. Nawrot 
(red.), Klauzula sumienia w państwie prawa, Spółdzielczy Instytut Nauko-
wy, Sopot 2015, s. 57. 
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Ostatnio dotyczy ona sprzeciwu sumienia farmaceutów. Jest 
to związane z konfliktem sumienia, wynikającym z nałożonego na 
apteki obowiązku sprzedaży środków antykoncepcyjnych4. Apteka-
rze postulowali wprowadzenie przepisu, pozwalającego na dowol-
ność w zakresie obecności środków antykoncepcyjnych w aptekach. 
Swoje stanowisko uzasadniali względami medycznymi (szkodliwość 
środków) i etycznymi, biorącymi pod uwagę obowiązek troski o 
prawdziwe dobro pacjenta.  

Prawa farmaceutów do sprzeciwu sumienia poparł papież Be-
nedykt XVI5. Wsparły je również środowiska pro-life oraz Kościół 
katolicki. Refleksję nad tym problemem, w aspekcie prawnym, 
etycznym i teologicznym, podjęły środowiska naukowe. Temat 
klauzuli sumienia ożywił też same środowiska farmaceutów i skłonił 
je do ponownego postawienia pytania o rolę i zadania przedstawicie-
li tego zawodu.  

 
Prawo farmaceuty do postępowania zgodnie z sumieniem 
Odwołując się do przepisów konstytucyjnych, polski farma-

ceuta (tak, jak przedstawiciel innego zawodu) ma możliwość skorzy-
stania z klauzuli sumienia. Bezpośrednio zapewnia ją Konstytucja 
RP. Sama swoboda sumienia nie jest bowiem efektem działań pra-
wodawczych, ale przyrodzonym atrybutem każdego człowieka, 
związanym z jego godnością. Wolność sumienia i możliwość 
wstrzymania się od działań z nim niezgodnych, jest zatem zasadą.  

Jednak prawo do sprzeciwu sumienia aptekarza, w Polsce nie 
jest uregulowane na poziomie ustawowym, tak jak to się dzieje w 
przypadku zawodu lekarza czy pielęgniarki. Zadania i rola farma-
ceuty oraz funkcjonowanie aptek są jednak zdefiniowane w usta-
wach branżowych. W artykule 95 ustawy Prawo farmaceutyczne6 

                                                 
4 Ustawa z dnia 10 października 1991 roku o środkach farmaceutycz-

nych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farma-
ceutycznym, Dz. U. 1991, nr 150, poz. 452.  

5 Benedykt XVI, Farmaceuta ma prawo do sprzeciwu sumienia. Prze-
mówienie do uczestników Międzynarodowego Kongresu Farmaceutów 
Katolickich, „L’Osservatore Romano” 2007, nr 12, s. 22 – 23.  

6 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Dz. U. 2001, 
nr 126, poz. 1381. 
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zobowiązuje się farmaceutów do posiadania przez nich produktów 
leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie nie-
zbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludno-
ści. Wśród produktów leczniczych znajdują się kwestionowane pod 
względem etycznym hormonalne środki antykoncepcyjne oraz środ-
ki stosowane w antykoncepcji postkoitalnej (modyfikujące fizjolo-
giczne funkcje organizmu kobiety), a wśród wyrobów medycznych – 
te, służące do diagnostyki in vitro i implantacji. Kierownik apteki 
zobowiązany jest do nabycia, w terminie uzgodnionym z pacjentem, 
leków lub produktów leczniczych przez niego poszukiwanych. Do-
tyczy to również środków antykoncepcji hormonalnej oraz produk-
tów postkoitalnych, o ile są one dopuszczone do obrotu w Polsce 
(obowiązek ten nie dotyczy prezerwatyw).  

Naukowcy uważają, że należałoby jednak najpierw ocenić, 
czy środek farmakologiczny, którego aptekarz nie chce mieć u siebie 
ze względów sumienia, zaspokaja jakiekolwiek potrzeby zdrowotne. 
Jeżeli tak się dzieje, trzeba by sprawdzić, czy inne apteki w okolicy 
nie wystarczą do zaspokojenia tych potrzeb. Prawo farmaceutyczne 
od kierownika apteki nie wymaga, aby zapewnił dostępność każdego 
środka, dopuszczonego do obrotu, lecz tylko tych i w takiej ilości, 
które są niezbędne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej 
ludności. W interpretacji zapisów prawa farmaceutycznego ważna 
jest odpowiedź na pytanie, czy aptekarz, stosujący klauzulę sumie-
nia, rzeczywiście uniemożliwia ochronę zdrowia pacjenta, któremu 
odmawia wydania środków etycznie wątpliwych albo ją istotnie 
utrudnia.  

Badacze problemu podkreślają, że z ustaw, regulujących wy-
konywanie zawodu farmaceuty, nie można wyprowadzić bezwarun-
kowego obowiązku realizowania wszystkich recept lekarskich. By-
łoby to uchylenie konstytucyjnego prawa farmaceuty do działania 
zgodnie z sumieniem. Twierdzą, że aptekarz, powołując się na 
sprzeciw sumienia, z medycznego punktu widzenia nie kwestionuje i 
nie zmienia zaleceń lekarza. Stwierdza jedynie, że wydanie produktu 
leczniczego, jest niezgodne z jego przekonaniami i dlatego wybiera 
sposób działania, gwarantowany mu przez Konstytucję RP.  

Wykonywanie zawodu farmaceuty nie sprowadza się przecież 
jedynie do mechanicznego wykonywania zaleceń lekarskich lub 
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spełnianiu życzeń pacjenta, ale polega na współuczestniczeniu w 
procesie leczenia. Tak zadania aptekarza formułują: Kodeks etyki 
aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej7 oraz Ustawa o izbach aptekar-
skich8. Ta ostatnia mówi (art. 21 pkt. 1), że członkowie samorządu 
aptekarskiego są zobowiązani do postępowania zgodnie z sumieniem 
i współczesną wiedzą medyczną. Zatem farmaceuta, na mocy tej 
etycznej klauzuli, zachowuje możliwość korzystania w swojej pracy 
zawodowej z wolności sumienia9.  

Farmaceuci wykonują zawód zaufania publicznego. Muszą 
posiadać odpowiednie kwalifikacje, wykazywać nienaganną postawę 
etyczną oraz posiadać rękojmię prawidłowego wykonywania zawo-
du. Oczekuje się od nich: „profesjonalnego przygotowania, do-
świadczenia, dyskrecji, taktu i kultury osobistej”10. Są też zobowią-
zani do członkowstwa we właściwej izbie aptekarskiej. Z tego tytułu 
przed sądem aptekarskim podlegają odpowiedzialności zawodowej 
za postępowanie sprzeczne z zasadami etyki zawodowej i przepisa-
mi prawnymi. Sąd aptekarski wobec winnych może orzec karę upo-
mnienia, nagany, zawieszenia lub nawet pozbawienia aptekarza 
prawa wykonywania zawodu. Ustawodawca stawia bowiem osobom 
wykonującym zawód farmaceuty wysokie wymagania, tak w zakre-
sie wiedzy i umiejętności zawodowych, jak też postawy moralnej. A 
przecież zachowanie właściwej postawy moralnej nie jest możliwe 
bez osądu sumienia. Nie można go więc wyeliminować z działań 
zawodowych farmaceuty ani od niego wymagać, by w pracy sumie-
nia nie używał11.  

                                                 
7 Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej, uchwalony na VI Kra-

jowym Zjeździe Aptekarzy w Szczyrku, w dniach 19 – 21 stycznia 2012 roku, 
http://www.old.nia.org.pl/dat/attach/566_kodeksetykiaptekarzarporyginal.pdf, 
dostęp w dniu 18.02. 2017 r.  

8 Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19.04. 1991, Dz. U. 1991, nr 41, 
poz. 179. 

9 M. Żelichowski, Klauzula sumienia, „Imago” 2012, nr 7, s. 56 – 57. 
10 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 lipca 2007 roku, K 41/05, Dz. 

U. 2007, nr 124, poz. 871. 
11 M. Prusak, Sprzeciw sumienia farmaceutów. Aspekty etyczne, teolo-

giczne i prawne, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2015, s. 328. 
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Przeciwnicy farmaceutycznej klauzuli sumienia powołują się 
na art. 68 ust 2 Konstytucji RP. Stanowi on, że obywatelom, nieza-
leżnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają 
równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanej ze 
środków publicznych. Zatem, obowiązek dostępu do świadczeń 
zdrowotnych spoczywa na państwie, a nie na poszczególnych farma-
ceutach. Podobnie stanowi Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o pla-
nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalności przerywania ciąży12. W artykule 2. na organy administracji 
rządowej oraz samorządu terytorialnego nakłada obowiązek zapew-
nienia swobodnego dostępu do metod i środków, służących do świa-
domej prokreacji (środków antykoncepcyjnych).  

Zatem w obecnej rzeczywistości naciągany jest argument, że 
sprzeciw sumienia farmaceuty ogranicza dostęp do środków anty-
koncepcyjnych. Liczba aptek nawet w małych miejscowościach jest 
zbyt duża w stosunku do potrzeb. W dziedzinie tej istnieje konku-
rencyjność i wielkie nasycenia rynku. Niewielkie jest zatem zagro-
żenie, że powołanie się farmaceuty na klauzulę sumienia dla kupują-
cego stworzy przeszkody nie do przezwyciężenia. Podkreślmy raz 
jeszcze, że to w gestii państwa (a nie farmaceuty) leży zapewnienie 
ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych.  

W myśl obecnych przepisów prawa, obowiązek zapewnienia 
dostępu do środków farmakologicznych, będących przedmiotem 
sprzeciwu, spoczywa na państwie. Niestety, próbuje ono realizować 
to zobowiązanie za pośrednictwem właścicieli i kierowników aptek, 
poprzez przepisy w ustawie Prawo farmaceutyczne. Badacze pro-
blemu uważają, że taki obowiązek państwo może przerzucić jedynie 
na publiczne zakłady lecznicze, a nie na zakłady prywatne. W przy-
padku tych ostatnich, podyktowanie im wspomnianego obowiązku 
staje się ograniczeniem wolności gospodarczej i własności prywat-
nej, gwarantowanej przecież w Konstytucji RP (artykuł 20 i 22)13. 

                                                 
12 Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie pło-

du ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. 1993, 
nr 17, poz. 78. 

13 R. Pieńkoś, Wcale nie musimy, „Przegląd Farmaceutyczny” 1999, nr 
91, s. 40 – 41.  
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Prawo farmaceutyczne daje aptekarzowi możliwość odmowy 
wydania środka leczniczego, jeżeli jego dostarczenie może zagrażać 
życiu i zdrowiu pacjenta (art. 96, ust. 4). Do niego może się odwołać 
farmaceuta w sytuacji przymuszania go do dystrybucji środków, 
mogących się przyczyniać do zniszczenia życia człowieka w jego 
najwcześniejszym etapie (tabletki „po” i wkładki domaciczne). Ta-
bletki „po” (dotąd dostępne bez recepty) mają działanie, uniemożli-
wiające zagnieżdżenie się embriona ludzkiego w macicy. Ich stoso-
wanie łamie obowiązujące w Polsce (w Konstytucji RP) normy 
ustawowe, dotyczące ochrony życia. Tabletka „po” zawiera ulipry-
stal i na pewno nie służy zdrowiu i życiu osób młodych. Ocena ist-
nienia ewentualnego zagrożenia należy do osoby wydającej dany 
produkt farmaceutyczny. Zatem aptekarz może się sprzeciwić wyda-
niu tabletki „po”, powołując się na artykuł 96 ustawy Prawo farma-
ceutyczne. Dostępność tego produktu (bez recepty) sprawia, że pa-
cjent prosi o niego bez konsultacji lekarskiej i bez gwarancji, że 
może go zażyć bez szkody dla swego zdrowia i życia. W tej sytuacji 
zwiększa się odpowiedzialność farmaceuty – nie tylko moralna, ale 
też prawna. Apteka jest przecież placówką ochrony zdrowia, a naj-
ważniejszym zadaniem farmaceuty jest dbałość o zdrowie i życie 
pacjenta14.  

 
Ograniczenie prawa do stosowania klauzuli sumienia w 

praktyce farmaceutycznej 
Prawo farmaceuty do postępowania zgodnie z sumieniem, jest 

umocowane w prawie konstytucyjnym. W obowiązującym w Polsce 
porządku prawnym, w sposób wyraźny, ustawowo, w żaden sposób 
nie zostało ono ograniczone. Jeżeli takie przypadki mają miejsce, to 
można je wyprowadzić w drodze wyjątku. Jednak w zawodach me-
dycznych, w tym także farmaceuty, klauzula sumienia może wejść w 
kolizję z zasadą prawa do ochrony zdrowia, zagwarantowanego w 
artykule 68 Konstytucji RP. Wobec tego problemu, znawcy prawa 
zajmują różne stanowiska. Jedni uważają, że w przypadku kolizji 

                                                 
14 R. J. Kruszyński, Czy w aptece można legalnie odmówić wydania 

preparatu Ella One?, http://romualdnowak.pl/2015/03/czy-w-aptece-
mozna-legalnie-odmowic-wydania-preparatu-ellaone, (18.02. 2017). 



167 
 

prawa pracownika medycznego do zachowania wewnętrznej auto-
nomii i spójności działania z uznanym przez niego systemem warto-
ści, z prawem pacjenta do dostępu do określonych świadczeń zdro-
wotnych, obowiązek zabezpieczenia praw pacjenta ciąży na pań-
stwie, a nie konkretnym pracowniku służby zdrowia15. Drudzy 
wskazują, że według zasad optymalizacji i proporcjonalności, pierw-
szeństwo należy przyznać temu prawu, które ma silniejszy związek z 
zasadą ochrony godności człowieka. Uważają oni, że pozbawienie 
farmaceuty prawa do działania, zgodnie z sumieniem, w sytuacji, 
gdy odmowa nie powoduje bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i 
życia, stanowi naruszenie istoty wolności sumienia i tym samym nie 
spełnia zasady proporcjonalności. Twierdzą, że zasada ochrony ży-
cia jest silniej związana z godnością osoby niż zasada prawa do dzia-
łania zgodnie z sumieniem, dlatego jej należy przyznać pierwszeń-
stwo, przy jednoczesnym optymalnym poszanowaniu sumienia16.  

Praktyka w tym względzie jest jednak inna. Farmaceutów już 
od dawna obejmowało daleko idące ograniczenie prawa do sprzeci-
wu sumienia. W głośnym orzeczeniu Pichon i Sajous v. Francja17 
trybunał uznał, że farmaceuta, w związku z wykonywaniem obo-
wiązków zawodowych, nie może się odwołać do klauzuli sumienia 
w sytuacji, gdy prowadziłoby to do narzucenia innym własnych 
przekonań religijnych. Orzeczenie zostało zainspirowane przez po-
stawę współwłaścicieli aptek, którzy odmówili pacjentkom, posiada-
jącym recepty, sprzedaży środków antykoncepcyjnych. Swą decyzję 
uzasadniali względami natury religijnej. Pichon i Sajous uważali, że 
nie istnieje norma prawna, która nakładałaby na farmaceutę obowią-
zek sprzedaży środka antykoncepcyjnego lub poronnego. Sądy kra-
jowe nie poparły ich stanowiska i aptekarze zostali ukarani grzywną.  

Uważając, że Francja naruszyła przysługujące im prawo uze-
wnętrznienia wyznania, farmaceuci wnieśli skargę do Trybunału 
ETPC. Po przeanalizowaniu sprawy uznał on, że skoro sprzedaż 
                                                 

15 A. Zoll, Charakter prawny klauzuli sumienia, „Medycyna Praktycz-
na” 2014, nr 1, s. 103. 

16 M. Prusak, Sprzeciw sumienia farmaceutów. Aspekty etyczne, teolo-
giczne i prawne, Wydawnictwo św. Stanisława BM, Kraków 2015, s. 318. 

17 Skarga nr 49853/99. Patrz: O. Nawrot, Sprzeciw sumienia a prawa 
człowieka…, dz. cyt., s. 30. 
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środków antykoncepcyjnych jest legalna, a jedynym miejscem ich 
nabycia pozostaje apteka, odmowa sprzedaży nie może być zakwali-
fikowana jako forma skorzystania z instytucji „klauzuli sumienia”. 
Trybunał podkreślił, że nałożony na farmaceutów obowiązek wyda-
nia środka antykoncepcyjnego, nie pozbawia ich możliwości mani-
festacji własnych przekonań religijnych. Posiadają oni alternatywne 
wyrażania swojego stosunku do różnych form antykoncepcji, takich, 
które nie powodują ograniczenia pacjentów w ich prawach.  

Zofia Ulz, były Główny Inspektor Farmaceutyczny, stwierdzi-
ła, że prawo nie przewiduje ograniczenia asortymentu, oferowanego 
w aptece, ze względu na klauzulę sumienia. Zaznaczyła, że właści-
cielowi apteki, w której stale nie udostępnia się produktów, określo-
nych w artykule 95, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie 
ogólnodostępnej apteki18.  

Zdarza się też tak, że od farmaceuty wymaga się, żeby po-
święcił swoje najgłębsze wartości na rzecz zobowiązań, wynikają-
cych z pełnionej roli. Trudno się jednak zgodzić na ten specyficzny 
relatywizm moralny (inne normy w pracy, a inne w życiu prywat-
nym). Nie do zaakceptowania jest też wymóg skierowania pacjenta 
po kwestionowane środki do innej apteki. Wskazanie „drugiego 
wykonawcy”, tak samo jak bezpośrednie wydanie, zmusza farma-
ceutów do udziału w nieakceptowanej czynności19. 

Naukowcy uważają jednak inaczej. Jeżeli odstąpienie farma-
ceuty od wydania środków antykoncepcyjnych oraz produktów sto-
sowanych po stosunku, nie powoduje bezpośredniego zagrożenia 
utraty życia ani nie grozi ciężkim rozstrojem zdrowia konkretnego 
użytkownika tych środków, a tym samym sprzeciw sumienia farma-
ceuty nie stanowi zagrożenia życia, nie powinno się przymuszać 
aptekarza do działań niezgodnych z jego sumieniem20. 

                                                 
18 K. Kazimierowska, Aptekarze nie mogą odmawiać sprzedaży środków 

antykoncepcyjnych, http://www.rp.pl/artykul/890936-Aptekarze-nie-moga-
odmawiac-sprzedazy-srodkow-antykoncepcyjnych.html#ap-1, dostęp w 
dniu 18.02. 2017 r. 

19 M. Prusak, Sprzeciw sumienia w praktyce aptecznej, [w:] P. Stanisz, 
J. Pawlikowski, M. Ordon (red.), Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej 
– aspekty etyczne i prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 223 – 224.  

20 M. Prusak, Sprzeciw sumienia farmaceutów…, dz. cyt., s. 317 – 318.  
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Oponenci korzystania przez farmaceutów z klauzuli sumienia 
uważają, że aptekarz nie uczestniczy bezpośrednio w działaniach 
aborcyjnych. Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk zdecydo-
wanie odmówił farmaceutom prawa do powoływania się na klauzulę 
sumienia. Uzasadnił to tak, iż realizacja recept „nie wiąże się z oso-
bistym podejmowaniem czynności, które bezpośrednio godzą bądź 
stanowią bezpośrednie i realne zagrożenia dla określonego dobra”21, 
np. ochrony życia. Postulował, iż klauzula sumienia może być uzna-
na jedynie w sytuacji, w której farmaceuta własnoręcznie dokonuje 
czynu niegodnego, którego chce uniknąć. Zapomniał, zdaje się, o 
funkcjonującej w Kodeksie karnym konstrukcji pomocnictwa. Cho-
ciaż pomocnik sam nie dokonuje czynu zabronionego, to jednak jest 
karany w ramach określonych dla bezpośredniego wykonania tego 
czynu22. Zatem, realizowanie recepty przez farmaceutę lub sprzedaż 
odręczna bez recepty, jest aktem współudziału w czynie, który w 
sumieniu uznaje się za niegodziwy. Podobnie jest z udzieleniem 
informacji o tym, kto mógłby tego dokonać. Niektórzy rozwiązanie, 
przyjęte dla lekarzy i dentystów (konieczność wskazania innego 
realnego wykonawcy), proponują farmaceutom, jako ewentualność, 
jedynie akceptowalną przez polskiego ustawodawcę23. Inni twierdzą, 
iż wskazanie wykonawcy jest niezgodne z Konstytucją RP24.  

Analitycy prawa wskazują, że w obecnym porządku prawnym 
nie istnieje żadna przeszkoda, która farmaceucie uniemożliwiałaby 
stosowanie klauzuli sumienia. Każdemu człowiekowi przysługują 
wolności, w tym także wolność sumienia. Zatem nie jej stosowanie, 

                                                 
21 Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 4/213 z dnia 

12 listopada 2013 roku.  
22 A. Zoll, Charakter prawny klauzuli sumienia…, dz. cyt., s. 103. 
23 Por. A. Bagińska, Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej oraz 

prawnie dopuszczalne możliwości od jego odstąpienia, [w:] Problemy pra-
wa medycznego , J. Haberko, R. D. Kocyłowski, B. Pawelczyk (red.), Lege 
Artis, Poznań 2008, s. 82. 

24 L. Bosek, Klauzula sumienia – czy ustawa o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty jest zgodna z Konstytucją RP. Problem zakresowej niekonsty-
tucjonalności art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – anali-
za formalna, „Medycyna Praktyczna” 2014, z. 1, s. 104 – 110. 
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ale odstępstwa od tej zasady powinny być uregulowane25. Ponadto 
można by ustalić, które z praw: podmiotowe do sprzeciwu sumienia, 
czy administracyjne, ograniczające je, jest ważniejsze (wyższe w 
hierarchii).  

 
Podsumowanie i wnioski  
Przedstawicielom zawodów medycznych (w tym również 

farmaceutom) przysługuje prawo do wolności myśli, sumienia i wy-
znania w sferze wewnętrznej. Jest ono absolutne, nie podlega limita-
cji, choć jego źródłem nie jest żadna ustawa. W przypadku zaistnie-
nia pewnych przesłanek (dotyczących np. legalności lub konieczno-
ści ochrony zdrowia), ograniczeniom może podlegać jedynie ekspre-
sja wyznania lub przekonań. Klauzulą ograniczającą staje się wtedy 
regulacja ustawowa.  

Limitacja przez państwo prawa do uzewnętrzniania wolności 
sumienia i przekonań przedstawicieli zawodów medycznych, musi 
się cechować szczególną ostrożnością. Bywa bowiem tak, że nie da 
się rozdzielić sfery wewnętrznej i zewnętrznej jednostki. Ten swo-
isty zakaz czy nakaz, nigdy nie może prowadzić do odrzucenia przez 
jednostkę wartości stanowiących kwintesencję określonego wyzna-
nia lub systemu przekonań. Państwo powinno podjąć kroki, umożli-
wiające przedstawicielom służby zdrowia zachowanie ich we-
wnętrznej autonomii, a zarazem realizację określonych świadczeń 
zdrowotnych. Żaden pracownik zawodów medycznych (w tym także 
farmaceuta) nie może zostać zmuszony do podejmowania aktywno-
ści sprzecznej z jego systemem przekonań. Nie na nim przecież, ale 
na państwie spoczywa obowiązek zabezpieczenia praw pacjenta. 
Powinien on zatem otrzymać świadczenie medyczne od innego 
świadczeniodawcy. 

Proponowane rozwiązania, oparte na zasadzie albo/albo są 
krzywdzące dla jednej ze stron: pacjenta lub farmaceuty. Rozwiąza-
nie problemu powinno się opierać na „dojrzałej relacji”, opartej na 
odpowiedzialności i zobowiązaniach, a nie tylko na przysługujących 
prawach. Farmaceuta powinien móc jasno i otwarcie sformułować 
swoje obiekcje, a pacjent mieć prawo do poszukania aptekarza po-

                                                 
25 O. Nawrot, Sprzeciw sumienia a prawa człowieka…, dz. cyt., s. 115.  
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dzielającego jego poglądy. Jest to możliwe (w atmosferze poszuki-
wania prawdy i dobra, a nie wzajemnego oceniania), bo przecież 
sprzeciw sumienia farmaceutów nie dotyczy przecież środków ratu-
jących życie26. 

Dobrze byłoby, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia prowadził 
rejestr aptek, z którego pacjent mógłby się dowiedzieć, w jakiej są 
(lub nie) dystrybuowane produkty, będące przedmiotem sprzeciwu 
sumienia farmaceuty27. Zatem, istnieje nagląca konieczność uregu-
lowania kwestii sprzeciwu sumienia farmaceutów w polskim po-
rządku prawnym.  

Brak prawnych regulacji farmaceutycznej klauzuli sumienia 
nie uniemożliwia tej grupie zawodowej odwoływania się do niej. 
Nie ma wprawdzie aktu prawnego, który jednoznacznie, na drodze 
ustawy, ograniczałby konstytucyjne prawo farmaceuty do wolności 
sumienia. Obowiązujące obecnie akty prawne raczej potwierdzają 
prawo aptekarza do postępowania zgodnego z sumieniem. Niektóre 
nawet wzmacniają obowiązek farmaceuty do działania na rzecz 
ochrony zdrowia i życia pacjenta (każdego, także tego, będącego na 
bardzo wczesnym etapie swojego rozwoju) oraz do postępowania 
zgodnie z sumieniem. Jednak pojawiające się trudności interpreta-
cyjne obecnych przepisów prawnych, w tym zwłaszcza branżowych 
(Prawo farmaceutyczne), jak również problemy farmaceutów, zwią-
zane z realizacją prawa do wolności sumienia, powinny skłonić 
ustawodawców do uregulowania klauzuli sumienia dla farmaceutów. 

W pluralistycznym społeczeństwie, klauzula sumienia farma-
ceutów powinna być uznana. Mało tego, ze względu na rozbieżności 
interpretacyjne, odnośnie do możliwości jej stosowania, powinna 
być wzmocniona zapisami ustawowymi.  

 
Streszczenie: 
Ustawowe prawo do sprzeciwu sumienia mają już lekarze, 

pielęgniarki i położne. Domagają się go farmaceuci. Ponieważ klau-
zula sumienia jest wtórna wobec wolności sumienia, na mocy prze-

                                                 
26 M. Prusak, Sprzeciw sumienia w praktyce aptecznej…, dz. cyt., s. 224. 
27 E. Zielińska, Klauzula sumienia, „Prawo i Medycyna” 2003 nr 13, s. 

31 – 32.  
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pisów gwarantujących wolność (np. Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej), aptekarze mogą z niej korzystać. Jednak ograniczają ją 
takie wartości, jak zdrowie i życie pacjenta. Pojawiające się trudno-
ści interpretacyjne obecnych przepisów prawnych, w tym zwłaszcza 
branżowych (Prawo farmaceutyczne), jak również problemy farma-
ceutów, związane z realizacją prawa do wolności sumienia, powinny 
skłonić ustawodawców do uregulowania klauzuli sumienia dla far-
maceutów. 

 
Summary: 
Is the conscience clause should apply to pharmacists? 
Statutory right to conscientious objection already have 

doctors, nurses and midwives. Pharmacists demand also it. As the 
conscience clause is secondary to freedom of conscience, under the 
provisions guaranteeing freedom (eg. The Polish Constitution), 
chemists can use it. However, they limit it values such as health and 
life of the patient. The difficulties of interpretation of current laws, 
in particular the industry (pharmaceutical law), as well as 
pharmacists problems associated with the implementation of the 
right to freedom of conscience, they should prompt legislators to 
regulate the conscience clause for pharmacists. 

Keywords: conscience clause, pharmacists, freedom of 
conscience, pharmacy. 
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Helena Wawrzyniak  
 

Rzecznik Praw Dziecka 
 

(...) mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi,  
mówiłem nie o tym, czym chcę,  

aby były, ale czym one chcą i mogą być.. 
Janusz Korczak  

 
Wstęp  
Rzecznik Praw Dziecka (dalej: RPD) został wprowadzony do 

prawa polskiego ponad 10 lat temu. Jak podają konstytucjonaliści, 
miała to być ważna instytucjonalna gwarancja ochrony dzieci ciężko 
doświadczanych przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demorali-
zacją ze strony dorosłych. Czy jednak trzeba było aż powołania ko-
lejnej instytucji rangi konstytucyjnej dla rzetelnego gwarantowania 
praw dzieci?1. 

Jak wskazywał Trybunał Konstytucyjny, „dobro dziecka sta-
nowi swoistą (…) klauzulę generalną, której rekonstrukcja powinna 
odbywać się poprzez dowołanie się aksjologii konstytucyjnej i ogól-
nych założeń systemowych”2 Instytucja Rzecznika Praw Dziecka 
jest organem państwowym nieznanym wcześniejszym polskim kon-
stytucjom. Obecna Konstytucja RP wspomina o dziecięcym ombud-
smanie w art. 72 ust.4, stanowiącym, iż ustawa określa kompetencje 
i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka. Jest to bardzo lako-
niczne sformułowanie, szczególnie w porównaniu z konstytucyjnymi 
uregulowaniami dotyczącymi Rzecznika Praw Obywatelskich. 
„RPD jest jedyną instytucją wymienioną w Konstytucji, której zadań 
i ustroju Konstytucja nie reguluje. Fenomen ten musi budzić zdzi-
wienie, choć jego wytłumaczenie jest dość proste”3. Do dnia dzisiej-
szego ustawa ta doczekała się czterech nowelizacji, które miały 

                                                 
1 Prawo konstytucyjne, [red.] Z. Witkowski, Toruń 2011, s. 636. 
2 Wyrok TK z 28 kwietnia 2003r., sygn. akt K 18/02, OTK ZU 2003, nr 

4A, poz.32 
3 B. Szmulik, M. Paździor, Konstytucyjny system organów państwo-

wych, Warszawa 2014, s. 267 
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miejsce w latach 2008–2011. Sprowadzały się one głównie do 
wzmocnienia uprawnień Rzecznika i jego niezależności. W ten spo-
sób ukształtowana została instytucja ochrony praw człowieka wypo-
sażona w uprawnienia o charakterze procesowym, kontrolnym, in-
terwencyjnym i sygnalizacyjno–inicjującym. Niezmiennie jednak 
głównym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży praw dziecka 
określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o 
Prawach Dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem od-
powiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Mam świadomość, 
że w naszym kraju funkcjonuje szereg organów, instytucji i organi-
zacji zajmujących się prawami dziecka i ich ochroną. Często jednak 
działają one jedynie w konkretnym środowisku społecznym lub na 
określonym obszarze, czasem sytuacja dziecka nie jest głównym 
celem ich działalności. Z tego punktu widzenia ustanowienie Rzecz-
nika Praw Dziecka jako niezależnej instytucji wspiera wysiłki pań-
stwa zmierzające do maksymalnej ochrony praw dziecka. Podkre-
ślenia wymaga, że Rzecznik nie zastępuje wyspecjalizowanych 
służb i stowarzyszeń zajmujących się ochroną dziecka, lecz interwe-
niuje w sytuacji, kiedy dotychczasowe procedury okazały się niesku-
teczne bądź ich zaniechano. 

Działania przewidziane w ustawie Rzecznik podejmuje z wła-
snej inicjatywy, biorąc pod uwagę napływające do niego informacje 
wskazujące na naruszenie praw lub dobra dziecka. Poza sprawami 
natury systemowej zajmuje się tak że przypadkami indywidualnymi, 
jeśli nie zostały one wcześniej rozwiązane we właściwy sposób, 
mimo że wykorzystano dostępne możliwości prawne.  

Wykonując swoje uprawnienia, Rzecznik kieruje się zasadami 
zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o 
Prawach Dziecka i ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka. Jako pod-
stawowe wymienić należy: zasadę poszanowania godności i podmio-
towości dziecka, zasadę dobra dziecka (rozumianą jako podejmowa-
nie wszystkich działań w najlepiej pojętym interesie dziecka), zasadę 
równości praw każdego dziecka, zasadę poszanowania odpowie-
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dzialności rodziców za rozwój i wychowanie dziecka oraz ich praw i 
obowiązków4.  

 
Rozwinięcie  
Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w 1989 r. pociągnę-

ła za sobą konieczność ustanowienia konstytucji, która odzwiercie-
dlałaby aktualną koncepcję państwa oraz ładu społecznego. Cało-
ściowa zmiana tego najważniejszego aktu prawnego w państwie 
otwiera możliwość wprowadzenia nowych na gruncie prawa pol-
skiego instytucji oraz rozwiązań na poziomie konstytucyjnym. Moż-
liwość taką wykorzystano w wypadku Rzecznika Praw Dziecka, 
który był nowością w polskim systemie prawnym5. W dniu 21 wrze-
śnia 1990 r. polski parlament wyraził zgodę na ratyfikację przez 
Prezydenta Konwencji praw dziecka, która została przyjęta przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r. 
w Nowym Jorku6.  

Konwencja nakłada na państwa obowiązek kierowania się naj-
lepszym interesem dziecka zarówno na etapie tworzenia, jak i sto-
sowania prawa. Nie przewiduje jednocześnie obowiązku powołania 
specjalnego organu mającego za zadania kontrolowanie przestrzega-
nia praw dziecka. Nie ulega wątpliwości, że stworzenie go z pewno-
ścią przyczyniałoby się do realizacji przepisów konwencji, która 
zawiera szeroki katalog praw i wolności dzieci. Polska jako jedno z 
pierwszych państw poszła droga powołania takiego organu jako 
osobnej instytucji. Nie można jednak pominąć faktu, że sama decy-
zja o jego kształcie wywoływała wiele kontrowersji. Co ważniejsze 
jednak, sama potrzeba wzmocnienia ochrony praw dziecka nie bu-
dziła wątpliwości i opowiadali się za nią także przeciwnicy powoła-

                                                 
4 

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/rzecznik_praw_dziecka_w_polsce.pdf z 
dnia 18.03.2017r. 

5 A. Dombska, Pozycja ustrojowa oraz kompetencje Rzecznika Praw 
Dziecka, [w:] M. Zubik (red.), Dwadzieścia lat transformacji ustrojowej w 
Polsce, Warszawa 2010, s. 488 

6 Dz. U.1991, nr 16, poz.71 
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nia RPD7. Potrzeba powołania organu zajmującego się ochrona praw 
dzieci wynika ze specyfiki tych praw. Dziecko jako istota słabsza, 
pozbawiona możliwości samodzielnej obrony swoich praw, szcze-
gólnie w początkowych latach życia, potrzebuje pomocy w docho-
dzeniu tego, co mu się należy. Oczywiście, można wskazać na ro-
dzica jako podmiot, który może stanąć w obronie interesów swojego 
dziecka. Nie można jednak mieć złudzeń, że takie rozwiązanie było-
by skuteczne. Niejednokrotnie dorosły człowiek jest bezradny w 
sytuacjach, w których łamane są jego prawa i wolności. Poza tym 
potrzebny jest organ zajmujący się kontrolą przestrzegania przyję-
tych standardów, tak aby nie odchodziło do ich łamania. W przy-
padku dzieci, ich zdrowia fizycznego czy psychicznego, część szkód 
może mieć charakter nieodwracalny8.  

Trzeba pamiętać, że dziecko nie jest osobą do końca rozwinię-
tą pod kątem psychicznym, fizycznym i intelektualnym, a w obronie 
jego interesów chodzi o ochronę jego prawidłowego rozwoju, a nie 
interesy majątkowe9. 28 kwietnia 1993 r. projekt 62 członków 
Zgromadzenia Narodowego należących do klubu Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej10. Przepisy określające instytucje Rzecznika zostały 
zamieszczone rozdziale X („Gwarancje konstytucyjne”). Według 
projektu, RPD miał być organem stojącym na straży praw dzieci i 
młodocianych. Podlegające kontroli Rzecznika prawa miały być 
zawarte w konstytucji oraz ustawach11.  

Wiele kontrowersji wzbudziła definicja dziecka jako podmio-
tu praw. Głównym problemem było określenie momentu, od którego 
można o nim mówić. W czasie uchwalenia ustawy ścierały się ze 
sobą poglądy uznające za początek życia chwilę poczęcia oraz te, 
które opowiadają się za wyznaczeniem granic w momencie urodze-
nia się. Wydaje się, że uchwalenie ustawy o RPD było kolejną oka-
zją do forsowania tych poglądów. Ostatecznie ostała się wersja 

                                                 
7 P. Jaros, Rzecznik Praw Dziecka. Ustawodawstwo i praktyka, War-

szawa 2006, s. 53 
8 A. Dombska, jw. s.488-489 
9 M. Łopatkowa, „Rzeczpospolita” z 10 lutego 1995 r.  
10 Projekty Konstytucji 1993-1997, oprac. R. Chruściak, cz. I, Warsza-

wa 1997, s. 146 
11 A. Dombska, jw. s.489 
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przepisu wyznaczająca okres bycia dzieckiem od momentu poczęcia 
do uzyskania pełnoletniości (art.2.). W toku nowelizacji podnoszono 
potrzebę zmiany przepisu i wykreślenia ustanowionej wcześnie po-
czątkowej granicy ochrony12. Przepis dotyczący rodziców dziecka 
nie może być niedostrzegany. To oni są odpowiedzialni za dziecko i 
uprawnieni do podejmowania decyzji odnośnie do jego wychowania. 
Celem działania RPD nie jest ingerencja w te stosunki, jeśli nie wy-
stępują okoliczności, które by tego wymagały. Zastrzeżenie to nale-
ży rozumieć w świetle zasady pomocniczości działania w sytuacji, 
kiedy rodzice nie wykazują należytej dojrzałości i odpowiedzialno-
ści13. Na RPD w zakresie podejmowanych przez niego działań nało-
żonych obowiązek kierowania się dobrem dziecka oraz uwzględnie-
nia życia w rodzinie jako naturalnego środowiska dziecka. Jak pod-
kreśla D. Górecki, wychowanie w rodzinie należy uznać za dobro 
dziecka, a co za tym idzie, przepis odnoszący się do niego nie był 
niezbędny. Wprowadzenie go miało zapewne na celu podkreślenie 
znaczenia wychowania w rodzinie14.  

Działania podejmowane przez RPD mają na celu zapewnienie 
dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju z poszanowaniem ich 
godności i podmiotowości. Jak główne obszary działań na rzecz 
ochrony konkretnych praw wymieniono ochronę prawa do życia 
oraz zdrowia, wychowania w rodzinie, godziwych warunków socjal-
nych oraz nauki. Podejmowanie działania mają na celu ochronę 
dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzwiskiem, demoraliza-
cją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem. Ustawa nakazuje 
RPD otoczyć szczególną ochroną dzieci niepełnosprawne. Powstaje 
pytanie, dlaczego ta grupa dzieci została wyróżniona15. W toku prac 
na ustawą podkreślano, że głównie chodzi o dzieci specjalnej troski, 
nad którymi z przyczyn naturalnych władza rodzicielska jest ograni-

                                                 
12 Biuletyn 1669/III. Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauk i Młodzieży, 

Komisji Polityki Społecznej, Komisji Rodziny, Komisji Sprawiedliwości i 
Praw Człowieka z dnia 22 czerwca 1999r.  

13 A. Dombska, jw. s.492 
14 D. Górecki, Rzecznik Praw Dziecka, [w:] L. Garlicki, A. Szmyt, 

Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspira-
cje, Warszawa 2003, s. 94 

15 Ibidem  
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czona16. Ustawa o RPD, w przeciwieństwie do ustawy o RPD, nie 
stawiała kandydatom żadnych wymagań co do osoby mającej pia-
stować organ konstytucyjny, któremu powierza się sprawowanie 
pieczy nad prawami dzieci, powinna budzić ogromne zastrzeżenia. 
Problem ten został zauważony w szczególności w 2006 r. nie dziwi 
zatem, że nowelizacja ustawy przyniosła ze sobą zmiany w tym za-
kresie. Obecnie kandydat na RPD musi być obywatelem polskim, 
który nie był skazany wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne, 
ukończył studia wyższe i posiada tytuł magistra bądź równorzędny, 
ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi bądź 
na ich rzecz oraz jest nieskazitelnego charakteru i wyróżnia się wy-
sokim autorytetem ze względu na swoją moralność oraz wrażliwość 
społeczną17.  

Analizując wprowadzony katalog uprawnień, nie sposób nie 
zauważyć, że jest on w dużej mierze zbliżony do katalogu uprawnień 
przyznanych RPO. Spośród kompetencji przyznanych RPO, RPD 
nie ma obecnie możliwości wniesienia kasacji oraz rewizji nadzwy-
czajnej od prawomocnie zakończonego postępowania. Barak wpro-
wadzenia tych uprawnień nowelizacją ustawy wynika nie tyle z nie-
chęci wyposażenia w nie RPD, ile ze względów formalnych. Postu-
lat ich przyznania został podniesiony dopiero w czasie prac nad 
ustawą w Senacie. Wprowadzenie takiego przepisu w ustawie RPD 
pociągało za sobą konieczność zmian w przepisach kodeksów regu-
lujących daną materię. Poprawka w tym zakresie wykraczałaby poza 
zakres możliwych poprawek do ustawy zgłaszanych przez Senat. Ze 
względu na to zdecydowano się na odrzucenie poprawki Senatu w 
tym zakresie oraz późniejsze dokonanie ponownej zmiany w ustawie 
wraz z koniecznymi zmianami w innych aktach prawnych18. Aktem 
prawnym regulującym działalność Rzecznika Praw Dziecka jest 
ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6 stycznia 2000r. (Dz. U. 
Nr. 6, poz. 69 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust.2 ustawy Rzecznik 
                                                 

16 Biuletyn 1776/III. Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, 
Komisji Polityki Społecznej, Komisji Rodziny, Komisji Sprawiedliwości i 
Praw Człowieka z dnia 8 lipca 1999r. 

17 A. Dombska, jw. s.494 
18 Biuletyn 982/VI. Posiedzenie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 

oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny z dnia 22 lipca 2008r. 
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Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji 
Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z 
późn. zm.) i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowie-
dzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik przy wykony-
waniu swoich uprawnień kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod 
uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. Po-
dejmuje także działania mające na cele zapewnienie dziecku pełnego 
i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmio-
towości. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w szcze-
gólności: 

- prawa do życia i ochrony zdrowia  
- prawa do wychowania w rodzinie 
- prawa do godziwych warunków socjalnych  
- prawa do nauki19.  
Przyznanie RPD gwarancje niezależności w postaci immunite-

tu formalnego i przywileju nietykalności są identyczne jak w przy-
padku przywołanych podmiotów, z tą wszakże różnicą, że ich gwa-
rancje mają rangę konstytucyjną, natomiast gwarancje RPD – usta-
wową. Rzecznik Praw Dziecka jest niezależnym organem konstytu-
cyjnym, posiadającym kompetencje o charakterze kontrolnym, 
ostrzegawczym i inicjującym. Wprawdzie systematyka Konstytucji 
tego nie potwierdza, lecz zadania i uprawnienia w pełni zaliczenie 
go w poczet organów kontroli państwowej i ochrony prawa – obok 
Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Kra-
jowej Rady Radiofonii i Telewizji20. 

Ustawa nałożyła na RPD obowiązek kierowania się dobrem 
dziecka oraz uwzględniania, że rodzina jest naturalnym środowi-
skiem rozwoju nieletniego. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że do-
brem dziecka jest wychowanie go w rodzinie, dlatego zamieszczenie 
takiego zapisu w ustawie nie było niezbędne. Uczyniono to jednak 
zapewne dlatego, aby wyraźnie podkreślić, że wychowywanie w 
rodzinie ma szczególne, jeśli nie najważniejsze, znaczenie dla dobra 
dziecka. Podejmowane przez RPD działania mają na celu zagwaran-
towanie dziecku harmonijnego rozwoju z poszanowaniem jego god-

                                                 
19 B. Szmulik, M. Paździor, jw. s. 267 
20 D. Górecki, Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2007, s. 253-254 
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ności i podmiotowości. Zmierzają więc do ochrony dziecka przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedba-
niem oraz złym traktowaniem. Do najbardziej chronionych dóbr 
dziecka ustawodawca zalicza prawa: do życia i ochrony zdrowia, do 
wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych oraz 
do nauki21.  

Działania przewidziane w ustawie RPD podejmuje z własnej 
inicjatywy, uwzględniając zwłaszcza informacje, z których wynika, 
że naruszono prawa lub dobra dziecka. Brak ustawowego wskazania, 
kto i przy zachowaniu jakiej procedury może zwracać się do niego, 
oznacza, że może to uczynić każdy i to w dowolnej formie. Upraw-
nienia RPD mają charakter złożony. Niewątpliwie do środków kon-
trolnych należy zaliczyć możliwość zwracania się do organów wła-
dzy publicznej, organizacji lub instytucji, także o udostępnienie akt i 
dokumentów (w tym zawierających dane osobowe). Rzecznik Praw 
Dziecka nie może jednak zastępować podmiotów, którym ustawo-
dawca powierzył różnego rodzaju zadania z dziedziny niesienia po-
mocy rodzinie i dziecku. Z tego względu posiada też uprawnienia 
sygnalizacyjne. Może on bowiem zwrócić się do właściwych orga-
nów, organizacji lub instytucji o podjęciu na rzecz dziecka działań 
należących do ich kompetencji22.  

7 lipca 1991 r. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwen-
cję o prawach dziecka, co dla organizacji pozarządowych i środo-
wisk działających na rzecz praw dzieci było impulsem do postulo-
wania o utworzenie w Polsce instytucji Rzecznika Praw Dziecka. 
Rezultatem tych działań było wprowadzenie do Konstytucji RP z 
1997 r. przepisu dającego podstawy prawne dla powołania Rzeczni-
ka. W art. 72 ust. 4 Konstytucja stanowi, że „Ustawa określa kompe-
tencje i sposób powoływania Rzecznika Praw Dziecka”. Tym sa-
mym ustanowiono Rzecznika Praw Dziecka jako kolejny konstytu-
cyjny organ kontroli państwa.  

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka została przyjęta przez 
Sejm RP 6 stycznia 2000 r. Zgodnie z nią Rzecznik stoi na straży 
praw dziecka, określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach 

                                                 
21 Tamże, s. 255 
22 Tamże, s. 256 
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dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzial-
ności, praw i obowiązków rodziców.  

W rozumieniu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, dzieckiem 
jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności 
(art. 2 ust. 1). Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, w 
szczególności:  

1) prawa do życia i ochrony zdrowia,  
2) prawa do wychowania w rodzinie,  
3) prawa do godziwych warunków socjalnych,  
4) prawa do nauki,  
5) prawa do ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzy-

skiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.  
 

Wszystkie podejmowane przez Rzecznika działania mają na 
celu zapewnienie pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka oraz po-
winny być prowadzone z poszanowaniem jego godności i podmio-
towości. Szczególną troską Rzecznik otacza dzieci z niepełnospraw-
nością. Ustawa nadała Rzecznikowi uprawnienia o charakterze 
ostrzegawczym, sygnalizacyjnym oraz inicjatywnym. Przyznała 
kompetencje przedstawiania właściwym organom władzy publicz-
nej, organizacjom i instytucjom ocen i wniosków, zmierzających do 
skutecznej ochrony praw i dobra dziecka oraz usprawniania trybu 
załatwiania spraw w tym23. 

Ustanowienie Rzecznika Praw Dziecka wraz z przysługują-
cymi mu kompetencjami znacząco wzbogaciło wcześniejsze instru-
mentarium ochrony praw najmłodszych obywateli. Działalność 
Rzecznika umożliwia stałą i systemową analizę problemów dotyczą-
cych dziecka i rodziny. Przyjęta 24 października 2008 r. nowelizacja 
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka wzmocniła jego kompetencje, 
wyposażając w uprawnienia do:  

− wszczynania postępowań w sprawach cywilnych i admini-
stracyjnych oraz udziału w nich na prawach przysługujących proku-
ratorowi; 

                                                 
23 Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. 

U. 2015.2086.).  
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 − występowania do właściwych organów o wszczęcie postę-
powania przygotowawczego oraz z wnioskiem o ukaranie w spra-
wach o wykroczenia;  

− zaskarżenia decyzji administracyjnej;  
− zbadania każdej sprawy na miejscu, nawet bez uprzedzenia; 
− żądania od organów władzy publicznej, organizacji lub in-

stytucji złożenia wyjaśnień lub udzielenia informacji, a także udo-
stępnienia akt i dokumentów. Według znowelizowanej ustawy orga-
ny, instytucje i organizacje, do których zwróci się Rzecznik, w ra-
mach prowadzonych przez siebie spraw, są zobowiązane do udziele-
nia informacji w terminie najpóźniej 30 dni24. 

Przywołana ustawa doprecyzowała zadania Rzecznika polega-
jące na promowaniu i upowszechnianiu praw dziecka oraz metod ich 
ochrony, w tym szczególnej troski i pomocy – tak by korespondowa-
ły one ze standardami ochrony praw dziecka, wyrażonymi m.in. w 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w art. 13 Konwencji o 
prawach dziecka. Wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 19 października 2010 r., w celu zapewnienia Rzecznikowi peł-
nej niezależności, nowelizacją z dnia 15 lipca 2011 r., wprowadzono 
do ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka przepisy stanowiące, że 
Rzecznik samodzielnie nadaje w drodze zarządzenia Statut, który 
określa organizację pracy Biura oraz powołuje i odwołuje swojego 
zastępcę. Kolejną nowelizacją ustawodawca doprecyzował przepisy 
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, wprowadzając mechanizmy po-
zwalające na szybką i skuteczną możliwość podejmowania przez 
Rzecznika interwencji. W celu ochrony praw i dobra małoletnich, 
zostały również prawnie zabezpieczone przetwarzanie i dostęp do 
gromadzonych informacji, pozyskanych w toku badania konkretnej 
sprawy25. 

 

                                                 
24 Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku 

Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe, (Dz. U. Nr 214, poz. 1345) 

25 Ustawa z dnia 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw 
Dziecka (Dz. U. z 2015 r., poz. 1192) 
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Zakończenie  
Na Rzecznika Praw Dziecka prawodawca w art. 12 ustawy o 

RPD nałożył obowiązek składania corocznie Sejmowi i Senatowi 
informacji o swojej działalności wraz z uwagami o stanie przestrze-
gania praw dziecka. Rzecznik składa tę informację nie później niż do 
dnia 31 marca każdego roku (za rok poprzedni). Informacja ta, 
zgodnie z wymogiem ustawowym, jest podana do publicznej wia-
domości. Na potrzeby niniejszego artykułu autorka dokonała analizy 
wszystkich dotychczasowych sprawozdań i wskazała najciekawsze i 
najbardziej znaczące, jej zdaniem, obszary działalności Rzecznika 
oraz zgłoszone przez niego uwagi o stanie przestrzegania praw 
dziecka w Polsce w poszczególnych latach26.  

Konstytucja RP nie określa wzajemnych relacji między RPO i 
RPD z, pozostawiając to ustawie zwykłej, a ta z kolei dopuszcza 
„krzyżowanie się” kompetencji obu rzeczników. W konsekwencji w 
doktrynie przeważa pogląd, że RPD z jest instytucją uzupełniającą 
środki ochrony wolności i praw, która nie ogranicza uprawnień RPO 
do zajmowania się ochroną wolności i praw dzieci27.  

Należy zauważyć, że pomimo raczej skromnej regulacji 
umieszczenie Rzecznika Praw Dziecka w Konstytucji z 1997 roku 
(dalej też: Konstytucja i ustawa zasadnicza) można uznać i tak za 
swoisty sukces konstytucyjny tego organu. Choć potrzeba umoco-
wania konstytucyjnego organu poświęconego wyłącznie ochronie 
wolności i praw nieletnich dostrzegana jest w wielu państwach, to 
spośród różnych rozwiązań prawnych przez ustrojodawców wybie-
rane jest umocowanie jedynie ustawowe. Na tym tle polską regulację 
konstytucyjną można uznać za wyjątek. W toku prac Komisji Kon-
stytucyjnej Zgromadzenia Narodowego wątek ten poddawany był 
licznym zmianom, co świadczyć może o kontrowersjach, zarówno 
wśród polityków, jak i przedstawicieli nauki. Wątpliwości dotyczyły 
również relacji pomiędzy konstytucyjną regulacją pozycji Rzecznika 
                                                 

26 M. Seroka, Rzecznik Praw Dziecka w służbie ochrony praw dziecka, 
Olsztyn 2012r.,s. 57  

27 A. Zieliński, Rzecznik Praw Obywatelskich – przyszłość, teraźniej-
szość, przyszłość, [w:] Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów 
przygotowanych z okazji 10. lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Warszawa 1998, s. 21. 
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Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Powołując do życia 
RPDz, ustrojodawca zdecydował się bowiem na istnienie oprócz 
ombudsmana o ogólnym zakresie działania, także ombudsmana wy-
specjalizowanego. Nie określił jednak relacji między nimi, pozosta-
wiając to ustawodawcy. Taka decyzja ustawodawcy konstytucyjnego 
świadczy o tym, że w momencie zakończenia prac nad konstytucją 
nie wypracowano sprecyzowanego modelu tej instytucji28. 

 
Streszczenie: 
Rzecznik stoi na straży praw dziecka określonych w Konsty-

tucji Rzeczypospolitej Polskiej, Konwencji o prawach dziecka i in-
nych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i 
obowiązków rodziców. Kieruje się dobrem dziecka oraz bierze pod 
uwagę, że naturalnym środowiskiem jego rozwoju jest rodzina. 

Słowa kluczowe: dzieci, prawo, rzecznik, polska, ustawa, 
rodzice 

 
Summary: 
Spokesman safeguard the rights of the child as defined in the 

Polish Constitution, the Convention on the Rights of the Child and 
other rule of law, respect the responsibility, rights and duties of par-
ents. Guided by the interests of the child and takes into account the 
natural environment for its development is the family. 

Keyword: Children, law, ombudsman, poland, law, parents 
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О. І. Гуменний  

 
Нові суб’єкти судової влади та їх функції 

 
Постановка проблеми.  
30 вересня 2016 року в законну силу вступили два 

важливих законодавчих акти, зокрема Закон України «Про 
внесення змін до Конституції» від 2.06.2016 року [1] та Закон 
України «Про судоустрій і статус суддів» від 2.06. 2016 року 
[2], прийняття яких стало фундаментальною основою у 
проведенні судової реформи в Україні. 

Цими законодавчими актами передбачено ряд істотних 
змін, які покликанні кардинально змінити систему судової 
влади в Україні. Особливу увагу як практиків, так і науковців 
привертають нові суб’єкти судової влади – Вища рада 
правосуддя та Громадська рада доброчесності. 

Зважаючи на нещодавнє виникнення вищезазначених 
суб’єктів, потрібно констатувати, що, практичні і теоретичні 
аспекти функціонування цих суб’єктів судової влади, на жаль, 
не отримали неналежної уваги з боку вітчизняних вчених. Тому, 
метою даної статті є визначення та дослідження функцій і 
повноважень які закріплені національним законодавством за 
новоствореними суб’єктами судової влади – Вищою радою 
правосуддя та Громадською радою доброчесності, а також 
аналіз впливу збільшення повноважень нових суб’єктів судової 
влади у загальній системі судової влади в процесі її 
реформування. 

 
Стан дослідження.  
Окремі аспекти досліджуваної тематики частково 

висвітлено в працях Ю. Барабаша, В. Ковальчука, Р. Куйбіди, 
М. Оніщука, О. Улютіної, С. Штогуна та інших вчених, однак 
цілісного дослідження правових основ діяльності Вищої ради 
правосуддя та Громадської ради доброчесності на сьогодні ще 
не проведено. В цьому дослідженні розглянуто функції та 
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повноваження Вищої ради правосуддя та Громадської ради 
доброчесності, а також їх вплив на  

 
Виклад основних положень.  
Штогун С. у своїй статті під назвою «Недоліки 

перехідного процесу» намагається визначити функціональні 
напрямки діяльності новостворених суб’єктів судової влади, 
акцентуючи увагу на тому, що хоча ці суб’єкти закріплені 
Конституцією України в розділі «Правосуддя», однак не 
зможуть виконувати таку функцію в силу своєї правової 
природи [3]. 

Дійсно, відповідно до ст.131 Конституції України, Вища 
рада правосуддя (ВРП) :  

1) вноситиме подання про призначення судді на посаду;  
2) ухвалюватиме рішення стосовно порушення суддею чи 

прокурором вимог щодо несумісності;  
3) розглядатиме скарги на рішення відповідного органу 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи 
прокурора;  

4) ухвалюватиме рішення про звільнення судді з посади;  
5) надає згоду на затримання судді чи утримання його під 

вартою; 
6) ухвалюватиме рішення про тимчасове відсторонення 

судді від здійснення правосуддя;  
7) вживатиме заходів щодо забезпечення незалежності 

суддів; 
8) ухвалюватиме рішення про переведення судді з одного 

суду до іншого [4]. 
З дня набрання чинності Законом України «Про внесення 

змін до Конституції України (щодо правосуддя)» до утворення 
Вищої ради правосуддя її повноваження здійснює Вища рада 
юстиції (ВРЮ). Вища рада правосуддя утворюється шляхом 
реорганізації Вищої ради юстиції. До обрання (призначення) 
членів Вищої ради правосуддя цей орган діє у складі членів 
Вищої ради юстиції протягом строку їх повноважень, але які не 
можуть тривати довше, ніж до 30 квітня 2019 року [1]. 
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Для більш глибокого аналізу повноважень, структури і 
порядку обрання цих суб’єктів слід порівняти конституційні 
норми які регулюють і регулювали функціонування цих 
суб’єктів.  

Так, у попередній редакції ст.131 Конституції зазначено, 
що в Україні діє Вища рада юстиції, до відання якої належить:  

1) внесення подання про призначення суддів на посади 
або про звільнення їх з посад;  

2) прийняття рішення стосовно порушення суддями і 
прокурорами вимог щодо несумісності;  

3) здійснення дисциплінарного провадження стосовно 
суддів Верховного Суду України і суддів вищих 
спеціалізованих судів та розгляд скарг на рішення про 
притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів 
апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів [4]. 

Як бачимо конституційні повноваження цих важливих 
суб’єктів судової влади істотно змінилися, що в свою чергу 
породжує і нові функції . Таким чином, надаючи згоду на 
затримання судді чи утримання його під вартою ВРП здійснює 
процесуальну дозвільну функцію. 

Більше того, якщо повноваження ВРЮ раніше носили 
рекомендаційний і дорадчий характер, то, при ухваленні 
рішення про звільнення судді з посади, ВРП виконує 
повноцінну кадрову функцію. 

Логічним є також питання чи правомірним є покладення 
повноважень Вищої ради правосуддя на Вищу раду юстиції і 
утворення її шляхом реорганізації ВРЮ? Адже як функції так і 
конституційні повноваження цих важливих суб’єктів судової 
влади істотно відрізняються. Крім цього членів ВРЮ обирали з 
одними повноваженнями і чи буде правомірним автоматичне 
надання їм більш широких повноважень вже як членам ВРП?  

Тепер стосовно структури і порядку обрання. Вища рада 
юстиції складається з двадцяти членів. Верховна Рада України, 
Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів 
України, з’їзд представників юридичних вищих навчальних 
закладів та наукових установ призначають до Вищої ради 
юстиції по три члени, а всеукраїнська конференція працівників 
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прокуратури – двох членів Вищої ради юстиції. 
До складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова 

Верховного Суду України, Міністр юстиції України, 
Генеральний прокурор України [5, с. 276]. 

Вища рада правосуддя складається з двадцяти одного 
члена, з яких десятьох – обирає з’їзд суддів України з числа 
суддів чи суддів у відставці, двох – призначає Президент 
України, двох – обирає Верховна Рада України, двох – обирає 
з’їзд адвокатів України, двох – обирає всеукраїнська 
конференція прокурорів, двох – обирає з’їзд представників 
юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. 

Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої 
ради правосуддя визначається законом. Голова Верховного 
Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою [5, 
с. 281]. Тобто відмінними є не тільки є функції і повноваження, 
але структура і порядок обрання цих органів. 

Тепер проаналізуємо, як ці ситуації регламентують 
європейські правові інститути, до стандартів яких ми так 
намагаємося досягнути – зокрема ці органи згадуються у 
Рекомендації № (94) 12 Ради Європи, Принцип І, п. 2.с. якої 
проголошує, що орган, який є уповноваженим приймати 
рішення щодо обрання та кар’єри суддів, повинен бути 
незалежним від уряду та адміністративних органів. Для гарантії 
незалежності цього органу мають бути запроваджені такі 
положення, як, наприклад, нагляд за тим, щоб його члени 
призначались судовою владою, і щоб орган самостійно приймав 
рішення про власні правила процедури [6]. 

У Принципі VI. п. 3. того ж самого документу йдеться про 
те, що коли необхідно застосовувати положення, які 
передбачені в пунктах 1 та 2 цієї статті, держава має розглянути 
можливість створення – відповідно до закону – спеціального 
повноважного органу, який повинен накладати санкції та 
вживати дисциплінарні заходи, якщо такі заходи не вживає суд. 
Рішення такого органу повинні контролюватись судовим 
органом найвищої інстанції, або ж він сам може бути таким 
органом найвищої інстанції [6]. 

Посилання на аналогічний орган можна знайти у 
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Європейській хартії про закон Про статус суддів, яку було 
затверджено Радою Європи у 1998 р [7].  

Перша пряма згадка міститься вже у ст.ст. 1.3 та 1.4, де 
вказано, що стосовно кожного рішення обрання, добір, 
призначення, просування по службі або припинення 
повноважень судді закон передбачає втручання уповноваженого 
органу, який не залежить від законодавчої та виконавчої гілок 
влади, мінімум половина членів якого є суддями, обраними у 
встановленому порядку іншими суддями на основі принципів, 
що гарантують максимальне представництво судової гілки 
влади.  

Закон гарантує кожному судді, який вважає що його 
законні інтереси або, у ширшому сенсі, – його незалежність чи 
незалежність судового процесу поставлено під загрозу або 
ігноруються, право звернутись до такого незалежного органу, 
що має повноваження, щоб виправити ситуацію або 
запропонувати рішення [7]. 

Що стосується добору, призначення на посаду та 
професійної підготовки суддів, у Хартії зазначається наступне 
(п. 2.1): норми закону, що стосуються обрання та призначення 
суддів незалежним органом або колегією на основі 
спроможності кандидатів вільно та неупереджено розглядати 
справи, які до них направляються, та застосовувати закон згідно 
з принципом особистої гідності [7]. 

А також (п. 2.3): орган, який згадується у п. 1.3 цієї Хартії, 
передбачає наявність належних програм підготовки та 
організацій, які їх впроваджують, у світлі вимог щодо 
неупередженості, компетентності та об’єктивності, пов’язаних 
із виконанням професійних обов’язків судді [7]. 

Стосовно призначення та незмінюваності суддів, той 
самий документ передбачає, що (п. 3.1) рішення про 
призначення конкретного кандидата на посаду судді або на 
посаду судді трибуналу приймається незалежним органом, що 
згадується у п. 1.3 цієї статті, або за пропозицією, 
рекомендацією чи згодою такого органу, або на основі його 
висновків». А також (п. 3.3): «У випадках, коли процедура 
призначання передбачає випробувальний термін, який триває 
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між призначенням на посаду судді вперше та призначенням 
безстроково, або коли призначення здійснюється на певний 
строк, який може бути подовжено, рішення про відмову у 
безстроковому призначенні або подовженні повноважень судді 
приймається лише незалежним органом, який згадується у п. 1.3 
цієї статті, або за пропозицією, рекомендацією чи згодою такого 
органу, або на основі його висновків [7] . 

У сфері просування по службі Хартія передбачає 
наступне: «рішення про просування по службі приймається 
незалежним органом, який згадується у п. 1.3 цієї статті, або за 
пропозицією, рекомендацією чи згодою такого органу, або на 
основі його висновків.» Водночас, щодо відповідальності 
суддів, у пп. 5.1, 5.2 та 5.3 йдеться: «Будь-яке порушення 
суддею своїх обов’язків, передбачене законом, може призвести 
до застосування санкцій після прийняття відповідного рішення, 
або за пропозицією, рекомендацією чи згодою трибуналу або 
органу, який не менш ніж на половину складається з обраних 
суддів, згідно із процедурами, які передбачають участь обох 
сторін, причому суддя, проти якого висунуто обвинувачення, 
має право на адвоката. Закон перелічує також санкції, які 
можуть бути застосованими, а процедура застосування має 
враховувати принцип відповідності. Рішення виконавчого 
органу, трибуналу чи органу, який виносить рішення про 
застосування санкцій, згідно з порядком, зазначеним у цій 
статті, може бути оскаржене у вищій інстанції» (п. 5.1) [7]. 

Таким чином другою важливою перешкодою для 
автоматичного надання повноважень ВРП для ВРЮ, є те що 
структура і порядок обрання ВРЮ суперечать міжнародним 
європейським демократичним принципам. 

В складі ВРЮ немає більше половини суддів, обраних 
самими суддями, тому цей факт може викликати сумніви у 
легітимності автоматичного покладення функцій ВРП на ВРЮ. 

Також, Законом України «Про судоустрій та статус 
суддів» ст.87 утворюється Громадська рада доброчесності [2] 
основною метою якої є сприяння у встановленні відповідності 
кандидата на посаду судді критеріям професійної етики та 
доброчесності під час кваліфікаційного оцінювання у Вищій 
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кваліфікаційній комісії суддів(ВККС), відповідно до її 
повноважень передбачених ст.93 Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» : 

1) веде облік даних про кількість посад суддів у судах, у 
тому числі вакантних; 

2) проводить добір кандидатів для призначення на посаду 
судді, у тому числі організовує проведення щодо них 
спеціальної перевірки відповідно до закону та приймає 
кваліфікаційний іспит; 

3) вносить до Вищої ради правосуддя рекомендацію про 
призначення кандидата на посаду судді; 

4) вносить рекомендацію про переведення судді 
відповідно до цього Закону, крім переведення як 
дисциплінарної санкції; 

5) визначає потреби у державному замовленні на 
професійну підготовку кандидатів на посаду судді у 
Національній школі суддів України; 

6) затверджує форму і зміст заяви про участь у доборі 
кандидатів на посаду судді, анкети кандидата на посаду судді, 
порядок складення відбіркового іспиту та методику оцінювання 
його результатів, порядок проходження спеціальної підготовки 
кандидатів на посаду судді, порядок складення 
кваліфікаційного іспиту та методику оцінювання кандидатів, 
положення про проведення конкурсу на зайняття вакантної 
посади судді, порядок та методологію кваліфікаційного 
оцінювання, порядок формування і ведення суддівського досьє 
(досьє кандидата на посаду судді) та інші процедури виконання 
Комісією її функцій; 

7) проводить кваліфікаційне оцінювання; 
8) забезпечує ведення суддівського досьє, досьє кандидата 

на посаду судді; 
9) бере у межах компетенції участь у міжнародному 

співробітництві, у тому числі встановлює зв’язки з іноземними 
закладами, установами та організаціями, проектами 
міжнародної технічної допомоги, є бенефіціаром, реципієнтом 
міжнародної технічної допомоги, головним розпорядником 
міжнародної допомоги від іноземних держав, банків і 



195 
 

міжнародних фінансових організацій; 
10) здійснює інші повноваження, визначені законом.[2] 
До її завдань входитимуть: збір, перевірка й аналіз 

інформації щодо судді, підготовка інформації та доповідь 
висновку на засіданні ВККС щодо кваліфікаційного оцінювання 
судді.  

Громадська рада доброчесності – абсолютно новий для 
нашої судової системи орган, який стане важливим 
інструментом у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів. 
Саме тому процес створення Ради повинен бути максимально 
публічним та зрозумілим.  

Як бачимо, громадськість вперше інтегрується в 
процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів. Оцінюючи 
практичні аспекти роботи майбутнього органу у готовності 
ВККС, надавати повну підтримку у її роботі, до Вищої ради 
правосуддя на нашу думку, комісією мають бути передані лише 
негативні висновки перевірки кандидата проведеної 
Громадською радою доброчесності. Результати перевірки, які не 
містять вирішального негативного значення, а також позитивні 
висновки, мають бути передані до Вищої ради правосуддя лише 
у вигляді інформації. 

Разом з тим чимало практичних аспектів роботи 
Громадської ради доброчесності не врегульовано Законом. І це, 
з одного боку, може позитивно відобразитись на діяльності 
даного суб’єкта судової влади, оскільки за таких обставин Рада 
матиме можливість самостійно визначати правила своєї роботи. 
Враховуючи той факт, що Громадська рада доброчесності 
функціонуватиме на засадах громадського органу, ми вважаємо, 
що її робота не повинна бути чітко регламентована правовими 
нормами, так як діяльність громадського органу як правило 
регламентується Статутом або Положенням. 

Стосовно структури бачимо, що членами ради можуть 
стати представники правозахисних громадських організацій, 
науковці-правники, адвокати, журналісти, які є визнаними 
фахівцями у сфері своєї професійної діяльності, мають високу 
професійну репутацію та відповідають критерію політичної 
нейтральності та доброчесності і саме якісний склад цього 
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органу може забезпечити його незаангажованість та 
професійність у діяльності. 

Якщо визначати функціональний напрямок діяльності 
цього суб’єкта судової влади то він буде виконувати специфічну 
нову функцію – сприяння формуванню суддівського корпусу 
через громадський контроль. 

Але слід зауважити, що повноваження Громадської ради 
доброчесності будуть розповсюджуватися лише на формування 
корпусу суддів. Тобто вона буде брати участь лише в процесі 
добору повноцінних кандидатів на посаду судді. Однак цей 
контроль не буде розповсюджуватися на роботу суддів при 
здійсненні ним правосуддя, так як це може розцінюватися як 
пряме втручання і тиск на суддю. 

 
Висновки 
Підсумовуючи розгляд означеної проблеми, доходимо 

висновку що із реформуванням системи судової влади в 
демократичному суспільстві збільшуються не тільки кількість 
та повноваження суб’єктів судової влади, але і розширяється 
зокрема коло функцій судової влади в цілому. 

Враховуючи намагання України стати Асоційованим 
членом ЄС функціонування нових суб’єктів судової влади 
повинно відповідати як вимогам вітчизняного так і 
міжнародного законодавства в сфері діяльності судової влади. 

Важливою особливістю функціонування суб’єктів судової 
влади які по своїй правовій природі є громадськими 
організаціями є регулювання їх діяльності не правовими 
нормами, а їх Статутами та Положеннями про ці органи.  

 
Abstract: 
Розглянуто важливу проблему – вплив збільшення 

повноважень нових суб’єктів судової влади на розширення кола 
функцій самої судової влади в цілому при проведенні судової 
реформи в Україні. Звернено увагу на появу таких нових 
функцій як сприяння формуванню суддівського корпусу через 
громадський контроль; перехід до повноважень судової влади 
повноцінної кадрової функції –звільнення суддів з посади. 
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Сформульовано пропозиції щодо встановлення правил і 
порядку роботи Громадської ради доброчесності, враховуючи 
той факт що це громадський орган. 

Ключові слова: функції судової влади, система судової 
влади, суб’єкти судової влади, зміни до Конституції в частині 
здійснення правосуддя, Вища рада правосуддя, Громадська рада 
доброчесності. 

 
Summary: 
Новые субъекты судебной власти и их функции 
Рассмотрена важная проблема – влияние увеличения 

полномочий новых субъектов судебной власти на расширение 
круга функций самой судебной власти в целом при проведении 
судебной реформы в Украине. Внимание акцентировано на 
появлении таких новых функций как содействие формированию 
судейского корпуса через общественный контроль; переход к 
полномочиям судебной власти полноценной кадровой функции 
– увольнение судей с занимаемой должности. Сформулированы 
предложения относительно установления правил и порядка 
работы Общественного совета добропорядочности, учитывая 
тот факт, что это общественный орган. 

Ключевые слова: функции судебной власти, система 
судебной власти, субъекты судебной власти, изменения в 
Конституции в части осуществления правосудия, Высший совет 
правосудия, Общественный совет добропорядочности. 

 
Summary: 
New subjects of department judicial and their function 
Reviewed important issue is the effect of increasing the pow-

ers of the new constituent entities of the judiciary to expand the 
range of the function of the judiciary as a whole when carrying out 
the judicial reform in Ukraine. Attention is accented on appearance 
of such new features as the promotion of the formation of the judi-
ciary through public scrutiny; transition to the powers of the judi-
ciary full HR function – the dismissal of judges from office. Propos-
als concerning the establishment of rules and procedures of the Pub-
lic Integrity Council, considering the fact that it is a public body. 
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Kamila Zelga 

 
Ochrona podatnika na podstawie przepisów prawa podatkowego 

Wybrane instytucje na gruncie ordynacji podatkowej 
 
Wstęp 
Płacenie podatków utożsamiane jest z niebywałym ciężarem , 

w którym oprawcą jest instytucja publicznoprawna, pobierająca po-
datki. Problematyka podatków oraz sposobów opodatkowania doty-
czy każdego dorosłego człowieka. Benjamin Franklin przed ponad 
dwustu laty nie bez przyczyny stwierdził, iż na tym świecie pewne 
są tylko śmierć i podatki, stanowiące dochody każdego państwa. 

Współcześnie kwestia płacenia podatków nie budzi żadnych 
wątpliwości. Obowiązek podatkowy, czyli obowiązek poniesienia 
przymusowego świadczenia pieniężnego, spoczywa na każdej oso-
bie, która znajdzie się w określonym stanie faktycznym lub praw-
nym, przewidzianym przez konkretne ustawy podatkowe1. Norma-
tywnym następstwem tego obowiązku jest możliwość zainicjowania 
zobowiązania podatkowego do zapłaty podatku na rzecz państwa 
czy jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast niedopełnienie 
powyższego obowiązku najczęściej wiąże się z określonymi przez 
prawo sankcjami. 

Celem niniejszego artykułu jest więc ukazanie praktycznych 
rozwiązań w kontekście wybranych instytucji zawartych w Ordyna-
cji podatkowej, która realizuje zasadę pewności opodatkowania oraz 
ustanawia wytyczne odstąpienia od zasady powszechności opodat-
kowania. W polskim prawie podatkowym jest to sytuacja warunku-
jąca powstanie obowiązku podatkowego oraz wygaśnięcia zobowią-
zania podatkowego, wynikającego bezpośrednio z przyczyn nieuza-
sadnionych przez samego podatnika. 

 

                                                 
1 Art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t. 

jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60, ost. zm. Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 
1016), cytowana dalej jako Ordynacja podatkowa. 
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Realizacja zasady pewności opodatkowania na gruncie 
Ordynacji podatkowej 

Jedną z podstawowych zasad podatkowych stanowi zasada 
pewności opodatkowania, sformułowana przez Adama Smitha2. 
Podatnik jako słabsza strona stosunku zobowiązaniowego powinien 
zaznajomić się z3: 

• przysługującymi mu prawami oraz ciążącymi obowiązkami, 
• możliwością wystąpienia potencjalnej sytuacji, kiedy jego 

określone zachowanie bądź też zaniechanie spowoduje powstanie 
obowiązku podatkowego, które następnie przerodzi się w zobowią-
zanie podatkowe 

• terminem, miejscem oraz wysokością, w jakiej powinien on 
uiścić podatek. 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej ustanawia, iż nakładanie 
podatków, określenie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i 
stawek podatkowych oraz zasad przyznawania ulg i umorzeń wraz z 
kategoriami podmiotów zwolnionych od podatków następuje w dro-
dze ustawy4. W Polsce zasada pewności opodatkowania jest całko-
wicie realizowana, gdyż nakładanie podatków wynika z ustawy, 
natomiast podatnicy mają prawo do zapoznania się z treścią norm w 
nich zawartych. Natomiast obecnie, ustawy podatkowe są niejedno-
krotnie nowelizowane, co uniemożliwia pełny dostęp oraz eliminuje 
możliwość zapoznania się z istniejącymi normami. 

Kolejnym problem może stanowić brak jasności i przejrzysto-
ści przepisów prawa podatkowego. Często nadmienione przepisy 
odwołują się do innych ustaw, wynikających z różnorodnych gałęzi 
prawa w celu zdefiniowania wymaganych pojęć. Wynika to z róż-
nych aspiracji samego prawa podatkowego, którego głównym zada-
niem jest dostarczenie środków pieniężnych do budżetu państwa. 

Zbyt skomplikowane przepisy prawa podatkowego sprawiają 
problemy nie tylko podatnikom, ale również organom podatkowym 

                                                 
2 A. Gomułowicz., Myśl podatkowa Adam Smitha [w:] A. Gomułowicz., 

K. Małecki., „Podatki i prawo podatkowe”, Warszawa 2002, s. 35-36. 
3 Ibidem. 
4 Art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. 

U. z 1997r., Nr 78, poz. 483, ost. zm. Dz. U z 2009r., Nr 10, poz. 21). 
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oraz organom kontroli podatkowej, wydających niespójne decyzje i 
dokonujących sprzecznych interpretacji5. W tym celu do Ordynacji 
podatkowej wprowadzona została instytucja tak zwanej interpreta-
cji ogólnej, z której może skorzystać każdy podatnik, który wskaże 
istnienie niejednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego 
przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w takich 
samych stanach faktycznych6. 

Podmiotem, który powinien dążyć do przestrzegania jednoli-
tego prawa podatkowego jest minister właściwy do spraw finansów 
publicznych, który zobowiązany jest do uwzględnienia uwag 
orzecznictwa sądów- Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskie-
go Trybunału Sprawiedliwości7. Natomiast, sam przedmiot stanowi 
prawo podatkowe, czyli wszelkie normy regulujące kwestię opodat-
kowania w Polsce. W związku z tym warto zadać pytanie, co podle-
ga interpretacji ogólnej? Interpretacja ogólna swoim nadzorem 
obejmuje nie tylko ustawy podatkowe, ale także wydane na ich pod-
stawie przepisy aktów wykonawczych, postanowienia w zakresie 
umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także umowy mię-
dzynarodowe. 

Literatura przedmiotu zaznacza, iż dokonanie interpretacji 
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych będzie 
możliwe w przypadku, gdy podczas stosowania prawa podatkowego 
przez organy podatkowe wystąpią rozbieżności wskazujące na po-
trzebę podjęcia działań zmierzających do zapewnienia jednolitego 
stosowania prawa podatkowego8. 

Niemniej jednak, możliwość dokonywania interpretacji ogól-
nych powoduje, iż podatnicy przed podjęciem określonego zacho-
wania są w stanie przewidzieć, czy swoim postępowaniem wywołają 
określony stan faktyczny lub prawny, z którym przepisy prawa po-
datkowego wiążą powstanie obowiązku podatkowego oraz wynika-

                                                 
5 http://www.forbes.pl/interpretacja-ogolna-jak-o-nia-wystapic-

,artykuly,158405,1,1.html [data dostępu 07.04.2017r.] 
6 Ibidem. 
7 Art. 14a Ordynacji podatkowej. 
8 A. Kabat., Organy podatkowe i ich właściwość [w:] Babiarz S., Dauter 

B., Gruszczyński B., Hauser R., Kabat A., Niezgódka-Medek M., „Ordyna-
cja podatkowa. Komentarz”, Warszawa 2009, s. 99. 
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jącego bezpośrednio zobowiązania podatkowego9. Zapewnia to 
większą swobodę podejmowania decyzji podatnika w stosunku do 
określonych czynności, przekładających się na jego indywidualną 
sytuację materialną. Negatywnym aspektem tego typu interpretacji 
jest to, iż mister, jako osoba decyzyjna kieruje się głównie interesem 
fiskalnym państwa, co niejednokrotnie neguje zasady logiki i roz-
sądku oraz stanowi niekorzyść z punktu widzenia podatnika. 

Przepisy prawa podatkowego dopuszczają możliwość inter-
pretacji indywidualnych, których dokonuje się na pisemny wnio-
sek zainteresowanego. Od 2007r. zgodnie z Ordynacją podatkową 
realizuje ją minister właściwy do spraw finansów publicznych10. 
Przeniesienie tychże uprawnień z dotychczasowych funkcji Naczel-
ników Urzędów Skarbowych oraz Celnych zdecydowanie udogodni-
ło Ministrowi Finansów sprawowanie nadzoru oraz zapobieganie 
wydawaniu odmiennych opinii na podstawie unitarnego stanu fak-
tycznego.  

Należy nadmienić, iż Ordynacja podatkowa również upoważ-
nia do wydawania interpretacji indywidualnych podległych mini-
strowi organów, z wyłączeniem wójta, burmistrza , starosty oraz 
marszałka województwa11. Interpretacja indywidualna przekazywana 
jest na pisemny wniosek zainteresowanego w jego indywidualnej 
kwestii. Podmiot składający wniosek zobowiązany jest do przedsta-
wienia zaistniałego stanu faktycznego, ewentualnie zdarzenia przy-
szłego, a także przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oce-
ny prawnej powstałego stanu12. 

Zgodnie z Ordynacją podatkową, podmiot składający wniosek 
nazwany jest jednocześnie podmiotem zainteresowanym w obrębie 
danej sprawy. Zgodnie z postanowieniem Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, osobą zainteresowaną jest każda osoba, która chce uzy-
skać interpretację przepisów prawa podatkowego w celu wyjaśnienia 
swoich interesów w sferze prawa podatkowego13. Na mocy posta-
                                                 

9 Ibidem. 
10 Art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej. 
11 Art. 14b §6 Ordynacji podatkowej. 
12 Art. 14 § 2 oraz § 3 Ordynacji podatkowej. 
13 Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 paź-

dziernika 2010 r., sygn. akt II FSK 923/09, LEX nr 607812. 
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nowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego osobami zaintereso-
wanymi są14: 

• podatnicy, płatnicy, inkasenci, osoby trzecie odpowiedzialne 
za zobowiązania podatników - niezależnie od tego, czy interpretacja 
dotyczy ich obecnej, czy też przyszłej sytuacji, 

• osoby, u których wystąpiła lub może wystąpić zaległość po-
datkowa,  

• osoby planujące utworzenie spółki- w sprawach związanych 
z przyszłą jej sytuacją, 

• przedsiębiorcy zamierzający do utworzenia oddziału lub 
przedstawicielstwa, w odniesieniu do przyszłych kwestii. 

Naczelny Sąd Administracyjny oprócz wskazania podmiotów, 
uznawanych za tzw. osoby zainteresowane na mocy przepisów, 
określił także te, którym prawo do wystąpienia w sprawie indywidu-
alnej interpretacji nie przysługuje. Osoby takie określił jako: wystę-
pujący we własnym imieniu adwokat, radca prawny czy też doradca 
podatkowy, o ile wyżej wymienione osoby starają się uzyskać wy-
kładnię dotyczącą pewnego teoretycznego stanu faktycznego. 

Po złożeniu przez podatnika wniosku, właściwy organ zobo-
wiązany jest do wydania indywidualnej interpretacji przepisów pra-
wa bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie trzech 
miesięcy od otrzymania wniosku15. Z punktu widzenia podatnika 
okres ten może wydawać się zbyt krótki, gdyż ma on obowiązek 
wystąpienia do właściwego organu, a następnie oczekiwania na uzy-
skanie oceny stanowiska, biorąc pod uwagę, iż podmioty prawa po-
datkowego nie zawsze posiadają właściwe rozeznanie co do konse-
kwencji swoich działań. 

W celu lepszej ochrony podatnika dopuszcza się istnienie in-
stytucji tak zwanej interpretacji milczącej. W przypadku niewyda-
nia interpretacji indywidualnej do trzech miesięcy, przyjmuję się, iż 
w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania 
interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidło-
wość wnioskodawcy w pełnym zakresie16. 

                                                 
14 Ibidem. 
15 Art. 14d Ordynacji podatkowej. 
16 Art. 14o Ordynacji podatkowej. 
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Kontrowersje stanowi samo pojęcie „niewydana” w odniesie-
niu do interpretacji indywidualnej. Naczelny Sąd Administracyjny 
orzekł, iż słowo „niewydanie” obejmuje swym zakresem także sytu-
ację, w której pomimo podpisania i oznaczenia jej datą, nie doszło 
do przekazania treści interpretacji wnioskodawcy17. Wskazany w 
tym przepisie termin trzech miesięcy odnosi się do udzielenia inter-
pretacji, czyli przekazania jej adresatowi, a nie tylko sporządzenie 
interpretacji, czyli jej podpisanie i opatrzenie datą. Tak naprawdę 
chwila doręczenia jest od podatnika niezależna, ponieważ jej dorę-
czenia dokonuje podmiot trzeci, czyli urząd pocztowy.  

Kolejną kwestię sporną stanowi sformułowanie „wydać”. 
Wydać interpretację indywidualną oznacza sporządzić pisemną in-
formację. Wydanie, ogłoszenie i doręczenie aktu to trzy odrębne 
czynności, na mocy których w pewnym stopniu nastąpiło niedopre-
cyzowanie terminologiczne. Wobec powyższego, Naczelny Sąd 
Administracyjny stwierdził, iż pojęcie „niewydanie interpretacji” na 
gruncie przepisów Ordynacji podatkowej nie oznacza braku jej do-
ręczenia w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku18.  

Nadmienić należy, iż powyższa uchwała Naczelnego Sądu 
Administracyjnego osłabia stanowisko wnioskodawcy względem 
organu zobowiązanego do wydania interpretacji indywidualnej. 
Wzmocniona zostaje natomiast pozycja organów, które w przyszło-
ści posunąć się mogą do nadużycia interpretacji indywidualnych. 
Ponadto warto zwrócić uwagę, iż podatnik jako podmiot, który na 
gruncie prawa podatkowego tak naprawdę ma więcej obowiązków 
niż praw, powinien być chroniony wszędzie tam, gdzie tylko jest 
taka możliwość, natomiast w nadmienionej sytuacji szczególnej 
ochronie podlegają tylko organy podatkowe. 

Podważając wcześniejszą opinię, przepisy prawa podatkowe-
go w niektórych przypadkach chronią również samego wnioskodaw-
cę. Ma to miejsce wówczas, gdy zastosują się oni do interpretacji 

                                                 
17 Uchwała NSA z dnia 4 listopada 2008r., sygn. akt I FPS 2/08, ONSA-

iWSA 2009, nr1, poz. 2. 
18 Uchwała I Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 

2009 r., sygn. akt II FPS 
7/09, ONSAiWSA 2010/3/38. 
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indywidualnej, która następnie zostanie zmieniona lub pominięta w 
rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Wówczas, sytuacja taka spowo-
duje zwolnienie podatnika z obowiązku zapłaty podatku, ale powin-
ny ku temu wystąpić łącznie dwie przesłanki19: 

• brak prawidłowego wykonania zobowiązania w wyniku za-
stosowania się do interpretacji, która uległa zmianie lub interpretacji 
nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, 

• oraz wystąpienie skutków podatkowych związanych ze zda-
rzeniem odpowiadającym stanowi faktycznemu będącemu przed-
miotem interpretacji. 

W przypadku zwolnienia ważną kwestią jest wystąpienie 
skutków prawnych- jeśli takie wystąpią przed doręczeniem interpre-
tacji indywidualnej lub przed opublikowaniem interpretacji, wów-
czas zastosowanie się do interpretacji nie zwalnia podatnika z obo-
wiązku zapłaty podatku20. 

Nadmienione zwolnienie, w związku z zastosowaniem się do 
urzędowej interpretacji prawa podatkowego powstawać będzie na 
podstawie przepisów prawa podatkowego, nie uzależniając jednakże 
istnienia tego zwolnienia od wskazania go w decyzji podatkowej21. 

Kwestię zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku w związku z 
zastosowaniem się do urzędowej interpretacji prawa podatkowego 
reguluje organ podatkowy, który na wniosek podatnika stosującego 
interpretację, powinien określić w drodze decyzji określającej lub 
ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego objętego zwolnie-
niem. W przypadku gdyby podatnik uiścił podatek w zakresie obję-
tym tym zwolnieniem, organ podatkowy powinien określić wyso-
kość nadpłaty22.  

Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przez wnio-
skodawcę stwarza w świetle przepisów Ordynacji podatkowej 
ochronę prawną oraz brak zwolnienia z obowiązku zapłaty podatku.  

 

                                                 
19 Art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej. 
20 Ibidem. 
21 A. Janczewska., Nowe zasady wydawania urzędowych interpretacji 

przepisów prawa podatkowego, „Doradca Podatnika”, 2007, nr 6, s. 48. 
22 Art. 14m § 3 Ordynacji podatkowej. 
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Wyjątki od zasady powszechności na gruncie Ordynacji 
podatkowej 

Drugą, równie istotną instytucją z punktu widzenia podatnika 
jest możliwość zastosowania preferencji podatkowych w stosunku 
do samego podatnika na podstawie przepisów zawartych w Ordyna-
cji podatkowej. Zastosowanie takiej preferencji uwarunkowane jest 
zaistnieniem ważnego interesu podatnika, takiego jak zaniechanie 
ustalenia i poboru podatku oraz tzw. ulgi w spłacie podatków. W 
prawie podatkowym jedną z naczelnych zasad stanowi zasada spra-
wiedliwości podatkowej, która realizowana jest w głównej mierze 
poprzez powszechność i równość opodatkowania23. Równość opo-
datkowania polega na takim rozłożeniu ciężaru podatkowego, aby 
odpowiadał on zdolności płatniczej podatnika. Postulat powszechno-
ści opodatkowania oznacza natomiast, iż obywatel zobowiązany jest 
do uiszczenia podatku na pokrycie potrzeb danego społeczeństwa. 

Wobec powyższego, należy stwierdzić, iż wszelkiego rodzaju 
preferencje podatkowe, które powodują zmniejszenie obciążenia 
podatkowego bądź też zwolnienie podatników z obowiązku zapłaty 
podatku, są wyjątkiem od powszechności opodatkowania. Naczelny 
Sąd Administracyjny orzekł, iż Instytucje zaniechania ustalania i 
poboru podatku, a także ulgi w spłacie podatku należy rozpatrywać 
jak odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej24. 

Ordynacja podatkowa rozróżnia kilka możliwości zastosowa-
nia ulg w spłacie podatków. Istnieje możliwość25: 

• odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapła-
ty podatku na raty, 

• odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podat-
kowej wraz z odsetkami za zwłokę lub też umorzenia w całości lub 
w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty pro-
longacyjnej. 

                                                 
23 A. Gomułowicz., Zasada sprawiedliwości podatkowej, Warszawa 

2001, s. 33. 
24 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 czerwca 

1992r., sygn. akt SA/P 596/92, POP 1993, nr 2, poz. 46. 
25 Art. 67a Ordynacji podatkowej. 
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Powyższe ulgi przyznawane są przez organ podatkowy w dro-
dze decyzji na wniosek podatnika26. W związku z tym, jeżeli organ 
podatkowy wyda decyzję o rozłożeniu podatku na raty bez stosow-
nego wniosku podatnika, wówczas decyzja taka podlegać będzie 
stwierdzeniu nieważności jako wydana bez podstawy prawnej27. 
Organ podatkowy wydając decyzje w tej sprawie dokonuje tzw. 
uznania administracyjnego, czyli uprawnienia organu podatkowego 
do swobody wyboru określonego rozstrzygnięcia. Nie oznacza to 
dobrowolności, ponieważ organ jest zobowiązany do ustalenia, czy 
w danej sprawie występują przesłanki uzasadniające umorzenie za-
ległości podatkowej. Nadmienioną przyczynę uzasadnia się jako 
zaistnienie ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu pu-
blicznego. Negatywne rozstrzygnięcie, podjęte w ramach uznania 
administracyjnego powinno być jasno uzasadnione, zarówno co do 
faktów, jak i co do prawa. Podatnik tym samym powinien aktywnie 
uczestniczyć w postępowaniu dowodowym, przedstawiając okolicz-
ności do udzielenia mu wnioskowanej preferencji podatkowej28. Sam 
ciężar dowodzenia, iż w sprawie zachodzi ważny interes podatnika 
lub ważny interes publiczny obciąża wnioskodawcę, gdyż to on z 
tego faktu zamierza czerpać dla siebie korzystne skutki prawne29. 

Natomiast organ podatkowy przy ocenie przesłanek do zasto-
sowania ulg powinien dokonać oceny nie tylko samej sytuacji ma-
jątkowej podatnika, ale także zastanowić się, czy w konkretnej 
sprawie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy obni-
żeniem zdolności płatniczej, a zajściem sytuacji powodujących nie-
możność zapłaty podatku. Ponadto należy pamiętać, iż organy po-
datkowe podlegają kontroli merytorycznej. W związku z tym nie są 
one zbyt skłonne do przyznawania podatnikom przedmiotowych ulg, 
interpretując pojęcia ważnego interesu podatnika bądź ważnego 
interesu publicznego dość rygorystycznie.  

                                                 
26 Ibidem. 
27 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 

1995r., sygn. akt III SA 52/95, POP 1996, nr 4, poz. 117. 
28 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 

26 stycznia 2011 r. I SA/Sz 891/10 LEX nr 750519. 
29 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 

dnia 18 stycznia 2011 r., sygn. akt: I SA/Bd 903/10, LEX nr 747182. 
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Przepisy Ordynacji podatkowej nie wyjaśniają, co należy ro-
zumieć przez pojęcie ważnego interesu podatnika lub ważnego inte-
resu publicznego. To od organu podatkowego zależy, czy uzna on, iż 
podatnik znalazł się w takiej sytuacji faktycznej, która odpowiada 
użytym w przepisach Ordynacji podatkowych pojęciom ważnego 
interesu podatnika i ważnego interesu publicznego. 

Jednakże Sądy przyjmują, iż ważny interes podatnika dotyczy 
ochrony powszechnie aprobowanych społecznie wartości, a szcze-
gólne miejsce w tej hierarchii zajmuje życie i zdrowie ludzkie, a 
także możliwość zarobkowania postrzegana jako środek do utrzy-
mania podatnika i rodziny30. Samo kryterium „ważnego interesu 
podatnika” wymaga wykazania konkretnych okoliczności, które są 
wyjątkowe, niezależne od woli i sposobu postępowania podatnika 
(np. klęski żywiołowe, zdarzenia losowe), uniemożliwiające mu 
wywiązanie się z ciążących na nim względem Skarbu Państwa obo-
wiązków, które w żaden sposób nie mogą zostać zaspokojone bez 
doraźnej pomocy ze strony organów skarbowych31. 

Z kolei z punktu widzenia interesu publicznego, najmniej ko-
rzystne jest aby organ podatkowy umorzył zobowiązanie podatkowe 
w całości. Wtedy niestety do budżetu państwa nie wpłyną określone 
dochody wynikające z powstania zobowiązania podatkowego. Dla-
tego też, umorzenie zaległości podatkowej można zastosować dopie-
ro w sytuacji, gdy niewystarczające jest odroczenie płatności lub 
rozłożenie jej na raty32. Oprócz ulg w spłacie podatku Ordynacja 
podatkowa przewiduje pozostałe preferencje podatkowe, w których 
wystąpić musi ważny interes podatnika: zaniechanie poboru podatku 
oraz zwolnienie z obowiązku poboru podatku. Zgodnie z przepisami 
Ordynacji podatkowej zaniechanie poboru podatku może mieć miej-
sce, gdy minister właściwy do spraw finansów publicznych wyda 
stosowne rozporządzenie.  

                                                 
30 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 15 

września 2010 r., sygn. akt: I SA/Bd 502/10, LEX nr 746970. 
31 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 

11 maja 2010 r., sygn. akt: I SA/Gd 120/10, LEX nr 590327. 
32 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 

listopada 2010 r., sygn. akt: I SA/Po 524/10, LEX nr 740876. 
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Ponadto minister może także zwolnić niektóre grupy płatni-
ków z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek na podatki oraz 
określić termin wpłacenia podatku i wynikające z tego zwolnienia 
podatników, o ile podatnik nie jest zobowiązany do dokonania rocz-
nego lub innego okresowego rozliczenia przedmiotowego podatku33. 
Zwolnienia takiego może dokonać na wniosek podatnika organ po-
datkowy jeżeli pobranie podatku zagrażać będzie ważnym interesom 
podatnika, a w szczególności jego egzystencji34. Przykładem tego 
rodzaju zagrożenia ważnego interesu może być kosztowna operacja, 
której musi poddać się podatnik. 

 
Podsumowanie 
Zasada państwa prawnego wymaga, aby normy prawne, na-

kładające na obywateli obowiązki podatkowe, były na tyle jasne i 
zrozumiałe, aby ciężar podatkowy stał się możliwy do przewidzenia.  

Egzekwuje to zasada pewności prawa podatkowego, która za-
pewnia nie tylko stanowienie przejrzystych przepisów, ale też ich 
jednolite interpretowanie przez organy podatkowe. Jest to o tyle 
ważne, iż znajomość prawa, które jest stabilne, precyzyjne i jasne 
pomaga podatnikowi podjąć stosowne decyzje co do swego zacho-
wania, które kształtuje jego sytuację prawno-podatkową oraz pozo-
stawia większą przestrzeń w sferze wolności. Dlatego bardzo ważną 
rolę w tym zakresie odgrywa instytucja wydawania interpretacji w 
sprawach podatkowych. Stanem pożądanym jest sytuacja, w której 
przepisy prawa są na tyle czytelne i precyzyjne, że podatnicy nie 
mają żadnych wątpliwości, jakie skutki prawno- podatkowe wywoła 
ich zachowanie.  

Pozytywnie należy ocenić zawarcie w Ordynacji podatkowych 
instytucji, które są odstępstwem od zasady powszechności opodat-
kowania. Zawarcie preferencji podatkowych w przepisach prawa 
podatkowego powoduje, iż podatnik ma poczucie większego bezpie-
czeństwa w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności 
niezależnych od niego samego. Niestety jednak rozwiązania zawarte 
w Ordynacji podatkowej, nawet gdyby były bardzo korzystne dla 

                                                 
33 Art. 22 §1 Ordynacji podatkowej. 
34 Ibidem. 
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podatnika, nie spowodują, iż w świadomości społecznej sam akt 
płacenia podatków będzie odbierany w sposób inny niż przymusowa 
ingerencja, osłabiająca sytuację ekonomiczną podatnika. Wydaje się, 
iż aby mogło dojść do zasadniczej zmiany w zakresie postrzegania 
samego płacenia podatków, należałoby ukierunkować podatnika na 
poczucie racjonalnego wykorzystania ich pieniędzy oraz efektyw-
ność administracji publicznej, której praca determinuje dobrobyt 
państwa. 

 
Streszczenie:  
Płacenie podatków utożsamiane jest z niebywałym obowiąz-

kiem na rzecz instytucji publicznoprawnej. Głównym celem artykułu 
jest przedstawienie, jak w praktyce realizowana jest zasada pewność 
opodatkowania oraz kiedy umożliwia się odstąpienie od zasady po-
wszechności opodatkowania. W polskim prawie podatkowym ściśle 
związanymi z powyższymi zasadami są dwie sytuacje, w których 
podatnik może się znaleźć. Pierwsza z nich występuje w momencie, 
gdy podatnik musi podjąć decyzję o określonym działaniu lub po-
wstrzymaniu się od działania, które zrodzić może powstanie obo-
wiązku podatkowego. Drugą sytuacją jest możliwość nieefektywne-
go wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, które wynika z przy-
czyn niezawinionych przez samego podatnika. 

Słowa kluczowe: podatek, instytucja publicznoprawna, po-
datnik, prawo podatkowe 

 
Abstract:  
Taxpayer protection under tax law - selected institutions un-

der the tax law 
Paying taxes is associated with an unquestionable obligation 

for the public-law institution. The main purpose of the article is to 
show how the principle of tax assurance is implemented in practice 
and when it is possible to derogate from the principle of universality 
of taxation. In Polish tax law closely linked to the above principles, 
there are two situations in which a taxpayer may find themselves. 
The first occurs when a taxpayer has to decide on a specific action or 
refrain from the action that would give rise to a tax liability. The 
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second situation is the possibility of ineffective expiration of the tax 
liability, which results from reasons not paid by the taxpayer itself. 

Key words: tax, public institution, taxpayer, tax law 
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Adrian Poparda 

 
Wybrane konsekwencje nielegalnej migracji 

 
Wstęp 
Rozpatrując zjawisko nielegalnej migracji, czyli łamania wa-

runków wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium danego pań-
stwa należałoby spojrzeć na konsekwencje jakie wynikają z naru-
szania norm prawnych nie tylko z punktu widzenia samego państwa 
ale też sankcji jakie dotykają łamiących to prawo do wjazdu i pobytu 
cudzoziemców. 

Migracja i nielegalna migracja są ścisłe ze sobą powiązane i 
definiowane przez akty prawne różnego poziomu, czy to międzyna-
rodowego, europejskiego czy polskiego.  

Najłatwiej zdefiniować nielegalną migrację jako spełnianie 
przez cudzoziemca przesłanki umożliwiającej wydanie mu decyzji o 
zobowiązaniu do powrotu. Lista takich przesłanek w polskim syste-
mie prawnym określona jest w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach1. W zawartych tam przesłankach które umożliwiają 
wydanie i realizowanie decyzji administracyjnych nakazujących im 
(dobrowolnie z określonym terminem lub przymusowo) powrót do 
kraju pochodzenia lub innego państwa trzeciego które zdecyduje się 
ich przyjąć określono niejako numeratywnie jakie warunki musi 
spełnić cudzoziemiec aby jego pobyt uznać za nielegalny. Można się 
spierać czy samo wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 
powrotu jest uznaniem jego pobytu za nielegalny. Czy należałoby 
uznać nielegalność pobytu dopiero po uprawomocnieniu się decyzji 
lub po orzeczeniu odwoławczym takiej decyzji przez organ w II 
instancji? Nasuwa się też pytanie czy niemożność wydania decyzji 
czy nawet wszczęcia postępowania powrotowego (zgodnie z przy-
padkami określonymi w cytowanej już ustawie o cudzoziemcach) 
uniemożliwia zakwalifikowanie takiego cudzoziemca jako migrują-
cego w sposób nielegalny. Należałoby też zauważyć całą gamę 

                                                 
1
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013 poz. 

1650 z późń. zm.). 



215 
 

przypadków, gdy cudzoziemcy posiadają tytuł pobytowy do prze-
bywania wyłącznie w innym państwie członkowskim UE ale nie w 
Polsce. Co prawda cudzoziemiec taki narusza normę prawną okre-
ślającą czy wolno mu wjechać na terytorium Polski, jednak można 
go pouczyć o wyjeździe (zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 314 
ustawy o cudzoziemcach) do kraju członkowskiego w którym prawo 
pobytu posiada. Istnieje też znaczna liczba przypadków gdy cudzo-
ziemiec przekroczy wewnętrzną granicę UE i zostaje przekazany 
państwu członkowskiemu w trybie readmisji. Również w takich 
wypadkach nie wydaje się decyzji zobowiązującej cudzoziemca do 
powrotu. Jak wskazano wyżej sama definicja nielegalnej migracji 
jako możliwości wydania cudzoziemcowi skutecznej decyzji zobo-
wiązującej go do powrotu jest niewystarczająca, ale musi wystarczyć 
na potrzeby niniejszej pracy. Biorąc pod uwagę złożoność zagadnie-
nia omówione zostaną więc prawne konsekwencje wobec cudzo-
ziemców spełniających wymienione wyżej przesłanki określające 
,,nielegalności" pobytu jak i problemy związane ze zjawiskiem nie-
legalnej migracji w skali państwa.  

 
Naruszenia administracyjne 
Pod pojęciem naruszeń administracyjnych należy rozumieć 

nieprzestrzeganie przez cudzoziemca obowiązków jakie nałożył na 
niego ustawodawca w związku z jego wjazdem i pobytem na teryto-
rium Polski bezpośrednio skutkujących wydaniem decyzji powroto-
wej. Jak już wspomniano wyżej, przesłanki wskazujące na niespeł-
nianie przez cudzoziemca warunków wjazdu lub pobytu znajdują się 
w art. 302 ustawy o cudzoziemcach2 wymienione w 16 punktach: 

1. - przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawnia-
jącego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim, jeżeli wiza 
lub inny dokument są lub były wymagane, 

2. - nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wy-
korzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu na terytorium 
wszystkich lub niektórych państw obszaru Schengen, do którego był 

                                                 
2 Ustawa o cudzoziemcach...art. 302 ust 1 pkt od 1-16. 
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uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w każdym okresie 
180 dni, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, 

3. - nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wy-
korzystaniu dopuszczalnego okresu jego pobytu wskazanego w wi-
zie Schengen w każdym okresie 180 dni, lub po wykorzystaniu do-
puszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej, 

4. - wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwo-
lenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy 
oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania 
pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie 
pracy,  

5. - podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami 
obowiązującymi w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

6. - nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokry-
cia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podró-
ży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo tranzy-
tu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, 
które udzieli pozwolenia na wjazd, i nie wskazał wiarygodnych źró-
deł uzyskania takich środków finansowych, 

7. obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu 
cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest niepożądany, 

8. dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym 
Schengen do celów odmowy wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu 
bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen, z wyłączeniem wizy 
upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i pobytu na tym terytorium,  

9. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa 
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub 
interes Rzeczypospolitej Polskiej,  

10. przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew 
przepisom prawa,  

11. został skazany prawomocnym wyrokiem w 
Rzeczypospolitej Polskiej na karę pozbawienia wolności 
podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia 
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postępowania w sprawie przekazania go za granicę w celu 
wykonania orzeczonej wobec niego kary,  

12. przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z 
zezwoleniem na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 
granicznego może przebywać, chyba że umowy międzynarodowe 
stanowią inaczej,  

13. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 
upływie okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie 
zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 
granicznego, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej,  

14. dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej będzie stanowił zagrożenie dla zdrowia publicznego, co 
zostało potwierdzone badaniem lekarskim, lub dla stosunków 
międzynarodowych innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej,  

15. cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że 
przepisy prawa dopuszczają ich zmianę,  

16. została wydana decyzja o odmowie nadania statusu 
uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, o uznaniu wniosku 
o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, o 
umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony 
międzynarodowej lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy 
lub ochrony uzupełniającej i cudzoziemiec: a) nie opuścił terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie i przypadku, o których mowa 
w art. 299 ust. 6 pkt 2, albo b) przebywa w strzeżonym ośrodku albo 
w areszcie dla cudzoziemców. 

Konsekwencją administracyjną będzie decyzja orzekająca o 
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Decyzję taką wydaje Ko-
mendant Oddziału, Komendant placówki Straży Granicznej3. 

                                                 
3 Ustawa o cudzoziemcach...art. 310 ust 1 i 2. Decyzję taką wydają 

również organy SG na wniosek wojewody, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby 
Wywiadu Wojskowego, organu Służby Celnej, komendanta wojewódzkie-
go lub powiatowego (miejskiego) policji).  
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W decyzji tej orzeka się terminie dobrowolnego powrotu, któ-
ry wynosi od 15 do 30 dni4. Ponadto wobec cudzoziemca orzeka się 
o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Polski który wynosi od 
6 miesięcy do 5 lat5, w zależności od przesłanki która doprowadziła 
do wydania decyzji6. 

W decyzji można też nie określać terminu dobrowolnego po-
wrotu. Decyzja taka jest realizowana przymusowo7. Cudzoziemiec 
musi jednak spełnić określone kryteria aby być przymusowo 
,,wydalonym". Ustawodawca wymienia a) prawdopodobieństwo 
ucieczki cudzoziemca b) wymagają tego względy obronności lub 
bezpieczeństwa państwa lub ochrony i bezpieczeństwa publicznego8.  

W przypadku gdy cudzoziemiec nie opuścił terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej dobrowolnie, w terminie określonej w wyda-
nej mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu, decyzja taka podlega 
przymusowemu wykonaniu, a doprowadzenie cudzoziemca do gra-
nicy albo portu morskiego/lotniczego wykonuje Straż Graniczna9. 

Konsekwencją wydania decyzji powrotowej bez określonego 
terminu jest też ustalenie w drodze postępowania administracyjnego 

                                                 
4 Tamże, art. 315 ust. 1. Termin dobrowolnego powrotu określa się od 

dnia doręczenia decyzji. Szczegółowe zasady doręczeń określa Kodeks 
Postępowania Administracyjnego.  

5 Tamże, art. 319.  
6 Tamże, art. 318 ust. 1, 2 i 3.  
7 Tamże, art. 315 ust. 2. 
8 Tamże, ustawodawca określa w ust. 3 kiedy istnieje prawdopodobień-

stwo ucieczki cudzoziemca, które jest jak już wspomniano podstawą do 
wydania decyzji o zobowiązaniu bez określenia terminu: 1) zadeklarował 
niepodporządkowanie się obowiązkom wynikającym z otrzymania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub 2) nie dysponuje dokumen-
tami poświadczającymi jego tożsamość, lub 3) przekroczył lub usiłował 
przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, lub 4) wjechał na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obowiązywania wpisu do wykazu 
cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
niepożądany, lub do Systemu Informacyjnego Schengen do celu odmowy 
wjazdu.  

9 Tamże, art. 329. 
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kosztów związanych z wydaleniem10. Kwotę należną można potrącić 
ze środków pieniężnych znajdujących się w depozycie strzeżonego 
ośrodka dla cudzoziemców11. 

Mówiąc o konsekwencjach administracyjnych związanych z 
nielegalnym pobytem cudzoziemca na terytorium Polski należy 
wspomnieć o możliwości zatrzymania takiej osoby i osadzenia jej w 
strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców/ areszcie dla cudzoziemców. 
Zatrzymanie następuje w trybie określonym w art. 394 ustawy o 
cudzoziemcach i nie może trwać dłużej niż 48 godzin. W tym czasie 
cudzoziemiec może być przekazany do dyspozycji sądu. Jeżeli wła-
ściwy sąd zadecyduje o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym 
ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców. Okres pobytu w strzeżonym 
ośrodku nie może przekraczać 3 miesięcy12. Istnieje również alterna-
tywa do umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, określo-
na w art. 398 tejże ustawy. Organ Straży Granicznej wydaje wów-
czas postanowienie w którym można zobowiązać cudzoziemca do: 

 1) zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu 
SG wskazanego w postanowieniu,  

2) zobowiązać cudzoziemca do wpłaty zabezpieczenia pie-
niężnego,  

3) przekazania dokumentu podróży do depozytu organowi 
wskazanemu w postanowieniu,  

4) zamieszkiwaniu w miejscu wskazanym w postanowieniu. 
Postanowienie i jeden lub więcej ze środków wskazanych wyżej 
obowiązują cudzoziemca do czasu wykonania przez niego decyzji 
powrotowej lub przekazania do innego państwa członkowskiego.  

Jak już omawiano na początku naruszenia administracyjne i 
związane z nimi sankcje w postaci decyzji powrotowych, osadzenia 
cudzoziemca w ośrodku strzeżonym, ustalenie kosztów wydania i 
realizacji decyzji powrotowych stanowią w zasadzie główną broń 
przeciwko naruszeniom norm prawnych w sferze pobytu i wjazdu 
                                                 

10 Tamże, art. 336 i 337. W art. 338 określa się które koszty w szczegól-
ności zaliczają się do określenia wysokości jakie musi uiścić cudzoziemiec.  

11 Tamże, art. 343. 
12 Tamże, art. 403. W ust. 2 czytamy jednak, że w określonych przypad-

kach można przedłużyć pobyt cudzoziemca w strzeżonym ośrodku/areszcie 
dla cudzoziemców.  
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cudzoziemca na terytorium Polski. Co prawda złamanie norm admi-
nistracyjnych nie jest przestępstwem ani wykroczeniem jednak nie-
jednokrotnie przesłanka administracyjna wskazuje na to, że cudzo-
ziemiec mógł wypełnić znamiona czynu będącego wykroczeniem 
lub przestępstwa. 

 
Wykroczenia związane z nielegalną migracją  
Rozpatrując sankcje prawne dla osób które nielegalnie migru-

ją nierozłącznie należy mówić o wykroczeniu13 z art 49a. § 1. Kto 
wbrew przepisom przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, 
podlega karze grzywny. § 2. Usiłowanie i pomocnictwo są karalne. 
czyli przekraczaniu granicy państwowej lub usiłowaniu jej przekro-
czenia wbrew przepisom prawa.  

Granica Rzeczypospolitej Polskiej to 3511,39 km14. km 
znaczna część to granica zewnętrza zarówno Unii Europejskiej jak i 
Schengen. Zasady przekraczania zewnętrznych granic Schengen 
określone są w Kodeksie Granicznym Schengen15. Najogólniej uj-
mując, strony traktatu niejako umawiają się do stosowania jednoli-
tych procedur w zakresie ochrony granicy, kontroli granicznej, od-
prawy różnego rodzaju osób na granicach.  

Ponadto, ustawa o cudzoziemcach stanowi, że cudzoziemiec 
który:  

1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie po-
siadając do tego tytułu prawnego,  

2) na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumen-
tów uprawniających go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli są wymagane,  

                                                 
13 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (Dz.U. 1971 nr 12 

poz. 114 z późn. zm.). 
14 https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/granice-rp/1910,Granice-

RP.html, dostęp z dnia 10.04.2017 r. 
15 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 562/2006 PARLAMENTU EURO-

PEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy 
kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny 
Schengen), ; por. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy 
państwowej (Dz.U. 1990 nr 78 poz. 461 z późn. zm.). 
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3) na żądanie uprawnionych organów nie okazuje środków fi-
nansowych albo dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania 
zgodnie z prawem takich środków, przeznaczonych na pokrycie 
kosztów:  

1. utrzymania w trakcie pobytu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej,  

2. powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania,  
3. tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do pań-

stwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd,  
4. uchyla się od obowiązku wymiany lub zwrotu karty pobytu, 

polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, polskiego doku-
mentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt 
tolerowany”,  

5. nie zawiadamia o utracie karty pobytu, polskiego dokumen-
tu podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cu-
dzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” w terminie 
3 dni od dnia ich utraty,  

6. nie wykonuje obowiązku opuszczenia terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w terminie wyznaczonym w decyzji o zobowią-
zaniu cudzoziemca do powrotu lub w decyzji o przedłużeniu terminu 
dobrowolnego powrotu,  

7. nie wykonuje obowiązku zgłaszania się w określonych od-
stępach czasu do organu wskazanego w decyzji o przedłużeniu ter-
minu dobrowolnego powrotu,  

8. opuszcza miejsce zamieszkania wyznaczone mu w decyzji 
o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu,  

9. wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 
granicznego i: a) przebywa poza strefą przygraniczną, w ramach 
której posiadacz zezwolenia jest uprawniony do przemieszczania się, 
albo b) nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upły-
wie okresu pobytu określonego w tym zezwoleniu – podlega karze 
grzywny. Przekroczenie lub usiłowanie przekroczenie granicy 
wbrew przepisom stanowi jedną z przesłanek do wydania cudzo-
ziemcowi decyzji o zobowiązaniu do powrotu, jak już zostało opisa-
ne wcześniej.  
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Zatrzymani przez SG za przekroczenie granicy państwowej wbrew 
przepisom lub usiłowanie pgpwp (wybrane odcinki granicy)16: 

Rok Granica z 
Czechami 

Granica ze 
Słowacją 

Granice 
wewnętrzne 
(ogółem) 

Granice 
zewnętrze 
(ogółem) 

Zatrzymani 
ogółem 

2010 331 38 988 1361 2349 

2011 277 16 1123 1379 2502 

2012 395 8 1591 1657 3248 

2013 276 27 1937 1858 3795 

2014 574 77 2787 2124 4911 

2015 804 94 3615 3365 6980 

2016 1250 112 4041 3525 7566 

 
Przestępstwa 
Naruszenia warunków wjazdu czy pobytu cudzoziemców na 

terytorium danego państwa niejednokrotnie wiążą się z przestęp-
stwami np transgranicznym handlem ludźmi, terroryzmem czy pod-
rabianiem, fałszowaniem czy posługiwaniem się dokumentami innej 
osoby. Przestępstwa te nie są automatyczne generowane przez cu-
dzoziemców nielegalnie przekraczających granicę. W Polskim pra-
wie karnym ustawodawca przewiduje m.in. możliwość łamania pra-
wa do wolności. W rozdziale XXIII Kodeksu Karnego17 możemy 
znaleźć przestępstwa przeciwko wolności - art. 189. § 1. Kto pozba-
wia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 
7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10. § 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2, 
łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Art. 189a. § 1. 

                                                 
16 Opracowanie własne na podstawie 

https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-
SG.html, dostęp z dnia 10.04 2017 r. 

17 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. (Dz. U. 1997 nr 88 
poz. 553 z późn. zm.). 
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Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wol-
ności na czas nie krótszy od lat 3. § 2. Kto czyni przygotowania do 
popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

Ponadto, oprócz zjawiska handlu ludźmi penalizowane jest też 
bezprawne przekroczenie granicy państwa w określonych okoliczno-
ściach: art. 264. § 2 KK czytamy : Kto wbrew przepisom przekracza 
granicę Rzeczypospolitej Polskiej, używając przemocy, groźby, 
podstępu lub we współdziałaniu z innymi osobami, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3. § 3. Kto organizuje innym osobom 
przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Art. 
264a. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobi-
stej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2.  

 
Zakończenie 
Nielegalna migracja i jej konsekwencje może być zatem roz-

patrywana dwutorowo. Jak wskazano wyżej naruszenie normy 
prawnej przez cudzoziemca i związane z tym reperkusje zarówno 
administracyjne i karne to tylko jeden z jej skutków. Drugą konse-
kwencją są skutki społeczne, ekonomiczne czy w sferze bezpieczeń-
stwa państwa i porządku publicznego dla kraju goszczącego cudzo-
ziemców naruszających zasady wjazdu i pobytu.  

Prawo państwa do decydowania o tym kogo i na jakich wa-
runkach może przyjąć na swoje terytorium jest w ostatnim czasie 
mocno atakowane w ramach tzw ,,solidarności europejskiej". W 
dyskursie medialny pojawiają się często informacje cząstkowe, na-
cechowane dodatkowo nieładem pojęciowym. Może to wprowadzać 
opinię publiczną w błąd i sprowadzać konflikt w wymiarze medial-
nym wyłącznie do przeciwstawianych sobie państw przyjmujących 
emigrantów i tych które kategorycznie odmawiają przydzielaniu im 
tzw. kwot uchodźczych. Wydaje się, że w wirze medialnych utar-
czek znikają z głównego planu kwestie po pierwsze Kodeksu Gra-
nicznego Schengen , a w zasadzie idei Strefy Schengen i Unii ( i jej 
funkcjonowania), kontrolującej swoje granice, ujednolicającej pro-
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cedury azylowe i podnoszącej standardy warunków w jakich 
uchodźcy czy osoby nielegalnie przebywające mogą oczekiwać na 
rozstrzygnięcia w kwestii swojego dalszego pobytu w krajach człon-
kowskich.  

Cały wysiłek i środki finansowe przeznaczone do regulowania 
i zabezpieczenia strefy Schengen zdają się nie wytrzymywać fali 
migrującej z południa europy w ostatnich latach. Napór migrantów 
na strefę Schengen i oczekiwania społeczne rozbiegają z decyzjami 
politycznymi podejmowanymi w krajach UE. Traktacie Lizbońskim, 
w artykule 2 gwarantuje się obywatelom Unii przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości bez granic wewnętrznych w której 
zagwarantowana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z 
właściwymi środkami w odniesieniu do kontroli granic zewnętrz-
nych, azylu, imigracji, jak również zapobiegania i zwalczania prze-
stępczości18 Z drugiej strony zapomniano o prawach migrujących, za 
których chce się decydować o tym w jakim kraju mają zostać osie-
dleni. Kwestią zasadniczą wydaje się tu pytanie o to w jaki sposób 
realizować relokację emigrantów np. z Włoch do Polski, jeżeli osoby 
takie nie wyrażą chęci wyjazdu. Trudno wyobrazić sobie powtórze-
nie się wzorów przesiedleń realizowanych w XX wieku przez reżi-
my totalitarne.  

Wspomniany wyżej nieład pojęciowy dodatkowo utrudnia 
opinii publicznej w rozeznaniu się w sytuacji migrujących. 
Nadużywa się terminu ,,uchodźca'' naprzemiennie z ,,emigrantem''. 

 
Streszczenie:  
Sankcje wobec osób nielegalnie przebywających na teryto-

rium Polski przyjmują kilka wymiarów. Są to przede wszystkim 
decyzje administracyjne w których zobowiązuje się cudzoziemca do 
powrotu i orzeka się o zakazie ponownego wjazdu. Decyzja admini-
stracyjna czeto tez przeplata się z innymi sankcjami w tym karnymi. 

 

                                                 
18 TRAKTAT z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i 

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 
13 grudnia 2007 r. (Dz. U. 2009 nr 203 poz. 1569 ). 
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Summary: 
Sanctions against persons illegally staying in Poland take sev-

eral dimensions. First of all is an administrative decisions that oblige 
an alien to return and declare a ban on re-entry to the polish territory. 
The administrative decision is also connected to the Penal Code 
crimes. 
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Orzekanie i zasady wykonywania kary pozbawienia wolności 

wobec kobiet - refleksje teoretyczne 
 
Wprowadzenie 
Szczegółowe przepisy dotyczące sytuacji kobiet przebywają-

cych w warunkach izolacji penitencjarnej są wynikiem dostrzeganej 
przez ustawodawców specyfiki kobiety odbywającej karę pozbawie-
nia wolności, która swoją sytuację przeżywa szczególnie, dużo bar-
dziej dotkliwie niż mężczyzna. Chociaż obie grupy, bez względu na 
płeć zmagają się z trudami uwięzienia to jednak, co podkreśla mię-
dzy innym S. Enos1, mężczyźni borykają się przede wszystkim z 
utratą wolności, autonomii, bezpieczeństwa osobistego, brakiem 
heteroseksualnych związków, deprywacją dóbr i usług dostępnych 
na wolności, dla kobiet polem zmagań stają się relacje z rodziną, 
separacja z dziećmi, utrata roli matki i możliwość utraty bądź ogra-
niczenia władzy rodzicielskiej. 

Jest to zapewne jedna z przyczyn, dla której przepisy odwołu-
ją się w głównej mierze do roli kobiety-matki. Podkreśla się jej wio-
dącą rolę w opiece nad dziećmi i ich wychowaniu, co wypływa z 
naturalnej więzi łączącej kobietę z dziećmi. Jak podaje H. Machel 
„ich odrębność biologiczna i macierzyństwo, a także silniejszy niż u 
mężczyzn uczuciowy związek z osobami bliskimi, zwłaszcza zaś z 
dziećmi, sprawia, iż stanowią one kategorię osób wymagających 
odrębnego traktowania podczas wykonywania kary pozbawienia 
wolności. Kobiety charakteryzuje również większa wrażliwość na 
dolegliwość kary, są też one mniejszym zagrożeniem dla porządku i 
bezpieczeństwa zakładów karnych. (…) Kobiety mogą wykonywać 
wiele ról społecznych, zawsze jednak uznaje się, że, rola żony i mat-
ki jest rolą dominującą albo, co najmniej równorzędną w stosunku 
do innych ról. Dobro rodziny, dobro dzieci jest dla większości ska-

                                                 
1 Zob. S. Enos, Motheringfrom Inside, Parentingin a Women’s Prison, 

New York 2001, s. 12. 
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zanych kobiet najważniejsze”2. Dodatkowe dyrektywy dotyczą kwe-
stii zdrowotnych, higieny fizycznej i psychicznej. Wszelkie pozosta-
łe mają charakter ogólny i dotyczą zarówno żeńskiej jak i męskiej 
populacji osadzonych.  

Chociaż analiza przestępczości wskazuje, iż przestępczość 
kobiet ma znacznie mniejsze rozmiary niż przestępczość mężczyzn, 
że jest mniej groźna i że w ciągu ostatnich lat w Polsce wystąpił jej 
wyraźny regres to refleksja nad sytuacją kobiet pozbawionych wol-
ności wydaje się być niezmiernie istotna w kontekście „komunikacji 
z prawem”. Wiele dyrektyw, zwłaszcza w zakresie resocjalizacji 
penitencjarnej tej grupy wydaje się być niedoskonałymi. Brakuje w 
nich specjalizacji nakierowanej na tą szczególną grupę osadzonych, 
jaką stanowią kobiety. W prezentowanym artykule skoncentrowano 
się w szczególny sposób na deficytach w zakresie readaptacji spo-
łecznej kobiet pozbawionych wolności i podtrzymywaniem ich więzi 
z najbliższymi. Pierwsza część przedstawianych rozważań dotyczy 
krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących odbywania 
kary pozbawienia wolności przez kobiety. W części drugiej starano 
się wyeksponować postulaty skutecznej resocjalizacji penitencjarnej 
oraz z przeciwnej strony, bariery w jej adekwatnym wdrażaniu. 

 
1. Regulacje dotyczące wykonywania kary pozbawienia 

wolności wobec kobiet w Polsce 
Zgodnie z obowiązującym Kodeksem karnym wykonawczym 

(art. 69) karę pozbawienia wolności można odbywać w Polsce w 
czterech rodzajach zakładów karnych: dla młodocianych, dla kara-
nych po raz pierwszy oraz dla odbywających karę aresztu wojsko-
wego. Zgodnie z tą samą ustawą zakłady karne mogą być organizo-
wane, jako placówki zamknięte, półotwarte i otwarte. Kobiety od-
bywają zazwyczaj karę w zakładach karnych typu półotwartego, 
chyba, że za innym typem zakładu przemawiają względy bezpie-
czeństwa lub stopień demoralizacji skazanej (art. 87). Kara może 

                                                 
2 H. Machel, Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 

2003, s. 63. 
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być odbywana w systemie zwykłym, terapeutycznym lub progra-
mowego oddziaływania (art. 81)3. 

Kodeks karny wykonawczy wskazuje także na konieczność 
specjalistycznej opieki medycznej wobec kobiet ciężarnych oraz na 
potrzebę zapewnienia matkom możliwości sprawowania stałej i bez-
pośredniej opieki nad dziećmi do lat trzech. Osadzeni, zarówno ko-
biety jak i mężczyźni, którzy sprawują opiekę nad dziećmi do lat 
piętnastu, mają prawo do dodatkowego, poza miesięcznym limitem, 
widzenia się z dzieckiem. Kobieta ciężarna, karmiąca i sprawująca 
opiekę nad dzieckiem do lat trzech przebywającym w domu dla 
matki i dziecka przy zakładzie karnym ma prawo do korzystania z 
dłuższego spaceru, ma ona także prawo do dodatkowych zakupów 
produktów żywnościowych. Wobec kobiet ciężarnych, karmiących i 
sprawujących opiekę nad dziećmi nie stosuje się kar dyscyplinar-
nych takich jak: pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywno-
ściowych na okres do trzech miesięcy; pozbawienie lub ograniczenie 
możliwości dokonywania zakupów artykułów żywnościowych lub 
wyrobów tytoniowych na okres do trzech miesięcy; umieszczenie w 
celi izolacyjnej na okres do 28 dni. Wobec kobiety ciężarnej lub do 
trzech lat od urodzenia przez nią dziecka kara może być odraczana 
kilkakrotnie4. 

Kobiety w Polsce odbywają karę pozbawienia wolności w 23 
jednostkach penitencjarnych (czterech aresztach śledczych- w 
Ostródzie, Lesznie, Kamieniu Pomorskim i Nisku; czterech zakła-
dach karnych- w Grudziądzu, Krzywańcu, Czersku i Lublińcu oraz 
piętnastu oddziałach żeńskich wydzielonych w placówkach peniten-
cjarnych dla mężczyzn)5.  

E. Zielińska6 zauważa, że ze względu na znacznie mniejszą 
liczbę kobiet w porównaniu do mężczyzn skazywanych na karę 
bezwzględnego pozbawienia wolności, wewnętrzne zróżnicowanie 
zakładów karnych dla nich przeznaczonych pozostaje mniej dosko-
                                                 

3 Tamże, s. 21. 
4 Zob. J. Chojecka, Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja- Zamierze-

nia a rzeczywistość, Poznań 2013, s. 52. 
5 http://www.sw.gov.pl/ (dostęp: 17.04.17). 
6 Zob. E. Zielińska, Kobiety w wymiarze sprawiedliwości, „Prawo i 

Płeć, Kwartalnik Centrum Praw kobiet” 2001, nr 1, s.8.  
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nałe niż dla mężczyzn. Znacznie mniejsza liczba skazywanych ko-
biet nie wymaga, więc tworzenia dodatkowych zakładów karnych. 
Należy zauważyć, iż pozostaje to w sprzeczności z postulatem osa-
dzenia jak najbliżej miejsca zamieszkania rodziny osoby skazanej. 

Z powyższego przeglądu najważniejszych postanowień prawa 
penitencjarnego, normujących postępowanie z kobietami uwięzio-
nymi wynika, że system ten ma charakter humanitarny, zmierzający 
do likwidacji negatywnych wpływów uwięzienia na kobiety. 

 
2. Międzynarodowe regulacje dotyczące wykonywania ka-

ry pozbawienia wolności wobec kobiet 
Kobiety przebywające w warunkach izolacji penitencjarnej 

podlegają tym samym regulacjom i aktom międzynarodowym, które 
dotyczą mężczyzn. Niemniej niektóre z nich w szczególny sposób 
akcentują sytuację kobiet pozbawionych wolności. 

Wzorcowe reguły minimalne postępowania z więźniami przy-
jęte w Genewie w 1955 roku przez Pierwszy Kongres Narodów 
Zjednoczonych w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępo-
wania ze Sprawcami Przestępstw i zaaprobowane przez Radę Go-
spodarczą i Społeczną w rezolucjach: XXIV i LXII wskazują na 
konieczność rozdzielenia osadzonych ze względu na: płeć, wiek, 
uprzednią karalność. W związku z tym: „mężczyźni i kobiety wię-
zieni są, o ile to możliwe, w oddzielnych zakładach. W tych zakła-
dach, do których przyjmuje się zarówno mężczyzn, jak i kobiety, 
pomieszczenia oddzielone są całkowicie”7. Rezolucje wskazują też 
na konieczność zapewnienia kobietom opieki medycznej w trakcie 
ciąży i porodu, który powinien odbywać się w placówkach poza 
więziennych. Gdy dzieci mają przebywać z matką w zakładzie kar-
nym, należy zapewnić specjalistyczną opiekę i wsparcie. Podkreśla-

                                                 
7 Wzorcowe reguły minimalne postępowania z więźniami przyjęte w 

Genewie w 1955 roku przez Pierwszy Kongres Narodów Zjednoczonych w 
Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępowania ze Sprawcami Prze-
stępstw zaaprobowane przez Radę Gospodarczą i Społeczną w rezolucji 
663C (XXIV) z dnia 31 lipca 1957 roku oraz 2076 (LXII) z dnia 13 maja 
1977, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Reguly_Mandeli.pdf (Do-
stęp: 17.04.17). 
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na jest też konieczność zatrudnienia kobiet funkcjonariuszek w za-
kładach karnych i oddziałach więziennych8. 

Zasada nr 5 pkt. 2 Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
43/173 z dnia 9 grudnia 1988 roku wskazuje, iż nie należy uznawać 
za dyskryminację środków, które mają „na celu ochronę praw i 
szczególnego statusu kobiet”9. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczególnej 
sytuacji kobiet w więzieniach oraz wpływu pobytu rodziców w wię-
zieniu na życie społeczne i rodzinne podkreśla z kolei konieczność 
modernizacji i dostosowania warunków w placówkach penitencjar-
nych do przebywających w nich jednostek, akcentuje też szczególną 
sytuację kobiet. Punkt 6 zaleca „zapewnienie bezpieczeństwa perso-
nelowi i wszystkim skazanym poprzez wyeliminowanie aktów 
przemocy i molestowania, na które szczególnie narażone są kobie-
ty”. Punkt 8 podkreśla specyfikę więzienia dla kobiet oraz przypo-
mina o konieczności reintegracji kobiet, zwłaszcza tych wykorzysta-
nych i wykluczonych, tak by były uwzględnione ich potrzeby. Punkt 
9 zaleca włączenie kategorii równości płci do polityki penitencjarnej 
poprzez wdrożenie u służby więziennej takich wartości jak:  

„- uwzględnienie kategorii płci podczas gromadzenia danych 
w tych dziedzinach, w których jest to możliwe tak, aby wyekspono-
wać problemy i potrzeby kobiet; 

- utworzenie w każdym państwie stałej komisji do spraw ba-
dań i metod mediacji w celu sprawowania skutecznej kontroli wa-
runków więziennych, co pozwoli na wykrycie i wyeliminowanie 
elementów dyskryminujących, które dotyczą kobiet w systemie pe-
nitencjarnym; 

- poruszanie potrzeb kobiet przebywających w więzieniu i 
wychodzących z więzienia w debatach lokalnych, regionalnych i 
krajowych, aby zachęcić do podejmowania pozytywnych działań, 
jeśli chodzi o opiekę społeczną, zakwaterowanie, szkolenia, itd.,  

                                                 
8 Tamże. 
9 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 43/173 z dnia 9 grudnia 

1988, zasada nr 5, 
ww.bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa...onz/standardy_ONZ_wyb
or.doc (Dostęp: 17.04.17). 
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- zatrudnienie przeważnie żeńskiego personelu oraz żeńskiego 
personelu medycznego w zakładach karnych dla kobiet”10. 

Rezolucja ta podkreśla wagę odpowiedniej opieki medycznej, 
także psychologicznej. Szczególny nacisk kładzie na kategorię ma-
tek więźniarek i kobiet ciężarnych postulując, aby osadzanie tej ka-
tegorii było ostatecznością. Punkt 17 rezolucji podkreśla koniecz-
ność poszanowania różnorodnych orientacji seksualnych oraz róż-
nych form życia rodzinnego, co stanowić ma gwarant utrzymywania 
przez osadzoną kontaktów z najbliższymi. Rezolucja postuluje też 
potrzebę odpowiedniego rozmieszczenia zakładów karnych na tere-
nie danego kraju, tak by kobiety nie przebywały zbyt daleko od swo-
ich bliskich11. 

 
3. Resocjalizacja kobiet w polskim systemie penitencjarnym 
Podstawę wszelkich działań resocjalizacyjnych stosowanych 

w polskich zakładach karnych stanowi Kodeks karny wykonawczy, 
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej oraz Za-
rządzenie Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 
24 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i 
organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjona-
riuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych12. 

Kodeks karny wykonawczy stanowi, iż: „w oddziaływaniu na 
skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania 
przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, 
zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawo-
dowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzy-
mywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki tera-
peutyczne”13. Ustalanie indywidualnych programów oddziaływania na 

                                                 
10 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie szczególnej sytuacji 

kobiet w więzieniach oraz wpływu pobytu rodziców na życie społeczne i 
rodzinne, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2009/C 66 E/09, 
www.infor.pl/download/site/pl/oj/2009/ce066/ce06620090320pl00490056.
pdf, (dostęp: 17.04.17). 

11 Zob. J. Chojecka, Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja- Zamierze-
nia a rzeczywistość, dz. cyt., s. 52. 

12 Tamże, s. 71. 
13 Kodeks karny wykonawczy art. 67 § 3. 
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skazanych i ich okresowa ocena jest zadaniem stawianym komisjom 
penitencjarnym14. Indywidualne programy oddziaływania to ustalenie 
„rodzaju zatrudnienia i nauczania skazanych, ich kontakty przede 
wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi, wykorzystywanie cza-
su wolnego, możliwości wywiązywania się z ciążących na nich obo-
wiązków oraz inne przedsięwzięcia niezbędne dla przygotowania ska-
zanych do powrotu do społeczeństwa”15. 

Do głównych zadań Służby Więziennej, jak stanowi ustawa, 
należy prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyj-
nych poprzez takie zadania jak: organizacja pracy sprzyjającej zdo-
bywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-
oświatowe, zajęcia z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjali-
styczne oddziaływania terapeutyczne16. Wszystkie te działania po-
winny być prowadzone z poszanowaniem praw osadzonych a 
zwłaszcza „utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliski-
mi, korzystania z wolności religijnej, otrzymywania związanego z 
zatrudnieniem wynagrodzenia oraz do ubezpieczenia społecznego w 
zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach, a także pomocy w 
uzyskiwaniu świadczeń inwalidzkich, kształcenia i samokształcenia 
oraz wykonywania twórczości własnej, korzystania z urządzeń i 
zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, radia, telewizji, książek 
i prasy17.  

W Zarządzeniu w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia 
i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjo-
nariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych 
zawarte są uszczegółowione dyrektywy dotyczące rodzaju oddzia-
ływań, które mogą być prowadzone na terenie zakładów karnych. 
Należą do nich przede wszystkim:  

„1) programy resocjalizacji sprzyjające przygotowaniu do re-
adaptacji społecznej skierowane do grup skazanych, wyodrębnio-
nych ze względu na wspólne potrzeby, w szczególności  

                                                 
14 Kodeks karny wykonawczy art.76§ 1 pkt 3. 
15 Kodeks karny wykonawczy art.95§ 2. 
16 Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, Dz. U. 

2010 Nr 79 poz. 523, art. 2 pkt 1. 
17 Kodeks karny wykonawczy art. 102 pkt 2-6. 



233 
 

w zakresie: 
a) przeciwdziałania agresji i przemocy, 
b) przeciwdziałania uzależnieniom oraz nadużywaniu alkoho-

lu lub używaniu narkotyków, 
c) przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom, 
d) aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia, 
e) kształtowania umiejętności społecznych, 
f) kształtowania umiejętności poznawczych, 
g) integracji rodzin, zwłaszcza wobec skazanych odbywają-

cych długoterminowe kary pozbawienia wolności; 
2) zajęcia kulturalno-oświatowe oraz zajęcia z zakresu kultury 

fizycznej i sportu”18. 
 
4. Główne bariery efektywnej resocjalizacji kobiet pozba-

wionych wolności 
Jak widać w resocjalizacji priorytetową rolę przywiązuje się 

do pielęgnacji więzi rodzinnych. Z badań A. Matysiak-Błaszczyk19 
wynika, że, mimo iż większość respondentek miała dzieci to zaled-
wie 58,2% utrzymywało z nimi kontakt, który odbywał się zazwy-
czaj drogą telefoniczną lub listową. Aż 55,4% kobiet nie korzystało 
z widzeń z rodziną lub robiły to rzadko. Badania M. Marczak20 do-
wodzą z kolei, że zdecydowana większość kobiet miała ograniczoną 
władzę rodzicielską, duża grupa miała pełnie władzy, całkowicie jej 
pozbawionych było od 1,4% do 9,6% w poszczególnych kategoriach 
wyodrębnionych przez autorkę. Najczęstszą formą kontaktu z rodzi-
ną, z dziećmi były rozmowy telefoniczne i listy, rzadszą widzenia i 
kontakty w czasie przepustek. A. Szymanowska21 przywołuje wyniki 
badań, które wskazują, że 71% dzieci mężczyzn pozbawionych wol-
ności pozostawało pod opieką obecnej lub byłej partnerki, podczas 
gdy mniej niż jedna trzecia dzieci kobiet pozbawionych wolności 
pozostawała pod opieką obecnego lub byłego partnera. Deficyt w 
                                                 

18 Zarządzenie DGSW § 2.1. 
19 Zob. A. Matysiak-Błaszczyk, Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych 

wolności, Kraków 2010, s. 191-192. 
20 Zob. M. Marczak, Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizo-

wane przez służbę więzienną w Polsce, Kraków 2009, s. 184-186. 
21 Zob. A. Szymanowska, Więzienie i co dalej, Warszawa 2003, s. 24-25. 
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zakresie więzi z rodziną jawi się, więc, jako podstawowa bariera 
resocjalizacji penitencjarnej. 

M. Ciosek22 zauważa, że z uwięzieniem wiążą się takie proce-
sy, jak: stygmatyzacja, standaryzacja, degradacja i depersonalizacja. 
W różnym stopniu procesom tym podlega każdy więzień, jednak 
szczególnie istotne wydaje się to w kontekście kobiet. Jak już zosta-
ło zaznaczone kobiety sytuację uwięzienia przeżywają odmiennie 
niż mężczyźni. Zdaniem 

A. Matysiak-Błaszczyk „uwięzione kobiety niemal notorycz-
nie rozpatrują, analizują, wspominają życie na wolności. Przejawiają 
lęki związane z utrzymaniem trwałych kontaktów z mężem, bezpie-
czeństwem ontologicznym dzieci”23. Z badań M. Marczak24 wynika, 
że ponad połowa badanych więźniarek miało potomstwo, z czego 
grupę najbardziej liczną stanowiły panny, a także wdowy i rozwód-
ki, były, więc one prawdopodobnie jedynymi opiekunami małolet-
nich dzieci. Stąd zrozumiała wydaje się troska o ich losy i poczucie 
winy. Wspomniany został już także problem osadzania kobiet daleko 
od miejsca zamieszkania ich rodzin. Przywoływane badania A. Ma-
tysiak-Błaszczyk25 wskazują, że 24,7% osadzonych kobiet nie ma 
wcale bezpośredniego kontaktu z dziećmi i aż 30,7% ma go rzadko. 
Badania  

M. Marczak26 dowodzą, że 30-35% osadzonych nie ma kon-
taktu z najbliższymi, 5-7% ma go rzadko zaś 5-10% ma go czasami. 
Wynika z tego, że niezbyt częsty kontakt podczas odwiedzin wyni-
kać może nie tylko ze złej sytuacji materialnej rodziny, ale także 

                                                 
22 Zob. M. Ciosek, Psychologia sądowa i penitencjarna, Warszawa 

2003, s. 214. 
23 A. Matysiak-Błaszczyk, Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych wol-

ności, dz. cyt., s. 102. 
24 Zob. M. Marczak, Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizo-

wane przez służbę więzienną w Polsce, dz. cyt., s. 183. 
25 Zob. A. Matysiak-Błaszczyk, Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych 

wolności, dz. cyt., s. 192. 
26 Zob. M. Marczak, Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizo-

wane przez służbę więzienną w Polsce, dz. cyt., s. 186. 
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zbyt daleka odległością i złym dojazdem. J. Chojecka27 zwraca uwa-
gę na przykładowy fakt, że do zakładu karnego w Krzywańcu nie 
można dojechać środkami komunikacji miejskiej, co stanowi znacz-
ne utrudnienie szczególnie dla tych rodzin, które nie dysponują wła-
snymi środkami transportu. 

Zdaniem W. Ambrozika należy zmienić podejście w resocjali-
zacji i dostrzec celowość konstruowania i rekonstruowania więzi 
społecznych a nie jedynie koncentrować się na „działaniach mają-
cych na celu uspołecznienie świadomości i postaw przestępców w 
nadziei, że efekty tego procesu przeniosą się automatycznie na sytu-
acje kształtujące się w środowisku pozawięziennym”28. 

Zdaniem J. Belknap do najbardziej istotnych problemów w 
żeńskich zakładach karnych i oddziałach należą: „- brak szacunku ze 
strony personelu oraz praktyki, które wzmacniają kobiecą bezsil-
ność, - potrzeba bezpieczeństwa i szczególna ochrona przed seksual-
ną wiktymizacją ze strony personelu, -nieadekwatne programy 
utrudniające podtrzymywanie relacji z dziećmi, -brak odpowiednie-
go dostępu do pomocy lekarskiej (dotyczącej zarówno ciała, jak i 
duszy), -potrzeba kulturowego zróżnicowania programów, które 
będą uwzględniały odmienności etniczne, kulturowe i rasowe, -
nieadekwatne szkolenia zawodowe, - ograniczony dostęp do biblio-
tek prawniczych oraz pomocy adwokatów i możliwości apelacji ,-
ograniczony dostęp do programów edukacyjnych, -ograniczony do-
stęp do programów rekreacyjnych, - ograniczony dostęp do progra-
mów uczących podstawowych umiejętności życiowych, które umoż-
liwiają poradzenie sobie w życiu po opuszczeniu zakładu karnego”29. 

Zakończenie odbywania kary pozbawienia wolności nie jest 
równoznaczne z końcem obaw i problemów, z którymi zmagają się 
osadzone kobiety. Odzyskana wolność przynosi również problemy. Z 

                                                 
27 Zob. J. Chojecka, Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja- Zamierze-

nia a rzeczywistość, dz. cyt., s. 63. 
28 W. Ambrozik, Więzi społeczne skazanych i ich rola w procesie reso-

cjalizacji, [w:] B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Więziennictwo. Nowe 
wyzwania, Warszawa-Poznań-Kalisz 2001, s. 515. 

29 J. Belknap, Responding of the Needsof Women Prisoners, [w:] E. S. 
Sharp, R. Muraskin (eds.), The Incarcerated Women. Rehabilitative Pro-
gramming in Women’s Prison, New Jersey 2003, s. 99. 
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badań A. Matysiak-Błaszczyk30 wynika, że więźniarkom bardzo trud-
no jest snuć plany na przyszłość, gdy się pojawiają przyjmują raczej 
formę życzeniową, nierealną. Większość z nich (72,8%) chce po 
opuszczeniu zakładu karnego znaleźć pracę, 60,3% marzy o rozpo-
częciu nowego życia, 57,8% o odbudowaniu więzi rodzinnych, 54,9% 
chce zmienić swoją sytuacje życiową a 43,7% skupić się na wycho-
waniu dzieci. Osadzone kobiety zdają sobie sprawę z faktu, że po 
opuszczeniu zakładu karnego będą potrzebować pomocy. Najwyższy 
odsetek, czyli 71,59% liczy na otrzymanie jej od rodziny, 42,05% od 
kuratora sądowego a 35,8% w Ośrodku Pomocy Społecznej. Liczą na 
wsparcie głównie w zakresie znalezienia pracy i mieszkania a także na 
pomoc finansową a także na pomoc finansową i medyczną. Pozytyw-
nie swa przyszłość ocenia 75,7% respondentek31. 

J. Modrzewski wyróżnia osoby, „których aktualne doświad-
czenia biograficzne niechybnie wiodą ku społecznej ekskluzji oraz 
takie, które doświadczają sytuacyjnych zagrożeń jednoznacznie nie-
pomyślnej kontynuacji swoich biografii”32. Należą do nich kobiety 
opuszczające zakład karny. Należy tutaj zaznaczyć, iż przestępczość 
kobieca jest napiętnowana w społeczeństwie bardziej niż męska. Z 
badań wynika, że więzienie z reguły bardziej dezorganizuje życie 
rodzinne kobiet niż mężczyzn (wskutek rozwodów, ulegania prakty-
kom lesbijskim, zatracenia umiejętności pełnienia właściwej roli w 
rodzinie). Kobiety zwalniane z zakładów karnych rzadziej też niż 
mężczyźni podejmują pracę dającą im utrzymanie33. Głównym pro-
blemem w przypadku kobiet skazanych za przestępstwa nie jest ich 
niebezpieczeństwo dla porządku prawnego, lecz raczej znalezienie 
się na marginesie życia. Z tej sytuacji trudno jest im się wydostać z 

                                                 
30 Zob. A. Matysiak-Błaszczyk, Sytuacja życiowa kobiet pozbawionych 

wolności, dz. cyt., s. 219-220. 
31 Tamże, s. 221-223. 
32 J. Modrzewski, Biograficzny wymiar uczestnictwa społecznego i jego 

marginalizacji, [w:] K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu 
wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, 
Toruń 2006, s. 93. 

33 Zob. M. D. Pełka-Sługocka, Środki postpenalne a przystosowanie 
społeczne, Warszawa 1979, s. 77-80. 
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tej między innymi przyczyny, że społeczeństwo nie jest w stanie 
zaakceptować kobiet naruszających normy społeczne. 

 
Podsumowanie 
Przepisy prawa traktują odbywanie kary pozbawienia wolności 

przez kobietę dużo bardziej humanitarnie niż w przypadku mężczyzn. 
Społeczne konsekwencje piętna więźniarki-zbrodniarki jest dla tych 
pierwszych jednak bardziej dotkliwe. W. Ambrozik stwierdza, iż spo-
łeczne napiętnowanie „wyraża się zarówno w płaszczyźnie tak zwanej 
szerokiej opinii społecznej, jak i w skali bezpośrednich środowisk 
społecznego uczestnictwa, w którym eks-dewiant żyje”34. Kobiecie po 
opuszczeniu zakładu karnego przychodzi się mierzyć z napiętnowa-
niem, które z jednej strony jest wynikiem dokonanego czynu a z dru-
giej wątpliwości, co do możliwości jej poprawy. Piętno, które nosi 
spada także na jej najbliższych, którzy również otrzymują etykietę na 
przykład „dziecka dewiantki”. Idzie za tym między innymi problem 
ze znalezieniem pracy, ze wzmożona kontrolą społeczną. Skutki te 
łączone są z procesem destygmatyzacji, serią zabiegów polegających 
na zdjęciu ze sprawcy etykiety dewianta35. Z czynnikami utrudniają-
cymi społeczna readaptację łączą się obawy skazanych. Część z tych 
czynników bardzo trudno jest wyeliminować, część stanowi wyzwa-
nie dla samych skazanych, niektóre leżą zaś w gestii zarówno prakty-
ków jak i teoretyków resocjalizacji. 

 
Streszczenie: 
W prezentowanym artykule skoncentrowano się w szczególny 

sposób na deficytach w zakresie readaptacji społecznej kobiet po-
zbawionych wolności i podtrzymywaniem ich więzi z najbliższymi. 
Pierwsza część przedstawianych rozważań dotyczy krajowych i 
międzynarodowych regulacji dotyczących odbywania kary pozba-

                                                 
34 W. Ambrozik, Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lo-

kalnych jako warunek skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, [W:] 
B. Urban, J. M. Stanik (red.), Resocjalizacja. Teoria i praktyka, t. 2, War-
szawa 2008, s. 187. 

35 Zob. B. Urban, Wzmocnienie procesu destygmatyzacji ex-dewianta 
jako warunek readaptacji społecznej, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicz-
nych 2004, t. LVII, s. 146.  
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wienia wolności przez kobiety. W części drugiej starano się wyeks-
ponować postulaty skutecznej resocjalizacji penitencjarnej oraz z 
przeciwnej strony, bariery w jej adekwatnym wdrażaniu. 

Słowa klucze: kobieta, więzienie, prawo, resocjalizacja 
 
Summary: 
Rule and the rules for the implementation of a sentence of im-

prisonment against women-theoretical reflections 
This article focuses specifically on the deficits in the social re-

education of women deprived of their liberty and the maintenance of 
their ties with their loved ones. The first part of the discussion deals 
with national and international regulations on women's custodial 
sentences. In the second part, efforts were made to expose the post-
ulates of effective penitentiary rehabilitation and, on the other hand, 
the barrier in its adequate implementation. 

Key words: woman, prison, law, resocialization 
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Krzysztof Olchawa 

 
Praworządność na poziomie gminy 

 
1. Wstęp 
W zatytułowanym jak powyżej wstępie artykułu skupię się na 

aspektach prawnych tworzących jeden z najmniejszych elementów 
zorganizowanych struktur administracji państwowych jakim jest 
gmina. Przedstawię formalne podstawy funkcjonowania gminy wiej-
skiej, która jest znaczącym elementem samorządu terytorialnego 
każdego województwa. Przedstawiając gminę wiejska omówię rów-
nież zadania jakie przypadają w takiej gminie organowi kierowni-
czemu, jakim jest Rada Gminy, a także Wójt, który jest gwarantem 
jej funkcjonowania i osobą wykonującą uchwały Rady Gminy. 
Omówię również szczegółowo zasady działania organów wchodzą-
cych w skład Rady Gminy, czyli komisji. 

 
2. Ustrój terytorialny jako najstarsza forma samorządu. 
Samorząd terytorialny jest jedną z najstarszych form samorzą-

du. Jest to wyodrębniony, powstały z mocy prawa związek lokalne-
go społeczeństwa, powoływany do samodzielnego wykonywania 
administracji państwowej, wyposażony w materialne środki umożli-
wiające realizację nałożonych zadań. Istota samorządu polega na 
wykonywaniu praw zwierzchnich odstąpionych przez państwo kor-
poracjom samorządowym jako ich własne prawo. Korporacjom tym 
przysługuje prawo ustanawiania w drodze wyboru własnych orga-
nów, prawo stanowienia prawa lokalnego. Samorząd wykonując 
zadania uprawniony jest ponadto do stosowania środków władczych, 
a w ramach wykonywania tych zadań podlega nadzorowi ze strony 
państwa1. 

Wprowadzony ustawą z 08 marca 1990 r. o samorządzie tery-
torialnym samorząd gminny do01 stycznia 1999 r. był jedyną formą 
samorządu terytorialnego. Sejmik samorządowy na szczeblu woje-
wódzkim, w świetle tej ustawy, nie posiadał takiego charakteru, 

                                                 
1 M. Chmaj, Leksykon Samorządu Terytorialnego, Warszawa 1999  
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gdyż nie wykonywał zadań typowych dla samorządu i posiadał okro-
jone kompetencje. Nie był też reprezentacją społeczeństwa, lecz 
gmin . 

Problem braku samorządu na wyższych szczeblach budził 
ożywione dyskusje. Podnoszono w nich wprawdzie potrzebę powo-
łania samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa. 
Podnoszono, że na najniższych szczeblach samorządu chodzi za-
zwyczaj o sprawy bliższe obywatelowi, ogólność problemów wystę-
pujących na wyższych szczeblach prowadzi do mniejszego nim zain-
teresowania ze strony społeczeństwa. Niektórzy optowali za wpro-
wadzeniem go na szczeblu wojewódzkim z pominięciem powiatu, 
aby nie osłabiać pozycji samorządowej gminy. Stworzenie jednak w 
1990 r. dwustopniowej administracji rządowej (województwo i re-
jon) osłabiało mocno pozycję samorządu terytorialnego2.  

Zwyciężyła jednak koncepcja tworzenia samorządu terytorial-
nego na trzech szczeblach zasadniczego podziału terytorialnego, 
którą zrealizowały ustawy z 05 czerwca 1998r. o samorządzie gmin-
nym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa. 
Ustanowienie samorządu powiatowego i wojewódzkiego zostało 
poprzedzone przywróceniem powiatu (jednostkę tę zniesiono w 
1975r.) i nowym podziałem na województwa.  

Ustawą z 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trój-
stopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. z 1998, nr 96, 
poz. 603), po długoletnich dyskusjach i sporach politycznych i na-
ukowych, z dniem 01 stycznia 1999r. wprowadzony został zasadni-
czy trójstopniowy podział terytorialny państwa. Jednostkami tego 
podziału są: gminy, powiaty i województwa. W miejsce dotychcza-
sowych 49 województw utworzonych zostało 16: dolnośląskie , ku-
jawsko – pomorskie , lubelskie , lubuskie, łódzkie, małopolskie, 
mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodnio-
pomorskie )3. 

Z art. 16 ust.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
02.04.1997r. (Dz. 1997, nr 78 poz. 483) wynika, że „ogół mieszkań-

                                                 
2 Z. Leoński, Ustrój i zadaniasamorządu terytorialnego, Poznań 2000 
3 E. Ura, E. Ura, Prawo Administracyjne, Warszawa 2000,  
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ców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy 
prawa wspólnotę samorządową”. Zamieszkanie na danym terenie 
powoduje z mocy prawa przynależność samorządową. Członkostwo 
w tym związku jest zatem niezależne od aktywności czy też bierno-
ści w jego działalności. Przynależność do związku, nosząca pozornie 
cechy przynależności przymusowej (powstaje z mocy prawa, nieza-
leżnie od woli osoby). Mieszkańcy gminy, powiatu czy wojewódz-
twa podejmują rozstrzygnięcia bezpośrednio lub przez wyłonione 
przez siebie organy . Konstytucja jak i ustawy samorządowe wska-
zują, iż samorząd wykonuje „zadania publiczne”, a zatem należące 
do administracji publicznej. Konsekwencją tego jest posiadanie tzw. 
władztwa gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, w istocie 
władztwa publicznego. Akcentuje się tu samodzielny charakter gmi-
ny, powiatu i samorządowego województwa, który zgodnie z art.165 
ust.2 cytowanej wyżej Konstytucji RP stanowi, że „samodzielność 
jednostek samorządu terytorialnego podlega ochronie sądowej”. 
Jednocześnie Konstytucja RP i ustawy samorządowe stoją na stano-
wisku, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne w 
„imieniu własnym”, a nie państwa, chociaż dopuszcza się możliwość 
zlecenia gminie, powiatowi czy samorządowi wojewódzkiemu zadań 
administracji rządowej. Odrębność gminy, powiatu i województwa 
od państwa wskazuje się, że posiadają one osobowość prawną. W 
ślad za tym idzie wyodrębnienie osobnej kategorii praw majątko-
wych - mienia samorządowego.  

Problematyka samorządu terytorialnego posiada także aspekt 
polityczny, który może być traktowany jako element walki politycz-
nej o władzę lokalną. Ma to miejsce wówczas, gdy wybory do samo-
rządu są oparte na zasadach demokratycznych. Właśnie brak tej ce-
chy powodował, że zbudowany u nas na wzorach radzieckich system 
rad narodowych - mimo pozorów demokracji - zapewnił faktyczny 
wpływ tylko jednej partii politycznej. W przypadku rywalizacji róż-
nych sił politycznych w trakcie wyborów są też reprezentowane 
różne programy polityczne4. 

                                                 
4 Z. Leoński, dz. cyt. 
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Samorząd terytorialny jest podstawową formą decentralizacji 
władzy publicznej(ściślej mówiąc decentralizacji administracji)5. Do 
zalet techniki tej należy wyzwalanie lokalnych inicjatyw i zaintere-
sowanie lokalnych społeczności zadaniami administracji publicznej, 
ustalanie hierarchii potrzeb lokalnych. Zwiększa się też rola czynni-
ka społecznego i zapewnia przewagę tego czynnika nad czynnikiem 
zawodowym w aparacie samorządu. Technika decentralizacji po-
przez samorząd terytorialny ma też swoje wady. Prowadzi ona do 
preferowania interesów lokalnych ponad interesy ogólne państwa, 
występuje tu brak spójności aparatu terenowego, występuje niekiedy 
nieopłacalność wprowadzania na niższych szczeblach pewnych roz-
wiązań technicznych. 

 
3. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego. 
Europejska Karta Samorządu Terytorialnego została uchwalo-

na w 1985r. przez Stałą Konferencję Władz Lokalnych i Regional-
nych Rady Europy w Strasburgu. Rzeczypospolita Polska ratyfiko-
wała ją w kwietniu 1993r. Karta ta ma charakter konwencji między-
narodowej, a przez jej ratyfikacje państwo, które ją uznało, przyjęło 
na siebie określone zobowiązania. Jest więc specyficznym źródłem 
prawa, w tym także prawa finansowego samorządów terytorialnych6. 

Składa się z preambuły i 18 artykułów podzielonych na trzy 
części. Zaleca włączać gminy i regiony w realizację integracji euro-
pejskiej, rozwijać współpracę między gminami i regionami, aktywi-
zować obywateli na rzecz rozwijania demokracji na szczeblu lokal-
nym. Zawiera także podstawowe zasady i postanowienia do przyję-
cia których zobowiązane są państwa członkowskie Rady Europy.  

Są to między innymi następujące zasady i reguły: 
a) problematyka samorządu terytorialnego powinna być re-

gulowana ustawowo, również w Konstytucji, 

                                                 
5 A. Borodo, Samorząd terytorialny System prawno finansowy, War-

szawa 2000 
6 Z. Ofiarski, M. Mokrzyc, B. Rutkowski, Reforma Samorządu Terytorial-

nego Tom II Zagadnienia finansowo-prawne, Szczecin-Zielona Góra 1999, 
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b) gwarantuje się prawo wyłaniania organów przedstawi-
cielskich w wolnych, tajnych, równych, bezpośrednich i powszech-
nych wyborach, 

c) wszystkie sprawy lokalne z wyłączeniem tych spraw, któ-
re ustawy przekazują innym organom należą do samorządu, 

d) wprowadza się ochronę granic terytorialnych korporacji 
samorządowych, pozwalając na ich zmianę przez wysłuchanie pod-
miotów należących do korporacji,  

e) zapewnia samorządowi swobodę w kształtowaniu swych 
organów, 

f) ustala się granice nadzoru administracyjnego, 
g) porusza sprawy związane z finansami społeczności lokalnych. 
Samorząd terytorialny pozostawał przez wiele lat poza zainte-

resowaniem Wspólnot Europejskich oraz innych organów międzyna-
rodowych. W związku z tym zarówno jego ustrój, zadania, finanso-
wanie, nadzór nad jego działalnością, jak również jego wszelkie inne 
aspekty jego funkcjonowania podlegały wyłącznie regulacjom kra-
jowym. Został on pominięty zarówno w traktacie paryskim z 1951r., 
jak i w traktacie rzymskim z 1957r. Spowodowało to w konsekwen-
cji brak na gruncie prawa europejskiego regulacji prawnych wspól-
nych dla wszystkich państw Europy, które określałyby stosunek 
jednostek samorządu terytorialnego do państwa7. 

 
4. Zakres zadań gminy. 
Gmina jako jednostka podziału terytorialnego państwa realizuje 

zadania publiczne na określonym obszarze jak również stanowi zwią-
zek osób zamieszkujących dany teren. Z art. 1 ust. 2 ustawy o samo-
rządzie gminnym z dnia 08 .03.1990r. (Dz. U. Nr 142, poz.1591) wy-
nika, że „ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozu-
mieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium”. Gmina 
wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpo-
wiedzialność. Posiada osobowość prawną, której samodzielność pod-
lega ochronie sądowej celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 
Państwo poza przypadkami określonymi w przepisach ustawowych 

                                                 
7 Z. Niewiadomski, W. Siemiński, P. Sosnowski, M. Tetera, Samorząd 

Terytorialny Ustrój i Gospodarka, Bydgoszcz-Warszawa 2001 
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nie może wkroczyć w sferę jej działań z czego wynika, iż o swoich 
sprawach decyduje sama wspólnota. O samodzielności gminy decydu-
je również brak hierarchicznego podporządkowania jednostek samo-
rządu i ich organów podmiotom wyższego szczebla (ustrój samorządu 
jest jednopoziomowy), wybieralność organów samorządowych w 
wolnych wyborach, własne źródła finansowe, prawo własności i inne 
prawa majątkowe, możliwość zakładania, w celu wspólnego wyko-
nywania zadań publicznych, tzw. związków międzygminnych (komu-
nalnych)8. Zgodnie z art. 6 cytowanej wyżej ustawy „do zakresu dzia-
łania gminy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nieza-
strzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów”. Zadania nałożone 
na gminę noszą nazwę zadań własnych, które dzielą się na zadania o 
charakterze obowiązkowym i pozostałe. Obowiązkowe zadania wła-
sne to takie, które gmina musi wykonać i w pewnym tylko zakresie 
ma swobodę co do formy załatwienia natomiast co do pozostałych 
zadań gmina sama decyduje, czy je wykona.  

 
5. Rada Gminy i jej kompetencje.  
Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym we 

wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania gminy, 
które nie zostały zastrzeżone do rozstrzygnięcia w referendum albo 
powierzone przez ustawę innym podmiotom. W ramach kompetencji 
stanowiącej rada podejmuje uchwały o różnym charakterze praw-
nym. Art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 
.03.1990r. (Dz. U. Nr 142, poz.1591) stanowi, iż do właściwości 
rady należy między innymi: „ustalanie wynagrodzenia wójta, stano-
wienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z 
jego działalności, powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, 
który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy na 
wniosek wójta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywane sprawoz-
dania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, uchwalanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stanowie-

                                                 
8 W. Skrzydło (red.), E. Gdulewicz, M. Granat, W. Kręcisz , R. Mojak, 

W. Orłowski, S. Patyra, J. Sobczak, W. Zakrzewski, H. Zięba-Załucka, 
Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2000, 
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nie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady 
gminy”.  

W ramach funkcji kontrolnej rada powołuje komisję rewizyj-
ną, która kontroluje nie tylko działalność wójta, ale również działal-
ność jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy 
pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. 
Bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych pod-
miotów, w tym wykonanie budżetu gminy. W terminie 14 dni od 
daty zakończenia kontroli, kontrolujący sporządzają protokół pokon-
trolny. Kadencja rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.  

 
6. Zadania i obowiązki radnego gminnego. 
Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w urzędzie 

tej gminy, w której uzyskał mandat, jak również osoba ta nie może 
pełnić funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy. Ponadto 
zabrania się powierzania radnemu wykonywania pracy na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, zakazuje otrzymywania darowizn, wpro-
wadza ograniczenia dotyczące udziału radnego w spółkach z udzia-
łem mienia komunalnego lub prowadzenia działalności gospodarczej 
przy wykorzystaniu mienia komunalnego. Chodzi tu o wykorzysta-
nie statusu radnego dla przysporzenia korzyści majątkowych. Są to 
tzw. przepisy antykorupcyjne.  

Nie wolno łączyć mandatu radnego gminy z mandatem posła 
lub senatora oraz wykonywania funkcji wojewody i wicewojewody 
a także członkostwa w organach innej jednostki samorządu teryto-
rialnego radny również nie może głosować w radzie , zarządzie lub 
komisji , jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Jak stanowi art. 
24h ust.1 wymienionej wyżej ustawy „Radny, wójt, zastępca wójta, 
sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyj-
nej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego 
gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne 
w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim 
stanie majątkowym, zwanego „oświadczeniem majątkowym”.  

Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz 
majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Analizy da-
nych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują odpowied-
nio przewodniczący, wojewoda, wójt. Przekazują oni jeden egzem-
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plarz oświadczenia urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu 
na miejsce zamieszkania składającego. Urząd przechowuje je przez 
6 lat. Analizując oświadczenie, urząd skarbowy uwzględnia również 
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym 
(PIT) małżonka osoby składającej. Jako członkom organu gminy 
radnym przysługują pewne roszczenia: zwrot kosztów podróży wy-
płacanie diet i wynagradzanie przewodniczącego rady.   

Z racji wykonywanych funkcji radnym przysługuje ochrona 
prawna , której celem jest zapewnienie swobody wykonywania 
funkcji publicznych. Korzystają oni z ochrony przewidzianej dla 
funkcjonariuszy publicznych. Z art. 420 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r.-Kodeks Cywilny wynika, że „jeżeli szkoda została wyrzą-
dzona przez funkcjonariusza jednostki samorządu terytorialnego 
przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, odpowiedzialność za 
szkodę ponosi ta jednostka samorządu terytorialnego, w której imie-
niu czynność była wykonywana”. 

Szczególnej ochronie podlega stosunek pracy radnego, które-
go celem jest chronienie radnego, gdyby miał doznać ujemnych 
skutków z racji zajmowania się funkcjami publicznymi ze szkodą 
dla pracy zawodowej. Ochrona nie przysługuje, gdy podstawą roz-
wiązania tego stosunku są zdarzenia z innej przyczyny niż wykony-
wanie mandatu, np. dopuszczenie się przestępstwa na szkodę praco-
dawcy. Pracodawca ma obowiązek zwolnić z pracy zawodowej rad-
nego, aby umożliwić mu branie udziału w sesjach lub innych komi-
sjach rady. Art. 22 ust. 1 ustawy wymienionej wyżej stanowi, że 
„Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa 
statut gminy”. 

 
7. Organy Rady Gminy. 
Do wewnętrznych organów Rady należą: 

I. Przewodniczący. 
II. Wiceprzewodniczący. 

III. Komisja Rewizyjna. 
IV. komisje stałe: 

a) Rewizyjna, 
b) Budżetu, Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, 
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c) Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Porządku Publicznego. 
V. doraźne komisje do określonych zadań. 

Przewodniczący Rady organizuje pracę rady i prowadzi jej 
obrady, zwołuje sesje Rady, przewodniczy obradom, sprawuje poli-
cję sesyjną kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady, zarządzai 
przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, podpisuje uchwa-
ły rady, czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wyko-
nywania przez radnych ich mandatu, określa zakres obowiązków 
Wiceprzewodniczącego Rady jak również upoważniony jest do re-
prezentowania Rady na zewnątrz. Pod nieobecność Przewodniczą-
cego jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący, którzy koordynu-
ją z ramienia rady prace komisji. 

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał spra-
wy należące do jej kompetencji. Oprócz podejmowania uchwał Rada 
może: 

• składać deklaracje – zawierające samo zobowiązanie się do 
określonego postępowania, 

• składać oświadczenia – zawierające stanowisko w określo-
nej sprawie, 

• ogłaszać apele – zawierające formalnie niewiążące wezwa-
nia adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia 
inicjatywy czy zadania, 

• wyrażać opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz 
oceny. 

 
8. Praca Rady oparta na sesjach. 
Rada odbywa sesje zwyczajne, nie rzadziej jednak niż raz na 

kwartał. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewi-
dzianych w ustawie. O terminie, miejscu i proponowanym porządku 
obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed 
terminem sesji zwyczajnej za pomocą listów poleconych. W przy-
padku sesji nadzwyczajnej zawiadomienie należy doręczyć najpóź-
niej na 2 dni przed terminem sesji. Powiadomienie wraz z materia-
łami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetui sprawoz-
dania z wykonania budżetu przesyła się Radnym najpóźniej na 7 dni 
przed sesją. W razie niedotrzymania tych terminów, Rada może 
podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej od-
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bycia. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady 
powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwycza-
jowo przyjęty.  

 
9. Wójt organem wykonawczym Rady Gminy. 
Organem wykonawczym gminy jest wójt, który uzyskał status 

podwójnego organu administracji publicznej. Jego kadencja rozpo-
czyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go 
przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. A 
zatem, zarząd gminy utracił przymiot organu gminy. Rodzi się zatem 
pytanie o pozycję prawną wójta, burmistrza i prezydenta z jednej 
strony, a starosty i marszałka województwa-z drugiej. Dotychczas, 
tj. do nowelizacji z 20 czerwca 2002 roku, ich pozycja była analo-
giczna. Obecnie na poziomie gminy występuje jedynie monokra-
tyczny organ wykonawczy. Ustawodawca nowelizując ustawę o 
samorządzie gminnym wyraz „zarząd” nakazał zastąpić wyrazem 
„wójt. Wpłynęło to również na zakres i rodzaj funkcji wójta jako 
organu gminy . Zadania wójta określone w art. 30 ustawy o samo-
rządzie gminnym z dnia 08 .03.1990r.(Dz. U. Nr 142, poz.1591) 
dotyczą dwóch sfer: wykonywania uchwał rady, wykonywania in-
nych zadań zastrzeżonych w przepisach prawa do wyłącznej właści-
wości wójta. 

Jest kierownikiem urzędu, a także zwierzchnikiem służbowym 
w stosunku do jego pracowników i kierowników gminnych jedno-
stek organizacyjnych. Art. 26a ust. 1 cytowanej wyżej ustawy sta-
nowi, iż „Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swo-
jego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę”. Zastępca wójta na 
tych samych zasadach, co wójt podlega ograniczeniom związanym z 
zakazem łączenia stanowiska z innymi. Nie może łączyć go z funk-
cją wójta lub jego zastępcy w innej gminie, członkostwem w orga-
nach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której 
jest wójtem lub zastępuje wójta, zatrudnieniem w administracji rzą-
dowej, mandatem posła lub senatora. Pełnienie funkcji przez zastęp-
cę wójta i trwanie jego stosunku pracy w urzędzie gminy związane 
jest z pełnieniem funkcji przez osobę która go powołała. W przy-
padku wygaśnięcia mandatu wójta przed upływem kadencji traci 
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również mandat do pełnienia swojej funkcji jego zastępca, gdyż 
oznacza to jego odwołanie.  

Wójt kieruje gminą i reprezentuje ją na zewnątrz. Jednooso-
bowo zarządza i ponosi odpowiedzialność zarówno w sferze spraw 
publicznoprawnych, jak i w sferze stosunków cywilnoprawnych. 
Działalność wójta dotycząca spraw publicznoprawnych obejmuje 
jego zadania i kompetencje jako organu właściwego do wydawania 
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 
administracji publicznej. Może upoważnić swojego zastępcę lub 
innych pracowników do wydawania decyzji w jego imieniu. Będą to 
decyzje wydane w jego imieniu, ponieważ tylko wójt jest organem, a 
jedynie podpisane przez osoby, które działały w jego imieniu.  

Do sfery publicznoprawnej należy również znaczny zakres 
działalności wójta, szczególniew następujących dziedzinach: oświa-
ta, ochrona środowiska, zagospodarowanie przestrzenne i innych, 
obejmujących zagadnienia z zakresu administracji publicznej. W 
tych sprawach wójt jako organ jednoosobowy wyraża swoją wolę w 
drodze zarządzeń, które podlegają nadzorowi wojewody i Regional-
nej Izbie Obrachunkowej. Inne niż organy nadzoru narzędzie praw-
nego działania w stosunku do zarządzeń wójta w sprawach z zakresu 
administracji publicznej posiada każdy, kto wykaże, że jego interes 
prawny lub uprawnienie zostały naruszone zarządzeniem wójta. 
Takiej osobie przysługuje prawo zaskarżenia zarządzenia do Na-
czelnego Sadu Administracyjnego.  

Jednoosobowe kompetencje i odpowiedzialność wójta dotyczą 
sfery stosunków cywilnoprawnych, głównie w zakresie zawierania 
umów. Oświadczenia woli w imieniu gminy, związane z zarządem 
mieniem składa jednoosobowo wójt lub działający na podstawie 
jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie lub wraz z inną 
upoważnioną przez wójta osobą. Gmina posiada majątek, którego 
stan i szczegółowe objaśnienia zawiera przedstawiana przez Wójta 
informacja o stanie mienia komunalnego wraz z projektem budżetu 
Gminy. Nabycie lub zbycie mienia komunalnego następuje na pod-
stawie odrębnie podejmowanych uchwał przez Radę określających 
zasady nabycia lub zbycia mienia komunalnego.  

Wójt wykonuje budżet gminy i ponosi odpowiedzialność za 
prowadzenie gospodarki finansowej gminy. Przygotowanie projektu 
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uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w 
zakresie jej zmian, należą do wyłącznej kompetencji wójta. Budżet 
jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Do 
czasu uchwalenia przez Radę budżetu, jednak nie później niż do 31 
marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest 
projekt budżetu przedłożony radzie. W przypadku nie uchwalenia 
budżetu w terminie, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet w 
zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w 
terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia 
budżetu przez regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki 
budżetowej jest projekt budżetu. Uchwałę budżetową Gminy, Wójt 
przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia 
jej podjęcia. Bez jego zgody rada gminy nie może wprowadzić w 
projekcie uchwały budżetowej korekt, powodujących zmniejszenie 
dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie 
deficytu. Oznacza to, że radzie gminy bez inicjatywy wójta jedynie 
przy uchwalaniu budżetu wolno wprowadzać zmiany z wyżej wy-
mienionymi ograniczeniami.  

Odpowiedzialność wójta może mieć różne formy i zakres. Je-
go działalność w sferze publicznoprawnej podlega nadzorowi ze 
strony organów państwowych. W razie sprzeczności decyzji lub 
zarządzenia wójta z prawem, może nastąpić uchylenie tych aktów 
jako nieważnych, a stronie, która wskutek ich wydania takiego aktu 
poniosła szkodę, przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach 
określonych w kodeksie postępowania administracyjnego. Za skutki 
tych decyzji odpowiada gmina. W razie powtarzającego się narusza-
nia konstytucji lub ustaw i nie zaprzestania takich działań mimo 
wezwań wojewody, Prezes Rady Ministrów może odwołać wójta. 
Ocena działalności finansowej wójta dokonywana jest przez radę 
gminy w formie absolutorium. Gdy mu go nie udzieli, jest zobowią-
zana do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania wójta. 
Uchwała o przeprowadzeniu plebiscytu w tej sprawie może być pod-
jęta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 
podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia wójtowi absolutorium. 
Uchwałę podejmuje rada bezwzględna większością ustawowego 
składu rady w głosowaniu imiennym. 
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Streszczenie: 
Przeczytawszy powyższą lekturę i zrozumiawszy jej treść 

zdobyliśmy pojęcie, jak szeroki i różnorodny zakres obowiązków 
scedował ustawodawca na gminy. Odnosząc się do dzisiejszych 
realiów gospodarczych w gminach możemy stwierdzić z całą sta-
nowczością, iż zazwyczaj zakres zadań im zleconych przewyższa ich 
możliwości finansowe.  

Ustawodawca tworząc nowe programy i reformy w strukturze 
samorządów terytorialnych narzuca mnogość obowiązków, nato-
miast najczęściej zapomina o środkach finansowych, koniecznych 
do ich realizacji. Taką prawidłowość obserwujemy od dłuższego już 
czasu nie zależnie od tego jaka formacja polityczna sprawuje rządy 
w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
Summary: 
Having read the above reading and understanding its contents, 

we have come to understand how broad and diverse the scope of 
duties was imposed by the legislature on the municipality. Referring 
to today's economic realities in the municipalities we can say with 
absolute conviction that usually the scope of tasks entrusted to them 
exceeds their financial capacity. 

The legislator, by creating new programs and reforms in the 
structure of local self-governments, imposes a multitude of duties, 
but most often forgets the financial means necessary for their im-
plementation. Such a regularity we observe for a long time no matter 
what political formation is exercised by the governments of the Re-
public of Poland. 
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Krzysztof Snoch1 

 
Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego w praktyce ratownika 

medycznego 
 
Wstęp 
Jedną z głównych przyczyn zgonów oraz niepełnosprawności 

wśród ludności stanowią urazy. Jest to grupa czynników, której wy-
stąpienie jest nagłe, przebieg niejednokrotnie bardzo dynamiczny, a 
miejsce zaistnienia nierzadko nieoczekiwane. Urazy być one spowo-
dowane różnymi mechanizmami oraz dotyczyć różnych części ludz-
kiego ciała. Ich cechą wspólną jest negatywny wpływ na zdrowie i 
funkcjonowanie osób nimi dotkniętych. Niewątpliwie jednymi z 
urazów, które mogą być najpoważniejsze w skutkach są urazy krę-
gosłupa i rdzenia kręgowego. Urazy, o ile nie doprowadzą do zgonu, 
niosą ze sobą szereg powikłań i długoterminowych konsekwencji. 
Ludzie nimi dotknięci nie rzadko potrzebują dużych nakładów fi-
nansowych oraz specjalistycznej opieki, aby uporać się z ich skut-
kami. Nie zawsze jednak jest to możliwe, gdyż urazy często prowa-
dzą do trwałej niepełnosprawności. W celu zniwelowania niepożą-
danych, negatywnych konsekwencji zdrowotnych niezbędne jest 
zapewnienie poszkodowanym profesjonalnej pomocy przedszpital-
nej. Zadanie to spełnia Państwowe Ratownictwo Medyczne.  

Poniższa praca ma na celu przybliżenie charakterystyki tychże 
właśnie urazów oraz postępowania przedszpitalnego podejmowane-
go w przypadku ich zaistnienia przez ratowników medycznych bę-
dących częścią personelu Zespołów Ratownictwa Medycznego. W 
celu dokładnego zrozumienia omawianego zagadnienia niezbędne 
jest wyjaśnienie pojęć takich jak: uraz, obrażenie oraz ratownik me-
dyczny. Mianem urazu określamy „działanie na ustrój dowolnego 
czynnika, skutkujące powstaniem uszkodzeń w obrębie komórek, 
tkanek i narządów”. Natomiast skutki powstałe w wyniku zaistnienia 
urazu nazywa się obrażeniami. Z kolej mianem ratownika medycz-
nego określa się osobę uprawnioną do wykonywania medycznych 
czynności ratunkowych, posiadającą pełną zdolność prawną, wyma-
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gane doświadczenie oraz posiadającą stan zdrowia pozwalający na 
wykonywanie tego zawodu. 
 

Budowa oraz funkcjonowanie kręgosłupa oraz rdzenia 
kręgowego – podstawowe informacje 

Ludzkie ciało w celu zachowania odpowiedniej postawy oraz 
prawidłowego funkcjonowania wymaga obecności wewnętrznego 
„rusztowania” jakim jest kręgosłup. Zbudowany on jest z kręgów w 
liczbie 33 – 34. Kręgi dzieli się według ich umiejscowienia. Na tej 
podstawie wyróżnia się: kręgi szyjne (7), kręgi piersiowe (12), kręgi 
lędźwiowe (5), kręgi krzyżowe – zrośnięte ze sobą i tworzące kość 
krzyżową (5), kręgi guziczne - zrośnięte ze sobą i tworzące kość 
guziczną (4 -5). Wszystkie kręgi są ze sobą połączone za pomocą 
stawów lub połączeń stałych. Fizjologicznie kręgosłup nie stanowi 
całkowicie prostego odcinka, lecz jest skonstruowany w ten sposób, 
iż występują w nim krzywizny skierowane w przód oraz w tył. 
Skrzywienia w przód zwane są lordozami i występują w odcinku 
szyjnym oraz lędźwiowym, natomiast skrzywienia w tył noszą na-
zwę kifoz i występują w odcinku piersiowym oraz krzyżowym. Ich 
zadanie polega na amortyzacji wszelkich obciążeń jakim podlega 
kręgosłup. Wyróżnia się również skrzywienia boczne (skoliozy), 
lecz występują one patologicznie. 

Na uwagę zasługuje budowa kręgów. Po środku każdego krę-
gu znajduje się otwór kręgowy, który otoczony jest przez część 
przednią kręgu (trzon) oraz część tylną (łuk). Kanał powstały z połą-
czenia wszystkich otworów kręgowych nazwany jest kanałem krę-
gowym. Z powierzchni łuku każdego kręgu odchodzą wyrostki. Wy-
różnia się wyrostki poprzeczne, stawowe górne oraz stawowe dolne, 
a także wyrostek kolczysty. Natomiast połączenia trzonów stanowią 
krążki międzykręgowe zbudowane z pierścienia włóknistego oraz 
jądra miażdżystego. Grubość krążków jest zależna od ich umiejsco-
wienia. Te znajdujące się w odcinku szyjnym mają ok. 3 – 4 mm 
grubości, natomiast w odcinku piersiowym dochodzi ona do ponad 1 
cm. Kolejnymi połączeniami występującymi w obrębie kręgosłupa 
są jego połączenia z czaszką. Można je podzielić na dwa piętra, z 
których górne stanowi staw szczytowo – potyliczny, natomiast w 
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skład dolnego wchodzą parzyste stawy szczytowo – obrotowe bocz-
ne oraz staw pośrodkowy. 

Jak już zostało wcześniej wspomniane otwory kręgowe tworzą 
części składowe kanału kręgowego. Kanał ten jest miejscem prze-
biegu rdzenia kręgowego. Oprócz tego znajdują się tam również 
korzenie nerwów rdzeniowych oraz opony rdzenia kręgowego. Mi-
mo iż rdzeń znajduje się wewnątrz kręgosłupa to jego segmenty nie 
są tożsame z segmentami tworzonymi przez kręgi. W przypadku 
rdzenia wyróżnia się 8 segmentów szyjnych, 12 piersiowych, 5 lę-
dźwiowych, 5 krzyżowych oraz 1 guziczny. Łącznie daje to 31 seg-
mentów. Z każdego z nich odchodzi para nerwów rdzeniowych, 
których zadaniem jest transport informacji pochodzących z recepto-
rów obwodowych oraz ich wysyłanie do efektorów. Rdzeń kręgowy 
jest strukturą o walcowatym kształcie, która ma długość ok. 50 cm i 
grubość 10 – 20 mm. W jego obrębie występują fizjologicznie dwa 
zgrubienia. Położone wyżej zgrubienie szyjne związane jest uner-
wieniem kończyn górnych, natomiast zgrubienie lędźwiowo – krzy-
żowe ma związek z unerwieniem kończyn dolnych. Elementami 
budulcowymi rdzenia są istota szara oraz istota biała. Istota szara 
składa się w głównej mierze z ciał neuronów, natomiast białą tworzą 
przede wszystkim wypustki neuronów (dendryty i aksony). Charak-
terystycznym dla budowy rdzenia jest kształt litery H widoczny w 
jego przekroju poprzecznym. Cechę tą zawdzięcza on uformowaniu 
istoty szarej, która tworzy wewnętrzną część rdzenia. Składa się ona 
z rogów przednich, tylnych oraz istoty pośredniej. W rogach przed-
nich zlokalizowane są w zdecydowanej większości komórki rucho-
we (motoneurony). Rogi tylne natomiast stanowią miejsce lokaliza-
cji komórek czuciowych. Połączenie pomiędzy oboma rogami za-
pewniane jest przez interneurony znajdujące się w istocie pośredniej. 
Funkcje pełnione przez rdzeń kręgowy są niezbędne do prawidłowe-
go funkcjonowania organizmu człowieka i zalicza się do nich: prze-
wodzenie informacji, czynność odruchową, lokomocję, czynność 
autonomiczną. Kręgosłup oraz rdzeń kręgowy stanowią niezwykle 
istotne elementy ludzkiego organizmu. Dzięki nim możliwa jest 
lokomocja, utrzymanie prawidłowej postawy, unerwienie struktur 
organizmu oraz wiele innych. Jednakże dokładniejszy opis budowy 
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oraz funkcjonowania kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego wykracza 
poza tematykę niniejszej publikacji. 

  
Najczęstsze urazy kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego 
Kręgosłup jest przystosowany do amortyzacji sił, które na 

niego działają. Jednak niektóre typy urazów zdolne są do przekro-
czenia granic wytrzymałości kręgosłupa i spowodowania obrażeń. 
Do mechanizmów urazów, które występują najczęściej zalicza się: 
nadmierny wyprost, nadmierne zgięcie, kompresję oraz rotację. Mo-
że również dojść do powstania obrażeń na skutek urazu bocznego 
lub rozciągnięcia. Niekiedy obrażeniom kręgosłupa towarzyszyć 
mogą obrażenia rdzenia kręgowego. Na szczęście ma to miejsce w 
ok. 14 % przypadków (40 % w przypadku odcinka szyjnego). Nie 
oznacza to jednak iż można zakładać, że podczas urazu rdzeń nie 
uległ uszkodzeniu. Jest wręcz odwrotnie i podejrzenie takie zawsze 
musi być brane pod uwagę. Możliwe jest również zaistnienie sytu-
acji odwrotnej, a więc obecność obrażeń w obrębie rdzenia kręgo-
wego bez zauważalnego uszkodzenia kręgosłupa. 

Uszkodzenie kręgosłupa lub rdzenia kręgowego należy podej-
rzewać u każdego poszkodowanego, który był narażony na mechani-
zmy mogące spowodować takie uszkodzenie oraz manifestującego 
objawy charakterystyczne dla tej grupy obrażeń. Do objawów takich 
zalicza się: ból szyi lub pleców, zaburzenia czucia, porażenia, tkli-
wość przy palpacji wzdłuż kręgosłupa, ból podczas poruszania się, 
niedowłady, parastezje, bezwiedne oddawanie moczu lub defekacja, 
priapizm. Uszkodzenie rdzenia kręgowego może mieć charakter 
pierwotny lub wtórny. O uszkodzeniu pierwotnym mówimy w przy-
padku obrażeń powstałych na skutek urazu (przecięcie, przerwanie, 
zmiażdżenie). Natomiast uszkodzenia wtóre powstają w wyniku 
takich zjawisk jak obrzęk, ucisk na rdzeń, niedotlenienie, hipotonia, 
przerwanie struktury naczyń dostarczających krew do rdzenia. W 
przypadku uszkodzenia rdzenia w odcinku szyjnym u poszkodowa-
nego zaobserwować można tetraplegię, a więc porażenie czterokoń-
czynowe. Natomiast w sytuacji, gdy uszkodzeniu ulegają niższe 
partie rdzenia kręgowego dojść może do paraplegi, a więc porażenia 
dwukończynowego, które najczęściej obejmuje kończyny dolne. 
Niezwykle groźnym następstwem mogącym się pojawić w sytuacji 
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uszkodzenia rdzenia kręgowego jest wstrząs rdzeniowy (dystrybu-
cyjny, względnie hipowolemiczny). Zjawisko to charakteryzuje się 
spadkiem ciśnienia tętniczego krwi, prawidłową temperaturą oraz 
zabarwieniem powłok skórnych, niestosownie spowolnionym tętnem 
w porównaniu ze wstrząsem hipowolemicznym. Obraz kliniczny 
wstrząsu rdzeniowego podyktowany są brakiem znacznego uwalnia-
nia ketecholamin (adrenalina, noradrenalina, dopamina). Sytuacja ta 
zachodzi, ponieważ uszkodzony rdzeń kręgowy nie wysyła sygna-
łów pobudzających do rdzenia nadnerczy (miejsce wydzielania amin 
katecholowych). Poniżej scharakteryzowane zostaną najczęstsze 
mechanizmy urazów. 

Mechanizmem, w których dochodzi do uszkodzenia kręgosłu-
pa na skutek sił powodujących jego patologiczne zgięcie jest mecha-
nizm zgięciowy. Oparty jest on na zasadzie nadmiernego zgięcia w 
przód na skutek siły działającej z zewnątrz. Do tego typu uszkodzeń 
dochodzi również w sytuacjach pośrednich, gdy przemieszczeniu w 
przód ulega głowa lub tułów, natomiast niższe partie ciała pozostają 
nieruchome. Siły działające od przodu i sprawiające, że głowa lub 
tułów są nadmiernie wyginane w tył charakterystyczne są dla wy-
prostnego mechanizmu urazu. Wyróżnić można dwa rodzaje tego 
mechanizmu – bezpośredni oraz pośredni. W pierwszej sytuacji do-
chodzi do odgięcia w tył na skutek np. uderzenia czołem w prze-
szkodę, natomiast do sytuacji drugiej może dojść np. w przypadku 
nagłego odgięcia głowy w tył podczas wypadku komunikacyjnego, 
w którym pojazd zostaje uderzony w tył. Innym mechanizmem ura-
zów doprowadzającym do obrażeń w obrębie kręgosłupa oraz rdze-
nia kręgowego jest mechanizm kompresyjny (zgnieceniowy). Cha-
rakteryzuje się on tym, iż siły zewnętrzne działają na kręgosłup 
wzdłuż jego osi powodując tym samym zgniecenie trzonów kręgów. 
Do sytuacji takiej dochodzi w przypadku gdy siła oddziałuje od góry 
na płat ciemieniowy lub podczas upadku z wysokości na pośladki 
lub stopy. Do obrażeń może również dojść w sytuacji nadmiernego 
skrętu głowy lub tułowia. Dochodzi wówczas do przemieszczenia 
się względem siebie części kręgosłupa. Wypadkami, które mogą 
doprowadzić do patologicznej rotacji są wypadki motocyklowe oraz 
wypadki samochodowe, w których dochodzi do "dachowania" po-
jazdu. Oczywiście, oprócz wymienionych mechanizmu występują 
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również inne, do których zaliczyć można uraz boczny oraz rozcią-
gnięcie. Do pierwszego z nich najczęściej dochodzi podczas zderzeń 
boczny, natomiast drugi charakterystyczny jest dla powieszeń. Sytu-
acji, w których może dojść do uszkodzenia kręgosłupa lub rdzenia 
kręgowego może być doprawdy wiele. Jednak najczęściej dochodzi 
do tego w przypadku wypadku komunikacyjnego, dlatego też młodzi 
ludzie podróżujący środkami komunikacji są szczególnie narażeni na 
tego typu obrażenia. Drugą grupę podwyższonego ryzyka stanowią 
osoby starsze, szczególnie te, u których występują zmiany zwyrod-
nieniowe w obrębie kręgosłupa. W ich przypadku do uszkodzenia 
może doprowadzić nawet na pozór niegroźny uraz. 

 
Postępowanie przedszpitalne 
Ratownicy medyczni docierający do poszkodowanego, w 

pierwszej kolejności powinni ocenić bezpieczeństwo, zarówno swo-
je, jak i pacjenta. Ocenie podlegać powinno otoczenie, w którym 
znajduje się poszkodowany (groźne zwierzęta, elementy konstruk-
cyjne mogące stanowić zagrożenie, zerwane linie elektryczne itp.), 
obecność agresywnych świadków zdarzenia lub członków rodziny 
uniemożliwiających udzielenie pomocy (konieczna interwencja poli-
cyjna). Do zapewnienia bezpieczeństwa stosowane muszą być rów-
nież środki ochrony indywidualnej (odzież ochronna, rękawiczki, 
maseczki, okulary). Po upewnieniu się, że bezpieczeństwo jest za-
pewnione, należy ocenić miejsce zdarzenia oraz możliwe mechani-
zmy urazów, którym mógł ulec pacjent. W przypadku gdy poszko-
dowany ma zachowaną świadomość konieczne jest zebranie wywia-
du medycznego, który jest niezwykle istotnym elementem diagno-
stycznym i jest w stanie określić jakich obrażeń należy się spodzie-
wać jeszcze przed rozpoczęciem badania fizykalnego. Niestety nie 
zawsze poszkodowany, u którego podejrzewane jest uszkodzenie 
kręgosłupa lub rdzenia kręgowego ma zachowaną świadomość, 
wówczas istotnych informacji udzielić mogą świadkowie zdarzenia. 
Jak zostało wspomniane wyżej, sytuacji w których może dojść do 
obrażeń może być wiele, i to właśnie dlatego tak istotne jest zgro-
madzenie informacji ułatwiających prawidłowe rozpoznanie. 

W postępowaniu przedszpitalnym u poszkodowanego z podej-
rzeniem omawianych obrażeń konieczne jest wykonanie oceny 
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funkcji neurologicznych. Badanie to powinno być wykonane w mia-
rę możliwości szybko i nie powinno być nadmiernie skomplikowa-
ne, gdyż chodzi jedynie o ocenę zachowania, bądź zniesienia funkcji 
pełnionych przez rdzeń kręgowy. W przypadku gdy pacjent jest 
przytomny, może poruszać kończynami oraz ma zachowane prawi-
dłowe czucie można przypuszczać, iż rdzeń kręgowy nie został 
uszkodzony. Natomiast brak prawidłowych funkcji czuciowych 
(czucie osłabione, mrowienie itp.) oraz ruchowych nasuwa podej-
rzenie wystąpienie uszkodzenia rdzenia. Poszkodowani nieprzytom-
ni mogą zareagować odsunięciem kończyny w odpowiedzi na po-
drażnienie czuciowe. Świadczy to o zachowanej funkcji rdzenia 
kręgowego.  

Każdy poszkodowany, u którego podejrzewane jest uszkodze-
nie kręgosłupa lub rdzenia kręgowego wymaga stabilizacji. Ma to na 
celu ograniczenie ruchów zachodzących w obrębie kręgosłupa i tym 
samym zapobiegnięcie pogłębianiu się istniejących obrażeń. Naj-
prostszym sposobem stabilizacji jest wykorzystanie rąk lub kolan 
ratownika. Unieruchomienie ręczne powinno utrzymywać szyję 
wzdłuż osi długiej kręgosłupa. W przypadku, gdy ratownik ma zaję-
te ręce manewr ten może wykonać przy użyciu kolan, klęcząc za 
głową poszkodowanego. Istotne jest zachowanie neutralnej pozycji 
kręgosłupa w jego części szyjnej. W tym celu często wymagane jest 
zastosowanie poduszek podkładanych pod odpowiednie miejsca. W 
przypadku osób dorosłych umiejscowiona ona musi być pod głową. 
Ważne aby grubość podkładu wynosiła 3 – 5 cm. U małych dzieci 
poduszka podsunięta musi zostać pod barki, natomiast u dzieci star-
szych manewr ten nie jest konieczny. Kolejną metodą pomocną w 
utrzymaniu stabilności kręgosłupa jest zastosowanie kołnierza orto-
pedycznego. Nie jest to jednak metoda pozwalająca na osiągniecie 
całkowitego unieruchomienia. W celu zapewnienia pełnej stabiliza-
cji konieczne jest unieruchomienie poszkodowanego na sztywnej 
desce ortopedycznej z wykorzystaniem elementów stabilizujących. 
W skład zestawu do stabilizacji kręgosłupa wchodzą: deska ortope-
dyczna, kołnierz szyjny, stabilizatory głowy montowane do deski, 
pasy mocujące poszkodowanego do deski, zestaw do udrażniania 
dróg oddechowych. Zestaw udrażniający jest konieczny, gdyż ma-
newr unieruchamiania chorego nie jest pozbawiony wad. Unieru-
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chomiony pacjent jest niezdolny do kontroli drożności własnych 
dróg oddechowych, dlatego też odpowiedzialność za to przejmuje 
ratownik medyczny, który powinien być stale obecny przy pacjencie 
i gotowy do podjęcia niezbędnych działań. Nie zawsze jednak po-
szkodowany znajduje się w pozycji dogodnej do zastosowania deski 
ortopedycznej. Można wówczas użyć noszy podbierakowych, które 
składają się z dwóch części mających możliwość wzajemnego połą-
czenia. Są one pomocne gdy niemożliwe lub niewskazane (uszko-
dzenia miednicy) jest unoszenie poszkodowanego. Nosze te wsuwa 
się pod pacjenta i wówczas łączy obie części ze sobą. Inną forma 
zabezpieczenia stabilności kręgosłupa może być kamizelka Kendric-
ka (KED). Służy ona przede wszystkim do ewakuacji pacjentów w 
pozycji siedzącej. Stabilizacji można dokonać również przy użyciu 
krótkiej deski stabilizującej. Wykorzystuje się ją w sytuacjach, gdy 
położenie poszkodowanego uniemożliwia zastosowanie standardo-
wej deski ortopedycznej, która ma większe rozmiary. Po ewakuacji 
chorego z użyciem jednej z alternatywnych metod stabilizujących 
należy go ułożyć na desce ortopedycznej i zabezpieczyć pasami. 

Jak w każdym przypadku, tak i przy stabilizacji kręgosłupa 
występują pewne wyjątki pozwalające na zastosowanie stabilizacji 
zmodyfikowanej. Można tego dokonać w dwóch przypadkach. 
Pierwszym z nich jest sytuacja gdy poszkodowany jest obarczony 
możliwością wystąpienia natychmiastowego zgonu. Wskazaniami 
do szybkiej ewakuacji poszkodowanego w takim przypadku są: 
NZK (nagłe zatrzymanie krążenia), niedrożność utrzymująca się 
pomimo udrożnionych dróg oddechowych, masywny krwo-
tok/wstrząs, obrażenia wymagające niezwłocznej interwencji. 

Drugim przypadkiem jest sytuacja bezpośrednio zagrażająca 
życiu poszkodowanego. Zaliczyć do nich można między innymi: 
pożar, niebezpieczne otoczenie, ryzyko porwania przez wodę, eks-
pozycja na toksyczne substancje, budynek objęty zagrożeniem zawa-
lenia się. 

Konieczność zastosowania modyfikacji podczas stabilizacji 
pacjenta musi zostać koniecznie odnotowana. Nie zawsze sytuacja, 
którą zastają ratownicy medyczni na miejscu zdarzenia jest sprzyja-
jąca wdrożeniu wyżej opisanych czynności. Niejednokrotnie udzie-
lając pomocy przedszpitalnej mają oni do czynienia z sytuacjami 
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szczególnymi, wymagającymi zastosowania dodatkowych manew-
rów, materiałów stabilizujących czy też pewnych zmian w przyję-
tych procedurach. Do sytuacji takich zaliczyć można między innymi: 
konieczność udzielania pomocy poszkodowanemu znajdującemu się 
w zamkniętej przestrzeni lub w wodzie; nietypowa pozycja, w której 
znalazł się poszkodowany; obecność specjalistycznej odzieży 
ochronnej, która może utrudniać wdrożenie standardowych czynno-
ści, poszkodowani nie mogący zmieścić się do sprzętu stabilizacyj-
nego (bardzo wysocy, otyli). 

Obowiązkiem służb medycznych jest oczywiście również 
przeciwdziałanie wszelkim innym obrażeniom powstałym w wyniku 
zdarzenia, któremu uległ poszkodowany. Jednak opis wszystkich 
możliwych uszkodzeń ciała wykracza poza tematykę tejże pracy. 
Warto jedynie nadmienić, iż pacjent, u którego podejrzewa się 
uszkodzenie kręgosłupa lub rdzenia kręgowego jest niejednokrotnie 
pacjentem, u którego występują różnorodne obrażenia i który wy-
maga zabezpieczenia podstawowych funkcji życiowych. Dlatego też 
ratownicy medyczni zobligowani są do oceny priorytetów podejmo-
wanych działań, w celu zapewnienia choremu szans na przeżycie lub 
jak najszybszy powrót do sprawności.  

 
Podsumowanie 
Urazy kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego stanowią grupę 

urazów mogących doprowadzić do powstania obrażeń, w wyniku 
których dojść może do nieodwracalnych powikłań zdrowotnych, 
włączając w to śmierć poszkodowanego. W związku z tym nadrzęd-
nym celem pomocy przedszpitalnej jest przeciwdziałanie skutkom 
zaistniałych patologii. Dla ratowników medycznych udzielających 
pomocy przedszpitalej niezwykle istotne jest zapewnienie stabiliza-
cji kręgosłupa, w celu zapobiegnięcia powstawaniu obrażeń wtór-
nych w wyniku ruchów uszkodzonych struktur. Czynności podej-
mowane przez służby medyczne znajdujące się na miejscu zdarzenia 
minimalizują późniejsze negatywne skutki zdrowotne, których do-
znać mogą poszkodowani. Wpływa to znacząco na jakość życia cho-
rych po wyjściu ze szpitala oraz zmniejsza koszty finansowe nie-
zbędne do powrotu do normalnego funkcjonowania. Ratownicy nie-
jednokrotnie muszą wykazywać się umiejętnością kreatywnego my-
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ślenia, gdyż sytuacje, z którymi mają styczność często odbiegają od 
tych, w przypadku których możliwe jest zastosowanie standardowe-
go postępowania. Niezbędna jest również umiejętność prawidłowej 
analizy miejsca zdarzenia oraz zbierania rzetelnego wywiadu me-
dycznego. Umiejętności te umożliwiają trafną ocenę mechanizmu w 
jakim doszło do powstania obrażeń u poszkodowanego, a co za tym 
idzie nasuwają na myśl możliwe skutki zdrowotne zaistniałego zda-
rzenia. Od ratowników medycznych wymagana jest również umie-
jętność prawidłowego posługiwania się sprzętem, którym dysponują. 
Zapewnia to szybkość oraz płynność prowadzonych działań. W po-
stępowaniu przedszpitalnym czas odgrywa niezwykle istotną rolę. 
Wszystkie przeprowadzane procedury powiny być wykonywane, tak 
aby zyskać jak najwięcej czasu, który niejednokrotnie decyduje o 
przeżyciu pacjenta. Biorąc to pod uwagę niezbędnym wręcz zdaje 
się to, aby ratownicy nieustannie praktykowali czynności wykony-
wane w ich codziennej pracy zawodowej. W tym celu przydane jest 
uczestniczenie w różnego rodzaju kursach, szkoleniach czy też 
warsztatach. Ciągłe rozwijanie umiejętności zawodowych wpisane 
jest w zawód ratownika medycznego, gdyż wszystkie czynności, 
które nie są systematycznie powtarzane ulegają stopniowemu osła-
bieniu co może mieć negatywne skutki dla poszkodowanego. Nie 
oceniona jest również specjalistyczna wiedza z zakresu anatomii 
oraz fizjologii. Pomaga to w ocenie potencjalnych skutków zdro-
wotnych mogących wystąpić na skutek obrażeń zaistniałych w danej 
części kręgosłupa.  

 
Streszczenie: 
W niniejszej pracy opisane zostało zagadnienie urazów kręgo-

słupa oraz rdzenia kręgowego. Zostało on przedstawione z perspek-
tywy działań podejmowanych przez ratowników medycznych sta-
nowiących personel Zespołów Ratownictwa Medycznego. We wstę-
pie zdefiniowane zostały pojęcia: uraz, obrażenie, ratownik medycz-
ny. Następnie przedstawione zostały podstawowe informacje z za-
kresu anatomii oraz fizjologii kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Ko-
lejną część pracy stanowi opis najczęstszych urazów. W tej części 
opisane zostały możliwe mechanizmy urazów. Następnie przedsta-
wione zostały zagadnienia związane z postępowaniem przedszpital-
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nym podejmowanym przez ratowników medycznych. Końcową 
część pracy stanowi podsumowanie, w którym zawarte zostały treści 
dotyczące istotnych informacji odnośnie postępowania ratunkowego 
w przypadku urazów kręgosłupa oraz rdzenia kręgowego. 

 
Abstract: 
This article describe the issue of spine and spinal cord inju-

ries. It was considered from the perspective of actions undertaken by 
medical rescuers who are staffed by Emergency Medical Teams. In 
the introduction were defined concepts such as: trauma, injury, med-
ical rescuer. Next, basic information on the anatomy and physiology 
of the spine and spinal cord was presented. The next part of the work 
is the description of the most common injuries. Subsequently, issues 
related to pre-hospital treatment undertaken by medical rescuers 
were presented. The final part of the work is a summary of the con-
tent of the relevant information on emergency procedures for spinal 
and spinal cord injuries. 
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Krzysztof Wołoszyn 

 
Czynności oraz prawa ratowników medycznych wynikające  

z nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
  
Wstęp  
 Fundamentem systemu Państwowego Ratownictwa Medycz-

nego są osoby wykonujące zawód Ratownika Medycznego. System 
Państwowego Ratownictwa Medycznego jest jednym z najistotniej-
szych elementów składowych systemu ochrony zdrowia. Struktura 
została powołana do realizacji jednego z zadań państwa polegających 
na zapewnieniu pomocy każdemu obywatelowi znajdującemu się w 
stanie zagrażającym życiu, zdrowiu i innych w stanach nagłych. Zasa-
dy funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego 
oraz wykonywania zawodu ratownika medycznego określa ustawa 
obowiązująca od 8 września 2006 roku. W ustawie omówiona została 
podstawowa funkcją pracy Ratownika Medycznego, którą jest rato-
wane ludzkiego życia, w stanie nagłym. W ustawie uwzględnione 
zostały również warunki jakie musi spełniać osoba chcąca podjąć 
pracę jako ratownik medyczny oraz częściowo został uregulowane 
standardy wykonywania zawodu. Określenie ogólnego zakresu czyn-
ności wykonywanych przez ratowników medycznych spowodował, że 
środowisko ratowników medycznych, a także ekspertów w tej dzie-
dzinie postuluje kompletne i bardziej precyzyjne uregulowanie zawo-
du ratownika medycznego. W wyniku zaleceń wyżej wymienionej 
grupy społecznej ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym 
doczekała się nowelizacji dnia 25 września 2015 roku, a wcielona w 
życie została dnia 1 stycznia 2016 roku.  
 

Miejsce pracy  
We wspomnianej nowelizacji ratownik medyczny może reali-

zować swoje funkcje w podmiotach leczniczych określonych w 
ustawie o działalności leczniczej. Do jednostek zdrowotnych, w 
których może pracować ratownik medyczny zaliczane są:  

Przedsiębiorstwa rozumiane w świetle przepisów ustawy z 
dnia 2 lipca 2004 roku.  
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• Instytuty badawcze  
• Fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest 

realizacja zadań w służbie zdrowia  
• Instytucje Państwowe nadzorowane przez Ministra Obrony 

Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, ministra spraw wewnętrznych  
• Jednostki wojskowe  
Poza wyżej wymienionymi jednostkami ratownicy medyczni 

mają możliwość realizacji zadań właściwych wykonywanemu za-
wodowi w ramach wszelkiego rodzaju struktur ratowniczych. Praca 
ratownika medycznego może być wykonywana w ramach ratownic-
twa wodnego, ratownictwa górniczego, ratownictwa górskiego i 
narciarskiego oraz w ramach morskiej służby poszukiwania i ratow-
nictwa. Każdy z wymienionych sektorów regulowany jest odrębną 
ustawą. Ratownictwo wodne regulowane jest ustawą z dnia 18 
sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób na obszarach wodnych. 
Ratownictwo górnicze regulowane jest ustawą z dnia 9 czerwca 
2011 roku o prawie geologicznym i górniczym. System ratownictwa 
górskiego i narciarskiego uregulowany został dnia 18 sierpnia 2011 
roku w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i zorga-
nizowanych terenach narciarskich. Morska służba poszukiwania i 
ratownictwa uregulowana została 18 sierpnia 2011 roku w ustawie o 
bezpieczeństwie morskim. W wyniku tej ustawy powstała Morska 
Służba Poszukiwania i Ratownictwa.  

Do miejsc pracy ratownika medycznego należy również zali-
czyć lotniska, izby wytrzeźwień, stanowisko dyspozytora medycz-
nego, transport sanitarny, miejsca zabezpieczeń imprez masowych, 
jednostki ochrony przeciwpożarowej zaliczane do krajowego syste-
mu ratowniczo-gaśniczego oraz jednostki podlegające Ministrowi 
Obrony Narodowej.  

Wymienione miejsca pracy są powszechnie znane i oczywiste 
w związku z czym nie wymagają analizy. Specyficznym i mało zna-
nym miejscem pracy dla ratownika medycznego jest lotnisko, które 
to w świetle ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku wymaga spełnienia 
określonych wymogów dotyczących bezpieczeństwa na lotniskach. 
Rozporządzenie ministra transportu z dnia 4 kwietnia 2013 roku 
zobowiązuje lotniska do przygotowania na wypadek zagrożeń. W 
przygotowaniach i zapobieganiu zagrożeniom na lotniskach nie-
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odzownym elementem jest udział ratownika medycznego. Wymie-
nione rozporządzenie ministra transportu określa warunki i program 
szkolenia znajdujących się na obszarze lotniska służb ratowniczo-
gaśniczych.  

Wykonywaniem zawodu ratownika medycznego określa się 
również funkcje dyspozytora medycznego, zarządzanie, organizo-
wanie i kierowanie działaniami ratowników medycznych, prowa-
dzenie działań naukowo badawczych z zakresu medycyny ratunko-
wej, wyuczenie zawodu ratownika medycznego w celu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych, organizowanie i 
prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej 
pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych. Jako 
ratownika medycznego określamy również osobę pełniącą służbę na 
stanowisku administracyjnym wykonującą czynności związane z 
przygotowaniem, organizowaniem oraz nadzorem nad udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.  

 
Zakres medycznych czynności ratunkowych 
Obowiązująca od 2006 roku ustawa o Państwowym Ratow-

nictwie Medycznym dotycząca bezpośrednio ratowników medycz-
nych określiła czynności świadczone przez ratowników medycz-
nych. Do czynności tych zaliczamy w pierwszej kolejności zabez-
pieczenie osób znajdujących się na miejscu zdarzenia oraz podej-
mowanie działań mających na celu zmniejszenie liczby ofiar oraz 
degradacji środowiska. Kolejną z funkcji ratownika jest dokonanie 
oceny stanu zdrowia pacjenta w stanie nagłym zagrażającym życiu 
oraz świadczenie usług w ramach medycznych czynności ratunko-
wych. Następną z ról ratownika medycznego jest transport osób w 
stanie zagrożenia życia do zalecanej placówki medycznej. Dalszym 
zadaniem ratownika medycznego jest utrzymywanie kontaktu z pa-
cjentem oraz udzielanie mu wsparcia psychicznego w sytuacji po-
wodującej stan zagrażający jego życiu i zdrowiu. Kolejna z seryj-
nych funkcji ratownika medycznego jest promocja zdrowia oraz 
prowadzenie zajęć z kwalifikowanej pierwszej pomocy, zakresu 
pierwszej pomocy, oraz medycznych czynności ratunkowych. 

Pierowtna ustawa o Państwowym Ratownictwie medycznym 
wskazuje zadania do realizacji, których uprawniony jest każdy ra-
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townik medyczny. Część z wymienionych działań ratowniczych 
wykonywana jest na miejscu zdarzenia. Ponieważ czynności te okre-
ślone zostały w sposób lakoniczny, Minister Zdrowia upowazniony 
został do określenia w drodze rozporządzenia, szczegółowego wy-
kazu medycznych czynności ratunkowych realizowanych przez ra-
townika medycznego, w tym czynności realizowanych pod nadzo-
rem lekarza systemu. Rezultatem tych działań było wydanie rozpo-
rzadzenia ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu medycznych czynności ratunkowych podej-
mowanych przez ratownika medycznego. W rozporządzeniu zawarty 
był wykaz czynnosci wykonywanych pod nadzorem lekarza jak i 
tych mogących być wykonanych samodzielnie. Wspomniane rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia zawierało również wykaz leków, które 
ratownik medyczny mógł podać samodzielnie. 

Treść artykułu 11 ustawy o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym była niesprecyzowana. Dnia 1 stycznia 2016 roku po wcie-
leniu w życie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym artykuł 11 ustawy ma wciąż znaczenie głównie dotyczące 
prawnych zasad wykonywania zawodu. Nadrzędnie artykuł wskazu-
je ogólnikowo przedstawiony zakres czynności do których przezna-
czony jest ratownik medyczny, dzięki czemu określony jest przed-
miot jego działlności zawodowej.Zgodnie z przedstawionymi w 
nowelzacji z dnia 25 września 2015 roku ustawy o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym realizacja zadań ratownika medycznego 
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem 
medycznych czynnosci ratunkowych udzielanych samodzielnie lub 
pod nadzorem lekarza. W drugiej kolejności rola ratownika medycz-
nego polega na zabezpieczaniu osób znajdujacych się na miejscu 
zdarzenia oraz podejmowaniu działań mających na celu ograniczenie 
liczby poszkodowanych. Trzeciorzędnym zadaniem jest transport 
osób w stani zagrożenia zycia. Kolejnym celem jest udzielanie 
wsparcia psychicznego poszkodowanemu. Następną z wymienio-
nych funkcji ratownika medycznego jest okół czynności określanych 
ogólnie promocją zdrowia oraz edukacją zdrowotną.  

Poprzednie obowiązujące przez lata wyliczenie czynności 
medycznych było zamknięte, co jest znaczną różnicą w stosunku do 
spisu czynności, które znalazły się w ustawie po nowelizacji. W 
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nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym obo-
wiązującej od 1 stycznia 2016 roku wykaz czynności ma charakter 
otwarty. Otwarty charakter katalogu czynności medycznych daje 
ratownikom medycznycznym możliwośc świadczenia swych usług 
w ramach posiadanych przez siebie kompetencji. Fakt, iż zakres 
czynności zawodowych wykonywanych przez ratownika stał się 
bardziej elastyczny jest niewątpliwie krokiem w słusznym kierunku 
rozwoju świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratowników, a 
przez to działalności leczniczej.  

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
definiuje świadczenia zdrowotne jako czynności służące zachowa-
niu, przywracaniu bądź ratowaniu zdrowia lub inne działania wyni-
kające z dalszych procesów leczenia. Działalność lecznicza polega 
również na realizacji działań naukowych, realizacji ogółu czynności 
związanych z promocją zdrowia oraz rozwojem sposobów leczenia 
oraz technologii medycznej. Nietypowym dla innych zawodów me-
dycznych rodzajem świadczeń zdrowotnych, do których przezna-
czony jest personel ratownictwa medycznego jest wykonywanie 
medycznych czynności ratunkowych. Mianem medycznych czynno-
ści ratunkowych określa się działania świadczone przez jednostki 
Państwowego Ratownictwa Medycznego w warunkach pozaszpital-
nych mające na celu zachowanie podstawowych czynności parame-
trów życiowych u osoby znajdującej się w nagłym stanie zagrażają-
cym jego życiu. Świadczenia zdrowotne udzielane przez Ratowni-
ków Medycznych są realizowane zgodnie z rodzajem działalności 
dysponenta, w skład którego wchodzi zespół. Zakres świadczeń ra-
towniczych dotyczących zabezpieczenia poszkodowanego na miej-
scu zdarzenia oraz transport pacjenta do odpowiedniej placówki 
medycznej, z uwzględnieniem wsparcia psychicznego ze strony ra-
townika medycznego nie uległ zmianie w stosunku do pierwotnego 
rozporządzenia. Definiowanie obszaru działań ratowników medycz-
nych również nie uległo żadnym zmianom. Miejscem zdarzenia 
wciąż określa się przestrzeń w której to doszło do zdarzenia skutku-
jącego nagłym zagrożeniem zdrowotnym. Do miejsca zdarzenia 
zalicza się również obszar na którym rozciągają się skutki zagroże-
nia życia. W piątym punkcie wykazu czynności nastąpiła zmiana 
dotychczasowych sprecyzowanych pojęć dotyczących prowadzenia 
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zajęc z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, pierwszej pomo-
cy oraz medycznych czynności ratunkowych na bardziej ogólne 
pojęcia takie jak edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Wyjaśnie-
nie podanych pojęć nie jest zawarte w ustawie o Państwowym Ra-
townictwie Medycznym. Pojęcia takie jak promocja zdrowia wyja-
śnia ustawa o działalności leczniczej. Wspomniane pojęcie definio-
wane jest jako proces pozwalający jednostkom i grupom społecznym 
na powiększenie wpływu nad uwarunkowaniami zdrowia w celu 
znacznej poprawy ich stanu zdrowia, oraz sprzyjający rozwijaniu 
zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych 
i osobniczych czynników prowadzących do poprawy zdrowia. W 
skład promocji zdrowia wchodzi organizacja ochrony, edukacja 
zdrowotna, a także profilaktyka. 

Powierzchowne definiowanie medycznych czynności ratun-
kowych wymagało doprecyzowania w rozporządzeniu wykonaw-
czym Ministra Zdrowia. Rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2006 
roku uchylono 1 stycznia 2007 roku. Nowe rozporządzenie wyko-
nawcze nie zostało wydane, do dnia 20 kwietnia 2016 roku co było 
ważnym problemem. Brak rozporządzenia sprawiał, że nie było pod-
staw prawnych określających czynności jakie może wykonywać 
ratownik medyczny oraz jakie leki może legalnie podawać. Dnia 20 
kwietnia wydano rozporządzenie dotyczące medycznych czynności 
ratunkowych i świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika 
medycznego. Rozporządzenie weszło w życie dnia 12 maja 2016 
roku. Rozporządzenie określiło zakres świadczeń zdrowotnych in-
nych niż medyczne czynności ratunkowe, które mógł realizować 
ratownik medyczny. Przedstawiona została również sfera medycz-
nych czynności ratunkowych, które mogą być świadczone przez 
ratownika medycznego samodzielnie bądź pod nadzorem lekarza 
systemu. Medyczne czynności ratunkowe samodzielnie świadczone 
przez ratownika medycznego określone zostały szczegółowo w za-
łączniku numer 1. Z kolei medyczne czynności ratunkowe realizo-
wane pod opieką lekarza określone zostały w załączniku numer 2. 
Świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe 
wykonywane samodzielnie określone zostały w załączniku numer 3. 
Załącznik numer 4 dotyczy świadczeń medycznych wykonywanych 
na zlecenie. 
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Do medycznych czynności ratunkowych, które ratownik wy-
konuje samodzielnie zalicza się ocenę stanu pacjenta, prowadzenie 
zaawansowanej resuscytacji krążeniowo oddechowej, układanie 
pacjenta w pozycji właściwej dla stanu pacjenta oraz obrażeń i ura-
zów, których doznał. W zakresie obowiązków ratownika medyczne-
go leży również bez przyrządowe przywracanie drożności dróg od-
dechowych, prowadzenie tlenoterapii czynnej oraz wspomaganie 
oddechu pacjenta metodami przyrządowymi jak i bez przyrządowy-
mi, wykonanie intubacji dotchawiczej, prowadzenie wentylacji nie-
inwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia, odsysanie wydzieliny z 
dróg oddechowych, wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie 
EKG lub zapisu kardiomonitora, wykonanie defibrylacji zautomaty-
zowanej, wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w brady-
arytmiach, wykonanie i ocena zapisu EKG, tamowanie krwawień 
zewnętrznych,oznaczanie parametrów krytycznych, monitorowanie 
czynności układu oddechowego, opatrywanie ran, odbarczenie odmy 
prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej, wykonanie kaniulacji żył 
obwodowych oraz żyły szyjnej zewnętrznej, podawanie leków drogą 
dożylną, domięśniową, podskórną, doustną, podjęzykową, wziewną, 
dotchawiczą, doodbytniczą oraz doszpikową, wykonanie dojścia 
doszpikowego, stabilizajia złamań, zwichnięć oraz skręceń, stabili-
zacja kręgosłupa, przeprowadzenie segregacji medycznej, odbieranie 
porodów, transport pacjenta, sprawdzenie temperatury głębokiej 
pacjenta.  

Do świadczeń ratownika medycznego należy również podaż 
leków o przeróżnym działaniu. Ratownicy mogą obenie podawać 47 
leków. Są to leki obniżające ciśnienie krwi, przeciwbólowe, naser-
cowe, przeciwuczuleniowe rozszerzające oskrzela, , uspokajające 
oraz przeciwzakrzepowe. W porównaniu do rozporządzenia z 2006 
roku wejście w życie nowelizacji z dnia 1 stycznia 2016 roku istot-
nie zwiększyło liczbę leków, które mogą podawać ratownicy me-
dyczni. W skład leków podawanych przez ratowników zalicza się 
między innymi : Adrenalina 0,1% amp. 1ml 15 amp., Astmopent 
amp. 0,5mg/ml 2 amp.,Atropina 0,5 mg amp. 1ml 6 amp. , Betaloc 
amp. 10mg/ml 3 amp., Calcium Chloratum 10% amp. 10ml 3 amp. 
,Chorssuscolin fiol. 200mg 1 fiolka, Clemastin amp. 1mg/ml 3 amp., 
Cordarone amp. 50mg/ml 2 amp., Corhydron fiol. 100mg 5 fiolki, 
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Dexaven amp. 4mg 6 amp., Dexaven amp. 8mg 6 amp. , Dopamina 
amp. 4% 7 amp., Ebrantil amp. 5mg/ml 3 amp., Ephedrinum hy-
drochloricum amp. 25mg/1ml 3 amp., Fenactil amp. 0,025g/ml 3 
amp., Fenicort fiol. 25mg 3 fiolki, Furosemid amp. 20mg/2ml 4 
amp., Gelafuzine opak. 500ml 2 szt., Glucoza 20% amp. 10ml 6 
amp., Glucoza 40% amp. 10ml 7 amp., Glucoza 5% opak. 250ml 2 
szt., Haloperidol amp. 5mg/ml 3 amp., Heparyna fiol. 25tys. 1 fiol-
ka, Hydroxyzyna amp. 50mg/ml 3 amp., Ketonal amp. 100mg/ml 7 
amp., Lekoptin, Isoptin amp. 5mg/2ml 3 amp., Levonor amp. 
4mg/4ml 3 amp., Mannitol 20% opak. 250ml 1 szt., Metoclopramid 
0,5% amp. 10mg/2ml 3 amp., NaCl 0,9% amp. 10ml 20 amp., NaCl 
0,9% opak. 500ml 2 szt., NaCl 0,9% opak. 250ml 4 szt., Nalokson 
0,4mg/1ml 3 amp., Natr. Bicarbonicum 8,4% amp. 20ml 7 amp., No-
Spa amp. 40mg/2ml 3 amp., Papaweryna amp. 40mg/2ml 8 amp., 
Phenazolina amp. 50mg/ml 3 amp., Polopiryna S tabl. 300mg 1 li-
stek, Poltram amp. 50mg/1ml 3 amp., Poltram 100mg/2ml 3 amp., 
Propranolol amp. 1mg/ml 3 amp., PWE opak. 500ml 2 szt., Pyralgi-
na amp. 2,5g/5ml 2 amp., Salbutamol amp. 0,5mg/ml 5 amp., Spa-
smalgon amp. 5ml 8 amp., Theophilllinum opak. 300mg/250ml 1 
opak., Theospirex amp. 20mg/ml 3 amp., Thiopental fiol. 500mg 1 
fiolka.  

Załącznik numer 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczą-
cy medycznych czynności ratunkowych dotyczy czynności, które 
ratownik medyczny może wykonać pod nadzorem lekarza systemu. 
Do czynności tych zaliczamy wykonywanie intubacji dotchawiczej z 
użyciem środków zwiotczających, cewnikowanie pęcherza moczo-
wego, podawanie leków, zakładanie sondy żołądkowej i płukanie 
żołądka, po zabezpieczanie drożności dróg oddechowych, wykony-
wanie bądź asystowanie przy czynnościach medycznych wymienio-
nych lub niewymienionych w załączniku numer 1. 

Omówione w załączniku numer 3 świadczenia zdrowotne inne 
niż medyczne czynności ratunkowe, które ratownik medyczny ma 
prawo wykonywać samodzielnie obejmują 29 rodzajów działań po-
krywających się z czynnościami spisanymi w załączniku numer 1. 
Załącznik numer 3 zawiera jednak również świadczenia takie jak 
cewnikowanie pęcherza moczowego jak również pobieranie krwi 
żylnej oraz włośniczkowej do badań diagnostycznych. Przedstawio-



273 
 

ne w załączniku numer 4 świadczenia zdrowotne wykonywane na 
zlecenie przez ratownika medycznego obejmują asystowanie przy 
zabiegach chirurgicznych jak również wszystki świadczenia okre-
ślone we wszystkich poprzednich załącznikach. Rozporządzenie 
obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku rózni się od rozporzą-
dzenia z 2006 roku tym, że w pierwotnym wymienione zostały jedy-
nie wykazy dotyczące medycznych czynności ratunkowych wyko-
nywanych samodzielnie przez ratownika medycznego bądź pod nad-
zorem lekarza systemu. W rozporządzeniu z dnia 25 września 2015 
roku uwzględnione zostały również czynności medyczne odmienne 
od czynności z zakresu medycyny ratunkowej. Fakt ten wynika z 
tego, iż wykonywanie zawodu ratownika medycznego jest obecnie 
możliwe poza jednostkami podlegającymi Państwowemu Systemowi 
Ratownictwa Medycznego. 

Ratownik medyczny ma obowiązek wykonywać konkretne 
czynności medyczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 20 kwietnia 2016 roku sprawie medycznych czynności ratun-
kowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności 
ratunkowe. Na uwagę zasługuje fakt iż część czynności realizowa-
nych przez ratownika medycznego musi być prowadzona pod nadzo-
rem lekarza systemu. Lekarzem systemu określa się w związku z 
ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, osobę która uzy-
skała tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej bądź 
ukończyła co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycy-
ny ratunkowej. Do dnia 31 grudnia 2020 roku lekarzem systemu 
może być osoba, która przepracowała ponad 3000 godzin w wyko-
nywaniu zawodu lekarza w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespo-
le ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa me-
dycznego lub izbie przyjęć szpitala. Bądź posiada tytuł specjalisty, 
specjalizację bądź ukończyła drugi rok specjalizacji z zakresu pedia-
trii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, anestezjologii i inten-
sywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub chirurgii 
dziecięcej. 
 

Odstąpienie od świadczeń zdrowotnych przez ratownika 
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym w znowe-

lizowanym artykule 11 określa czynności zawodowe ratowników 
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medycznych oraz miejsce ich wykonywania. Określa również nad-
rzędne obowiązki zawodowe ratowników medycznych, które są 
fundamentalnymi standardami wykonywania zawodu ratownika 
medycznego. Wspomniane wartości stanowią odpowiednika praw 
pacjenta, który to nie został zdefiniowany w polskim ustawodaw-
stwie. Prawa pacjenta są ściśle powiązane z korzystaniem ze świad-
czeń zdrowotnych. Pacjentem Polskie prawo definiuje każdą osobę 
korzystającą ze świadczeń zdrowotnych bez znaczenia czy pobierane 
świadczenia są odpłatne bądź nie. Każdy ratownik ma obowiązek 
udzielenia pomocy poszkodowanemu. Nowelizacja ustawy o Pań-
stwowym Ratownictwie medycznym z dnia 1 stycznia 2016 roku 
zezwala jednak na odstąpienie od świadczenia czynności zdrowot-
nych oraz medycznych czynności ratunkowych jeśli nie występuje 
ryzyko utraty życia bądź znacznego pogorszenia stanu zdrowia pa-
cjenta. We wspomnianej sytuacji Ratownik Medyczny ma obowią-
zek odnotować w dokumentacji medycznej przyczynę niepodjęcia 
bądź odstąpienia od medycznych czynności ratunkowych. Ratownik 
medyczny ma jednak obowiązek udzielać pomocy poszkodowanemu 
jeśli znajduje się on w sytuacji zagrażającej jego życiu, za wyjątkiem 
sytuacji, w których to podjęcie działań przez ratownika może zagro-
zić jego własnemu bezpieczeństwu.  
 

Podsumowanie 
Podsumowując, rozszerzona regulacją ustawa o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym z dnia 1 stycznia 2016 roku, zmieniła 
znacznie spis czynności wykonywanych w ramach pracy ratownika 
medycznego. Znacznej zmianie uległ katalog świadczeń realizowa-
nych przez ratowników medycznych pozwalający im wykonywać 
swoje zadania wedle posiadanych kompetencji. W nowelizacji 
uwzględniony został również wykaz miejsc, w których pracę może 
podjąć ratownik medyczny. Znowelizowane przepisy pozwalają 
ratownikom medycznym na podjęcie pracy w miejscach innych niż 
związane z państwowym Ratownictwem Medycznym. Wprowadzo-
ne zmiany są zdecydowanie korzystne dla pracowników służby 
zdrowia.  
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Streszczenie:  
Dnia 1 stycznia 2016 roku wprowadzona został nowelizacja 

ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. W wyniku zna-
czącej nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycz-
nym, osoby wykonujące zawód ratownika medycznego obowiązują 
nowe podstawy prawne oraz nowe obowiązki wobec pacjentów. 
Nowe przepisy wprowadzają również ustawowe zobowiązana do 
przestrzegania praw pacjenta przez personel medyczny. Niniejszy 
artykuł przedstawia najistotniejsze zmiany wynikające z nowelizacji 
z dnia 1 stycznia 2016 roku ustawy o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym mające wpływ na pracę ratowników medycznych. W 
pracy omówione zostały nowe regulacje ustawowe dotyczące zakre-
su czynności zawodowych ratowników medycznych oraz ich obo-
wiązki względem pacjenta. 

Słowa kluczowe: ratownictwo medyczne, ustawa o państwo-
wym ratownictwie medycznym, medyczne czynności ratunkowe 

 
Abstract:  
On 1 January 2016 an amendment to the Act on State Medical 

Rescue was introduced. As a result of the significant amendment of 
the Act on State Medical Rescue, medical practitioners are subject to 
new legal bases and new obligations to patients. The new legislation 
also introduces a statutory obligation to respect patients' rights by 
medical personnel. This article presents the most important changes 
resulting from the amendment of the Act on State Medical Rescue of 
January 1, 2016 affecting the work of medical rescuers. The work 
discusses the new statutory regulations concerning the scope of pro-
fessional activities of medical rescuers and their responsibilities to-
wards the patient. 

Keywords: emergency medical services, The Law of National 
Medical Emergency services, rescue activities 
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Pomoc prawna z urzędu w sprawach cywilnych jako  
zapewnienie komunikacji pomiędzy stroną postępowania,  

a prawem 
 
Wstęp 
Zgodnie z art. 45ust. 1 Konstytucji RP1, każdy ma prawo do 

sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 
Zapewnienie skuteczności w/w postanowienia ustawy zasadniczej 
pociągało za sobą konieczność stosownych uregulowań prawnych 
zapewniających każdemu prawo do sprawiedliwego procesu, w 
szczególności w sytuacji gdy przedmiot sprawy jest zawiły lub kon-
sekwencją przegranego sporu sądowego może być dla danej osoby 
długoletnie pozbawienie wolności. 

A zatem celem instytucji pomocy prawnej z urzędu jest umoż-
liwienie stronom sporu sądowego podjęcia skutecznej obrony, opar-
tej o argumenty merytoryczne, mające istotne znaczenie dla roz-
strzygnięcia. 

Niniejszy artykuł stanowi krótką charakterystykę instytucji 
pomocy prawnej z urzędu w sprawach cywilnych, z uwzględnieniem 
praw i obowiązków profesjonalnego pełnomocnika. Jednocześnie 
autor zaznacza, iż w/w instytucja została omówiona na przykładzie 
zawodu adwokata. 

 
1. Pełnomocnik z urzędu 
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż jak zauważa A. 

Zieliński2, w polskim systemie prawnym przyjęto zasadę odpłatności 
wymiaru sprawiedliwości, wobec czego zwolnienie od ponoszenia 
kosztów sądowych stanowi wyjątek od w/w zasady. W praktyce 
sądy korzystają z możliwości zwolnienia strony od kosztów sądo-

                                                 
1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, 

Dz.U.2002.28.319. ze zm.). 
2 A. Zieliński [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 228 i n. 
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wych niezwykle rzadko, dokładnie zbadawszy czy faktycznie wy-
stępują ku temu przesłanki. Nie mniej jednak, jak wskazuje ten au-
tor, zasada odpłatności postępowania sądowego może stać w 
sprzeczności z art. 45 Konstytucji RP, gdyż strona, której sytuacja 
finansowa jest zła, może zostać pozbawiona prawa do sądu. W oce-
nie A. Zielińskiego, w takiej sytuacji sądy powinny, w zależności od 
konkretnego przypadku, zwolnić stronę od kosztów sądowych w 
całości lub w części, a także, jeżeli jest to konieczne, ustanowić dla 
niej profesjonalnego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy 
prawnego. 

Zgodnie bowiem z art. 117 § 1 k.p.c.3, „Strona zwolniona 
przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać 
się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego”. A zatem, pełno-
mocnikiem z urzędu może zostać ustanowiony wyłącznie adwokat 
lub radca prawny. W tym celu adwokat musi złożyć do właściwej 
Okręgowej Rady Adwokackiej wniosek o umieszczenie go na liście 
pełnomocników z urzędu w sprawach karnych, cywilnych, w któ-
rych mieszczą się także sprawy administracyjne, lub w obu. Stosow-
ne listy pełnomocników z urzędu prowadzone sąd przez Okręgowe 
Rady Adwokackie (w zakresie spraw cywilnych i administracyj-
nych) oraz sądy (w zakresie spraw karnych), należy bowiem wska-
zać, iż w przypadku wydania przez sąd postanowienia o ustanowie-
niu stronie pełnomocnika z urzędu w sprawie cywilnej, personalia 
danego adwokata wskazuje ORA, podczas gdy w sprawach karnych 
czyni to właściwy sąd4. 

                                                 
3 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilne-

go, Dz.2014.101. ze zm.). 
4 Jednocześnie należy mieć na względzie treść art. 117 3 § 2 k.p.c., 

zgodnie z którym „Właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgo-
wej izby radców prawnych, wyznacza adwokata lub radcę prawnego nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch tygodni, zawiadamia-
jąc o tym sąd. W zawiadomieniu właściwa okręgowa rada adwokacka lub 
rada okręgowej izby radców prawnych wskazuje imię i nazwisko wyzna-
czonego adwokata lub radcy prawnego oraz jego adres do doręczeń”. 
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2. Przesłanki ustanowienia pełnomocnika z urzędu 
Obok zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w czę-

ści, przepis art. 117 k.p.c. przewiduje także jeszcze dwie przesłanki 
ustanowienia pełnomocnika z urzędu, tj. wykazanie przez stronę, że 
nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub rad-
cy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i 
rodziny (§ 2) lub też wykazanie przez osobę prawną lub inną jed-
nostkę organizacyjną, której ustawa przyznaje zdolność sądową, że 
nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagrodze-
nia adwokata lub radcy prawnego (§ 3) albo też, uznanie przez sąd, 
że udział w sprawie adwokata lub radcy prawnego jest potrzebny (§ 
4). Jak trafnie zauważa A. Zieliński5, wyrokiem z dnia 16 czerwca 
2008 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt: P 37/07, Trybunał Kon-
stytucyjny orzekł o niezgodności art. 117 § 1 k.p.c. z Konstytucją w 
części obejmującej zwrot „zwolnienia przez sąd od kosztów sądo-
wych w całości lub w części”. Powyższy wyrok oznacza, że zwol-
nienie od kosztów sądowych nie stanowi już przesłanki niezbędnej 
do ustanowienia dla strony pełnomocnika z urzędu6. Dlatego też w 
treści § 2 i 3 art. 117 k.p.c. uregulowana została możliwość ustano-
wienia pełnomocnika z urzędu dla strony niezwolnionej od kosztów 
sądowych. Zgodnie bowiem z treścią w/w przepisu – „§ 2. Osoba 
fizyczna, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się 
domagać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży 
oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść kosz-
tów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku 
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. § 3. Osoba prawna lub 
inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność są-
dową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może się do-
magać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli wykaże, 
że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów wynagro-
dzenia adwokata lub radcy prawnego”. 

                                                 
5 A. Zieliński [w:] A. Zieliński (red.), Kodeks postępowania cywilnego. 

Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2012, s. 228 i n. 
6 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16.06.2008 r., P 37/07, 

opubl. OTK-A 2008, nr 5, poz. 80. 
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Jak wskazuje A. Zieliński7, w przypadku złożenia wniosku o 
ustanowienie pełnomocnika z urzędu, podstawa zwolnienia strony 
postępowania od kosztów sądowych, jak również zakres tego zwol-
nienia nie ma znaczenia. A zatem zawsze gdy strona została zwol-
niona od kosztów sądowych w całości lub w części na mocy ustawy 
lub postanowienia sądu, wniosek ten winien zostać uwzględniony. 
Jednakże do swobodnej oceny sądu należy kwestia potrzeby udziału 
w sprawie adwokata lub radcy prawnego. Zdaniem tego autora, po-
trzeba taka powstaje w szczególności gdy strona wykazuje niepo-
radność w prowadzeniu sprawy lub gdy sprawa jest skompilowana 
pod względem prawnym bądź faktycznym, albo gdy strona jest po-
zbawiona wolności. Co więcej, uznanie przez sąd, że udział profe-
sjonalnego pełnomocnika jest w sprawie potrzebny nie podlega po-
nownej ocenie i jest dla sądu wiążące w tym sensie, że sąd nie może 
w tej samej sprawie zmienić swojej decyzji o ustanowieniu adwoka-
ta lub radcy prawnego, jeżeli nie nastąpiła zmiana okoliczności sta-
nowiących przesłanki przyznania stronie w/w pełnomocnika8. Nadto 
jak wskazuje A. Zieliński, sąd w tej kwestii działa z urzędu i nie jest 
związany stanowiskiem samej strony, nawet w sytuacji gdyby 
oświadczyła ona, że zrzeka się adwokata lub wnosi o uchylenie po-
stanowienia o ustanowieniu pełnomocnika z urzędu. Niedopuszczal-
ność powyższego wniosku nie oznacza jednak, iż strona nie może 
starać się o zmianę wyznaczonego dla niej adwokata, co powinno 
nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, do których zaliczyć można 
np. utratę zaufania strony do jej pełnomocnika będące rezultatem 
nierzetelnego działania tego drugiego. Należy jednocześnie podkre-
ślić, iż celem ustanowienia pełnomocnika z urzędu strona powinna 
złożyć do sądu stosowny wniosek, gdyż w tym zakresie sąd nie mo-
że działać z urzędu, co nie wyklucza możliwości sądu zwrócenia 
uwagi stronie na przysługujące jej uprawnienia (art. 212 k.p.c.). Nie 
mniej jednak, zgodnie z art. 120 k.p.c., sąd cofnie ustanowienie peł-
nomocnika z urzędu, jeżeli okaże się, że z okoliczności, na podsta-
wie których je przyznano, ni istniały lub przestały istnieć. 

                                                 
7 A. Zieliński, jw. s. 228 i n. 
8 Tamże 
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Sąd nie jest związany żądaniem strony ustanowienia dla niej 
adwokata lub radcy prawnego, może zatem, wedle uznania, ustano-
wić albo adwokata albo radcę prawnego. Podobnie sąd, czy też 
Okręgowa Rada Adwokacka w sprawach cywilnych, nie jest zwią-
zany żądaniem strony ustanowienia dla niej pełnomocnika wskaza-
nego z imienia i nazwiska. Nie mniej jednak, jeżeli strona wykaże 
przyczyny dla których wnosi o ustanowienie konkretnego pełno-
mocnika i nie istnieją przyczyny uniemożliwiające jego wyznacze-
nie, sąd, jak również Okręgowa Rada Adwokacka powinny wziąć 
pod uwagę wniosek strony i w miarę możliwości ustanowić dla niej 
wskazanego pełnomocnika. Niejednokrotnie bowiem zdarza się, że 
strona korzystała już z usług danego adwokata, czy to występujące-
go z urzędu, czy też z wyboru i darzy go zaufaniem zapewniającym 
zgodną współpracę. Należy bowiem wskazać, iż zgodnie z treścią 
art. 1173 § 3 k.p.c., jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata lub 
radcę prawnego, właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okrę-
gowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumie-
niu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy adwo-
kata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę. 

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu może nastąpić przed 
wytoczeniem powództwa lub w toku postępowania, jak również w 
postępowaniu apelacyjnym albo kasacyjnym. Należy jednak wska-
zać, iż zgodnie z art. 871 k.p.c. w postępowaniu przed Sądem Naj-
wyższym (w tym także do sporządzenia skargi kasacyjnej) obowią-
zuje zastępstwo stron przez adwokatów lub radców prawnych. A 
zatem wydaje się, iż w/w przymus adwokacko-radcowski stanowi 
kolejną przesłankę wyznaczenia pełnomocnika z urzędu, gdyż strona 
nie może samodzielnie sporządzić i podpisać skargi kasacyjnej ani 
też występować przed Sądem Najwyższym. 

Niezwykle istotnym jest wskazanie, iż złożenie przez stronę 
wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie ma wpływu na 
bieg terminów do wniesienia środków odwoławczych takich jak 
apelacja czy zażalenie9. Nie mniej jednak, w razie zgłoszenia przez 
stronę wniosku o doręczenie wyroku sądu drugiej instancji z uzasad-

                                                 
9 Tak: Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 września 2009 r., II 

UZ 51/01.  
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nieniem w celu wniesienia skargi kasacyjnej oraz wniosku o usta-
nowienie adwokata, odpis tego wyroku sąd doręcza ustanowionemu 
pełnomocnikowi10 i dopiero od tego momentu biegnie termin do 
złożenia skargi kasacyjnej (art. 124 § 3 i 4 k.p.c.). 

Z oczywistych względów ustanowienie adwokata wygasa 
wraz ze śmiercią strony, która je uzyskała. Jednakże nawet w po-
wyższym przypadku, adwokat powinien podjąć czynności niecier-
piące zwłoki. Z kolei w przypadku przemijającej niemożności wy-
konywania czynności przez ustanowionego adwokata lub też w razie 
wystąpienia trwałej przeszkody, dziekan właściwej Okręgowej Rady 
Adwokackiej z urzędu wyznacza zastępcę adwokata. Decyzja ta jest 
wydawana także w razie skreślenia ustanowionego adwokata z listy 
adwokatów (np. w razie jego śmierci lub pozbawienia prawa wyko-
nywania zawodu). Decyzja dziekana stanowi upoważnienie adwoka-
ta – zastępcy do prowadzenia spraw (art. 371 ust. 2 ustawy Prawo o 
adwokaturze)11. 

 
3. Prawa i obowiązku pełnomocnika z urzędu 
Zgodnie z treścią Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu12, adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe 
według najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumienno-
ścią i gorliwością. Nadto w/w Kodeks Etyki Adwokackiej zobowią-
zuje adwokata do obrony interesów swojego klienta w sposób od-
ważny i honorowy, czuwania nad biegiem sprawy i informowania 
klienta o jej wyniku i postępach, a także do dążenia do rozstrzygnięć 
pozwalających zaoszczędzić klientowi kosztów, jak również dora-
dzania klientowi ugodowego zakończenia sprawy, gdy jest to uza-
sadnione jego interesem. Jakichkolwiek wątpliwości nie ulega fakt, 
iż w/w obowiązki adwokata dotyczą postępowania wobec klientów z 
wyboru, jak również z urzędu. A zatem, pomimo faktu, iż co do 

                                                 
10 Tak: Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 października 2005 r., 

V CZ 112/05. 
11 Ustawa z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze, 

Dz.U.2016.1999. ze zm. 
12 Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 14 

grudnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwo-
kackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). 
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zasady adwokat nie ma wpływu na to w jakiej sprawie zostanie usta-
nowiony z urzędu, wszelkie podejmowane przez niego działania 
winny być rzetelne, profesjonalne oraz poprzedzone wnikliwą anali-
zą stanu prawnego i faktycznego sprawy.  

Jednocześnie należy wskazać, iż adwokat wyznaczony z urzę-
du ma obowiązek działać na rzecz swojego klienta do prawomocne-
go zakończenia postępowania, tj. do wydania wyroku przez sąd II 
instancji, przy czym jest on także uprawniony do złożenia wniosku o 
doręczenie uzasadnienia przez sąd II instancji, chyba, że z postano-
wienia sądu wynika, że obowiązek zastępowania strony ustaje wcze-
śniej (art. 118 § 2 k.p.c.). Oznacza to,iż w sytuacji gdy adwokat zo-
stał wyznaczony w toku postępowania przed sądem I instancji, ma 
on także obowiązek wniesienia apelacji od niekorzystnego dla jego 
klienta wyroku, chyba, że klient zwolni go z tej powinności. Jak 
bowiem wynika z § 56 Kodeksu Etyki Adwokackiej, „Na zaniecha-
nie wniesienia środka odwoławczego adwokat obowiązany jest uzy-
skać zgodę klienta, w miarę możliwości pisemną. Brak tej zgody, 
niemożność jej uzyskania lub odmowę klienta jej udzielenia adwo-
kat powinien niezwłocznie udokumentować pisemnie w aktach 
sprawy”. W praktyce jednak oznacza to, że adwokat musi sporządzić 
każdy, z wyjątkiem skargi kasacyjnej, środek odwoławczy, jeżeli nie 
uda mu się uprzednio uzyskać zgody klienta na zaniechanie jego 
wnoszenia. 

Nieco inaczej, jednakże, przedstawia się obowiązek sporzą-
dzenia przez adwokata skargi kasacyjnej. Jak bowiem trafnie wska-
zał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 września 2000 roku, adwo-
kat i radca prawny ustanowiony dla strony przez sąd może odmówić 
sporządzenia skargi kasacyjnej, jeżeli byłaby ona niedopuszczalna 
lub oczywiście bezzasadna13. Tożsame uregulowanie zawiera także 
art. 118 § 5 k.p.c., zgonie z którym jeżeli adwokat lub radca prawny 
ustanowiony w związku z postępowaniem kasacyjnym lub postępo-
waniem ze skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawo-
mocnego orzeczenia, nie stwierdza podstaw do wniesienia skargi, 
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić na piśmie o tym stronę 

                                                 
13 Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 września 

2000 r., III CZP 14/00. 
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oraz sąd, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zawia-
domienia go o wyznaczeniu. Do zawiadomienia adwokat lub radca 
prawny dołącza sporządzoną przez siebie opinię o braku podstaw do 
wniesienia skargi. Opinia nie jest załączana do akt sprawy i nie jest 
doręczana stronie przeciwnej.  

Należy jednak wskazać, iż w/w opinia musi być sporządzona 
z zachowaniem zasad rzetelności, a jej wnioski winny wynikać z 
dokładnej analizy stanu faktycznego i prawnego sprawy. Zgodnie 
bowiem z treścią § 6 art. 124 k.p.c., jeżeli opinia, o której mowa w § 
5, nie została sporządzona z zachowaniem zasad należytej staranno-
ści, sąd zawiadamia o tym właściwy organ samorządu zawodowego, 
do którego należy adwokat lub radca prawny. W takim przypadku 
właściwa okręgowa rada adwokacka lub rada okręgowej izby rad-
ców prawnych wyznaczy innego adwokata lub radcę prawnego. 

A zatem, pomimo, iż adwokat jest zobowiązany działań w 
imieniu klienta z urzędu, to jednak z uwagi na charakter prawny 
skargi kasacyjnej oraz przesłanki jej wniesienia, w przypadku uzna-
nia, iż nie ma podstaw do jej złożenia lub byłaby ona bezzasadna, 
adwokat nie ma obowiązku sporządzenia skargi kasacyjnej. Nie jest 
jednak zupełnie zwolniony od podjęcia jakichkolwiek czynności, 
gdyż musi wówczas sporządzić w/w opinię prawną. 

Ustanowiony adwokat ma także możliwość złożenia wniosku 
o zwolnienie go od obowiązku zastępowania strony w procesie (art. 
118 § 3 k.p.c.). Wówczas sąd, zwalniając adwokata, zwraca się jed-
nocześnie do właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej o wyznacze-
nie innego adwokata. Nie mniej jednak, adwokat nie ma możliwości 
złożenia w/w wniosku w każdej sytuacji, a tylko jeżeli występują 
ważne powody. 

Co więcej, ustanowiony z urzędu adwokat ma także prawo 
zwrócenia się do właściwej Okręgowej Rady Adwokackiej z uza-
sadnionym wnioskiem o wyznaczenie adwokata z innej miejscowo-
ści, w przypadku gdy miałby on podjąć czynność poza siedzibą sądu 
orzekającego (art. 118 § 4 k.p.c.). 

Natomiast zgodnie z art. 122 § 1 k.p.c. ustanowiony adwokat 
ma prawo, z wyłączeniem strony, ściągnąć sumę należną mu tytułem 
wynagrodzenia i zwrotu wydatków z kosztów zasądzonych na rzecz 
tej strony od przeciwnika.  
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4. Zakończenie 
Instytucja pełnomocnika z urzędu pozwala zapewnić stronie 

postępowania realizację przysługującego jej zgodnie z art. 45 Kon-
stytucji RP prawa do sądu. Dzięki niej strona reprezentująca się nie-
poradnie, czy też występująca w sprawie skomplikowanej, lub strona 
pozbawiona wolności może skutecznie bronić swoich praw lub do-
chodzić roszczeń będąc pewną, że sprawa została poprowadzona z 
należytą starannością, po wnikliwej analizie stanu prawnego i fak-
tycznego. 

 
Streszczenie: 
Zgodnie z art. 45ust. 1 Konstytucji RP, każdy ma prawo do 

sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej 
zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 
Zapewnienie skuteczności w/w postanowienia ustawy zasadnicznej 
pociągało za sobą konieczność stosownych uregulowań prawnych 
zapewniających każdemu prawo do sprawiedliwego procesu, w 
szczególności w sytuacji gdy przedmiot sprawy jest zawiły lub kon-
sekwencją przegranego sporu sądowego może być dla danej osoby 
długoletnie pozbawienie wolności. A zatem celem instytucji pomocy 
prawnej z urzędu jest umożliwienie stronom sporu sądowego podję-
cia skutecznej obrony, opartej o argumenty merytoryczne, mające 
istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia. Instytucja pełnomocnika z 
urzędu pozwala więc zapewnić stronie postępowania realizację przy-
sługującego jej zgodnie z art. 45 Konstytucji RP prawa do sądu. 
Dzięki niej strona reprezentująca się nieporadnie, czy też występują-
ca w sprawie skomplikowanej, lub strona pozbawiona wolności mo-
że skutecznie bronić swoich praw lub dochodzić roszczeń będąc 
pewną, że sprawa została poprowadzona z należytą starannością, po 
wnikliwej analizie stanu prawnego i faktycznego. 

 
Summary: 
According to Art. 45 sec. 1 of the Constitution of the Republic 

of Poland, each has the right to a fair and public lawsuit without 
undue delay by competent, independent, impartial and an indepen-
dent court. Ensuring the effectiveness of the aforementioned provi-
sions of the Constitution entailed the need for appropriate legislation 
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to ensure that everyone has a right to a fair trial, particularly where 
the subject matter is intolerable or the consequence of a lost legal 
action may be long-term deprivation of liberty. Thus, the purpose of 
the legal aid institution of its own motion is to enable the parties to 
litigation to take effective and substantive defense based on substan-
tive arguments relevant to the settlement. The institution of the ple-
nipotentiary of its own motion thus allows the party to proceed with 
the exercise of its powers under Art. 45 of the Constitution of the 
Republic of Poland to the court. Thanks to it, a party that is awkward 
or involved in a complicated matter, or a party deprived of liberty, 
can effectively defend their rights or seek redress by ensuring that 
the case has been conducted with due diligence, after thorough anal-
ysis of the legal and factual situation. 
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Aleksandra Chęcińska  
 

Pozycja wojewody w świetle obowiązujących norm prawnych 
 
Wstęp 
W historii naszego kraju od dawien dawna pojawia się organ 

wojewody. Przemiany ustrojowe sprawiły jednak, iż ewaluował on 
na przestrzeni wieków. Początkowo był swego rodzaju urzędem 
centralnym, funkcjonującym u boku władcy, zapewne bez wyzna-
czenia stałych obowiązków. Wraz z rozbiciem dzielnicowym poja-
wił się w poszczególnych księstwach dzielnicowych, by następnie 
przekształcić się z urzędu dworskiego w terytorialny. Obecność tego 
organu na czele hierarchii urzędów danego księstwa wpłynęła na 
późniejsze określenie go mianem województwa. Wojewodowie od 
początku swego istnienia należeli do ścisłej elity państwowej, silnej i 
wpływowej1. 

W swojej pracy postaram się przedstawić rys historyczny, po-
cząwszy od czasów II Rzeczpospolitej aż do czasów współczesnych. 
Ponadto zwrócę uwagę na charakterystykę tego organu w świetle 
obowiązujących przepisów (stan prawny marzec 2017r.) Omówienie 
zagadnienia opierać będę na ustawie z dnia 23 stycznia 2009r. o 
wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz na obo-
wiązującej Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997r.  

 
I. Rys historyczny organu wojewody: 
Okres II Rzeczpospolitej:  
Odzyskanie przez Polskę niepodległości spowodowało potrzebę 

zmian. Dużą rolę rozegrał tu czas. Wydarzenia z końcówki I wojny 
światowej i pierwszych lat po odzyskaniu wolności, następowały bar-
dzo powoli. Wiązało się to z powoływaniem różnego rodzaju władz, 
nie tylko lokalnych, ale także niejednolitych terenowych struktur ad-
ministracyjnych. Od odgórnie narzuconych struktur ważniejsze było 
wówczas szybkie przejęcie od zaborców kierownictwa lokalnych 

                                                 
1 J. Majchrowski, Ewolucja wojewody jako przedstawiciela Rządu, 

Warszawa 2011, s. 15. 
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instytucji życia i użyteczności publicznej w różnych częściach kraju2. 
Ówczesna sytuacja zapoczątkowała, istotną zmianę, szczególnie wi-
doczną za rządów Daszyńskiego oraz Moraczewskiego. Wysyłali w 
teren swoich „komisarzy ludowych”. Faktyczny zasięg działania rzą-
du był przy tym znacznie ograniczony terytorialnie.  

Kluczowe usystematyzowanie i uporządkowanie ustroju ad-
ministracji terytorialnej państwa dokonało się w 1919 pod rządami 
Ignacego Jana Paderewskiego. Wcześniej wspomniani już komisarze 
w marcu tego samego roku zostali podporządkowani Ministerstwu 
Spraw Wewnętrznych. Wtedy też utworzono szereg terenowych 
resortowych urzędów administracji, którzy podlegali poszczególnym 
ministrom i urzędom centralnym. Takie rozporządzenie skutkowało 
brakiem koordynacji oraz zasypywaniem ministerstw drobnymi te-
renowymi sprawami3. Przełomem w powstawaniu administracji w 
odrodzonej Polsce były ustawy z 1 i 2 sierpnia 1919 roku. Miały one 
na celu uporządkowanie administracji terytorialnej w części byłego 
zaboru pruskiego i w byłym Królestwie Polskim. Najważniejszą 
zmianą było przywrócenie województw i ustanowienie na ich czele 
właśnie wojewodów.  

 
Wojewoda w konstytucjach II Rzeczpospolitej 
Cenne porównanie obu Konstytucji zawarła Krystyna Wojt-

czak twierdząc, iż „W okresie tym Sejm uchwalił dwie Konstytucje 
– Marcową (1921) i Kwietniową(1935) oraz między nimi Ustawę 
Konstytucyjną, tzw. nowelę sierpniową (1926). Założenia dotyczące 
ustroju organów władzy i administracji przyjęte w obu konstytucjach 
nie były tożsame. W odróżnieniu od Konstytucji z 1921 r. Konstytu-
cja Kwietniowa wzmacniała rolę władzy wykonawczej, osłabiając 
szerokie uprawnienia władzy ustawodawczej przyjęte Konstytucją 
Marcową. Również w odniesieniu do terenowej władzy administra-
cji ogólnej dążenia do oparcia jej funkcjonowania na zasadach kon-
centracji i centralizmu biurokratycznego w Konstytucji Kwietniowej 
były wyraźnie widoczne. Wzmacniało to rolę Naczelnika Państwa i 

                                                 
2 Ibidem. 
3 J. Senkowski, Wojewodowie i starostowie w okresie międzywojennym, 

„Rada narodowa - gospodarka – administracja” 1978, nr 11, s.41. 
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jemu w istocie podporządkowanego rządu oraz reprezentujących 
rząd w terenie – wojewodów. Konstytucja z 1935 r. umocniła rolę 
administracji rządowej, a zarazem podniosła znaczenie, i tak już 
silnie ugruntowanej, instytucji wojewody. Pozycja wojewody, jako 
pierwszego wykonawcy polityki rządu w terenie była przez sfery 
sanacyjne wysoko oceniana”4. 

 
Wojewoda jako władza rządowej administracji ogólnej i 

organ nadzoru 
Przywrócenie stanowiska wojewody było nierozerwalnie po-

łączone z terytorialną administracją rządową. Od początku wojewo-
da pełnił równolegle rolę przedstawiciela Rządu w województwie. 
Rządowa terytorialna administracja ogólna została zorganizowana 
dwustopniowo. Obejmowała ona zarówno: starostów (grodzkich i 
ziemskich, jako organ niższego szczebla) oraz wojewodów (jako 
organ II stopnia)5. Jeśli zatem chodzi o poziom gmin wiejskich i 
miejskich to zadania administracji ogólnej pełniły ówczesne organy 
samorządu terytorialnego.  

W tym czasie wojewodowie powołani byli przez Prezydenta 
RP. Najpierw jednak odpowiedni wniosek musiała złożyć Rada Mi-
nistrów, która z kolei kandydatury otrzymywała od Ministra Spraw 
Wewnętrznych. 

Wojewoda kierował na poziomie województwa całą zdekon-
centrowaną rządową administracją zarówno spraw wewnętrznych, 
jak i tą, zespoloną i podporządkowaną mu jako organowi jednooso-
bowemu. Jednakże równolegle do zespolonej z wojewodą admini-
stracji wojewódzkiej działała zawsze niezespolona z wojewodą ad-
ministracja specjalna, niepodlegająca mu, posiadająca własną siatkę 
administracyjną, niejednokrotnie całkowicie odmienną od podziału 
terytorialnego kraju na województwa i powiaty i podporządkowana 
poszczególnym ministrom. Była to przede wszystkim administracja 
wojskowa, celna, pocztowa, transportowa, górnicza, lasów pań-

                                                 
4 K. Wojtczak, Wojewoda w okresie przemian w ustroju politycznym i 

administracyjnym między II a III Rzeczypospolitą Polską. 
5 J. Majchrowski, Ewolucja wojewody jako przedstawiciela Rządu, 

Warszawa 2011, s. 52. 
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stwowych, archiwów oraz skarbowa i oświatowa, z wyłączeniem 
województwa śląskiego, gdzie obie te administracje zostały zespolo-
ne z urzędem wojewody6. 

 
Wojewoda jako przedstawiciel Rządu: 
Sprawując funkcję przedstawiciela rządu wojewoda miał pra-

wo i obowiązek: 
1. wyłącznego reprezentowania rządu przy uroczystych wy-

stąpieniach, o ile Prezes Rady Ministrów nie wysłał swego delegata, 
2. uzgadniania działalności całej administracji na obszarze 

województwa w myśl 
zasadniczej linii działalności rządu, 
3. ogólnego nadzoru nad sprawami osobowymi funkcjonariuszy 

państwowych, ze stanowiska bezpieczeństwa i spokoju publicznego, 
4. uzgadniania działalności administracji cywilnej i interesów 

gospodarczych województwa z potrzebami obrony państwa, 
5. objęcia, w razie ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojennego 

- na mocy uchwały Rady Ministrów - kierownictwa całej admini-
stracji państwowej, z wyjątkiem administracji wojskowej, wymiaru 
sprawiedliwości oraz poczt i telegrafów7. 

Słusznie natomiast A. Skibiński podsumował sprawowanie 
urzędu wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów: „W ramach 
tych kompetencji wojewody mieściły się ponadto: obowiązek 
uzgadniania z wojewodą przez naczelników władz i urzędów podle-
głych bezpośrednio władzom centralnym (z wyjątkiem władz woj-
skowych, sądowych, szkolnych i kolejowych w sprawach technicz-
nych i bezpieczeństwa ruchu kolejowego) projektów zarządzeń natu-
ry ogólnej lub mających szczególne znaczenie dla polityki rządu. 
Inicjatywa wydania takiego zarządzenia mogła wyjść również od 
wojewody. Rada Ministrów mogła upoważnić wojewodę do żądania 
wstrzymania całkowitego lub częściowego wykonania: 
                                                 

6 W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1795-1989, Warszawa 
2007, s. 336-341. 

7 K. Kumaniecki, B. Wasiutyński, J. Panejko, Polskie prawo admini-
stracyjne w zarysie, Kraków (brw.), s. 1055-1058 oraz rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1933 r. o stanowisku wojewodów i starostów 
jako przedstawicieli rządu (Dz. U. Nr 66, poz. 546). 
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1. zarządzeń władz centralnych, które wojewoda uważał za 
sprzeczne z zarządzeniami innych władz centralnych bądź też za nieko-
rzystne dla państwa z uwagi na zmianę okoliczności faktycznych; 

2. zarządzeń władz państwowych na obszarze województwa, 
które wojewoda uznał za sprzeczne z zasadami sformułowanymi 
przez władze centralne lub niekorzystne dla państwa. 

Wojewoda miał również prawo żądać wyjaśnień od organów 
administracyjnych i organów zakładów państwowych działających 
w obrębie województwa (z wyjątkiem władz wojskowych, sądo-
wych, szkolnych i kolejowych) w określonych przepisami sprawach. 

W celu realizacji zadania polegającego na uzgadnianiu dzia-
łalności wszystkich działów administracji państwowej między sobą i 
z zasadniczą linią działalności rządu wojewoda zwoływał okresowe 
zebrania naczelników władz i urzędów państwowych podlegających 
bezpośrednio władzom centralnym, a nie zespolonych z administra-
cją ogólną. Ponadto wojewoda posiadał uprawnienia do osobistego 
uczestnictwa w posiedzeniach wszystkich kolegialnych organów 
administracyjnych z wyjątkiem administracji wojskowej, sądowej i 
innych, mógł zabierać głos w dowolnym czasie, a nawet objąć prze-
wodnictwo debaty8. 

 
Urząd wojewody w pierwszych latach powojennych i w PRL 
Pierwszy oznaką wprowadzenia zmian był ogłoszony manifest 

PKWN z 22 lipca 1944 roku. W jego treści znalazło się odwołanie 
do administracja publicznej: „W imieniu Krajowej Rady Narodowej 
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego obejmuje władzę na wy-
zwolonych terenach Polski. Ani chwili na ziemi polskiej, uwolnionej 
od najazdu niemieckiego, nie może działać żadna inna administracja 
prócz polskiej. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego sprawuje 
władzę poprzez Wojewódzkie, Powiatowe, Miejskie i Gminne Rady 
Narodowe i przez upełnomocnionych swych przedstawicieli. Tam, 
gdzie Rady Narodowe nie istnieją, demokratyczne organizacje obo-
wiązane są natychmiast powołać je do życia, włączając w ich skład 
cieszących się zaufaniem ludności Polaków-patriotów, niezależnie 

                                                 
8 A. Skibiński, Ustrojowa pozycja urzędu wojewody w Polsce, Prace In-

stytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie. 
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od ich poglądów politycznych. Polski Komitet Wyzwolenia Naro-
dowego nakazuje natychmiastowe rozwiązanie organów administra-
cji okupantów”9. „Ponieważ jednak Manifest lipcowy uznał za obo-
wiązujące podstawowe zasady Konstytucji marcowej z 1921 r., do-
tyczące organizacji aparatu państwowego, system rad narodowych 
został uzupełniony organami, które funkcjonowały również w okre-
sie międzywojennym. Powstała ten sposób struktura organów admi-
nistracji terenowej, określana jako dualizm administracyjny”10.W 
organizacji samorządu zasadniczą zmianą, wprowadzoną w 1944 r. 
było przyznanie radom narodowym wszystkich praw i obowiązków 
organów samorządu terytorialnego. Pozycja rady narodowej w ogól-
nym układzie organizacyjnym aparatu terenowego, była jednak inna 
a kompetencje znacznie szersze, otrzymały one bowiem status tere-
nowych organów władzy państwowej, do których kompetencji nale-
żały m. in. planowanie i kontrola społeczna całokształtu działalności 
publicznej na terenie danej jednostki podstawowego podziału teryto-
rialnego państwa11. 

A Skibiński trafnie podsumował najważniejsze założenia 
wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych orga-
nach jednolitej władzy państwowej „powołano terenowe organy 
jednolitej władzy państwowej w gminach, miastach i dzielnicach 
większych miast oraz w powiatach i województwach, znosząc rów-
nocześnie stanowiska wojewody i wicewojewody oraz wydziały 
wojewódzkie i urzędy wojewódzkie, których kompetencje przejęły 
rady narodowe odpowiednich stopni, zniesiono również w tym sa-
mym roku związki samorządu terytorialnego, których mienie przeję-
ło państwo, gdyż samorząd w ramach jednolitej terenowej władzy 
państwowej zdawał się być przeżytkiem. Zniesiono równocześnie 
wydziały powiatowe oraz zarządy miejskie i zarządy gminne, a tak-

                                                 
9 

https://pl.wikisource.org/wiki/Manifest_Polskiego_Komitetu_Wyzwolenia_
Narodowego 

10 W. Dawidowicz, Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w 
Polsce, Warszawa 1976, s. 18. A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce. Zarys 
historyczny, Warszawa 1975, s. 130 i n. 

11 A. Skibiński, Ustrojowa pozycja urzędu wojewody w Polsce, Prace 
Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie 
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że starostwa, których kompetencje przejmowały Rady Narodowe 
odpowiedniego stopnia przejmując również pracowników zatrudnio-
nych w dotychczasowych urzędach samorządowych. Konstytucja 
PRL z 1952 r. potwierdziła funkcjonowanie systemu rad narodo-
wych jako terenowych organów jednolitej władzy państwowej”12. 

Kolejną zmianą w tym zakresie była ustawa z 1958 r. o zmia-
nie ustawy o radach narodowych. Zgodnie z nią administracja pod-
porządkowana prezydium rady narodowej miała mieć kształt organi-
zacyjny wydziałów, uosabiających administrację państwową i z nią 
identyfikowanych. Kierownicy wydziałów uznani zostali za organy 
administracyjne, gdy prezydium rady narodowej w gruncie rzeczy 
postawiono zostało ponad administracją państwową jako organ za-
rządzająco-wykonawczy rady narodowej13.  

Kolejna ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin, 
scaliła całą administrację, podporządkowaną bezpośrednio radom 
narodowym na terenie utworzonych wtedy nowych gmin, w ręce 
naczelników, organów mających jednoosobowo sprawować admini-
strację na terenie gminy. To samo, dla szczebla wojewódzkiego i 
utrzymanego do 1975 r. szczebla powiatowego, uczyniła ustawa z 
1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych. Odtąd wojewoda na 
szczeblu wojewódzkim, ewentualnie prezydent miasta w miastach 
uznanych za odrębne województwa, miastach podzielonych na 
dzielnice i miastach powyżej 300 tys. mieszkańców, a naczelnik 
miasta w innych miastach mieli sprawować jednoosobowo admini-
strację podporządkowaną bezpośrednio radom narodowym również 
w tych jednostkach terytorialnych14. 

Ponownie warto przytoczyć myśl podsumowującą okres PRL-
u Andrzeja Skibińskiego: „W początkowym okresie powojennym 
zmiana ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego, powołanie 
terenowych organów jednolitej władzy państwowej spowodowała 
również zmiany ustawodawcze i w konsekwencji rezygnację z insty-
tucji wojewody, jak również odejście od koncepcji samorządu tery-

                                                 
12 A. Skibiński, Ustrojowa pozycja urzędu wojewody w Polsce, Prace 

Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie 
13 Ibidem. 
14 Tamże. 
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torialnego. Jednakże zmiany podziału administracyjnego kraju w 
latach 1972-1975, powołanie szczebla wojewódzkiego i reaktywacja 
wojewody oraz uczynienie z wojewody pod koniec lat 70-tych orga-
nu wykonawczego WRN - spowodowało przekazanie do właściwo-
ści wojewody wielu zagadnień z zakresu bezpośredniego zarządza-
nia rządu, ale stanowili organy wykonawcze bezpośrednio zadań 
publicznych, problemów społeczno-gospodarczych, czuwali nad 
rozwojem województwa i zaspokajaniem potrzeb i sprawnej obsługi 
obywateli, sprawności działania przedsiębiorstw oraz instytucji ob-
sługujących społeczeństwo oraz podejmowali działania na rzecz 
doskonalenia funkcjonowania wszystkich jednostek podporządko-
wanych i niepodporządkowanych radom narodowym na obszarze 
województwa”15. 

 
II. Obecne uregulowania dotyczące organu wojewody 
W obowiązującym stanie prawnym wojewoda obok organów 

samorządu gminnego i województwa jest tym organem administracji 
publicznej w terenie, któremu miejsce w ustroju administracji gwa-
rantuje konstytucja. Regulacje konstytucyjne odnoszące się do wo-
jewody są wprawdzie szczątkowe, wskazując tylko, że jest on przed-
stawicielem Rady Ministrów województwie, niemniej jednak umiej-
scowienie wojewody w systemie administracji publicznej już na 
poziomie ustawy zasadniczej powoduje, iż nie jest kwestionowana 
zasadność funkcjonowania tego organu, a jedynie przedmiotem roz-
ważań pozostaje zakres jego zadań i kompetencji16. 

Trafną opinię wydała B. Bukowska zauważając, iż: „Określo-
ny w Konstytucji status wojewody należy także postrzegać w świetle 
art. 15 § 1 Konstytucji RP, który stanowi „ustrój terytorialny Rze-
czypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”, 
a § 2 „zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi 
społeczne, gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom 
terytorialnym zdolność wykonywania zadań określa ustawa”. Należy 

                                                 
15 A. Skibiński, Ustrojowa pozycja urzędu wojewody w Polsce, Prace 

Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie 
16 M. Chlipała, Pozycja ustrojowa wojewody, Zeszyty Naukowe Instytu-

tu Administracji AJD w Częstochowie, 1(5)/2012. 
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także zauważyć, że w art. 103 ust. 1 Konstytucji RP określono za-
kres niepołączalności mandatu poselskiego i senatorskiego. Manda-
tów tych nie można łączyć między innymi z zatrudnieniem w admi-
nistracji rządowej”17. 

Powyższe przepisy zostały rozwinięte przez ustawy zwykłe. 
Nie tylko doprecyzowują, ale także rozszerzają i uszczegóławiają 
status konstytucyjny wojewody. Fundamentalną ustawą, regulującą 
najważniejsze kwestie z tego zakresu jest ustawa z dnia 23 stycznia 
2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. 
Zastąpiła ona ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji 
rządowej w województwie18. 

Już w art.2 wspomnianej ustawy wymienione są najważniej-
sze funkcje wojewody. Wojewoda jest: 

1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie; 
2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w wo-

jewództwie; 
3) organem rządowej administracji zespolonej w województwie; 
4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu 

terytorialnego i ich związków pod względem legalności, z zastrzeże-
niem ust. 2; 

5) organem administracji rządowej w województwie, do któ-
rego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji 
rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do 
właściwości innych organów tej administracji; 

6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach 
określonych w odrębnych ustawach; 

7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.1))19. 

                                                 
17 B. Bukowska, Pozycja wojewody w ustroju administracji publicznej – 

wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarzą-
dzania i Administracji, z. 1 (30)/ 2015. 

18 M. Chmaj (red.), Administracja rządowa w Polsce, Warszawa 2012, 
s. 130 

19 Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie, Dz.U. 2009 Nr 31 poz. 206 
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Według tejże ustawy wojewodą powołuje i odwołuje prezes 
Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw admini-
stracji publicznej. Zastrzeżono jednak kryteria jakie musi spełniać 
kandydat (art. 6 ust 2)20: 

1) posiada obywatelstwo polskie; 
2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny; 
3) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków wo-

jewody; 
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne prze-
stępstwo skarbowe; 

5) korzysta z pełni praw publicznych; 
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią. 
„Ważną rolą wojewody są jego zadania związane z zapewnie-

niem współdziałania, w sytuacjach nadzwyczajnych wszystkich jedno-
stek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działającej 
w obszarze województwa. Wojewoda kieruje działalnością tych pod-
miotów w zakresie zapobiegania zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 
oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymanie 
porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobie-
gania klęską żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz 
zwalczania i usuwania ich skutków. Kompetencje wojewody w tym 
zakresie określają ustawy szczególne”21. 

Stanowisko wojewody należy do grupy stanowisk politycz-
nych w administracji publicznej, zatem okres sprawowania urzędu 
przez wojewodę został zintegrowany z okresem pełnienia misji pu-
blicznej przez Radę Ministrów22. Skoro w ślad za dymisją rządu 
dymisję składają również wojewodowie, to de facto stanowiska wo-
jewodów podlegają cyklicznym zmianom personalnym, uzależnio-
nym od cyklu politycznego i wyników wyborów parlamentarnych23. 

                                                 
20 Dz. U. 2009 Nr 31 poz. 206. 
21 P. Chmielnicki (red.), Konstytucyjny system władz publicznych, War-

szawa 2009, s.159. 
22 P.J. Suwaj, Aparat polityczny a aparat biurokratyczny [w:] Nauka admi-

nistracji, red. B. Kudrycka, B.G. Peters, P.J. Suwaj, Warszawa 2009, s. 298. 
23 M. Kulesza, Zespolenie w administracji publicznej oraz zwierzchnic-

two cywilne nad służbami, inspekcjami i strażami [w:] Prawne i administra-
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Na polityczny status wojewody wpływ mają nie tylko więzi perso-
nalne łączące go z Prezesem Rady Ministrów, ale także więzi służ-
bowe. Wojewoda jest elementem układu administracji rządowej 
opartego na zasadzie centralizacji i poddanego kierownictwu Prezesa 
Rady Ministrów24. Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w 
województwie kreuje więź jednostronnej podległości wojewody 
względem Prezesa Rady Ministrów, który kieruje działalnością wo-
jewody, w szczególności wydaje w tym zakresie wytyczne i polece-
nia, żąda przekazania sprawozdań z działalności wojewody oraz 
dokonuje okresowej oceny jego pracy. Prezes Rady Ministrów spra-
wuje także nadzór nad działalnością wojewody na podstawie kryte-
rium zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów, choć 
oczywiście w scentralizowanym układzie administracji rządowej 
nadzór jest tylko jednym z atrybutów władzy zwierzchnika służbo-
wego nad podległym mu pracownikiem25. Minister właściwy do 
spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad działalnością 
wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania z po-
wszechnie obowiązującym prawem, a także pod względem rzetelno-
ści i gospodarności. 

Kryteria tej odpowiedzialności są szerokie i ulegają rozmyciu 
na tle zasadniczego obowiązku wojewody, jakim jest wykonywanie 
polityki Rady Ministrów w województwie. Stosowanie kryterium 
zgodności działania z polityką Rady Ministrów może zdominować 
całą ocenę pracy wojewody. W efekcie odwołanie ze stanowiska bę-
dzie mogło wystąpić w razie utraty zaufania do osoby piastującej te 
funkcję, nawet mimo braku podstaw do negatywnej oceny działalno-
ści wojewody z punktu widzenia legalności, rzetelności czy gospodar-

                                                                                                       
cyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie trans-
formacji ustrojowo-gospodarczej. Materiały z konferencji naukowej, Mier-
ki 26–27 października 2000 r. 

24 J. Jagielski, Opinia prawna do projektu ustawy o wojewodzie i admi-
nistracji rządowej w województwie oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji pu-
blicznej w województwie, Warszawa 2008. 

25 C. Kociński, Stosunek kierowania jako podstawa więzi między Preze-
sem Rady Ministrów a wojewodami, [w:] Nadzór administracyjny. Od pre-
wencji do weryfikacji, C. Kociński (red.), Wrocław 2006. 
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ności. Dokonywanie zmian personalnych na stanowiskach wojewo-
dów ułatwia przyjęta przez ustawodawcę podstawa stosunku pracy 
wojewodów, jaką jest powołanie. Prezes Rady Ministrów korzysta ze 
znacznej swobody w doborze osób, którym powierza stanowiska wo-
jewodów i tylko formalnie jest ograniczony wnioskiem ministra wła-
ściwego do spraw administracji publicznej. Wiąże się z tym mniejsza 
stabilność stosunku pracy wojewodów, którzy w zasadzie w każdej 
chwili mogą zostać odwołani przez Prezesa Rady Ministrów26. 

 
Zakończenie 
Podzielając stanowisko J. Regulskiego najbardziej optymal-

nym byłoby uczynienie z wojewody, u progu XXI wieku polskiego 
odpowiednika francuskiego prefekta, który jest przedstawicielem 
każdego kolejnego rządu w departamencie (odpowiednik naszego 
województwa) bez względu na jego opcję polityczną, bowiem pre-
fekt dysponując apolitycznym korpusem urzędniczym może dosko-
nale spełniać tę funkcję i równie dobrze może ją spełniać nasz wo-
jewoda wyposażony przecież w zawodowy nie apolityczny korpus 
służby cywilnej. Wymaga to nie tylko zmian ustawowych ale rów-
nież mentalnych i społecznych, a nade wszystko „okrzepnięcia” idei 
województwa samorządowego i co najważniejsze, przekonania sa-
mych mieszkańców do tej idei tak by utożsamiali się z regionem i 
jego interesami, a nie z wojewodą jako każdorazowym przedstawi-
cielem rządu - ale do tego potrzeba nie tylko czasu27. 

Podsumowując niniejszą pracę należy stwierdzić, iż stanowi-
sko jakie pełni wojewoda wiąże z dużą odpowiedzialnością. Trudno 
jednak wyobrazić sobie działanie administracji publicznej bez tego 
organu. Czego najlepszym przykładem jest bogata historia naszego 
państwa. Natomiast rzuca się w powiązanie „instytucji” wojewody z 
władzą sprawującą rządy. Wydaje się zatem słuszne, wskazanie, iż 
osoby sprawujące tego typu funkcje powinny spełniać dodatkowo 
wymóg apolityczności. Moim zdaniem wpłynęło by to pozytywnie 

                                                 
26 D. Sałuda, Odpowiedzialność polityczna wojewody, Państwo i Prawo 

7/2014. 
27 A. Skibiński, Ustrojowa pozycja urzędu wojewody w Polsce, Prace 

Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie 
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na efektywność sprawowanej władzy. Ponadto należy pamiętać, iż 
każde działania winny mieć przede wszystkim na uwadze dobro 
obywateli.  

 
Streszczenie: 
Organ wojewody swoje początki miał już w średniowieczu. 

Dlatego też odwołując się do tradycji i historii naszego narodu na 
stałe zagościł on w systemie administracji publicznej. Obecnie wy-
konuje on szereg ważnych zadań, dlatego też ciąży na nim duża od-
powiedzialność. 

Słowa klucze: wojewoda, administracja publiczna, system, 
odpowiedzialność 

 
Summary: 
The authority of the Voivode had its origins in the Middle 

Ages. Therefore, referring to the tradition and history of our nation, 
it has permanently subsided in the system of public administration. 
He now performs a number of important tasks and therefore has a 
great responsibility on him. 

Keywords: voivode, public administration, system, responsi-
bility 
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ks. Władysław Kądziołka 

 
Mediacja we współczesnej rodzinie 

 
„To nie konflikt jest źródłem nieporozumień i walki 

między ludźmi, lecz sposób jego rozstrzygania”.1 
 
Introdukcja 
Rodzina XXI wieku związana jest, niewątpliwie, z wieloma 

przemianami. Podlegają konwertacji modele rodziny, obok mał-
żeństw, z dziećmi lub bez, funkcjonują związki nieformalne, prze-
ważnie jako rodziny rekonstruowane po rozwodzie, które również 
wychowują dzieci. Niestety, współczesna rodzina coraz częściej 
płynie z prądem wśród zmienności świata, a niewłaściwość postaw 
świadczy o jej zagrożeniu. Przez kolejne wieki, rodzina stawała się 
lustrzanym odbiciem społeczeństwa. Zagrożenia dla współczesnej 
rodziny wynikają z konsumpcyjnego stylu życia, jaki niesie ze sobą 
kultura masowa. Ten model niejednokrotnie prowadzi do zaniedby-
wania obowiązków w rodzinie, patologii przejawiających się między 
innymi złymi metodami wychowawczymi, alkoholizmem, narkoma-
nią, rozbiciem, rozwodem, przemocą w rodzinie, macierzyństwem 
wśród nastolatek2. 

Niepokojącym zjawiskiem jest narastająca fala rozwodów i 
separacji, w wyniku których najbardziej cierpią dzieci jako ofiary 
tych zjawisk. Prawdą jest, jak stwierdza M. Ryś, iż podstawowym i 
naturalnym środowiskiem wychowawczym człowieka jest rodzina. 
Wytwarza ona swoją indywidualną i niepowtarzalną organizację oraz 
układ stosunków rodzinnych. W niej zaspokajane są podstawowe 
potrzeby członków, takie jak: doznawanie i odwzajemnianie miłości, 
akceptacji i afiliacji, bezpieczeństwa, uznania i współdziałania. Pod-
stawą właściwych relacji w rodzinie są równowaga i stabilność wza-
jemnych stosunków między rodzicami, ich poczucie odpowiedzial-

                                                 
1 J. Gut, W. Haman, Docenić konflikt: od walki i manipulacji do współ-

pracy, Warszawa 1993, s. 12. 
2 B. Muchacka, Wstęp, [w:] Rodzina w kontekście współczesnych pro-

blemów wychowania, red. B. Muchacka, Kraków 2008, s. 5. 
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ności oraz więź emocjonalna między wszystkimi członkami rodziny. 
Więź rodzinna oparta na wolnym wyborze wartości scalających daje 
zarówno poczucie jedności rodziny, jak i świadomość niezależności i 
stanowienia o sobie. Oznacza to, że każdy z członków rodziny, ma-
jąc poczucie wspólnoty, rozwija równocześnie własne zainteresowa-
nia oraz utrzymuje kontakty z ludźmi spoza rodziny. Dynamika od-
działywań rodzinnych wynika z całokształtu wzajemnych odniesień, 
postaw, działań i zachowań wpływających na kształtowanie osobo-
wości dzieci, zaspokajania ich potrzeb, kształtowania określonego 
systemu wartości, norm, światopoglądu. Rodzina jest niewątpliwie 
jednym z najsilniejszych czynników wpływających na rozwój i funk-
cjonowanie człowieka, a szczególnie na jego relacje interpersonalne3. 

Jak słusznie zauważa J. Santorski, miłość, dobroć i życzliwość 
ludzi w zdrowych rodzinach nie jest zależnością ani chorobliwym 
przywiązaniem; w miłości zdrowych rodzin jest miejsce zarówno na 
bliskość, jak i na oddalenie. Zdrowe rodziny zachowują równowagę 
między otwartością na siebie wzajemnie i na innych ludzi, dysponu-
jąc wzajemną życzliwością, którą potrafią obdarować innych4. 

Rodziny te charakteryzują się innymi jeszcze szczególnymi 
cechami, z których otwartość, bliskość, niezależność, umiejętność 
przeżywania trudności, proszenie o wsparcie (umiejętność udzielania 
go innym), zdolność do radzenia sobie ze zmianami wynikająca z 
wzajemnego wsparcia i wewnętrznego systemu wartości oraz jed-
ność i łatwość komunikacji pozwalają im rozwiązywać konflikty w 
chwili ich powstawania. Pomaga też tym rodzinom w trudnych sytu-
acjach wewnętrzna dyscyplina, która służy miłości i pozwala im 
rozwiązywać problemy we własnym gronie5.  

 
Konflikt 
W literaturze wymienia się kilka rodzajów konfliktu. Ze 

względu na ich źródła można wskazać:  

                                                 
3 M. Ryś, Rodzinne uwarunkowania psychospołecznego funkcjonowania 

dorosłych dzieci alkoholików, Warszawa 2008, s. 7. 
4 J. Santorski, Jak żyć, żeby nie zwariować. Bliżej siebie w stresie, War-

szawa 2000, s. 135. 
5 Tamże, s. 137–139. 
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•  konflikty wokół podziału zasobów organizacji: płac, fundu-
szy inwestycyjnych, wyposażenia, przestrzeni biurowej, 

•  konflikty wynikające ze specjalizacji i podziału pracy, 
•  konflikty powodowane błędami w kierowaniu organizacją: 

wadliwymi normami technicznymi, nierównomiernym obciążeniem 
pracowników obowiązkami itp., 

•  konflikty spowodowane niejasno określonym zakresem od-
powiedzialności lub władzy, 

•  konflikty związane ze współzależnością pracy grup i jednostek, 
•  konflikty wynikające z nieprzestrzegania prawa lub przepi-

sów przez pracowników bądź dyrekcję, 
•  konflikty wynikające z przerostu nieformalnych powiązań w 

organizacji, 
•  konflikty wynikające z negatywnych emocji i uczuć,  
•  konflikty wynikające z różnorodnych postaw i oczekiwań 

względem grupy i jednostki, 
• konflikty powodowane złymi relacjami w rodzinie pomiędzy 

małżonkami i dziećmi6. 
Każdy jednak konflikt może być rozwiązany na drodze ugody, 

prawa albo za pomocą mediacji. W przypadku mediacji, zdaniem M. 
Łuki7, jest to dobrowolne i poufne porozumienie się stron znajdują-
cych się w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby - 

                                                 
6 Jedną z ważniejszych kwestii do rozważenia w trakcie mediacji w spra-

wach związanych z kryzysem małżeńskim jest sytuacja dziecka w rodzinie. 
Obecność mediatora pomaga małżonkom dostrzec trudną sytuację dziecka i 
wspólnie ustalić sposób realizacji jego potrzeb niezależnie od decyzji podję-
tych przez dorosłych. Dziecko nie może być uczestnikiem sporu, sprzymie-
rzeńcem którejkolwiek ze stron. Mediacja pomaga stronom odróżnić role 
małżeńskie od ról rodzicielskich i wypracować ustalenia, gwarantujące dziec-
ku poczucie bezpieczeństwa i przynależności do obojga rodziców. A. Pie-
trzyk, Mediacja jako forma pomocy psychologicznej w konfliktach małżeń-
skich, [w:] Psychologiczna problematyka wsparcia społecznego i pomocy, 
red. Z. Ratajczyk, Katowice 1993, s. 156; A. Gójska, Udział dzieci w media-
cjach okołorozwodowych, [w:] „Mediator”, 30(2004), s. 12. 

7 M. Łuka, Postawy stron konfliktu wobec procesu mediacji, [w:] Me-
diacja w teorii i praktyce, red. A. Gretkowski, D. Karbarz, Stalowa Wola 
2009, s. 91. 
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mediatora.8 Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie 
sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje 
rozwiązań, a także pomóc w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie 
korzystnego rozwiązania konfliktu. W efekcie mediacji często do-
chodzi do zrozumienia drugiej strony i wypracowania ugody (w nie-
których spornych sprawach). Mediator pomaga rozważyć wszelkie 
możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy i 
szukać takiego porozumienia, które dla obu stron będzie satysfakcjo-
nujące i możliwe do wcielenia w życie.  

Ch. W. Moore9 rozróżnia następującą klasyfikację źródeł 
konfliktu:  

a) konflikt relacji – wywoływany przez zaburzone spostrzega-
nie intencji drugiej osoby, nieprawidłową komunikację, zbyt silne 
emocje, uprzedzenia, stereotypy; 

b) konflikt danych – będący konsekwencją otrzymania niepeł-
nego zakresu informacji; 

c) konflikt interesów – zachodzący na płaszczyźnie rzeczowej, 
proceduralnej lub psychologicznej; 

d) konflikt strukturalny – rezultat nierównego podziału zaso-
bów, sił, pełnienia zróżnicowanych ról społecznych; 

e) konflikt wartości – będący konsekwencją różnić w hierar-
chii wartości, światopoglądzie, przyzwyczajeniach. 

Jak pisze I. Pospiszyl, wbrew powszechnym życzeniom rodzi-
na w samej swojej strukturze zawiera duży ładunek konfliktogenny. 
Tkwi on immanentnie w jej strukturze, jest nieodłącznie związany z 
procesem organizacji życia rodzinnego, układem ról i funkcjonowa-
nia rodziny10. Dlatego brak zgodności, konflikty są naturalnym i 
istotnym składnikiem każdego małżeństwa mogą zarówno budować, 
jak i rujnować związek11. 

                                                 
8 J. Młyński, Mediacja jako jedna z form rozwiązywania konfliktów ro-

dzinnych w nowoczesnym społeczeństwie, „Pedagogika Ojcostwa” 3 
(2/2011), s. 203–204. 

9 Ch. W. Moore, The mediation process. Practical strategies for resol-
vung conflict, San Fcisco 1996, s. 124. 

10 I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994, s. 125. 
11 A. Gójska, R. Boch, Obligatoryjna mediacja w sprawach rodzinnych - 

refleksje praktyków, „Mediator”, 2(2006), s. 54. 
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W tak skomplikowanym układzie powiązań przynależności i 
odpowiedzialności właściwie rozwiązywane konflikty mogą przy-
nieść wzmocnione poczucie jedności, wynikające z wypracowania 
wspólnej płaszczyzny porozumienia. Mogą wpłynąć na wzrost więzi 
małżeńskiej, zwiększyć odporność na trudności i obciążenia, stwo-
rzyć nowe zasady współdziałania. Konflikty w małżeństwie mogą 
także stać się przyczyną dezintegracji związku12. Należy, tu wymie-
nić typowe dziedziny życia rodzinnego, w których może dochodzić 
do konfliktów. Należą do nich:  

1) gospodarowanie pieniędzmi;  
2) praca, style życia i nawyki w prowadzeniu gospodarstwa 

domowego; 
3)  zainteresowania i organizacja czasu wolnego; 
4) aktywność zawodowa małżonków; posiadanie i wychowy-

wanie dzieci; relacje ze znajomymi i przyjaciółmi;  
5) problemy współżycia seksualnego;  
6) kontakty z własnymi rodzinami i krewnymi13. 
Bardzo często obawiamy się konfliktów, ponieważ kojarzą się 

one z przykrymi skutkami w postaci zagrożenia bezpieczeństwa, 
utraty uczucia czy utraty twarzy, opuszczenia, zerwania kontaktów, 
poniżenia lub bezsilności14. W trakcie konfliktu zostają także jedno-
cześnie zmobilizowane trzy negatywne uczucia konfliktu:  

1) złości (gniewu, wściekłości, nienawiści),  
2) strachu (lęku, paniki), 
3) bólu (cierpienia, zranienia), które niewiele wspólnego mają 

z przyjemnymi uczuciami radości czy miłości15.  
Owych pięć podstawowych uczuć należy do genetycznego 

wyposażenia człowieka, który w wyniku osobistych doświadczeń i 
społecznych wartości kojarzy je z celem, do którego należy dążyć 
lub z czymś, czego należy unikać16. 

 

                                                 
12 T. Fischalecka, Uczciwa kłótnia małżeńska, Warszawa 1990, s. 58. 
13 Tamże, s. 89. 
14 L. R. Koll, Wychowanie bez przemocy, Kielce 2006, s. 12. 
15 K. Moosig, Można się kłócić – ale tylko fair, Kielce 2004, s. 102. 
16 Tamże, s. 110. 
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Mediacja 
Koniec XX wieku to czas, od którego nie brakuje w Polsce en-

tuzjastów i propagatorów mediacji jako alternatywnej metody roz-
wiązywania sporów o różnorodnym charakterze, w tym sporów cy-
wilnych. Tendencja17 ta stała się jeszcze bardziej widoczna od chwili 
wprowadzenia przepisów dotyczących mediacji do Kodeksu postę-
powania cywilnego18. Krzewienie tej metody zależy od realnych 
korzyści, jakie można dzięki niej osiągnąć.  

Mediacja stanowi, obok negocjacji, koncyliacji, arbitrażu, ba-
dania prawnie doniosłych faktów przez niezależnego eksperta (fact - 
finding), mini - trial, czy też ich kombinacji19. Terminem tym posłu-
gujemy się w różnych dyscyplinach naukowych, a szczególnie w 
psychologii, politologii20, prawie21 i socjologii. 

                                                 
17 Świadczyć o tym mogą liczne publikacje w tej materii, które ukazały 

się w ostatnich latach. Spora liczba z nich ma charakter monograficzny, np. 
M. Bobrowicz, Mediacja gospodarcza – jak mediować i przekonywać, War-
szawa 2004; R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831–18315, 1154–1217 
KPC). Komentarz, Warszawa 2006; S. Pieckowski, Mediacja w sprawach 
cywilnych, Warszawa 2006; E. Gmurzyńska, Mediacja w sprawach cywil-
nych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w 
Polsce, Warszawa 2007; A. Zienkiewicz, Studium mediacji. Od teorii ku 
praktyce, Warszawa 2007 oraz powstanie czasopism poświęconych szcze-
gólnie tej problematyce, jak choćby istniejącego od 1996 r. kwartalnika 
„Mediator” czy niniejszego – „ADR. Arbitraż i Mediacja”. Potwierdza to 
także wzrastająca liczba osób wykonujących zawód mediatora oraz poja-
wianie się nowych ośrodków mediacyjnych. Tym, co powoduje takie zain-
teresowanie wśród przedstawicieli doktryny i praktyków tą wciąż nową w 
naszym kraju instytucją, jest z pewnością w dużej części możliwość uzy-
skania szybszego, tańszego i bardziej dopasowanego do indywidualnych 
potrzeb rozstrzygnięcia sporu niż tradycyjnie, tj. na drodze postępowania 
cywilnego.  

18 Ustawa z 28.07.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cy-
wilnego (Dz. U. Nr 172, poz. 1438), która weszła w życie 10.12.2005 roku. 

19 Z. Kmiecik, Postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądem 
administracyjnym, „Prawo i Państwo”, 3(2003), s. 22. 

20 W sensie szerszym może oznaczać proces poszukiwania rozwiązania 
konfliktu lub jego brak. Por. A. Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s. 
4; K. Cebul, R. Zenderowski, Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, 
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W mediacji idzie o rozwiązanie konkretnego problemu bez 
wchodzenia w jego przyczyny, dlatego mediacja rodzinna jest tańsza, 
oszczędniejsza czasowo i mniej obciążająca emocjonalnie aniżeli 
psychoterapia22. Należy ona do sposobów rozwiązywania sporów, 
gdy emocje, czasem zaś uprzedzenia, brak właściwego przygotowa-
nia czy odporności na stres mogą ograniczać lub wręcz uniemożli-
wiać prowadzenie dialogu skonfliktowanym stronom i gdzie jest 
potrzebna interwencja trzeciej osoby, którą powinien być specjalista 
od rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 

Tradycyjnym podziałem strategii interweniowania w spory in-
nych jest podział na strategie miękkie i twarde23. Według S. Borkow-
skiej24 strategie miękkie to procedury, które nie przewidują sankcji w 
razie niepowodzenia w osiągnięciu porozumienia, drugie natomiast 
różnią się tym, że właśnie je przewidują. Koncentruje się na oddzia-
ływaniu i modyfikowaniu procesu dochodzenia do porozumienia 
skłóconych stron. Natomiast strategia twarda opiera się na kontrolo-
waniu wyników rozwiązywanego sporu. 

Zdaniem S. Chełpy i T. Witkowskiego25, do najczęściej sto-
sowanych twardych strategii zalicza się: 

                                                                                                        
Warszawa 2006, s. 4; Wprowadzenie do polityki społecznej, red. R. Gabry-
szak D. Magierka, Warszawa 2009. 

21 Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące mediacji mają 
zastosowanie do ogółu spraw cywilnych, dotyczą bowiem o charakterze 
prywatno-prawnym. Por. R. Morek, Mediacja i arbitraż (art. 1831 – 18315, 
1154-1217 KPC). Komentarz, Warszawa 2006, s. 35. Schemat mediacji 
odpowiada potrzebom tak spraw rodzinnych, jak gospodarczych oraz pra-
cowniczych, posiada on bowiem charakter regulacji uniwersalnej. Por. R. 
Zegadło, Mediacja w toku postępowania cywilnego - uwagi na tle projektu 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, [w:] Rozprawy prawnicze. Księ-
ga pamiątkowa Prof. Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiera, W. Popiołek, 
M. Szpunar, Zakamycze 2005, s. 1538. Regulacja mediacji spraw rodzin-
nych - rozumianych jako sensu largo. 

22 K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Warszawa 2007, s. 92. 
23 S. Borkowska, Negocjacje zbiorowe, Warszawa 1997, s. 232. 
24 Tamże, s. 233. 
25 S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów, Wrocław 1999, s. 

207–230. 
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a. Arbitraż (z fr. arbitrage – sąd rozjemczy). Polega na zwró-
ceniu się przez obie strony konfliktu do osoby lub instytucji nieza-
leżnej z prośbą o rozwiązanie konfliktu; arbiter rozwiązanie dyktuje. 
Arbitraż jest dość popularną metodą. 

b. Inkwizycja. Inkwizytor decyduje, w jaki sposób strony bę-
dą spór rozwiązywały, kontroluje informacje docierające do zaintere-
sowanych stron, podejmuje decyzje na temat rozwiązań i żąda ich 
przyjęcia przez wszystkich uczestników konfliktu. 

Natomiast do strategii miękkich należą: 
a. Admonicja (admonitio – napomnienie, nagana, pouczenie). 

Metodę tę najczęściej stosuje się w zarządzaniu.  
b. Koncyliacja (conciliatio – porozumienie). Jest to postępo-

wanie pojednawcze, którym uczestniczy osoba trzecia, bezstronna, 
mająca za zadanie skłonić strony konfliktu do rozmów i dążąca do 
polubownego rozwiązania kwestii spornych. 

c. Moderacja (Moderato – umiarkowanie, powściągliwość). 
Metoda ta ma zastosowanie zwłaszcza w zaostrzonej fazie konfliktu, 
kiedy to stosunki między stronami są nacechowane bardzo silnymi, 
negatywnymi emocjami.  

d. Mediacja – (mediare – być w środku). Mediacje są mięk-
kim procesem, w którym oprócz stron procesu - pojawia się trzecia 
osoba, pomagająca w dojściu do porozumienia. 

Według powyższych autorów, mediator to osoba lub grupa 
osób, która identyfikuje różnice dzielące skonfliktowanych, ustala ich 
przyczyny, podpowiada interpretację wzajemnych interesów, struktu-
ryzuje zachodzące między stronami interakcje, namawia, perswaduje i 
nakłania do zawarcia obustronnie korzystnego porozumienia26. 

Jak słusznie zauważa A. Rękas27, zgodnie z prawem polskim 
mediatorem może być osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do 
czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Ważne 
jest również odbycie specjalistycznego szkolenia z zakresu mediacji. 
Sędzia (nie dotyczy sędziów w stanie spoczynku) nie może być me-
diatorem. Wpisanie na listę stałych mediatorów wymaga od kandy-

                                                 
26 Tamże, s. 208. 
27 A. Rękas, Czy tylko sąd rozstrzygnie w sporze? Mediacja i sądownic-

two polubowne, red. tenże, Warszawa 2010, s. 21. 
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data pisemnej zgody. Stały mediator może odmówić prowadzenia 
mediacji wyłącznie z ważnych powodów, o których powiadamia 
strony. Przepisy prawne umożliwiają organizacjom społecznym i 
zawodowym prowadzenie listy stałych mediatorów oraz tworzenie 
ośrodków mediacyjnych. Następnie taka informacja trafia do prezesa 
sądu okręgowego. 

Mediator jako osoba jest niezaangażowany bezpośrednio w 
spór, bezstronny, biegły w warsztacie kierowania konfliktem, lecz 
nie ingerujący w sam przedmiot sporu. To strony mają podjąć wza-
jemne zobowiązania i być odpowiedzialne za ich dotrzymanie. Do 
zadań mediatora należy natomiast: ułatwianie komunikacji, pomoc w 
uświadamianiu praw każdej ze stron konfliktu, dostarczanie technik 
pomocnych podczas rozwiązywania sporu, formalne przewodnicze-
nie sesjom, edukacja, eksploracja problemu, sprawdzanie realności 
propozycji, poszerzanie źródeł informacji poprzez kontakt z eksper-
tami, inicjowanie i kierowanie negocjacjami28. 

Warto, w tym miejscu wspomnieć o regułach, którymi media-
torzy kierują się w codziennej pracy. Według P. Waszkiewicza29, 
istnieją reguły występujące w mediacji:  

Zasady mediacji rodzinnych:  
A. Dobrowolność30; 
B. Bezstronność mediatora31; 
C. Neutralność mediatora32; 

                                                 
28 R. Milewski, Skarb mediatora. Wybór tekstów, Warszawa 2006, s. 27. 
29 P. Waszkiewicz, Zasady mediacji, [w:] Mediacje. Teorie i praktyka, 

red. E. Gmurzyńska, R. Morka, Warszawa 2009, s. 91–105. 
30 Do mediacji przystępuje się dobrowolnie. Nie ma nacisku lub zmu-

szania do udziału, osiągnięcia porozumienia czy do wyboru konkretnych 
rozwiązań. Swoboda decyzji co do uczestnictwa w mediacji zwiększa w 
uczestniku odpowiedzialność za proces rozwiązywania konfliktu i osiągnię-
te rezultaty. 

31 Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, w równym stopniu an-
gażuje się w pomoc dla każdego. Nie ocenia zarówno osób jak i ich zacho-
wań, nie poszukuje winnych zaistniałej sytuacji. 

32 Mediator nie jest zwolennikiem jakiegoś konkretnego rozwiązania, 
jest w stanie zaakceptować każde, które uznajecie za właściwe w danej 
sytuacji. Nie tylko nie podejmuje decyzji, co do wyboru rozwiązania, ale 
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D. Samodzielność stron w podejmowaniu decyzji33; 
E. Poufność34;  
F. Szacunek35; 
G. Profesjonalizm36. 
Zdaniem M. Zajączkowskiej37, w mediacjach rodzinnych nale-

ży się spodziewać trudności i zakłóceń, z którymi mediator będzie 
musiał sobie poradzić przy pomocy swoich umiejętności i doświad-
czenia. Biorąc pod uwagę szczególną rolę komunikacyjną mediatora 
w relacji konfliktowej dwóch osób i jego skomplikowany warsztat 
pracy, mediację można określić jako misję polegającą na pośredni-
czeniu osób trzecich w określonych sytuacjach, gdy strony nie mogą 
osiągnąć wzajemnie akceptowanego porozumienia, a mediator pełni 
rolę ambasadora każdej ze stron po drugiej stronie. Sposób ten daje 
możliwość przywrócenia dialogu między skłóconymi stronami dzięki 
umiejętnościom komunikacyjnym mediatora, tworzącego komunika-
cję trialogową. 

                                                                                                        
nie podsuwa ich i nie ocenia składanych przez uczestników propozycji. Nie 
jest doradcą, nie przedstawia właściwych w danej sytuacji sposobów dzia-
łania. Umożliwia to samodzielne wypracowanie sposobu rozwiązania. Tym 
samym przekazuje całkowitą odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu i 
kształt porozumienia zainteresowanym stronom. 

33 Mediator nie podejmuje za nich decyzji nie rozstrzyga sporu. Nie jest 
sędzią, ani arbitrem. Rolą mediatora jest zachęcanie do aktywnej współpra-
cy przy poszukiwaniu rozwiązania. To do stron należy decyzja. Jest ona 
rezultatem wolnego wyboru stron i płynie z przekonania, że wypracowane 
rozwiązanie zaspokaja najważniejsze potrzeby. 

34 Mediacja ma charakter poufny. Jej przebieg i rezultaty objęte są ta-
jemnicą. Mediator ma obowiązek zachowania w tajemnicy faktów, o któ-
rych dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji. Poufność ujaw-
nionych podczas mediacji faktów, opinii, uczuć czy zachowań stron zwięk-
sza ich poczucie bezpieczeństwa i buduje większą otwartość. 

35 Mediator musi zabezpieczyć warunki rozmowy tak, by strony odczu-
wały, że są szanowane. 

36 Zasada profesjonalizmu jest swego rodzaju gwarantem ciągłego roz-
woju zawodowego mediatora. 

37 Por. M. J. Zajączkowska, Mediacja jako forma komunikowania się w 
konflikcie, [w:] Komunikacja społeczna w świecie realnym, red. M. Baryluk, 
M. Wawrzak-Chodaczek, Toruń 2008, s. 103–116. 
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Mediacja składa się z następujących etapów, do których we-
dług Ch. W. Moore38, zalicza się: 

• nawiązanie kontaktu ze stronami, 
• wybór strategii mediacji, 
• zbieranie i analiza informacji, 
• sporządzenie szczegółowego planu mediacji, 
• budowanie zaufania i współpracy, 
• rozpoczęcie sesji mediacyjnej, 
• zdefiniowanie spraw i ustalenie planu, 
• odkrywanie ukrytych interesów, 
• generowanie opcji rozwiązań, 
• ocena możliwości rozwiązań, 
• przetarg końcowy, 
• osiągnięcie formalnego porozumienia. 
Natomiast E. Gmurzyńska39 twierdzi, iż mediacja w przeci-

wieństwie do postępowania sądowego nie posiada sztywnych ram 
proceduralnych, jest bardziej elastyczna, mniej sformalizowana. 
Etapy mediacji różnią się w zależności od rodzaju sporu, uwarunko-
wań kulturowych i oczekiwań stron wobec mediatora. Wyróżnia się 
następujące fazy porozumienia mediacyjnego: 

1)  etap przygotowania mediacji40, 
2)  etap dotyczy otwarcia mediacji, jest to pierwsze wspólne 

spotkanie41, 
                                                 

38 Ch. W. Moore, The mediation proces.., op. cit., s. 53 in. 
39 E. Gmurzyńska, Rodzaje i etapy mediacji, [w:] Mediacje. Teorie i 

praktyka, red. E. Gmurzyńska, R. Morka, Warszawa 2009, s. 109–147; 
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/13Jastrzebska.pdf, 
dostęp: 19.04.2017. 

40 Jest to często moment pierwszego kontaktu mediatora z uczestnikami 
konfliktu. Na tym etapie mediator powinien unikać wdawania się ze stro-
nami w dyskusję na temat meritum sporu. Ma prawo natomiast poprosić sąd 
lub pełnomocników stron o przesłanie stosownych dokumentów dotyczą-
cych sprawy (E. Gmurzyńska, Rodzaje…, op. cit., s. 131–132). 

41 Na tę część składa się przede wszystkim monolog mediatora, który wy-
jaśnia klientom na czym polegać będzie jego rola w przebiegu procesu me-
diacyjnego. Do zadań mediatora należy również przedstawienie głównych 
zasad mediacji oraz reguł zachowywania się. Ze strony mediatora ważny jest 
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3)  etap mediacji, następuje on w czasie, którego tworzy się 
propozycje ugodowe42.  

 
Zalety mediacji rodzinnej 
Mediacja jest w Polsce stosunkowo nową metodą rozwiązy-

wania konfliktów, która należy do tzw. ADR-ów, czyli alternatyw-
nych metod rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution) 
w stosunku do drogi sądowej. Wywodzi się ze Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku rozpowszechniła się jako sposób pozasądowego dojścia do 
porozumienia. 

                                                                                                        
przyjacielski ton głosu, znaki niewerbalne, odpowiednie tempo rozmowy, 
które Następnie mają miejsce wstępne wypowiedzi stron. Uczestnicy konflik-
tu przedstawiają zdarzenie z własnego punktu widzenia oraz dzielą się swoim 
stosunkiem emocjonalnym do sprawy. Wymiana zdań, dialog oraz ustalenie 
kwestii do dyskusji to kolejny bardzo ważny etap mediacji, który ma na celu 
nakłonienie stron do wzajemnego porozumienia oraz daje możliwość zada-
wania pytań. W tym etapie mediator powinien zwrócić szczególną uwagę na 
to, by skonfliktowani zwracali się wprost do siebie. Podczas rozmowy strony 
mogą niejednokrotnie odczuwać silne emocje takie jak gniew, złość, rozcza-
rowanie, smutek. Mediator może na to pozwolić, ale musi być przekonany, że 
w razie potrzeby potrafi zapanować nad taką sytuacją. Mediator podejmuje 
decyzję, że skonfliktowani są przygotowani, by przejść do kolejnego etapu, 
jeśli wyrazili oni pewne pozytywne relacje, a także zaczęli efektywnie się 
komunikować (Tamże, s. 139–140). 

42 W tym etapie Mediator pomaga uczestnikom znaleźć różne warianty 
rozwiązania sporu, ale to od nich zależy jak konflikt się zakończy. Mediator 
zachęca uczestników do przedyskutowania konsekwencji zaproponowanych 
opcji rozwiązania problemu. Po wygenerowaniu porozumienia, zadaniem 
mediatora jest przekonanie się, czy strony rozumieją ustalenia, a także prze-
analizowanie czy istnieją słabe punkty potencjalnej ugody. Spisywanie umo-
wy nie jest już tak emocjonującym etapem dla klientów, ale jednocześnie jest 
najważniejszym momentem mediacji. Ostateczna ugoda powinna być przej-
rzysta, konkretna, napisana prostym językiem (bez zwrotów prawniczych). 
Strony powinny skonsultować końcową streść ugody ze swoimi pełnomocni-
kami. Wtedy mogą wnieść do sądu o potwierdzenie umowy. Następnie jest 
ona analizowana przez sąd pod względem jasności, potencjalnych sprzeczno-
ści, zgodności z obowiązującymi przepisami (Tamże, s. 143–144). 
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W literaturze wskazuje się także, że do największych zalet me-
diacji rozwodowych należy zaliczyć pomoc w utrzymaniu relacji mię-
dzy rozwodzącymi się małżonkami a dziećmi, w szczególności zawar-
cie porozumienia w sprawie sprawowania wspólnej opieki nad dziec-
kiem43. Mediacja może także pozytywnie wpływać na kształtowanie 
prawidłowych postaw u dzieci rozwodzących się małżonków. Przede 
wszystkim, pomaga dzieciom zrozumieć, że wszelkie spory można 
rozwiązać przez rozmowę, wzajemne wysłuchanie, we współpracy i 
wzajemnym poszanowaniu. Co więcej, niektórzy badacze dowodzą, że 
mediacja pomaga również znacząco poprawić relacje pomiędzy rodzi-
cem, który nie mieszka z dzieckiem a dzieckiem44. Przebieg mediacji 
pozwala na zapoznanie się z różnymi wersjami wydarzeń, wysłucha-
nie opinii na ich temat czy też poznanie znaczenia poszczególnych 
ich elementów dla poszczególnych osób45. 

Mediacja rodzinna może być stosowana we wszystkich rodza-
jach sporów pomiędzy członkami tej samej rodziny połączonej po-
krewieństwem oraz tymi, którzy pozostawali lub pozostają w związ-
kach rodzinnych zdefiniowanych przez prawo (np. rodziny adopcyj-
ne, rodziny zastępcze), o ile tylko same strony chcą w mediacji 
uczestniczyć. Mediację rodzinną warto stosować w następujących 
sprawach46: 

1. Sprawy rozwodowe:  
• sposób rozstania, rodzaj pozwu z orzekaniem o winie czy 

bez orzekania  

                                                 
43 J.A. Lemmon, Family Mediation Practice, New York 1998, s. 8–9. 
44 A. Hinshaw, Mediators as mandatory reporters of child abuse: pre-

serving mediaton’s core values, „Florida State. University Law Review”, 
2(2007), vol. 34, s. 271–311. 

45 P. Szreniawski, Filozoficzne aspekty mediacji, [w:] Sądy polubowne i 
mediacja, red. J. Olszewski, Warszawa 2008, s. 12. 

46 Szerzej: M. Pazdan, Prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność mediato-
ra, [w:] Odpowiedzialność cywilna - księga pamiątkowa ku czci Profesora 
Adama Szpunara, red. M. Pyziak-Szafnicka, Kraków 2004, s. 381–387; Z. 
Łyda, Bezstronność arbitra a zakaz zainteresowania sprawą, „Państwo i Pra-
wo”, 2(1996), s. 45–54; R. Wojtkowiak, Czy mediacja ma przed sobą przy-
szłość, czy należy jej się obawiać?, „Mediator”, 24 (1/2003), s. 33–36; R. Cebu-
la, Mediacje w polskim prawie cywilnym, „Mediator”, 34(3/2005), s. 25–27. 
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• władza rodzicielska i miejsce zamieszkania dziecka  
• kontakty dziecka z rodzicem, który nie będzie sprawował 

bezpośredniej opieki nad nim  
• sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie  
• wysokość alimentów  
2. Sprawy o podział majątku po rozwodzie  
3. Sprawy związane z opieką nad dziećmi po rozwodzie orze-

kane przez sądy rodzinne:  
• sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem  
• sprawy o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej 

rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi 
dziećmi rozwiedzionych małżonków.  

4. Inne sprawy rodzinne:  
• konflikty małżeńskie (o ile nie są wskazane do terapii)  
• spory wynikające z gospodarowania współwłasnością (np. 

sprawy spadkowe)  
• konflikty miedzy rodzicami i dziećmi (także dorosłymi 

dziećmi)  
• pomoc w uzgodnieniu zasad opieki nad członkami rodziny 

chorymi, niepełnosprawnymi, w podeszłym wieku  
• konflikty w rodzinach zastępczych i adopcyjnych. 
 

Podsumowanie 
Spory stanowią nieodłączny element życia człowieka, zarów-

no na płaszczenie społecznej, zawodowej, jak również rodzinnej. 
Ludzką potrzebą staje się dochodzenie do kompromisu i nie pozo-
stawanie w sytuacji konfliktowej. Mediacja zakładała, że przy pomo-
cy neutralnego, bezstronnego i kompetentnego mediatora skonflik-
towane strony mogą osiągnąć porozumienie. Stale wzrasta liczba 
psychologów, pedagogów, socjologów, prawników, którzy kształcą 
swe kompetencje, by sprostać tej szczególnej roli. Mediacja to insty-
tucja o dużym społecznym znaczeniu. Konflikty rodzinne narastają 
latami i sięgają wielu sfer życia, np. psychologicznej, majątkowej, 
emocjonalnej. Samodzielne ich rozwiązanie przez bliskie sobie oso-
by z biegiem czasu staje się coraz bardziej utrudnione, a bywa, że 
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nawet niemożliwe, dlatego rozwiązaniem jest udział w mediacji i 
pomóc kompetentnej w tym zakresie osoby47. 

 

Streszczenie: 
Konflikty i spory zawsze występowały w ludzkich społeczeń-

stwach, są zjawiskiem całkowicie naturalnym ale mając na uwadze 
skomplikowany proces komunikacji interpersonalnej potrzebne są 
metody, które umożliwiłyby rozwiązania i wygaszenie konfliktu. Me-
diacje często postrzegane są jako stosunkowo nowa forma interwencji, 
chociaż zasadniczo ich historia obejmuje wielowiekowy proces roz-
woju w różnych kulturach i cywilizacjach na całym świecie. Mediacje 
rozwodowe oraz mediacje w sprawach opiekuńczych stanowiły pod-
stawę dla rozwoju mediacji rodzinnych i aktualnie są najbardziej cha-
rakterystyczną formułą pracy mediatora rodzinnego. W Polsce media-
cje rodzinne wciąż są formą w początkowej fazie rozwoju, co wynika 
głównie z krótkiego czasu, który upłynął od momentu wprowadzenia 
odpowiednich zapisów prawnych do kodeksu postępowania cywilne-
go, umożliwiających wykorzystywanie mediacji przez sądy. 

 

Summary: 
Conflicts have always been present in human societies. They 

are completely natural phenomena, but in view of the complex inter-
personal communication process, methods are needed to resolve and 
extinguish the conflict. Mediations are often seen as a relatively new 
form of intervention, although their history basically covers the cen-
turies-old development process in different cultures and civilizations 
around the world. Divorce mediations and caregiving mediations 
have been the basis for the development of family mediation and are 
currently the most characteristic form of mediator work. In Poland 
family mediation is still a form of early development, which is main-
ly due to the short time that has elapsed since the introduction of the 
relevant legal provisions into the Code of Civil Procedure allowing 
the use of mediation by the courts. 

                                                 
47 E. Jastrzębska, Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów Mediacja 

w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, 
http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/Presentations0/13Jastrzebska.pdf, do-
stęp: 10.04.2017. 
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Bożena Frączek  

 
Praworządność i ochrona praw człowieka w zakresie  

gromadzenia oszczędności – przypadek piramid finansowych 
 
Wprowadzenie 
We współczesnym świecie ludzie zgłaszają wiele różnych po-

trzeb finansowych, takich jak potrzeba dostępności gotówki, potrze-
ba przesyłania środków pieniężnych, potrzeba możliwości opóźnie-
nia zapłaty, potrzeba zabezpieczenia posiadanego majątku czy po-
trzeby związane z doradztwem finansowym. Wskazuje to na waż-
ność korzystania z podstawowych produktów finansowych w róż-
nych obszarach codziennego życia. W związku z chęcią zabezpie-
czenia dobrobytu finansowego dającego poczucie bezpieczeństwa i 
umożliwiającego planowanie finansowe, szczególne znaczenie przy-
pisywane jest potrzebom związanym z alokacją zgromadzonego 
kapitału oraz z możliwością korzystania z różnych rozwiązań umoż-
liwiających gromadzenie majątku. Dążenie do gromadzenia i pom-
nażania kapitału generuje popyt na usługi i produkty finansowe o 
charakterze oszczędnościowo- inwestycyjnym. Współczesny konsu-
ment finansowy ma do wyboru wiele różnych możliwości lokowania 
wolnych środków pieniężnych. Należą do nich zarówno oferty insty-
tucji finansowych działających w regulowanej części rynku finanso-
wego, w której legalne działania finansowe objęte są ochroną prawną 
i regulacyjną, jak i oferty instytucji finansowych prowadzących dzia-
łalność poza nadzorem państwa, a często nawet działających bez-
prawnie. Niektóre podmioty z tej ostatniej grupy nie zawsze oferują 
uczciwe rozwiązania, a nieraz są to wręcz oszukańcze oferty, w 
skrajnych przypadkach narażające swoich klientów utratę „dorobku 
życia”, czyli powierzonego tym instytucjom majątku. Dlatego też 
duża część konsumentów w stosunkach z instytucjami finansowymi 
jest narażona na zawieranie niekorzystnych dla siebie umów. Doty-
czy to zarówno operacji pożyczkowych/kredytowych jak i związa-
nych z lokowaniem oszczędności.  

Konsumenci indywidualni poszukując najatrakcyjniejszych 
form alokacji kapitału często oceniają dostępne im oferty głównie 
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pod względem atrakcyjności możliwego do osiągnięcia dochodu i nie 
zawsze poprawnie oceniają towarzyszące inwestycji ryzyko (zarów-
no ryzyko rynkowe, jak i ryzyko podmiotu, który tworzy ofertę).  

Celem artykułu jest przedstawienie możliwych niebezpiecz-
nych from alokacji kapitału, zagrażających bezpieczeństwu powie-
rzonych środków, ze szczególnym uwzględnieniem piramid finan-
sowych oraz prezentacja regulacji prawnych mających na celu prze-
ciwdziałanie tego rodzaju oszustwom finansowym. 

W niniejszym przeglądowym artykule wykorzystana zostanie 
literatura krajowa i zagraniczna, umożliwiająca: charakterystykę 
piramid finansowych na tle innych form oszukańczych w procesach 
alokacji kapitału, prezentację przykładów piramid finansowych na 
świecie i w Polsce oraz przedstawienie regulacji prawnych obowią-
zujących w Polsce mających na celu ograniczanie lub eliminację 
działań w oparciu o schematy piramid finansowych. 

 
Istota i przykłady piramid finansowych – jako formy oszu-

stwa finansowego 
Nieoficjalny charakter działalności1 polegającej na decydowa-

niu o przeprowadzeniu określonych transakcji i ich dokonywaniu na 
należącym do innej osoby rachunku, na którym ewidencjonowane są 
instrumenty finansowe może przybierać różne formy. Należą do nich:  

- nielegalne zarządzanie aktywami – kupno lub sprzedaż in-
strumentów finansowych, bez zezwolenia. W Polsce zarządzanie 
portfelem instrumentów finansowych jest jedną z czynności makler-
skich2, prowadzonych w oparciu o zezwolenie, które może uzyskać 
spółka, a nie osoba fizyczna. Potencjalnym klientom zwykle obiecy-
wane są znaczące i pewne lub obarczone małym ryzykiem zyski 
możliwe do osiągnięcia dzięki nadzwyczajnym umiejętnościom osób 
zarządzających portfelami bądź dzięki posiadanym wyjątkowo sku-
tecznym systemom inwestycyjnym;  

                                                 
1 Tzn. działalności prowadzonej bez stosownego zezwolenia wydawa-

nego przez odpowiedni organ nadzoru, np. KNF w Polsce. 
2 Art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finan-

sowymi, Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm. 
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- “rekomendowanie” instrumentów finansowych - sugerowa-
nie określonych konkretnych rodzajów inwestycji, celem doprowa-
dzenia do sytuacji, w której dojdzie do zaangażowania środków fi-
nansowych we wskazaną inwestycję. Sposoby pozyskiwania klien-
tów przez podmioty rekomendujące określone instrumenty finanso-
we są bardzo zróżnicowane. Najczęściej jednak klienci pozyskiwani 
są drogą telefoniczną (przez tzw. kotłownie -boiler romms)3; 

- publiczne oferowanie nienotowanych papierów wartościo-
wych – sprzedaż instrumentów finansowych bez udostępnienia wy-
maganych informacji zawartych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami w odpowiednich dokumentach informacyjnych, takich jak pro-
spekt emisyjny lub memorandum informacyjne4;  

- nielegalna dystrybucja jednostek uczestnictwa w funduszach 
inwestycyjnych – nielegalne przyjmowanie wpłat przez dystrybuto-
rów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych od klientów. 
Powierzane środki pieniężne klientów powinny być wpłacane na 
odpowiedni rachunek samego funduszu; 

- działalność parabanków – działalność instytucji, które pro-
wadzą działalność podobną do działalności bankowej, ale bez sto-
sownego zezwolenia; 

- insider trading (lub insider dealing) - wykorzystywanie lub 
ujawnianie istotnej z perspektywy inwestowania informacji o pod-
miocie, który wyemitował instrumenty finansowe (np. o spółce ak-
cyjnej, która wyemitowała akcje lub obligacje). Chodzi o informacje, 
które wcześniej nie zostały nieudostępnione 

-  publicznie. Informacje najczęściej ujawniane są przez osoby 
zatrudnione w danej spółce lub osoby mające uprzywilejowany do-
stęp do informacji poufnej (np. brokerzy i audytorzy).  

                                                 
3 M. Pachucki, Piramidy i inne oszustwa na rynku finansowym, KNF, 

CEDUR, 2013, s. 20-21. 
https://www.knf.gov.pl/Images/Piramidy_internet_tcm75-33243.pdf (do-
stęp: 10 styczeń 2017). 

4 Przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warun-
kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sys-
temu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 
1539 z późn. zm. 
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- piramidy finansowe - nielegalne działania inwestycyjne, któ-
re opierają się na wypłacie środków pieniężnych inwestorom ze 
środków wpłaconych przez kolejnych inwestorów, a nie z rzeczywi-
stego zysku osiągniętego na skutek działań prowadzonych przez 
organizatora przedsięwzięcia. 

Piramida finansowa jest jednym z najpowszechniejszych ro-
dzajów oszustw finansowych. Sukces jej powstania determinuje psy-
chologiczny mechanizm polegający na obietnicy wysokiego i bez-
piecznego zysku w krótkim czasie oraz budowane z niezwykłą sta-
rannością poczucie uczestniczenia w wyjątkowej i niedostępnej dla 
przeciętnego konsumenta inwestycji. 

Nazwa piramida oznacza hierarchiczną strukturę utworzoną 
przez inwestorów i tzw. "rekrutów", czyli kolejnych inwestorów 
pozyskiwanych przez dotychczasowych. Oznacza to, że inicjatorzy 
piramidy finansowej zwykle przyjmują do struktury określoną liczbę 
kandydatów na inwestorów, od których oczekuje się, że w dalszej 
kolejności pozyskają dla programu z góry określoną liczbę nowych 
kandydatów, którzy powierzą organizacji swoje środki pieniężne. 
Schemat pozyskiwania inwestorów jest powtarzany wielokrotnie 
tworząc kolejne coraz liczniejsze poziomy inwestorów. Liczba inwe-
storów wzrasta w regularny sposób według określonej reguły, naj-
częściej w postępie geometrycznym, tzn. jeśli na pierwszym najwyż-
szym poziomie piramidy znajduje się jeden inwestor (inicjator pira-
midy finansowej), który pozyskał pięciu nowych inwestorów (drugi 
poziom), a każdy kolejny inwestor jest zobowiązany do pozyskania 
kolejnych pięciu nowych inwestorów, to na trzecim poziomie znaj-
duje się 25 inwestorów, na czwartym 125, a piątym już 625 inwesto-
rów. W ten sposób tworzone są kolejne poziomy piramidy, a wpła-
cone środki pieniężne nowych kandydatów stanowią źródło wypłaty 
dla inwestorów znajdujących się na wyższym poziomie piramidy. 
Kontynuacja tego wzorca inwestycyjnego sprawia, że system jest 
zasilany w stały dochód nowych inwestorów. Konstrukcja piramid 
finansowych, która bazuje na konieczności przyciągania nowych 
klientów, powoduje, iż z góry są one skazane na upadek.  

Pierwsza piramida finansowa (a właściwie jej prototyp) zosta-
ła utworzona w 1919 roku w Bostonie przez włoskiego biznesmana 
Charlesa Ponziego, który zbudował taką strukturę i oszukał swoich 
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klientów na kwotę 15 milionów dolarów. Od jego nazwiska przyjęto 
alternatywną nazwę używaną na określenie piramidy finansowej – 
„schemat Ponziego"5. 

Istnieje wiele rodzajów piramid finansowych. Jedne z nich - 
choć działają bez odpowiednich zezwoleń - inwestują gromadzone 
środki, inne zaś nie inwestują zgromadzonego kapitału. Inwestorów 
przystępujących do piramidy kuszą wysokie zyski, Charles Ponzi 
obiecywał 50% zwrotu zainwestowanego kapitału w ciągu 45 dni6. 
Twórcy piramid chcąc pozyskać inwestorów i ich kapitał często bę-
dąc osobami znanymi wykorzystują swój wizerunek lub wizerunek 
innych znanych osób uczestniczących w inwestycji – por. tabela 1. 

 

Tabela 1. Przykłady zagranicznych piramid finansowych 
Podmiot/organizator/ 
nazwa piramidy 

Okres 
/rok 
działania 

Charakterystyka 

Charles Ponzi 
Security Exchange 
Company 

1919-
1920 

Postrzegana za pierwszą piramidę finan-
sową, związana z obietnicami wysokich 
zwrotów zainwestowanego kapitału, tj. 
50% zwrotu kapitału w ciągu 45 dni. 
Inwestorzy zostali oszukani na ok. 15 
mln USD (co obecnie szacowane jest na 
159 mln USD).  
Charles Ponzi został aresztowany i ska-
zany na 5 lat więzienia (z czego obył 
karę tylko 3,5 lat więzienia) 

Bernard Madoff 
Bernard L. Madoff 
Investment Securi-
ties  
  

2008-
2009 

Elitarna struktura skupiająca bogatych 
indywidualnych i instytucjonalnych 
inwestorów, w tym najważniejsze banki 
o światowym zasięgu (np. HSBC, RBS, 
JP Morgan, Paribas czy CitiGroup), 
uczelnie wyższe, fundacje, zamożni 
inwestorzy, osoby ze świata biznesu, 

                                                 
5 Portal edukacji ekonomicznej NBP, 

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/piramida-finansowa (15 
luty 2017). 

6 B. R. Rowe, Ponzi Schemes "Financial Fitness" Utah State University, 
2000, http://extension.usu.edu/boxelder/files/uploads/fl-ff05.pdf (dostęp 17 
luty 2017). 



323 
 

polityki i kultury. Inwestorzy (ok. 13.5 
tys. inwestorów indywidualnych i insty-
tucjonalnych) zostali oszukani na 65 
mld USD. Twórca piramidy Bernard L. 
Madoff był jednym z potentatów na 
rynku finansowym na Wall Street. Ma-
doff był także jednym z założycieli i 
przewodniczącym NASDAQ. 
Bernard Madoff został skazany na 150 
lat więzienia. 

James Paul Lewis  
 (Financial Advisory 
Consultants) 

1985-
2003 

Twórca piramidy zachęcał inwestorów 
do powierzania mu pieniędzy. Źródłem 
jego dotychczasowych sukcesów finan-
sowych był handel zagrożonymi przed-
siębiorstwami oraz leasing sprzętu me-
dycznego. W ramach utworzonej pira-
midy finansowej, którą prowadził niele-
galnie ok. 20 lat zgromadził ok.311mln 
USD od inwestorów, za co został skaza-
ny na 30 lat więzienia. 

Siergiej Mawrodi 
Poseł do Dumy, 
kandydat na prezy-
denta Rosji 
Przedsiębiorstwo 
MMM 
 

1994 - 
2003 

Piramida funkcjonowała w ramach dzia-
łającego w latach 90. ubiegłego stulecia 
przedsiębiorstwa MMM, którego konty-
nuacją było m.in. przedsiębiorstwo 
MMM-2011. Wymyślono wirtualną 
walutę MAWRA, na którą przeliczano 
pieniądze, przekazywane w pełnej kon-
spiracji przez uczestników piramidy. 
Wartość tej waluty zależała od kondycji 
piramidy i była tym wyższa, im wyższe 
były nowe wpłaty. 
Szacuje się, że w piramidę finansową 
zainwestowało 5 -10 mln inwestorów, a 
piramida MMM wchłonęła sumę jednej 
trzeciej budżetu Rosji. 
Mawrodi spędził w więzieniu 5 lat. 

Lou Pearlman 1985-
2003 

Lou Pearlman twórca i meadżer napopu-
laniejszych młodzieżowych zespołów 
muzycznych Backstreet Boys i N’Sync. 
Biznesmenowi udało się pozyskać dużą 
grupę inwestorów lokujących swój kapi-
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tał w dwie, jak się później okazało fik-
cyjne, firmy. Piramida finansowa Pear-
lmana działała przez prawie 20 lat. 
Oszukał w ten sposób krewnych, przy-
jaciół inwestorów i banki. 

Fundusze były 
wspierane przez 
władze kraju wraz z 
prezydentem Salim 
Berishą  

 do 1997 Piramidy finansowe w Albanii oferowa-
ły bardzo atrakcyjne oprocentowanie i 
przyjmowały wpłaty od Albańczyków 
pracujących za granicą. Albańczykom 
obiecywano kilkadziesiąt procent zysku 
w ciągu miesiąca. Ludzie sprzedawali 
także domy, by ulokować środki w 
inwestycje. Szacuje się, że dwie trzecie 
Albańczyków ulokowało swoje 
oszczędności w nielegalnych fundu-
szach. Kiedy zaczęły się problemy w 
jednej z największych piramid (fundu-
szy) w Albanii wybuchły zamieszki i 
system się załamał. A kraju upadł rząd , 
wprowadzono stan wyjątkowy a w wy-
niku zamieszek zginęło ok. 2 tys. osób. 
Straty uczestników piramid szacuje się 
na ok.1,2 mld dolarów. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: C.J.Cantoni A Brief Hi-
story of Ponzi Schemes, „Journal of American Physicians and Surgeons”, 14 
(1), 2009, s.24; P. Makusiewicz, Piramidy finansowe, „Zarządzanie i Finan-
se”, nr 4/2014; J.Shiller Avoid Financial Fraud, Createspace Charleston SC, 
Emilie Smyth, 2010, s.48; W.Radziwinowicz Rosyjski arcyoszust Mawrodi, 
twórca finansowych piramid, włączył się do walki z opozycją, „Wyborcza”, 
23 października 2012; M.Potocki Piramidy Finansowe. Sprawdź jak skoń-
czyli ich twórcy. „Dziennik Gazeta Prawna”. 07.08.2012, Dodatek Biznes. 

 

W wielu przypadkach kary, na jakie skazano założycieli i or-
ganizatorów piramid finansowych były niewspółmierne do popełnio-
nych czynów oszukańczych. Wielu twórców piramid finansowych 
nie odbyło pełnej kary i spędziło w więzieniach tylko część wymie-
rzonego wyroku, a po wyjściu na wolność nie zaniechało przestęp-
czej działalności. 
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W Polsce za pierwsze przypadki piramid finansowych można 
uznać tzw. listy łańcuszkowe, które pojawiły się w latach trzydzie-
stych ubiegłego stulecia. Na większą skalę piramidy finansowe po-
jawiły się pod koniec lat osiemdziesiątych i były one tworzone za-
zwyczaj przez lokalne, trudne do zidentyfikowania przedsiębiorstwa 
– por. tabela 2.  

 
Tabela 2. Przykłady krajowych piramid finansowych 

Podmiot/organizator/ 
nazwa piramidy 

Okres 
/rok 
działania 

Charakterystyka 

Lech Grobelny 
Bezpieczna Kasa 
Oszczędności 

1989 Założyciel Bezpiecznej Kasy Oszczęd-
ności zebrał ok. 25-26 mld starych zło-
tych (tj. ok. 5,68 mln USD) od ok.810 
tys. osób. Obiecując kilkuset procento-
we roczne zyski oparł swój biznes na 
wymianie złotówek na dolary, co jednak 
pokrzyżowała zmiana przepisów praw-
nych i uwolnienie polskiej waluty. Wy-
rok 12 lat więzienia została w nieja-
snych okolicznościach uchylony. Lech 
Grobelny została zamordowany w 2007 
roku. 

Stanisław Kotarba 
Galicyjski Klub 
Kapitałowo-
Inwestycyjny 

1991-
1992 

4 tysiące poszkodowanych inwestorów i 
ok.26,5 mln zł ich strat. 

Mariusz Kubata 
Skyline 

1993-
1997 

Uczestnictwo w przedsięwzięciu wyma-
gało zaangażowania 2 tys. marek nie-
mieckich i znalezienie kolejnych chęt-
nych do uczestniczenia w przedsięwzię-
ciu. Osoby, które przystąpiły do pirami-
dy na pierwszych poziomach zarobiły 
duże sumy pieniężne. 
38 tys. poszkodowanych i 4,5 mln ma-
rek niemieckich straty 
Założyciel Skyline, został zamordowany 
w niewyjaśnionych okolicznościach. 

Andrzej Korytkow-
ski 

2007-
2012 

Promowana jako międzynarodowa po-
ważna instytucja finan 
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Finroyal 
(FRL Capital Limi-
ted) 

sowa, prowadziła działalność w Polsce 
jedynie w Polsce za pomocą kilku biur. 
1176 klientów ok. 100 mln zł. 

Marcin Plichta 
Amber Gold 

2009-
2012 

Spółka oferowała intratne inwestycje w 
złoto. 
Poszkodowanych zostało ok. 15 tys. 
osób na kwotę 668 mln zł. 

Źródło: Opracowanie na podstawie P. Makusiewicz Piramidy finan-
sowe.., op.cit. 

 

Piramidy finansowe pociągają za sobą wiele niekorzystnych 
dla społeczeństw skutków, które obejmują między innymi: 

• straty inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, w 
tym straty instytucji społecznych, 

• spirale zadłużeń i bankructwa gospodarstw domowych, a 
nawet samobójstwa konsumentów finansowych,  

• koszty procesów sądowych (cywilnych, karnych, upadło-
ściowych),  

• konflikty, rozruchy społeczne, z setkami ofiar śmiertelnych, 
których efektem może być upadek rządu i rozkład struktur państwa 
(przykład piramid finansowych w Albanii), 

• możliwość zarażenia paniką w systemie finansowym, kryzy-
sy finansowe. 

Pomimo licznych negatywnych skutków funkcjonowania pi-
ramid finansowych, wciąż występuje zagrożenie ich działania, za-
równo w Polsce jak i na świecie. Wciąż istnieją przesłanki do kon-
strukcji tych struktur, zarówno po stronie popytowej, jak i po stronie 
podażowej. O potencjale ze strony inwestorów (strona popytowa) 
świadczy część oszczędności, które nie zostały ulokowane w nadzo-
rowanym systemie finansowym – por. tabela 3. 

 

Tabela 3. Poziom oszczędności w nadzorowanych instytucjach fi-
nansowych na tle jakichkolwiek oszczędności w Polsce w porównaniu z 10 
krajami o najniższym i 10 krajami o najwyższym poziomie oszczędności w 
sektorze regulowanym 
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Kraj  PKB/osobę w $ 

Oszczędności w 
nadzorowanych 
instytucjach 
finansowych 
[%] 

Oszczędności 
jakiekolwiek 
[%] 

Turkmenia [TM] 6 880 0,7 57,1 

Jemen [YE] 1 330 0,9 20,6 

Gruzja [GE] 3 560 1 13,3 

Tadżykistan [TJ] 990 1,5 31,3 

Armenia [AM] 3 800 1,6 21 

Uzbekistan [UZ] 1 880 1,8 43,5 

Niger [NE] 400 2 61 

Somali [SO] no data 2,8 37,2 

Gwinea [GN] 460 2,9 45,2 

Mali [ML] 670 2,9 44,9 

Polska [PL] 13 240 20,8 46,6 

Holandia [NE] 51 060 58,9 74,5 

Luksemburg [LU] 69880 59,9 77,8 

Japonia [JP] 46 330 60,4 71,9 

Austria [AT] 50 390 60,4 79,6 

Australia [AU] 65 400 61,4 81,5 

Kanada [ CA] 52 210 62,6 82,2 

Dania [DK] 61 670 64,7 81,2 

Nowa Zelandia [NZ] 35 760 70,6 86,9 

Szwecja [SE] 61 710 75,1 84,5 

Norwegia [NO] 102 700 78,4 89,8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Świato-
wego: 2015 The Little Data Book on Financial Inclusion, The World Bank 
Group, 2015. 

 

W tabeli 3 zaprezentowano skrajne w skali świata poziomy 
oszczędności ulokowane w regulowanym (nadzorowanym) systemie 
finansowym na tle oszczędności posiadanych w ogóle. Zarówno 
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poziomy oszczędności w nadzorowanym segmencie rynku finanso-
wego, jak i poziomy oszczędności w ogóle są bardzo zróżnicowane 
na świecie. Na uwagę zasługuje także fakt dużego zróżnicowania w 
zakresie tej części oszczędności, które nie zostały ulokowane w ban-
kach i innych nadzorowanych instytucjach finansowych, przy czym 
najwyższy poziom tych oszczędności został odnotowany w krajach 
najsłabiej rozwiniętych (o najniższym wskaźniku PKB/mieszkańca w 
$). To właśnie ta część oszczędności stanowi jedną z ważnych prze-
słanek funkcjonowania piramid finansowych. Warto również zwró-
cić uwagę, że w krajach najbiedniejszych, w których odnotowano 
najwyższy poziom oszczędności nieulokowanych w regulowanym 
segmencie rynku finansowego, poziom wiedzy, umiejętności i świa-
domości finansowej jest najniższy. Stanowi to kolejny ważny czyn-
nik, utrudniający walkę z oszustwami finansowymi. 

Ponadto, piramidy finansowe, chociaż znane już od początku 
ubiegłego wieku prowadzą działalność w bardzo zróżnicowany spo-
sób i bardzo rzadko występują w klasycznej postaci, co utrudnia ich 
identyfikację. Ich założyciele poszukują coraz to nowych rozwiązań, 
by każda kolejna inwestycja nie budziła podejrzeń i nie nawiązywała 
do wcześniejszych i znanych na rynku rozwiązań. Sprzyja temu stały 
rozwój rynku finansowego i pojawiające się coraz to nowe instru-
menty, które nie do końca jeszcze rozpoznane mogą być wykorzy-
stane w kolejnej piramidzie finansowej. Możliwość kreowania no-
wych instrumentów stwarzają otwarte katalogi produktów i usług 
finansowych, np. klasyfikacja instrumentów finansowych ISO 
10962, posiadająca kategorię „inne” (Others (Miscellaneous)). 

 
Prawna ochrona w procesie alokacji oszczędności w Polsce 
W wielu krajach np. Australii, Japonii, USA, Niemczech, 

Francji czy Wielkiej Brytanii działalność oparta na zasadach pirami-
dy finansowej jest zabroniona i jest traktowana jako oszustwo. W 
Polsce proceder piramid finansowych nie został jak dotąd systemowo 
rozwiązany. Aby uniknąć negatywnych skutków pyramid finanso-
wych sugeruje sie korzystanie z ofert podniotów nadzorowanych, np. 
przez KNF lub jej zagranicznego odpowiednika. Istnieją także regu-
lacje w różnych aktach prawnych, które mogą zapobiegać tworzeniu 
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i działalności piramid finansowych i podobnych form oszustw finan-
sowych. Regulacje o których mowa sa zawarte w: 

• Ustawie Prawo bankowe 29 sierpnia 1997 roku7– przepisy 
dotyczą zakazu prowadzenia działalności parabankowej, bez zezwo-
lenia polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób 
fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających 
osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pienięż-
nych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób (art. 171 
ust. 1). Wspomniane regulacje przewidują karę grzywny do 5 mln 
złotych i karę pozbawienia wolności do lat 3.  

• Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynko-
wym z 23 sierpnia 2007 roku8 – przepisy zabraniają nieuczciwych 
praktyk wobec konsumentów ( art. 4 ust. 1), a w szczególności za-
kładania, prowadzenia lub propagowania systemów promocyjnych 
typu piramida, w ramach których konsument wykonuje świadczenie 
w zamian za możliwość otrzymania korzyści materialnych, które są 
uzależnione od wprowadzenia innych konsumentów do systemu, a 
nie od sprzedaży (art. 7 pkt 14).  

• Ustawie Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 roku9 – obo-
wiązujące przepisy zakazują namawiania do niekorzystnego inwe-
stowania oraz wprowadzenia uczestników piramidy finansowej w 
błąd (art. 286 § 1) i przewidują karę od 6 miesięcy do 5 lat więzienia. 
Dodatkowo przepis zawarty w art. art. 311 przewiduje karę więzienia 
do lat 3 za nieumieszczanie wyczerpujących informacji przez organi-
zatora piramidy finansowej oraz podawanie nieprawdziwych lub 
przemilczanie prawdziwych informacji. 

• Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 
1993 roku10 - przepisy ustawy uznają za czyn nieuczciwej konkuren-
cji - systemem sprzedaży lawinowej i przewidują karę pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do 8 lat.  

• Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania in-
strumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 

                                                 
7 Dz. U. 1997 Nr 140 poz. 939 z późn. zm. 
8 Dz. U. z 2007 r. Nr 171, poz. 1206 z późn. zm. 
9 Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.  
10 Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. 
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spółkach publicznych z dnia 29.lipca.2005 roku11 - przepisy ustawy 
mają przeciwdziałać nielegalnemu zarządzaniu aktywami i przewi-
dują możliwość nałożenia grzywny do wysokości 5 milionów zło-
tych oraz określają wymogi informacyjne, których niewypełnienie 
skutkuje karami finansowymi do 10 mln zł oraz pobawieniem wol-
ności do 2 lat (art. 99 ust. 1 i 2). 

Zaprezentowane regulacje są zdecydowanie niewystarczające, 
co potwierdzają wyniki ankiety przeprowadzonej 2014 r wśród eks-
pertów rynku bankowego12. Większość ekspertów (78,2%) potwier-
dziła, że piramidy finansowe prowadzone przez prywatne firmy 
przyjmujące lokaty (w tym lokaty inwestycyjne) od klientów deta-
licznych i korporacyjnych stanowią zagrożenie dla systemu bezpie-
czeństwa finansowego kraju. 90,9% respondentów w/w/ badania 
uznało, że zakres regulacji dotyczących przyjmowania lokat przez 
firmy prowadzące piramidy finansowe jest niewystarczający lub 
wystarczający, ale nieegzekwowalny. 

Należy także zwrócić uwagę, że praktyka piramid finanso-
wych jest sprzeczna z dobrymi obyczajami a nieuczciwa polityka 
informacyjna zniekształcająca fakty, skutkuje podejmowaniem nie-
efektywnych decyzji inwestycyjnych. 

Dodatkowe zagrożenie związane z funkcjonowaniem piramid 
finansowych wynika z bardzo niskiego poziomu alfabetyzacji finan-
sowej społeczeństw w większości krajów na świecie. W badaniach, 
na które powołano się wcześniej 98,2% ankietowanych uznało, że 
poziom edukacji i informacji kierowanej do społeczeństwa dotyczą-
cy piramid finansowych jest niewystarczający. 

 
Wnioski 
Rynek usług i produktów finansowych oferowanych klientom 

nieprofesjonalnym (indywidualnym konsumentom finansowym) 
obejmuje oferty instytucji finansowych działających zgodnie z obo-
wiązującymi zasadami i przepisami, jak również oferty podmiotów 
działających w nieregulowanej części rynku finansowego. Część 

                                                 
11 Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm. 
12 P. Masiukiewicz Piramidy finansowe a regulacje i nadzór państwa, 

…op.cit. 
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instytucji działających poza nadzorem kusi wizją osiągnięcia znaczą-
cych zysków, rozpala wyobraźnię potencjalnych inwestorów i pozy-
skuje oszczędności osób nieświadomych ryzyka nieodłącznie zwią-
zanego z każdą inwestycją finansową.  

Konsumenci finansowi często nie zdają sobie sprawy z ryzyka 
związanego z podmiotem, któremu powierzają środki finansowe. Jest 
to szczególnie ryzykowne, gdy podmiot, któremu powierzane są 
środki finansowe, działa bez wymaganego prawem zezwolenia. Za-
łożyciele piramid finansowych najczęściej opierają swoją działalność 
na nieuczciwej polityce informacyjnej, obchodząc, nadinterpretując i 
łamiąc obowiązujące przepisy prawne, które z uwagi na dynamiczny 
rozwój rynku finansowego i tak są ograniczone i niedostosowane do 
warunków rynkowych. Poza tym wiele przestępstw finansowych 
znajduje się na granicy prawa. 

Poza przepisami prawnymi, które jak się okazuje w wielu 
przypadkach w niewystarczający sposób chronią inwestorów i ich 
kapitał, pozostają jeszcze kwestie etyczne, o których coraz głośniej 
w świecie finansów. Jednym z obszarów etyki finansów, jest obszar 
zachowań indywidualnych, w którym etyka skupia się na odpowie-
dzialności pracowników banków i innych instytucji finansowych, 
agentów ubezpieczeniowych, maklerów giełdowych, menedżerów 
finansowych przedsiębiorstw i innych reprezentantów świata finan-
sów. Wymienione podmioty odpowiadają za przejrzystość ofert na 
rynkach finansowych, która niestety nie jest standardem. Brak przej-
rzystości na rynkach finansowych może być zamierzona lub nieza-
mierzona, co bezpośrednio jest związane z etyką.  

Okazuje się, że zarówno regulacje prawne jak i etyka w finan-
sach nie gwarantują wystarczającego poziomu bezpieczeństwa, 
zwłaszcza konsumentom indywidualnym i gromadzonym przez nich 
oszczędnościom. W zamierzonych działaniach oszukańczych wyko-
rzystywane są mechanizmy psychologiczne, wykorzystujące niewie-
dzę, brak odpowiednich umiejętności i brak świadomości finansowej 
najsłabszych ekonomicznie grup społecznych.  

Niezawodnym sposobem na zmniejszenie zagrożeń związa-
nych z funkcjonowaniem na rynku finansowym jest podniesienie 
poziomu alfabetyzacji finansowej (wiedzy, umiejętności, świadomo-
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ści oraz zachowań finansowych), co w największym stopniu zależy 
od samych konsumentów finansowych. 

 

Streszczenie: 
Jedną z ważniejszych potrzeb każdego człowieka jest potrzeba 

bezpieczeństwa. Obejmuje ona także potrzebę bezpieczeństwa finan-
sowego. Realizacja tej potrzeby przejawia się w gromadzeniu i pom-
nażaniu majątku. Współczesne rynki finansowe oferują szeroki wa-
chlarz produktów i usług finansowych wykorzystywanych w alokacji 
kapitału. Część dostępnych ofert jest proponowana przez instytucje 
funkcjonujące pod nadzorem odpowiednich organów finansowych, 
inne są propozycjami instytucji działających w nieregulowanej czę-
ści rynku finansowego, a nawet instytucji działających bezprawnie. 
Dlatego też wielu inwestorów jest narażonych na zawieranie nieko-
rzystnych dla siebie umów, w tym związanych z lokowaniem 
oszczędności. Celem artykułu jest przedstawienie zagrożeń związa-
nych z funkcjonowaniem piramid finansowych i uświadomienie 
ograniczonego zakresu ochrony prawnej inwestorów powierzających 
swoje oszczędności w nieregulowanej części rynku finansowego. 

Słowa kluczowe: piramidy finansowe, oszczędności. 
 

Abstract: 
The rule of law and the protection of human rights in the field 

of fundraising - the case of financial pyramids 
One of the most important item in the hierarchy of needs is se-

curity need, including the need of financial wellbeing (and at the same 
time the financial security). To satisfy this need people save and invest 
collected capital. Contemporary financial markets offer a wide range 
of products and services to help individuals in allocation of capital. 
Many financial products and servicies are offered by formal financial 
institutions while the part of them is served by unformal and some-
times even unlawfully acting financial institutions. That is why the big 
number of financial consumers are at risk of losing part or all invested 
money. The aim of the article is to present the risks associated with the 
functioning of financial pyramids and to raise the awareness of the 
limited scope of legal protection of investors entrusting their savings in 
an unregulated part of the financial market. 

Keywords: financial pyramids, savings. 
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Joanna Cichorska 

 
Uczciwa komunikacja marketingowa warunkiem zaufania  

publicznego wobec banków komercyjnych 
 
Wstęp  
Komunikacja jako element marketingu jest jednym z podsta-

wowych czynników budowania relacji banków komercyjnych z 
klientami. W dobie coraz większej presji na zwiększanie wyników 
finansowych, dochodzi jednak do zaburzenia kontaktów przez prze-
kazywanie informacji niepełnych, nieczytelnych, a nawet świadomie 
wprowadzających klientów w błąd. Banki dopuszczają się niejedno-
krotnie nieuczciwych praktyk wobec klientów, narażając ich na ry-
zyko straty finansowej. Kłóci się to z powszechnym postrzeganiem 
banków jako instytucji zaufania publicznego. W artykule autorka 
podejmuje próbę oceny informacji przekazywanych przez banki pod 
względem ich przejrzystości i uczciwości oraz ustalenia ich wpływu 
na poziom zaufania do instytucji finansowych. Autorka stawia hipo-
tezę, że banki dążąc do wzrostu sprzedaży, stosują nieuczciwe formy 
komunikowania się z klientami, podważając w ten sposób zaufanie 
do całego systemu bankowego. 

Zweryfikowanie tak postawionej hipotezy wymaga scharakte-
ryzowania pojęcia i rodzajów komunikacji między partnerami bizne-
sowymi. Problem ten opisany został w pierwszym punkcie artykułu. 
Następnie w punkcie drugim poruszono kwestię rzetelności informa-
cji jako podstawowego elementu komunikacji. Wyjaśnienie tego 
zagadnienia pozwoliło na dokonanie w trzecim punkcie charaktery-
styki istoty i czynników zaufania publicznego do banków. Punkt ten 
zawiera wyniki badań poziomu zaufania i niepożądanych skutków 
nieuczciwej komunikacji banków z klientami. 

W artykule dokonano przeglądu literatury przedmiotu. Dla 
weryfikacji hipotezy zastosowano metodę analizy przepisów prawa 
oraz statystycznej oceny skutków nierzetelnych umów bankowych. 
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1. Istota i typologia komunikowania się klientem banku 
Niezbędnym czynnikiem osiągnięcia wysokiej pozycji rynko-

wej przez bank komercyjny jest nawiązanie trwałych relacji z klien-
tem, które oparte są na wzajemnym zaufaniu. Współpraca klienta z 
bankiem wymaga w związku z tym odpowiedniej komunikacji. Jako 
narzędzie marketingu bankowego komunikacja stała się więc przed-
miotem licznych badań, w których najczęściej definiuje się ją jako 
zespół informacji przepływających między partnerami biznesowymi 
w obie strony. Autorzy definiujący pojęcie komunikacji zgodnie 
podkreślają duże znaczenie informacji w poprawnej komunikacji, 
zwracając także uwagę na mechanizm jej wymiany. M. Brzozowska-
Woś wskazuje, że dobrą komunikację wzmacnia interaktywny cha-
rakter wymiany, w której klienci stają się nie tylko biernymi odbior-
cami, ale także aktywnymi uczestnikami tego procesu1. H. Mruk 
uważa z kolei, że komunikacja ma charakter wielokierunkowy. Do-
daje, że informacje trafiają do odbiorców z różnych źródeł. Wśród 
odbiorców najważniejszą grupę stanowią natomiast klienci2. P. Ma-
jewski podnosi dodatkowo problem przeznaczenia treści informacji3. 
Autor formułuje pojęcie tzw. informacji handlowej, odsyłając do jej 
ustawowej definicji, której celem jest promowanie produktów i usług 
oraz wizerunku i marki podmiotu gospodarczego4. Informacja doty-
czy w związku z tym przede wszystkim oferty sprzedażowej, na 
którą składają się cechy jakościowe produktu oraz jego cena i inne 
warunki sprzedaży. Informacje płynące w drugą stronę, tzn. od klien-
tów do banku dotyczą preferencji klientów i ich bezpieczeństwa, a 
także trendów rynkowych5.  

                                                 
1 M. Brzozowska-Woś, Komunikacja marketingowa a wybrane narzę-

dzia marketingu mobilnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go nr 712, Problemy Zarządzania, Finansów Marketingu nr 26, Szczecin 
2012 r., s. 135  

2 H. Mruk, Komunikowanie się w marketingu, PTE, Warszawa 2004 r., s. 17 
3 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro-

niczną, Art. 2, ust. 2 (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204, tekst jednolity z 
2016 r., poz. 1030, 1579) 

4 P. Majewski, Czas na e-biznes, Helion, Gliwice 2007 r., s. 29 
5 H. Mruk, jw. s. 17 
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Ekspansja współczesnych mediów związana z globalizacją 
rynków i rozwojem technologii IT umożliwia rozszerzenie zakresu 
komunikacji, która ma coraz bardziej złożoną strukturę. Pojawiło się 
w związku z tym pojęcie zintegrowanej komunikacji marketingowej, 
która za pomocą różnych narzędzi i kanałów dostarcza kompleksową 
i spójną wiedzę na temat samego banku i jego marki, a także ofero-
wanych przez bank produktów i usług. Wymiana informacji stanowi 
dzięki temu proces tworzenia więzi banku z jego otoczeniem rynko-
wym, którego integralną częścią są klienci, umożliwiając realizację 
zadań banku jako przedsiębiorstwa pośrednictwa finansowego6.  

Banki przekazują informacje różnymi kanałami w kierunku 
klientów, dostawców, pośredników, konkurentów itd. Komunikacja 
może mieć charakter masowy lub interpersonalny. Bank zbiera in-
formacje od klientów zarówno w sposób spontaniczny w bezpośred-
nich rozmowach, jak i dzięki przeprowadzanym badaniom marketin-
gowym. Przepływ informacji w obie strony pozwala na pozyskanie 
przez bank wiedzy na temat oczekiwań klientów i ich opinii dotyczą-
cych dotychczasowej współpracy7. Poprzez nawiązanie dialogu z 
obecnym lub potencjalnym klientem bank prowadzi politykę sprze-
daży, nierzadko wykorzystując kanały informacyjne do nakłaniania 
do zakupu8.  

Obustronna komunikacja między klientem i bankiem jest wy-
nikiem postaw i zachowań nadawcy i odbiorcy informacji, które 
należy ocenić pod względem: 

− poznawczym,  
− behawioralnym, 
− emocjonalnym.  
Warstwa poznawcza, zwana też intelektualną, dotyczy treści 

komunikatu. Obejmuje np. parametry instrumentu finansowego, 
elementy i etapy procedur bankowych itp. Stanowi więc podstawową 

                                                 
6 L. Garbarski (red.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zasto-

sowania, PWE, Warszawa 2011 r., s. 215 
7 A. Czarnecki, Product placement. Niekonwencjonalny sposób promo-

cji, PWE, Warszawa 2003 r., s.16 
8 E. Kosińska (red.), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, 

PWE, Warszawa 2008 r., s. 281 
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i najważniejszą sferę przekazu. Informacje dla klienta zawarte są w 
regulaminach, instrukcjach, ogólnych warunkach umów, tabelach 
opłat i prowizji. Przekazywane są klientowi pisemnie w tradycyjnej 
formie papierowych dokumentów, takich, jak: wnioski, wydruki 
umowy, formularze, taryfikatory, a także ulotki, biuletyny, raporty. 
Mogą też być dostarczane drogą elektroniczną. Banki komercyjne 
prowadzą strony internetowe, na których zamieszczają oferty pro-
duktów wraz z podstawowymi warunkami.  

Oprócz informacji na piśmie klient otrzymuje również przekaz 
ustny w bezpośredniej rozmowie w placówce banku lub przez tele-
fon. Treść komunikatu jest wtedy wzbogacona modulacją głosu, 
mimiką i gestykulacją, co ma niewątpliwy wpływ na jej odbiór, two-
rząc tzw. warstwę behawioralną. Zachowanie nadawcy komunikatu 
może wzmocnić lub osłabić odbiór treści. Prawidłowo skonstruowa-
ny i spójny tekst może być nieczytelny dla odbiorcy i utrudniać per-
cepcję, a nawet negatywnie nastawiać do produktu, zniechęcając do 
zakupu. Postawa sprzedawcy i jego zachowanie mogą jednak zachę-
cić do spontanicznego nabycia produktów, nawet jeżeli te są zbędne, 
a nierzadko i szkodliwe dla klientów.  

Zachowania sprzedawcy wynikają bezpośrednio z celów ko-
munikacji marketingowej, do których zalicza się:  

− informowanie, 
− przypominanie, 
− przekonywanie9. 
O ile jednak dwa pierwsze służą podniesieniu jakości obsługi i 

sprzedaży, o tyle przekonywanie do zakupu często wiąże się z nie-
uczciwymi praktykami nakłaniania klientów do zakupu produktów 
szkodliwych i niedostosowanych do indywidualnych potrzeb odbior-
ców. Skuteczny sprzedawca potrafi skłonić do podpisania umowy, 
budując z klientem pozorną relację partnerstwa, czy przeświadczenie 
o zrobieniu dobrego interesu. Dochodzi wtedy do głosu trzeci ele-
ment komunikacji marketingowej, którym są emocje. Mogą one 
wzbudzić w kliencie poczucie przynależności do grupy, uprzywile-
jowanej pozycji w jej ramach (np. ze względu na zakup elitarnego 

                                                 
9 M. Prymon: Menadżerskie i społeczne aspekty współczesnego marke-

tingu, Ekspert, Wrocław 1999 r., s. 136 
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produktu). Może też odnieść wręcz przeciwnie skutki, wzbudzając 
poczucie lęku, nieszczerości, nieprzejrzystości. Nieprzygotowany 
sprzedawca, który nie potrafi scharakteryzować sprzedawanego pro-
duktu, bądź zbyt nachalnie namawiający do zakupu, budzi bowiem 
na ogół niechęć klienta i jest odbierany jako nieszczery.  

 
2. Rzetelność przekazywanych informacji. Prawidłowy 

opis produktu 
Informacja odgrywa w procesie komunikacji marketingowej 

podstawową rolę, powinna określać: 
− uczestników wymiany informacji – nadawców i odbiorców, 
− przekaz – komunikat, 
− kanał przekazu, 
− szumy – zakłócenia, 
− sprzężenie zwrotne, 
− kontekst informacji10. 
Zależności między tymi elementami przedstawia model ko-

munikacji H. Lasswella (rysunek 1). 
 

Rysunek 1. Model komunikacji H. Lasswella 

 
Źródło: Salawu I.O., Taiwo A., Aremu G.B., An Introdution to Edu-

cational Technology, Afolabi Press Limited, 1994, s. 20  
 

Dla działalności banku najważniejsze znaczenie ma przepływ 
informacji z banku do klienta, szczególnie w zakresie warunków 

                                                 
10 A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J. Wiktor, Marketing usług, Oficyna 

Ekonomiczna, Kraków 2006 r., s. 213 
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umowy i wymagań wobec klienta (np. poziom zdolności kredytowej). 
Bank w procesie komunikacji jest stroną zdecydowanie silniejszą od 
klienta. Dysponuje szeroką wiedzą o sytuacji rynkowej i prognozach 
zmian w zakresie opłacalności i ryzyka instrumentów finansowych. 
Ma również wiedzę i doświadczenie dotyczące własnych produktów. 
Wiedza klienta ogranicza się natomiast często do podstawowych pa-
rametrów produktu finansowego, takich jak: wysokość oprocentowa-
nia, prowizji i opłat oraz termin zapadalności/ wymagalności instru-
mentu, ewentualnie podstawowe zabezpieczenia i gwarancje. Klient 
najczęściej w większym stopniu informowany jest o swoich obowiąz-
kach wobec banku niż o przysługujących mu prawach. Nie rozumie 
mechanizmów działania instrumentów w zmieniającym się otoczeniu i 
nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń z tego wynikających. Często nie 
rozumie też pojęć występujących w umowie.  

Komunikat przekazywany mu przez pracownika banku jest 
niepełny, ogranicza się z reguły do wskazania korzyści i pomijania 
zagrożeń tkwiących w produkcie. Bank rzadko udziela informacji 
kompleksowych na temat produktów, przekazując jedynie odpowie-
dzi na pytania klienta. Ten z kolei najczęściej nie potrafi dopytać się 
o szczegóły umowy, gdyż nie zdaje sobie sprawy ze złożoności pro-
blemów wynikających z jej realizacji. Często powstaje w związku z 
tym szum informacyjny. Typowym tego przykładem jest pytanie o 
wysokość opłat i prowizji w przypadku zmiany warunków kredytu. 
Potencjalny kredytobiorca otrzymuje odpowiedź dotyczącą tylko ich 
bieżącej wysokości, natomiast bank nie informuje go, że jest to war-
tość zmienna, zależna od aktualnie obowiązującej tabeli opłat i pro-
wizji, co sprawia, że istnieje duże prawdopodobieństwo zmiany ich 
poziomu w przyszłości11. Asymetrię sił w dialogu bank – klient 
przedstawia tabela 1. 

 

                                                 
11 Autorka czerpie swą wiedzę w tym zakresie z wieloletniego doświad-

czenia w wykonywaniu czynności biegłego sądowego z zakresu finansów i 
bankowości. 



340 
 

Tabela 1. Asymetria sił w relacjach bank – klient 
Bank- strona silniejsza Klient – strona słabsza 
• Duża wiedza o rynkach i instrumen-
tach finansowych 
• Doświadczenie w obrocie rynko-
wym 
• Dostęp do danych rynkowych 
• Profesjonalni doradcy inwestycyjni 
tworzący prognozy na przyszłość  

• Brak profesjonalnego przygoto-
wania i doświadczenia w obrocie 
na rynku finansowym 
• Mniejszy dostęp do danych 
• Brak umiejętności oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej 
• Brak rzetelnej informacji ze stro-
ny banku 

Źródło: opracowanie własne 
 

Przekazanie informacji stanowi pozornie łatwy proces nie 
wymagający większego wysiłku i zaangażowania. W rzeczywistości 
ujęcie w krótkim komunikacie wszystkich niezbędnych treści o pro-
dukcie i to w taki sposób, aby zainteresować nabywcę, jest niezmier-
nie trudne. Komunikat przekazywany klientowi powinien być bo-
wiem zwięzły, ale wyczerpujący, nienatarczywy, ale przyciągający 
uwagę, nie zawierający uogólnień, lecz skupiający się na faktach.12 
Treść skutecznego komunikatu musi być logiczna i zrozumiała dla 
odbiorcy. Sprzedawcy często jednak specjalnie używają skompliko-
wanej terminologii i przekazują nadmiar informacji, żeby oszołomić 
odbiorcę i stworzyć atmosferę dopuszczenia słuchacza do skompli-
kowanej procedury zakupu instrumentu, który w normalnych warun-
kach jest niedostępny dla przeciętnego nabywcy.  

Istotnym ogniwem komunikacji jest kanał przekazywania in-
formacji. Poza tradycyjnym, bezpośrednim przekazem podczas wizy-
ty klienta w banku, wykorzystywane są także kanały zdalne w posta-
ci rozmów telefonicznych z telemarketerem, listów, a także e-maili. 
Listy i rozmowy telefoniczne wykorzystywane są z reguły do sprze-
daży różnych produktów oszczędnościowych i kredytów, a e-maile 
do informowania o zmianach warunków oferty, opłatach, przesyłania 
wyciągów z rachunków itp.  

                                                 
12 Zespół wfirma.pl, Rozkazy czy prośby – podstawy komunikowania się 

z zespołem, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-byc-dobrym-przywodca-
cz-5-rozkazy-czy-prosby-podstawy-komunikowania-sie-z-zespolem-cz-i 
(dostęp 19.103.2017 r.) 
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Kanały dystrybucji, zarówno tradycyjne, jak i zdalne, są z regu-
ły narzędziem prowadzenia agresywnej polityki sprzedaży. Dzisiejszy 
rynek bankowy przypomina supermarket, w którym można kupić do-
wolny produkt finansowy. Ze względu na brak ochrony patentowej 
oferty różnych banków są niemal identyczne. Wszystkie reklamują 
swoją ofertę jako „najlepszą na rynku”. O wyborze decydują więc nie 
tyle parametry techniczne produktu, co siła perswazji doradcy i agre-
sywny marketing. Pracownik banku nie jest już doradcą klienta, który 
pomaga mu dobrać produkt odpowiedni pod względem docho-
du/kosztu i poziomu generowanego ryzyka, lecz zamienia się w sprze-
dawcę, którego jedynym celem staje się realizacja za wszelką cenę 
tzw. planu sprzedaży z pominięciem dobra klienta i jego prawdziwych 
potrzeb. Zamiast pełnić funkcję opiekuna klienta, dąży do maksymali-
zacji sprzedaży, która jest narzędziem rozliczania efektów jego pra-
cy13. Plany sprzedaży są najczęściej nierealnie wysokie. 

Brak rzetelnej informacji na temat oferty i związanego z nią 
ryzyka, a także jej ekonomiczno-finansowych efektów utrudnia 
klientowi świadome podejmowanie decyzji finansowych i naraża go 
na dodatkowe ryzyko. Klient często nie rozumie mechanizmów dzia-
łania instrumentów w zmieniającym się otoczeniu i nie zdaje sobie 
sprawy z zagrożeń z tego wynikających. Nie rozumiejąc istoty pro-
duktu, podpisuje umowę często bez zastanowienia, żeby nie stracić 
okazji na dobry interes lub żeby nie pokazać swojej ignorancji. Bank 
wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję, sprzedając produkty 
wadliwe, tzn. nieodpowiednie dla danego klienta.  

Tymczasem Kodeks Etyki Bankowej opublikowany przez 
ZBP zaleca w stosunkach z klientami zachowanie szczególnej sta-
ranności, uczciwości, rzetelności, a przede wszystkim odpowiedzial-
ności. Wskazuje, że banki powinny informować o rodzajach i wa-
runkach umów w sposób wiarygodny, przejrzysty i pełny, tzn. 
uwzględniający zarówno korzyści, jakie klient może osiągnąć, jak i 
ryzyko, na jakie jest narażony. Udzielona informacja powinna po-

                                                 
13 M. Stroński, Plany sprzedażowe jako podstawowa determinanta ła-

mania etyki w sektorze bankowości i finansów, Związek Banków Polskich, 
https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/prawo/konkurs/etyka.w.fina
nsach.praca.marcin.stronski.pdf (dostęp 15.04.2017 r.) 
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zwolić klientowi na podjęcie prawidłowej decyzji i dokonanie świa-
domego wyboru. Bank powinien też udzielić klientowi wsparcia w 
przypadku zgłoszenia skargi i reklamacji14.  

 
3. Zaufanie jako element strategii banku  
Banki uważane są za instytucje zaufania publicznego. W okre-

śleniu tym szczególnego znaczenia nabiera wyraz „instytucja” defi-
niowany przez Słownik Języka Polskiego PWN jako: „zespół norm 
prawnych lub obyczajowych dotyczących organizacji jakiejś dzie-
dziny życia” oraz „organizacja działająca na podstawie tych norm.”15 
Publiczny oznacza z kolei: „dostępny lub przeznaczony dla wszyst-
kich, dotyczący całego społeczeństwa lub jakiejś zbiorowości”16 
Wskazuje też, że rzecz lub zjawisko opisane tym przymiotnikiem 
związane są z urzędem lub instytucją nieprywatną. Wyrażenie „in-
stytucja zaufania publicznego” należy zatem rozumieć jako podmiot 
przestrzegający norm prawnych i powszechnie przyjętych zasad 
współżycia społecznego, nie zaś jako instytucję publiczną - urząd, 
której zadaniem jest ochrona interesu społecznego lub realizująca 
zadania publiczne17.  

Przepisy prawa nie definiują samej kategorii zaufania publicz-
nego, ale zwyczajowo rozumie się przez nią działania związane z 
ochroną interesu i bezpieczeństwem klientów. Banki powinny zatem 
przestrzegać najwyższych standardów obejmujących zarówno wa-
runki oferty, jak i kulturę obsługi, w tym także sposoby przekazywa-
nia rzetelnych informacji i zachowanie tajemnicy. Zaufanie oznacza 
dobrą reputację, czyli wywiązywanie się z zobowiązań wobec klien-

                                                 
14 Kodeks Etyki Bankowej (Zasady Dobrej Praktyki Bankowej), Zwią-

zek Banków Polskich, Warszawa kwiecień 2013 r., s. 4 
https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/rekomendacje/KEB_fi
nal_WZ.pdf (dostęp 10.04.2017 r.) 

15 Słownik Języka Polskiego, http://sjp.pwn.pl/slowniki/instytucja.html 
(dostęp 18.03.2017 r.) 

16 Tamże 
17 Szerzej instytucje publiczne definiuje W. Wytrążek, Podstawowe po-

jęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych, s. 316, 
http://pracownik.kul.pl/files/11992/public/Podstawowe_pojecia_TOZ_w_or
g_publ.pdf (dostęp 18.03.2017 r.) 
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tów, nie wykorzystywanie swojej przewagi w kontaktach z klientami 
i przede wszystkim nie podejmowanie działań na ich szkodę.18  

Z zaufaniem kojarzy się głównie wykonywanie przez banki 
funkcji depozytariusza oszczędności. Konieczność zabezpieczenia po-
wierzonych bankom środków pieniężnych wymaga podjęcia przez nie 
szczególnych środków ostrożności i wykazania się wyjątkową dbałością 
o klientów. W równym jednak stopniu zaufaniem powinni bank darzyć 
kredytobiorcy, szczególnie w kontekście uczciwie ustalonych warun-
ków oferty, nie narażającej klientów na zawyżone koszty obsługi zadłu-
żenia, czy agresywną i nieuzasadnioną windykację. 

Postrzeganie banków jako instytucji zaufania publicznego ma 
swoje źródła w specyfice regulacji dotyczących organizacji i działa-
nia systemu bankowego. Budują je instytucje licencjonujące i kon-
trolujące banki komercyjne (Narodowy Bank Polski, Komisja Nad-
zoru Finansowego) i podmioty dbające o ochronę konsumenta 
(Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznik Finansowy, 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny), jak również międzynarodowe i 
krajowe przepisy prawne (dyrektywy i rozporządzenia UE, ustawa 
Prawo bankowe) oraz normy ostrożnościowe (rekomendacje KNF). 
Zaufanie wzmacniają dodatkowo tzw. ujawnienia będące mechani-
zmem dyscyplinowania banków w zakresie zarządzania ryzykiem i 
stanowiące uzupełnienie dla działań nadzorczych. Z tych powodów 
banki cieszą się większym zaufaniem od innych instytucji finanso-
wych i postrzegane są jako instytucje bezpieczne.  

Większość klientów w grupie korzystającej z prostych, stan-
dardowych produktów takich, jak rachunki, kredyty średniotermino-
we i tradycyjne lokaty zgłasza zadowolenie z usług bankowych i ma 
zaufanie do banków. Według badań przeprowadzonych w 43 krajach 
(w tym również w Polsce) w 2014 r. co trzeci klient deklarował 
wzrost zaufania do banków w ciągu ostatniego roku, a spadek tylko 
19% respondentów. Do najważniejszych przyczyn zaufania klienci 
zaliczyli stabilność finansową banków i zasady traktowania klien-
tów. Sposób komunikacji z klientem wzbudził jednak zaufanie już 

                                                 
18 W. Gradoń, Czy banki nadal są instytucjami zaufania publicznego? 

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”. Sectio H, Oeconomia 
48/4, Lublin 2014 r., s. 62 
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tylko w 44% badanych, a jakość usług doradczych w 41%. Jeszcze 
mniej, bo 38% respondentów ma zaufanie do mechanizmu rozpatry-
wania skarg, a najmniej (poniżej 30%) do sposobu ustalania oprocen-
towania, opłat i prowizji19. Przyczyny zaufania klientów do banków 
przedstawia rysunek 2. 

 
Rysunek 2. Przyczyny zaufania klientów do banków 

 
Źródło: Ernst & Young, Światowe badanie klientów banków deta-

licznych, 2014  
 

Wyniki badań światowych potwierdza ocena polskiego sektora 
bankowego przeprowadzona przez Związek Banków Polskich. Pod 
koniec marca 2015 r. zaufanie do banków deklarowało 52% respon-
dentów, a pracownika obsługującego klienta darzy zaufaniem aż 
63% respondentów20. Wzrost zaufania do banków w ostatnim okresie 
jest niewątpliwie skutkiem wychodzenia z globalnego kryzysu finan-
sowego i związanej z nim poprawy nastrojów społecznych.  

                                                 
19 E. Soroczyńska, Klienci oczekują więcej, NBP, Warszawa, 25-

31.01.2016 r., 
https://www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/przeglad_abcabczbntc7/5
_jestem_klientem_mam_swoje_prawa.pdf (dostęp 17.04.2017 r.) 

20 Polacy podtrzymują pozytywną ocenę sektora bankowego, 
08.05.2015, 

https://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2015/maj/polacy-
podtrzymuja-pozytywna-ocene-sektora-bankowego (dostęp 18.04.2017 r.) 
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Nadal jednak klienci zgłaszają, że banki nie spełniają ich 
oczekiwań w zakresie: czytelnych informacji o opłatach, sprawnej i 
rzetelnej komunikacji, czy gotowości do rozwiązywania problemów 
klientów. Niski poziom satysfakcji klienci odczuwali nie tylko w 
związku z trudnościami w interpretacji informacji, ale także z bra-
kiem wsparcia banku w momencie złożenia skargi na tę sytuację. 
Odsetek spraw, w których klienci nie otrzymali oczekiwanej pomocy 
związanej z niesłusznymi, zbyt wysokimi kosztami i spornymi opła-
tami wynosił aż 42% . Poziom komunikacji klientów z bankiem zo-
stał oceniony poniżej średniej. W każdym wykorzystywanym kanale 
największy problem stanowił brak przejrzystości informacji i prosto-
ty jej przekazu21. Przyczyny ograniczenia zaufania do banków przed-
stawia rysunek 3. 

 
Rysunek 3. Wpływ wybranych informacji na zaufanie do banków 

 
Źródło: Banki – zaufanie i komunikacja z klientem, Raport On Bo-

ard PR, Ecco Network, 
http://www.bankier.pl/static/att/16000/1402381_RaportOnBoardPRBankiZa
ufanie.pdf (dostęp 17.03.2017 r.) 

 

Pomimo ogólnie pozytywnej oceny banków i deklaracji wyso-
kiego zaufania, badania wykazują, że powstają jednak enklawy nie-
zadowolenia dotyczące z reguły postrzegania własnego banku. Aż 

                                                 
21 W centrum uwagi – doświadczenia klienta w kontakcie z marką Światowe 

Badanie Klientów Banków Detalicznych 2014, Ernst&Young, 2014, s. 13, 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Global_Consumer_Banking_Surv
ey_2014/$FILE/EY-Global-Consumer-Banking-Survey-2014-PL-final.pdf 
(dostęp 18.04.2017 r.) 
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67% respondentów przyznaje, że nie każdy bank jest godny zaufania 
w takim samym stopniu i przekonanie to systematycznie wzrasta22. 

Wynika to ze dwoistości funkcji banków, będących z jednej 
strony instytucjami w rozumieniu organizacji działających według 
określonych zasad i jednocześnie podmiotami działalności komer-
cyjnej, w których ocenie istotną rolę odgrywa kryterium rentowno-
ści. Powstaje wyraźny konflikt interesów między sprzedażą usług 
finansowych, która musi być opłacalna, a zapewnieniem klientowi 
bezpieczeństwa rozumianego również jako nienarażanie go na niepo-
trzebne koszty lub utratę korzyści finansowych. Banki w swoich 
strategiach stosują tzw. plany sprzedaży, których konsekwencją jest: 

− parcie kadry menedżerskiej na wysokie zyski bez liczenia się 
z żadnymi zasadami, 

− nierzetelne informowanie o produktach,  
− wprowadzanie klienta w błąd,  
− sprzedaż produktów niepotrzebnych – misselling23,  
− stosowanie klauzul niedozwolonych (abuzywnych)24, 
− naruszanie przepisów ustaw konsumenckich oraz wprowa-

dzającej w błąd reklamy25. 
Banki budują swoją strategię w oparciu o wzrost wyników, 

ograniczając komunikację z klientami do składania im oferty sprze-
dażowej, dlatego często zaniedbują aspekt wzmacniania relacji z 
klientami i pozyskania ich lojalności. Nie interesują się potrzebami 
klientów i nie są wrażliwe na ich problemy. Nie starają się też roz-
wiązać konfliktów wynikających z nieświadomego podejmowania 
decyzji, a wręcz przeciwnie wielokrotnie wykorzystują niewiedzę 
klientów do nieuprawnionego bogacenia się ich kosztem. Taka krót-
kowzroczna polityka psuje wizerunek banków i ogranicza społeczne 
zaufanie do tych instytucji.  

                                                 
22 Polacy podtrzymują …op. cit. 
23 tamże 
24 J. Orlicka, Zakaz stosowania klauzul abuzywnych i missellingu w 

znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, „Prawo 
Asekuracyjne” 2015 r., nr 4(85) 

25 M. Krasnodębska-Omkiel, Misselling, czyli sprzedaż nieetyczna, „Ga-
zeta Bankowa”, 2016, nr 6 
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Jednym z obszarów najbardziej narażonych na nieuczciwe 
praktyki banków jest informacja o produktach. Największy wpływ 
na percepcję marki banków mają komunikaty o nowych usługach, 
ich cenach i korzyściach z podpisania umowy. W przypadku lokat i 
inwestycji największe znaczenie dla klientów mają informacje o 
poziomie rentowności, okresie zwrotu i możliwości likwidacji ra-
chunku, natomiast przy sporządzaniu umowy kredytowej klientów 
najbardziej interesują informacje o wysokości kosztów obsługi długu 
i konsekwencjach zmiany warunków umowy.  

Dla klientów, oprócz informacji o podstawowych parametrach 
oferty, ważny jest bezpośredni kontakt z kompetentnym doradcą 
finansowym. W tym zakresie klienci zgłaszają też najwięcej uwag 
krytycznych, wyrażając swoje niezadowolenie zarówno z poziomu 
dostarczonej informacji, jak i zarządzania powierzonymi bankowi 
środkami. Indywidualny, spersonalizowany kontakt z doradcą ma 
szczególne znaczenie przy obsłudze bardziej wyrafinowanych i 
skomplikowanych instrumentach, np. kredytów hipotecznych, pro-
duktów długoterminowego oszczędzania w powiązaniu z funduszami 
kapitałowymi, czy derywatów. Złożona konstrukcja tych instrumen-
tów oraz nieczytelne procedury zmiany parametrów oferty stanowią 
powód rosnącego niezadowolenia i frustracji klientów.26.  

Analizując i oceniając wyniki ankietowych badań zaufania 
publicznego do banków należy wziąć też pod uwagę, kto i dla kogo 
sporządza raporty. Są one bowiem często tworzone na zamówienie 
konkretnych banków lub opracowane przez podmioty zależne od 
nich finansowo. Nie zawsze są więc w pełni wiarygodne. Istotne 
znaczenie ma również forma postawionego pytania. W ankietach 
omawianych powyżej pytania miały w większości ogólny charakter. 
Ani razu nie postawiono pytania dotyczącego wadliwości umów 
bankowych, zmuszania klientów do zakupu produktów niepotrzeb-
nych lub wręcz szkodliwych, kupowanych w wyniku celowego 
wprowadzenia nabywcy w błąd.  

Opinie na temat poziomu bezpieczeństwa i zaufania do ban-
ków należy więc pozyskiwać z różnych, niezależnych od siebie źró-
deł. Do ciekawych wniosków skłania analiza opinii na temat reputa-

                                                 
26 N. Kilen, Banki – zaufanie i komunikacja z klientami 
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cji banków, zaczerpnięta ze stron internetowych. W przypadku licz-
nych w sieci portali finansowych w 50% artykułów i notatek tam 
zamieszczanych, banki zostały ocenione pozytywnie, a niechętne 
opinie wyrażono w 24% serwisów www. Najmniejszym zaufaniem 
cieszą się natomiast banki w komentarzach na forach dyskusyjnych. 
Na 261 000 wpisów 27% stanowiły komentarze negatywne, a pozy-
tywne tylko 20%. O wyniku takim przesądza jednak prawdopodob-
nie to, że wpisów dokonują najczęściej klienci niezadowoleni.27 

 
Zakończenie  
Zaufanie do banków ma wieloaspektowy charakter i z reguły 

rozpatrywane jest wielopłaszczyznowo w kontekście zapewnienia 
bezpieczeństwa oszczędnościom, przestrzegania prawa, zachowania 
wysokiej kultury obsługi itp. Jego główną siłę stanowi stabilność 
podmiotu będąca efektem generowanych wyników finansowych. 
Istotnym czynnikiem budowania reputacji banków jest obowiązek 
posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej i ko-
nieczność przestrzegania wyższych norm ostrożnościowych niż w 
innych instytucjach finansowych. Banki dążąc do maksymalizacji 
zysków naruszają jednak często swoje dobre imię, narażając cały 
sektor na utratę dotychczasowego wizerunku. W pogoni za wzrostem 
rentowności stosują nieuczciwe praktyki, doprowadzając do podpi-
sania umów godzących w interesy klientów i narażając ich na straty 
finansowe. Najczęściej dochodzi do takich sytuacji w wyniku nie-
prawidłowej i nierzetelnej komunikacji z klientami. Banki, które 
tracą w wyniku takich praktyk dobrą opinię, powinny za wszelką 
cenę dążyć do tego, aby hasło „bank – instytucja zaufania publiczne-
go” nie stało się pustosłowiem i komunałem. 

 

Streszczenie: 
Komunikacja rozumiana jest jako wymiana informacji między 

bankiem i klientem. Banki, które coraz silniej odczuwają presję na 
podnoszenie zysku, wykorzystują informacje, aby zachęcić klienta 
do podpisania umowy. Często dochodzi przy tym do manipulacji i 
                                                 

27 TNS Polska: Banki w czołówce instytucji zaufania publicznego, 
http://alebank.pl/tns-polska-banki-w-czolowce-instytucji-zaufania-
publicznego/?id=42994&catid=357 (dostęp 18.04.2017 r.) 
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przekazywania informacji niepełnych, trudnych do zrozumienia lub 
nawet wprowadzających klienta w błąd. Nieuczciwe zachowania 
szkodzą wizerunkowi banku jako instytucji zaufania publicznego, 
czego dowodem są liczne skargi klientów. 

 
Abstract: 
Communication is understood as the exchange of information 

between a bank and a client. Banks, increasingly pressured to make a 
profit, are using information to encourage customers to sign a con-
tract. Unfair behaviors damage the image of the bank as an institu-
tion of public trust, as evidenced by numerous customer complaints. 

Key words: marketing communication, honest bank contract, 
public trust institution, JEL G21, G22 
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Barbara Borucka 

 
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta 

 
I.Wstęp 
Według art.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o ochronie 

zwierząt1, zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpie-
nia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę 
i opiekę. Natomiast w sprawach nieuregulowanych w ustawie do 
zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy2. 

Zwierzęta często nieodłącznie towarzyszą człowiekowi na 
każdym etapie jego życia. Dlatego wywierają one istotną rolę w jego 
życiu zarówno pozytywną jak i negatywną. Z uwagi na fakt, iż 
posiadanie zwierząt stało się dosyć powszechne, ustawodawca 
uregulował w przepisach prawnych przesłanki poniesienia 
odpowiedzialności przez podmioty za wyrządzone przez zwierzęta 
szkody. Można wyróżnić trzy kategorie zwierząt: 

- zwierzęta domowe, 
- zwierzęta gospodarskie, 
- zwierzęta wolno żyjące (dzikie). 
 
II. Zwierzęta domowe 
Zwierzętami domowymi na podstawie definicji zawartej w art. 

4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt są to zwierzęta tradycyjnie 
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpo-
wiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakte-
rze jego towarzysza3. 

Fundamentem prawnym odpowiedzialności za szkody wyrzą-
dzone przez zwierzęta domowe będzie art. 431 § 1 Kodeksu cywil-

                                                 
1 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, t.j. Dz. U. z 

2013 r. poz. 856. 
2 Zob. art. 1 ustawy o ochronie zwierząt. 
3 Zob. art. 4 ust.17 ustawy o ochronie zwierząt. 



353 
 

nego ( w skrócie k.c.)4, zgodnie z którym: „kto zwierzę chowa albo 
się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej 
przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, 
czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą 
ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”5. 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie artykuł 
431 k.c. ma zastosowanie wyłącznie do zwierząt hodowanych, nie 
znajduje natomiast zastosowania, jeżeli szkodę spowodowało zwie-
rzę żyjące w stanie wolnym6. 

 
Podmioty odpowiedzialne za szkodę wyrządzoną przez 

zwierzęta 
Zgodnie z regulacją zawartą w art. 431 § 1 k.c. podmiotem 

odpowiedzialnym za szkodę jest każdy, kto zwierzę chowa albo się 
nim posługuje. Chodzi więc o osobę, która sprawuje władztwo nad 
zwierzęciem. Odpowiada ona także za osoby, którym powierzyła 
pieczę nad zwierzęciem (np. podwładnego, domownika). Władztwo 
nad zwierzęciem nie musi mieć tytułu prawnego ani być związane z 
interesem ekonomicznym. Jednak o „chowaniu” można mówić do-
piero wówczas, gdy piecza wykonywana jest w sposób trwały (nie 
doraźnie, okazjonalnie), polega na nadzorze, zapewnieniu utrzyma-
nia i ochrony oraz ma na celu dowolną korzyść chowającego, cho-
ciażby satysfakcję z pieczy.  

W rozumieniu art. 431 § 1 k.c. do osób posługujących się 
zwierzęciem należy zaliczyć również pracodawcę, zatrudniającego 
pracownika, który w ramach pełnionych przez niego funkcji, działa-
jąc w interesie zakładu, zwierzęciem bezpośrednio się posługuje 
(wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2016 r. I 
ACa 17/16)7. 

                                                 
4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz. 

U.2016.380. 
5 Zob. art. 431 § 1 k.c. 
6 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 8 lipca 2015 r., I ACa 

542/15, LEX nr 1950453. 
7 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2016 r., I 

ACa 17/16, Legalis nr.:1505005. 
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Na podstawie art. 431 § 2 k.c. chociażby osoba, która zwierzę 
chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według prze-
pisów z art. 431 § 1 k.c., poszkodowany może od niej żądać całkowi-
tego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a 
zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej 
osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego8.  

Warto w tym miejscu, przytoczyć wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie, w którym stwierdzono, że nie dający się ściśle określić 
rozmiar krzywdy sprawia, że ustalenie wysokości zadośćuczynienia 
zależy od oceny sądu. Ocena ta powinna uwzględniać całokształt 
okoliczności sprawy, nie wyłączając takich czynników jak rozmiar 
cierpień fizycznych i psychicznych, ich nasilenie i czas trwania, nie-
odwracalność następstw wypadku, rodzaj wykonywanej pracy, szan-
se na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność 
życiową oraz inne czynniki podobnej natury. Wysokość zadośćuczy-
nienia powinna odpowiadać wielkości ustalonej krzywdy, ponieważ 
w przybliżeniu świadczenie stanowić ma ekwiwalent utraconych 
dóbr. Ustalenie, jaka kwota w konkretnych okolicznościach jest „od-
powiednia”, należy do sfery swobodnego uznania sędziowskiego. 
Korygowanie przez sąd drugiej instancji zasądzonego zadośćuczy-
nienia może być aktualne tylko wtedy, gdy przy uwzględnieniu 
wszystkich okoliczności sprawy, mających wpływ na jego wysokość, 
jest ono niewspółmiernie nieodpowiednie, tj. albo rażąco wygórowa-
ne, albo rażąco niskie lub pomija niektóre wskazywane w orzecznic-
twie kryteria9.  

W tym miejscu warto przytoczyć wyrok z dnia 26 maja 2014 
r., w którym Sąd Apelacyjny w Warszawie uznał, iż w sytuacji, gdy 
mamy do czynienia ze zwierzęciem kierowanym przez człowieka nie 
wchodzi w ogóle w rachubę odpowiedzialność za zasadzie słuszno-
ści, określona w art. 431 § 2 k.c., a jeśli chodzi o szkodę zawinioną, 
to odpada domniemanie winy właściciela zwierzęcia lub tego, kto się 

                                                 
8 Zob. art. 431 § 2 k.c. 
9 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18 grudnia 2012 r., I 

ACa 1145/12 Legalis nr: 721958. 
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nim posługuje, która musi być wykazana na ogólnych zasadach (art. 
415 k.c.)10. 

Należy, również uwzględnić stanowiskoSądu Apelacyjnego w 
Szczecinie w wyroku z dnia 2 czerwca 2016 r., które stanowi iż, (…) 
na poszkodowanym ciąży obowiązek wykazania, że poniósł szkodę 
wyrządzoną przez zwierzę, które podmiot, jakiemu przypisuje od-
powiedzialność, chowa lub posługuje się nim. Wprawdzie przepis 
art. 431 § 1 k.c. nie zawiera postanowień co do związku przyczyno-
wego między czynem chowającego lub posługującego się zwierzę-
ciem a szkodą, jednakże nie ulega wątpliwości, że na poszkodowa-
nym ciąży także obowiązek wykazania, że to niedopełnienie obo-
wiązków w nadzorze nad zwierzęciem było przyczyną poniesionych 
przez niego uszczerbków. Z kolei dowód braku winy dla wzruszenia 
domniemania z art. 431 § 1 k.c. wymaga wykazania dochowania 
należytej staranności w nadzorze nad zwierzęciem, a więc dopełnie-
nia obowiązków, jakie zależnie od konkretnej sytuacji spoczywały 
na chowającym lub posługującym się zwierzęciem. W szczególności 
konieczne jest uwzględnienie okoliczności związanych z samym 
zwierzęciem, miejscem zdarzeń, podmiotami sprawującymi nadzór. 

Przyczynienie ma charakter obiektywny, odnoszący się do 
czysto kauzalnych powiązań pomiędzy zachowaniem poszkodowa-
nego a szkodą, natomiast elementy subiektywne (np. wina lub nie-
prawidłowość zachowania) występują dopiero na etapie miarkowania 
wysokości świadczenia, jako "stosowne okoliczności" wskazane w 
art. 362 k.c. 

Terminem, od którego należą się odsetki za opóźnienie w za-
płacie zadośćuczynienia za krzywdę, może być, w zależności od 
okoliczności sprawy, zarówno dzień poprzedzający wyrokowanie o 
zadośćuczynieniu, jak i dzień tego wyrokowania. Domaganie się 
odsetek od zasądzonego zadośćuczynienia od daty wezwania do 
zapłaty jest usprawiedliwione we wszystkich tych sytuacjach, w 
których krzywda pokrzywdzonego istniała i była już znana w tej 
właśnie chwili. Istotne jest przy tym nie tylko to, czy dłużnik znał 
wysokość żądania uprawnionego, ale także to, czy znał lub powinien 

                                                 
10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 maja 2014 r., I 

ACa 995/13 LEX nr 1493824. 
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znać okoliczności decydujące o rozmiarze należnego od niego za-
dośćuczynienia. Uwzględniając powyższe o terminie, od którego 
należy naliczać odsetki decyduje także kryterium oczywistości żąda-
nia zadośćuczynienia. Jeżeli bowiem w danym przypadku występo-
wanie krzywdy oraz jej rozmiar są ewidentne i nie budzą większych 
wątpliwości, trzeba przyjąć, że odsetki powinny być naliczane od 
dnia wezwania do zapłaty od kwoty, która była wówczas usprawie-
dliwiona11. Zgodnie z treścią art. 432 k.c. posiadacz gruntu może 
zająć cudze zwierzę, które wyrządza szkodę na gruncie, jeżeli zajęcie 
jest potrzebne do zabezpieczenia roszczenia o naprawienie szkody. 
Na zajętym zwierzęciu posiadacz gruntu uzyskuje ustawowe prawo 
zastawu dla zabezpieczenia należnego mu naprawienia szkody oraz 
kosztów żywienia i utrzymania zwierzęcia12. 

 
III. Zwierzęta gospodarskie 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 ust. 18 ustawy o ochronie 

zwierząt przez zwierzęta gospodarskie rozumie się zwierzęta gospo-
darskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie 
zwierząt gospodarskich13. Oznacza to,że zwierzętami gospodarskimi 
będą: 

1. zwierzęta koniowate- zwierzęta gatunków: koń (Equus ca-
ballus) i osioł (Equus asinus), 

2. bydło – zwierzęta gatunków: bydło domowe (Bos taurus) i 
bawoły (Bubalus bubalus),  

3. jeleniowate – zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny (Ce-
rvus elaphus), jeleń sika (Cervus nippon) i daniel (Dama dama) 
utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub 
skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których 
mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli 
fermowej,  

4. drób – ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas 
platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser 

                                                 
11 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 2 czerwca 2016 r., I 

ACa 17/16 LEX nr 210858. 
12 Zob. art. 432 k.c. 
13 Zob. art. 4 ust. 18 ustawy o ochronie zwierząt. 
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anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallo-
pavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida 
meleagris) oraz utrzymywany w warunkach fermowych struś (Stru-
thio camelus); 

5. świnie (Sus scrofa),  
6. owce (Ovis aries),  
7. kozy (Capra hircus),  
8. pszczołę miodną (Apis mellifera),  
9. zwierzęta futerkowe – lisa pospolitego (Vulpes vulpes), lisa 

polarnego (Alopex lagopus), norkę amerykańską (Mustela vison), 
tchórza (Mustela putorius), jenota (Nyctereutes procyonoides), nutrię 
(Myocastor coypus), szynszylę (Chinchilla lanigera) i królika 
(Oryctolagus cuniculus), utrzymywanych w celu produkcji surowca 
dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego14. 

Rolnik z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest obowią-
zany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
rolników. Wspomniane ubezpieczenie unormowane jest w ustawie z 
dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach, obowiązkowych Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczy-
cieli Komunikacyjnych15. Rolnik zawiera umowę ubezpieczenia OC 
rolników na okres 12 miesięcy. Odszkodowanie ze wspomnianego 
ubezpieczenia będzie przysługiwać, wtedy gdy rolnik, osoba pozo-
stająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba 
pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszko-
dowania za wyrządzoną w związku z posiadaniem przez rolnika tego 
gospodarstwa rolnego szkodę, będącą następstwem śmierci, uszko-
dzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia mienia. 

Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego 
zgodnie z którym odpowiedzialność na podstawie art. 431 § 1 k.c. 
oparta jest na zasadzie winy za czyn własny oraz na zasadzie ryzyka 

                                                 
14 Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie 

zwierząt gospodarskich, Dz. U. 2007 nr 133 poz. 921. 
15 Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpie-
czycieli Komunikacyjnych, Dz. U. 2003 Nr 124 poz. 1152. 
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za zawinione czyny cudze. Przepis ten wprowadza domniemanie 
winy o charakterze wzruszalnym, odnoszące się zarówno do chowa-
jącego lub posługującego się zwierzęciem, jak i osób, za które ponosi 
on odpowiedzialność. Taki reżim prawny nakazuje przyjąć, że od-
powiedzialność deliktowa osoby chowającej zwierzę (tu: właściciela 
gospodarstwa rolnego), ma charakter samodzielny, niezależny od 
czynu niedozwolonego innej osoby (tu: jego domownika), który 
sprawując powierzony nadzór nad tym zwierzęciem dopuścił się 
przestępstwa. Nie jest bowiem spełniona przesłanka „szkody wyni-
kłej ze zbrodni lub występku”, co oznacza, że termin przedawnienia 
określał art. 442 § 1 k.c. (obecnie art. 4421 § 1 k.c.) stanowiący, że 
roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolo-
nym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym 
poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do 
jej naprawienia, a nie art. 442 § 2 k.c. (obecnie art. 4421 § 2 k.c.). 

Przewidziany w art. 110 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 
r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
(t.j. Dz.U. 2013 r. poz. 392 ze zm.) termin wymagalności i przedaw-
nienia roszczeń Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego prze-
ciwko rolnikowi, który nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy 
ubezpieczenia obowiązkowego, o zwrot spełnionego świadczenia i 
poniesionych kosztów nie ma zastosowania do roszczeń, które uległy 
przedawnieniu przed dniem wejścia w życie ustawy także wówczas, 
gdy w tym dniu toczyła się sprawa z powództwa poszkodowanego 
przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu16.  

Należy również uwzględnić wyrok Sądu Najwyższego który do-
tyczył odpowiedzialności gwarancyjnej za szkodę wyrządzoną w 
związku z wykorzystaniem konia wierzchowego odłączonego od go-
spodarstwa. Zgodnie z tym orzeczeniem szkoda wyrządzona w związku 
z wykorzystaniem konia wierzchowego hodowanego w gospodarstwie 
rolnym, ale odłączonego od tego gospodarstwa w celu prywatnym, dla 
realizacji upodobań hobbystycznych rolnika lub jego domownika, nie 
jest objęta odpowiedzialnością gwarancyjną ubezpieczyciela. Uznanie 

                                                 
16 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2015 r., II CSK 488/14, 

publ. Biuletyn SN 2015/10; opubl. OSNC zb.dod. 2016/D/64. 
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zwierzęcia hodowanego w gospodarstwie rolnym za „odłączone” od 
tego gospodarstwa jest usprawiedliwione wówczas, gdy zwierzę jest 
używanie poza gospodarstwem rolnym i w innych celach niż związane z 
prowadzeniem produkcji rolnej o określonym profilu. W konsekwencji 
szkoda wyrządzona przez stanowiącego składnik gospodarstwa rolnego 
konia, wykorzystywanego poza tym gospodarstwem, w celach rekre-
acyjnych, nie jest objęta odpowiedzialnością gwarancyjną pozwanego 
na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Pol-
skim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 
1152 ze zm.)17. 

 
IV.  Zwierzęta wolno żyjące (dzikie) 
Na podstawie definicji znajdującejsięw art. 4 ust. 21 ustawy o 

ochronie zwierząt przez zwierzęta wolno żyjące („dzikie”) - rozumie 
się zwierzęta nieudomowione żyjące w warunkach niezależnych od 
człowieka18. Zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodo-
we i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego by-
tu19, z wyjątkiem tych, zwierząt które stanowią nadzwyczajne zagro-
żenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodar-
ki łowieckiej20. 

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością za szkody wyrzą-
dzone przez zwierzęta wolnożyjące można odnaleźć w dwóch usta-
wach takich jak: 

- ustawa prawo łowieckie21, 
- ustawa o ochronie przyrody22. 
Regulacje zawarte w ustawie prawo łowieckie odnoszą się do 

szkód wyrządzonych przez takie zwierzęta jak: dziki, łosie, jelenie, 

                                                 
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 kwietnia 2013 r. IV CSK 565/12 

Legalis nr: 684174. 
18 Zob. art. 4 ust. 21 ustawy o ochronie zwierząt. 
19 Zob. art. 21 ustawy o ochronie zwierząt. 
20 Zob. art. 33a ust.1 ustawy o ochronie zwierząt. 
21 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. Dz. U. 1995 

nr 147 poz. 713. 
22 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U. 2004 

nr 92 poz. 880. 



360 
 

daniele i sarny. Z kolei ustawa o ochronie przyrody zawiera przepisy 
o szkodach wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, 
bobry. Na podstawie art. 46 ustawy prawo łowieckie za powstałe 
szkody łowieckie obowiązany jest do wypłacenia wynagrodzenia: 

- dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany 
jest do wynagradzania szkód wyrządzonych: 

1) w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, 
daniele i sarny; 

2) przy wykonywaniu polowania. 
Oględzin i szacowania szkód, a także ustalania wysokości od-

szkodowania dokonują przedstawiciele zarządcy lub dzierżawcy 
obwodu łowieckiego. Na żądanie strony w oględzinach, szacowaniu 
szkód oraz ustalaniu wysokości odszkodowania uczestniczy przed-
stawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej23. Powyższe odszko-
dowanie nie przysługuje: 

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność 
Skarbu Państwa jako deputaty rolne na gruntach leśnych; 

2) posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, któ-
rzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia 
okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie, określonego 
przez sejmik województwa w drodze uchwały; 

3) posiadaczom uszkodzonych upraw lub plonów rolnych, któ-
rzy nie wyrazili zgody na budowę przez dzierżawcę lub zarządcę 
obwodu łowieckiego urządzeń lub wykonywanie zabiegów zapobie-
gających szkodom; 

4) za szkody nieprzekraczające wartości 100 kg żyta w przeli-
czeniu na 1 hektar uprawy; 

5) za szkody powstałe w płodach złożonych w sterty, stogi i 
kopce, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu; 

6) za szkody w uprawach rolnych założonych z rażącym naru-
szeniem zasad agrotechnicznych24. 

Sposób postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat od-
szkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych określa Rozpo-

                                                 
23 Zob. art. 46 ustawy Prawo łowieckie. 
24 Zob. art.48 ustawy Prawo łowieckie. 
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rządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r25. Na podstawie 
powyższego rozporządzenia dzierżawca lub zarządca obwodu łowiec-
kiego informuje właściwego miejscowo wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą o osobach uprawnio-
nych do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, 
łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych. Właściciel 
lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zgłasza szkodę w 
formie pisemnej osobie uprawnionej w terminie 3 dni od dnia jej 
stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w ter-
minie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby 
uszkodzonych drzew. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego 
jest obowiązany do prowadzenia ewidencji zgłoszeń. Dzierżawca lub 
zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o termi-
nie oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szaco-
wania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem, a za 
porozumieniem stron - w terminie krótszym. 

Z oględzin, ostatecznego szacowania szkody oraz ponownego 
szacowania szkody szacujący sporządzają protokół, który podpisują 
szacujący, poszkodowany albo jego pełnomocnik oraz przedstawiciel 
właściwej terytorialnie izby rolniczej, jeżeli uczestniczył w tej czyn-
ności. Gdy poszkodowany jest nieobecny lub odmawia podpisania 
protokołu, szacujący zamieszcza o tym informację w protokole, z 
podaniem przyczyny braku podpisu.  

Ostateczne szacowanie szkody w uprawach poprzedza się do-
konaniem oględzin. Oględziny dokonuje się w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia szkody. Podczas oględzin ustala się: 

1. Gatunek zwierzyn, która wyrządziła szkodę, 
2. Rodzaj, stan i jakość uprawy; 
3. Obszar całej uprawy; 
4. Szacunkowy obszar uprawy, która została uszkodzona; 
5. Szacunkowy procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym 

obszarze. 
Natomiast podczas ostatecznego szacowania szkody ustala się: 

                                                 
25 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w spra-

wie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodo-
wań za szkody w uprawach i płodach rolnych, Dz. U. 2010 nr 45 poz. 272. 
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1. Gatunek zwierzyn, która wyrządziła szkodę, 
2. Rodzaj uprawy lub płodu rolnego. 
3. Stan i jakość uprawy lub jakość płodu rolnego; 
4. Obszar całej uprawy lub szacunkową masę zgromadzonego 

płodu rolnego; 
5. Obszar uprawy, która została uszkodzona lub szacunkową 

masę uszkodzonego płodu rolnego; 
6. Procent zniszczenia uprawy na uszkodzonym obszarze; 
7. Plon z 1 ha lub szacunkową masę uszkodzonego płodu 

rolnego; 
8. Rozmiar szkody; 
9. Wysokość odszkodowania. 
Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy 

obwodów łowieckich w terminie trzydziestu dni od dnia sporządze-
nia protokołu ostatecznego szacowania szkody albo od dnia sporzą-
dzenia protokołu ponownego szacowania szkody, o ile ponowne 
szacowanie miało miejsce26. 

Zwierzęta łowne w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodo-
we, stanowią własność Skarbu Państwa27. Dlatego zgodnie z art. 50 
prawo łowieckie Skarb Państwa odpowiada za szkody, wyrządzone 
w uprawach i płodach rolnych oraz przy wykonywaniu polowania 
wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (obec-
nie łoś). Ponadto Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone 
przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na obszarach niewchodzą-
cych w skład obwodów łowieckich. 

Za powyższe szkody, wyrządzane na obszarach: 
1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Pań-

stwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu 
państwa; 

2) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących 
w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd woje-
wództwa ze środków budżetu państwa. 

                                                 
26 Zob. § 1 - § 4 oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska w spra-

wie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodo-
wań za szkody w uprawach i płodach rolnych. 

27 Zob. art. 2 Prawo łowieckie. 



363 
 

Oględzin i szacowania wspomnianych szkód, dokonują przed-
stawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania28. 

 

Tab. 1.Odszkodowania łowieckiea (Hunting compensationsa) 
 
 
WYSZCZE-
GÓLNIENIE 
 

2010/ 
2011 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

SPECI-
FICA-
TION w tys. zł (ceny bieżące) 

in thous. zł (current prices) 

 
OGÓŁEM 
 
PGL Lasy 
Państwowe 
Agencja Nieru-
chomości Rol-
nych  
Polski Związek 
Łowiecki 

 
57376
,2 
 
9939,
6 
586,6 
46850
,0 

 
68510,4 
 
11298,4 
- 
57212,0 

 
75278,0 
 
11618,0 
- 
63660,0 

 
67344,9 
 
9734,9 
- 
57610,0 

 
72939
,6 
 
9792,
6 
- 
63147
,0 

TOTAL 
 
State 
Forests 
National 
Forests 
Holding 
Agricul-
tural 
Property 
Agency 
Polish 
Hunting 
Associa-
tion 
 

A – wypłacone ze środków zarządców lub dzierżawców obwodów 
łowieckich osobom fizycznym lub prawnym, posiadaczom upraw i płodów 
rolnych uszkodzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz za 
szkody powstałe przy wykonywaniu polowania; dane dotyczą łowieckiego 
roku gospodarczego liczonego od 1 IV br. do 31 III roku następnego.  

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania sta-
tystyczne, Leśnictwo 2016. 

 

Tab. 2. Odszkodowania łowieckie wypłacone ze środków budżetu 
państwa według województw w 2015 r. 
 
 
 
 WOJE-
WÓDZ-
TWA 

 
 
 
Ogółem 
Total 

Za szkody wyrządzone przez 
For the damage caused by 

dziki, 
łosie, 
daniele, 
jelenie i 

zwierzęta łowne objęte całoroczną ochro-
nąb 

game species under year-round protec-
tionb 

                                                 
28 Zob. art. 50 Prawo łowieckie. 
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VOIVODS
HIPS 
 
 
 
 
 

 

sarnya 

wild 
boars, 
moose, 
deer, 
fallow 
deer and 
roe 
deera 

 
razem  
total 

z czego wypłacone przez 
of which paid by 

 

zarząd 
wojewódz-
twac 
voivodship 
executive 
boardc 

PGL Lasy 
Państwowed 

State Forests 
National 
Forest Hol-
dingd 

W tys. zł (ceny bieżące) in thous. zł. (current prices) 

POLSKA 
POLAND 

Dolnoślą-
skie 
Kujawsko-
pomorskie 
Lubelskie 
Lubuskie 
Łódzkie 
Małopol-
skie  
Mazowiec-
kie 
Opolskie 
Podkarpac-
kie 
Podlaskie 
Pomorskie 
Śląskie 
Święto-
krzyskie 
Warmińsko 
– mazurskie  
Wielkopol-
skie 
Zachodnio-
pomorskie 

8172,8 
 
20,9 
63,4 
556,0 
274,1 
111,0 
101,1 
1761,0 
9,8 
1875,0 
2380,0 
23,5 
87,2 
11,1 
492,5 
179,4 
226,9 

3472,5 
 
20,9 
51,4 
315,7 
274,1 
55,2 
101,1 
126,2 
9,8 
1875,0 
25,5 
23,5 
87,2 
2,0 
98,7 
179,4 
226,9 

4700,3 
 
- 
12 
240,3 
- 
55,8 
- 
1634,8 
- 
- 
2354,6 
- 
- 
9,1 
393,8 
- 
- 

4541,4 
 
 -  
- 
238,2 
- 
55,8 
- 
1543,5 
- 
- 
2340,2 
- 
- 
9,1 
354,6 
- 
- 

158,9 
 
-  
12,0 
2,2 
- 
- 
- 
91,3 
- 
- 
14,3 
- 
- 
- 
39,2 
- 
- 

a - wypłacone przez zarząd województwa za szkody wyrządzone w 
uprawach i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwo-
dów łowieckich. 

b – w obecnym stanie prawnym dotyczy tylko łosia 
c – za szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich po-

lnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. 
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d – za szkody wyrządzone na obszarach obwodów łowieckich le-
śnych 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania sta-
tystyczne, Leśnictwo 201629. 

 

Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 126 ustawy o ochronie 
przyrody Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez: 
żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry. Odpowiedzialność 
Skarbu Państwa nie obejmuje utraconych korzyści.  

Oględzin i szacowania szkód wspomnianych powyżej, a także 
ustalania wysokości odszkodowania i jego wypłaty, dokonuje regio-
nalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarze parku narodowego 
dyrektor tego parku. Odszkodowanie nie przysługuje:  

1) osobom, którym przydzielono grunty stanowiące własność 
Skarbu Państwa;  

2) jeżeli poszkodowany:  
a) nie dokonał sprzętu upraw lub płodów rolnych w ciągu 14 

dni od zakończenia zbiorów tego gatunku roślin w danym regionie,  
b) nie wyraził zgody na budowę przez regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego urządzeń lub 
wykonanie zabiegów zapobiegających szkodom;  

3) za szkody:  
a) powstałe w mieniu Skarbu Państwa, z wyłączeniem mienia 

oddanego do gospodarczego korzystania na podstawie Kodeksu 
cywilnego,  

b) nieprzekraczające w ciągu roku wartości 100 kg żyta w 
przeliczeniu na jeden hektar uprawy,  

c) w uprawach rolnych założonych z naruszeniem 
powszechnie stosowanych wymogów agrotechnicznych,  

d) wyrządzone przez wilki, niedźwiedzie lub rysie w pogłowiu 
zwierząt gospodarskich pozostawionych, w okresie od zachodu do 
wschodu słońca, bez bezpośredniej opieki. 

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w 
strefie ochronnej zwierząt łownych należy do zadań Służby Parku 
Narodowego, a w rezerwatach przyrody – do sprawującego nadzór 

                                                 
29 Zob. Główny Urząd Statystyczny, Informacje i opracowania staty-

styczne, Leśnictwo 2016, Warszawa 2016, s. 168. 
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nad rezerwatem. Odszkodowania za szkody spowodowane przez 
zwierzęta łowne w parku narodowym oraz strefie ochronnej zwierząt 
łownych są pokrywane ze środków parku narodowego, a za szkody 
spowodowane w rezerwatach przyrody – ze środków regionalnej 
dyrekcji ochrony środowiska30. 

 
Podsumowanie 
Głównym celem niniejszego artykułu było ukazanie 

odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Zostały 
omówione trzy kategorie zwierząt: zwierzęta domowe, zwierzęta 
gospodarskie, zwierzęta wolno żyjące (dzikie).  

Odpowiedzialność za zwierzęta domowe regulują przepisy 
kodeksu cywilnego a w szczególności art. 431 i 432. Natomiast za 
szkody wyrządzone przez zwierzęta gospodarskie będzie ponosił 
odpowiedzialność rolnik. Warto zwrócić dodatkowo uwagę na fakt 
iż, rolnik z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego jest obowiązany 
do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rol-
ników. Jeśli szkoda została wyrządzona w związku z posiadaniem 
przez rolnika tego gospodarstwa rolnego to wtedy będzie przysługi-
wać odszkodowanie ze wspomnianego ubezpieczenia. W przypadku 
zaistnienia sytuacji gdy, szkoda została wyrządzona bez związku z 
posiadanym przez rolnika gospodarstwa rolnego to wówczas rolnik 
będzie całościowo odpowiedzialny. Tymczasem odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone za zwierzęta wolno żyjące regulują dwie 
ustawy tj. ustawa prawo łowieckie i ustawa o ochronie przyrody. 
Regulacje zawarte w ustawie prawo łowieckie odnoszą się do szkód 
wyrządzonych przez takie zwierzęta jak: dziki, łosie, jelenie, daniele 
i sarny. Z kolei ustawa o ochronie przyrody zawiera przepisy o szko-
dach wyrządzonych przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie, bobry. 

 
Streszczenie: 
W artykule zatytułowanym: „Odpowiedzialność za szkody 

wyrządzone przez zwierzęta”, podjęto próbę przedstawienia przesła-
nek odpowiedzialności za wyrządzone szkody przez zwierzęta. Na 
początku artykułu przytoczono definicję zwierzęcia, która była za-

                                                 
30 Zob. art. 126 ustawy o ochronie przyrody. 
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warta w ustawieo ochronie zwierząt. Następnie wyróżniono trzy 
kategorie zwierząt, w stosunku do tego jaki mają wpływ na życie 
człowieka i są to: zwierzęta domowe, zwierzęta gospodarskie oraz 
zwierzęta wolno żyjące. W dalszej części niniejszego artykułu zosta-
ła scharakteryzowana kolejno każda wspomniana powyżej kategoria 
zwierząt. Pierwszymi zwierzętami które zostały zaprezentowane 
były zwierzęta domowe. Kolejną kategorią zwierząt którą następnie 
scharakteryzowano były zwierzęta gospodarskie. Natomiast ostatni-
mi zwierzętami, które zostały przedstawione były zwierzęta wolno 
żyjące. Dodatkowo w trakcie charakteryzacji zwierząt wolno żyją-
cych zostały przytoczone dane zaczerpnięte z Głównego Urzędu 
Statystycznego, Informacje i opracowania statystyczne, Leśnictwo 
2016 w postaci dwóch tabeli. Pierwsza z tabel dotyczyła odszkodo-
wań łowieckich, zaś druga zawierała informacje o odszkodowaniach 
łowieckich wypłaconych ze środków budżetu państwa według wo-
jewództw w 2015 r. 

Słowa kluczowe: zwierzę, szkoda, odpowiedzialność, ustawa, 
poszkodowany. 

 
Abstract: 
The article entitled “Liability for damages caused by animals” 

has attempted to present prerequisites of liability for damages done 
by animals. At the beginning of the article, the definition of animal 
from the Animal Protection Act was provided. Subsequently, three 
categories of animals were identified according to their impact on 
human life. These are: domestic animals, farm animals and free liv-
ing animals. The next part of this article characterised the abovemen-
tioned categories of animals. The first animals presented were do-
mestic animals. The next category characterised herein were farm 
animals. The last animals in question were free living (wild) animals. 
Furthermore, during the characterisation of animals, the data from 
the Central Statistical Office was derived from “Information and 
statistical analysis, Forestry 2016” in the form of two tables. The first 
table related to hunting compensations, the second one contained the 
information on hunting compensations paid from the sources of the 
state budget by voivodships in 2015. 

Key words: animal, damage, liability, act, injured person. 
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Anna Reterska-Trzaskowska 

 
Działania małych państw wyspiarskich wobec zmian klimatu 

 
Wstęp 
Założeniem tego artykułu jest zbadanie stopnia zaangażowania 

w działania adaptacyjne do zmian klimatu w małych państwach wy-
spiarskich, zagrożonych jego skutkami. Pokazuje on, jak zmiany 
klimatyczne zostały włączone do krajowych i sektorowych polityk, 
planów oraz strategii. Bada, w jakim stopniu cele klimatyczne zosta-
ły osiągnięte oraz w jakim stopniu polityki te poparte są rozwiąza-
niami instytucjonalnymi i procedurami finansowymi.  

Problematyka jest o tyle ciekawa, że w państwach tych zmiany 
klimatu stanowią podstawowe zagrożenie dla zdrowia, życia oraz 
generalnej egzystencji na wyspach. Atolowe państwa wyspiarskie, 
takie jak Tuvalu i Kiribati, składają się w zasadzie z zupełnie pła-
skich wysp, które podatne są na wszelkie zmiany klimatyczne, któ-
rych efektem jest wzrost poziomu morza, wdzieranie się słonej wody 
do słodkowodnych zbiorników wody pitnej, coraz częstsze powo-
dzie, obejmujące swoim zasięgiem całe osiedla ludzkie, zasolenie 
grutów, sztormy i huragany, które niszczą liczne domostwa, niszcze-
nie rafy koralowej i wiele innych. Wobec tego państwa te mają 
wszelkie podstawy, aby politykę adaptacyjną do tych zmian uczynić 
pierwszorzędną kwestią w ich działaniach. Mając na uwadze powyż-
szą specyficzną charakterystykę małych państw wyspiarskich, po-
dejmowane przez nie działania i przyjmowane środki mogą stanowić 
przykład kompleksowej odpowiedzi na wyzwania klimatyczne. 

 
Polityka adaptacyjna  
Atolowe państwa wyspiarskie na Pacyfiku, takie jak Tuvalu 

czy Kiribati, ze względu na stosunkowo niski dochód krajowy, słabe 
zasoby ludzkie, wyjątkową podatność na zagrożenia zewnętrzne, 
należą do krajów najsłabiej rozwiniętych. Ich wyspy leżą zaledwie 
kilka metrów nad poziomem morza, więc są one szczególnie podatne 
na nawet najmniejsze zmiany klimatyczne. Głównym zagrożeniem 
dla tych krajów jest wzrost poziomu morza, które wdziera się w co-
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raz dalsze zakątki wybrzeża i w dalszej perspektywie może dopro-
wadzić do całkowitego zalania terytoriów tych wysp. Cechą charak-
terystyczną atolowych państw wyspiarskich jest to, że ich terytoria są 
bardzo wąskie, niemalże całkowicie składające się z wybrzeży. 
Oznacza to, że w sytuacji zagrożenia powodzią lub wzrostem pozio-
mu morza nie jest możliwe przemieszczanie się w głąb lądu. Ponadto 
wyspy te są niemalże zupełnie płaskie, wobec czego brak jest wznie-
sień, na które można by się ewakuować. Co więcej, kraje te mają 
słabo rozwinięte gospodarki, ograniczone zasoby oraz są w szerokim 
zakresie zależne od pomocy z zewnątrz, wobec czego ich możliwości 
reagowania na zagrożenia są w pewien sposób ograniczone. 
W swoim czwartym sprawozdaniu z oceny Międzyrządowy Zespół 
ds. Zmian Klimatu wyraził bardzo duże przekonanie, że wzrost po-
ziomu morza zaostrzy powodzie, sztormy oraz erozję wybrzeży, co 
w konsekwencji prowadzić będzie do naruszenia infrastruktury od-
powiedzialnej za funkcjonowanie społeczności wyspiarskich. Ponad-
to zmiany klimatu mogą mieć znaczący wpływ na rafy koralowe, 
rybołówstwo i inne zasoby morskie. 

Z uwagi na fakt, że w wielu krajach w tym regionie mechani-
zmy adaptacyjne są podobne, w niniejszym opracowaniu przedsta-
wione zostaną na przykładzie Tuvalu, które, pomimo że jest jednym 
z najmniejszych państw na świecie, to podejmuje liczne działania, 
mające na celu złagodzenie skutków zmian klimatu. Tuvalu zaini-
cjowało szereg planów i strategii. Główne z nich to: 

•Te Kakeega II (TKII): National Strategy for Sustainable 
Development 2005-2015 – Narodowa Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju na lata 2005-2015. 

•Te Kaniva: Tuvalu Climate Change Policy 2012 – Polityka w 
zakresie Zmian Klimatu na rok 2012. 

•Tuvalu National Strategic Action Plan for Climate Change 
and Disaster Risk Management (NSAP), 2012-2016 – Narodowy 
strategiczny plan działania Tuvalu na rzecz zmian klimatu oraz za-
rządzania kryzysowego na lata 2012-2016. 

•Tuvalu Infrastructure Strategy and Investment Plan (TISIP) – 
Strategia infrastrukturowa oraz plan inwestycyjny Tuvalu. 
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•National Action Plan to Combat Land Degradation and 
Drought 2005 – Narodowy plan działań na rzecz zwalczania degra-
dacji gruntów i suszy na rok 2005. 

•National Energy Policy 2009 – Polityka energetyczna na rok 
2009. 

•Master Plan for Renewable Electricity and Energy Efficiency 
in Tuvalu (REEE), Tuvalu Electricity Corporation, 2012 – Główny 
plan dla energii ze źródeł odnawialnych i dla efektywności energe-
tycznej w Tuvalu na 2012 rok. 

Najważniejszymi planami są Te Kakeega II oraz Te Kaniva, 
czyli polityka zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie zmian kli-
matu. Są to obszerne analizy, na których opierają się pozostałe ini-
cjatywy. Cała polityka adaptacyjna Tuvalu opiera się na narodowej 
wizji: „Chronić status Tuvalu jako narodu i jego rożsamość kultu-
rową oraz budować jego zdolność do zapewnienia bezpiecznej, pręż-
nej i obfitej przyszłości“.  

 
Te Kaniva. Climate Change Policy 
Te Kaniva, czyli Polityka w zakresie Zmian Klimatu (Climate 

Change Policy, CCP) określa ramy dla działań adaptacyjnych, wraz 
ze strategiami, takimi jak zwiększenie wydajności oraz poprawa 
informacji i komunikacji, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, 
integracja zmian klimatycznych do procesów rozwojowych, poprawa 
bezpieczeństwa energetycznego oraz przewidywania i reagowania na 
katastrofy, a także zapewnienie bezpieczeństwa przyszłości Tuvalu 
na wypadek zmiany granic państwowych lub konieczności relokacji. 
Powstała ona przy udziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Han-
dlu, Turystyki, Środowiska i Pracy, we współpracy z wieloma inny-
mi agencjami rządowymi oraz przy wsparciu Sekretariatu Regional-
nego Programu Ochrony Środowiska Pacyfiku, Sekretariatu Geologii 
i Technologii Stosowanej w Sekretariacie Wspólnoty Pacyfiku i 
UNDP.  

Polityka ta obejmuje szereg strategii w celu wzmocnienia 
rozwiązań instytucjonalnych, w tym: wzmocnienie zarządzania i 
przywództwa na wyspie; poprawę gospodarki finansowej dla pro-
gramów klimatycznych; wzmocnienie roli Pomocniczej Jednostki 
Koordynującej (the Aid Coordination Unit), Narodowego Komitetu 
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Doradczego do spaw Zmian Klimatycznych (National Climate 
Change Advisory Council - NCCAC) oraz Narodowego Komitetu 
Katastrof (National Disaster Committee – NDC); utworzenie Naro-
dowego Funduszu Powierniczego na rzecz wspierania działań adap-
tacyjnych i łagodzących będących odpowiedzią na wpływ zmian 
klimatycznych oraz ryzyko katastrof, a także utworzenie minister-
stwa do spraw zmian klimatu, zarządzania ryzykiem katastrof i pla-
nowania meteorologicznego.  

Te Kaniva zawiera aspiracje mieszkańców Tuvalu, dotyczące 
tego, w jaki sposób najlepiej zająć się skutkami zmian klimatycz-
nych. Obejmuje ona strategie łagodzenia i adaptacji, które dążą do 
realizacji siedmiu celów tematycznych zarówno w krótkim, jak i 
długim okresie.  

Celem Te Kaniva jest określenie priorytetów strategicznych 
zmierzających do zwiększenia zaangażowania rządu Tuvalu w re-
agowanie na zmiany klimatyczne, zarówno pod względem obecnych, 
jak i przyszłych zagrożeń. Polityka ta promuje skoordynowane po-
dejście, mające na celu zwiększenie potencjału Tuvalu w ogranicza-
niu obecnych i przewidywanych skutków zmian klimatu, a także 
zagrożeń, takich jak ryzyko utraty życia, problemy gospodarcze i 
szkody w środowisku i mieniu, oraz łagodzenie ubóstwa w grupach 
najbardziej podatnych na zagrożenia. Te Kaniva jest uzupełnieniem 
Te Kakeega II, i jako polityka przeciwdziałania zmianom klimatu ma 
zostać włączona do planów rozwoju we wszystkich sektorach.  

Wykształcono również siedem tematycznych celów, opartych 
na analizie zagrożeń ze strony zmian klimatu i klęsk żywiołowych. 
Obejmowały one adaptację, łagodzenie i zarządzanie ryzykiem klęsk 
żywiołowych. Mają one równorzędne znaczenie i wymagają pilnej 
realizacji. Celami tymi jest: 

•Wzmacnianie działań dostosowawczych w celu wyelimino-
wania zagrożeń obecnych i przyszłych. 

•Poprawa zrozumienia i stosowania danych o zmianach klima-
tu w celu informowania o programach dostosowawczych i progra-
mach redukcji zagrożeń. 

•Wzmocnienie rządu Tuvalu w zakresie jego zdolności do za-
rządzania finansami przeznaczonymi na zarządzanie ryzykiem zwią-
zanym z katastrofami i zmianami klimaty. 
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•Rozwój i utrzymanie infrastruktury Tuvalu w celu wyelimi-
nowania skutków zmian oraz zmienności klimatu, zagrożeń związa-
nych z katastrofami i zmianami klimatu. 

•Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i niskoemisyj-
nej przyszłości dla Tuvalu. 

•Przygotowanie się do skutecznej gotowości do reagowania na 
sytuacje wystąpienia katastrof 

•Zagwarantowanie bezpieczeństwa narodu Tuvalu przed skut-
kami zmian klimatu i utrzymanie suwerenności narodowej. 

Te Kaniva (Polityka Zmian Klimatu Tuvalu) Polityka ta jest 
bezpośrednio związana z Narodowym Strategicznym Planem Dzia-
łania na rzecz Zmian Klimatu i Zarządzania Kryzysowego (NSAP). 
Co istotne, zarówno w CCP i NSAP zmiany klimatyczne odnoszone 
są zarówno do adaptacji, jak i do łagodzenia, chyba że zaznaczone 
będzie rozróżnienie. Polityka (CCP) obejmuje zmiany klimatu oraz 
związane z tym zagrożenia hydrologiczne, podczas gdy NSAP obej-
muje zagrożenia geologiczne i antropologiczne oraz związane z nimi 
katastrofy. Polityka ta jest "przekrojowa", co oznacza, że w związku 
z tym jej wdrożenie powinno być zintegrowane we wszystkich sekto-
rach i obszarach tematycznych Te Kakeega II oraz na wszystkich 
rozwijających się wyspach i wyspach.  

 
Te Kakeega II. Narodowa Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Wizja Te Kakeega II brzmi: "Do roku 2015, kierując się sil-
nymi wartościami duchowymi zawartymi w naszym motcie – „Tuva-
lu mo te Atua” (Tuvalu dla Boga), osiągniemy zdrowe, wykształco-
ne, spokojne i pomyślne Tuvalu". Do osiągnięcia wizji Te Kakeega 
II i przyszłych strategii zrównoważonego rozwoju zasadnicze zna-
czenie ma polityka w zakresie zmian klimatu.  

Podstawą Te Kakeega II jest "Wizja" zawarta w Deklaracji z 
Malefatuga, zgodnie z którą każdy segment społeczeństwa Tuvalu 
ma do odegrania jakąś rolę, aby zmienić tę wizję w rzeczywistość. 
Aby to osiągnąć, sektor publiczny i prywatny muszą współpracować, 
razem z przedstawicielami "społeczeństwa obywatelskiego". Dzięki 
właściwemu zaangażowaniu każdej osoby i każdej społeczności, 
standard życia w Tuvalu powinien szybko wzrosnąć.  
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Te Kakeega II (2005 - 2015) jest Narodowym Planem Zrów-
noważonym Tuvalu. Jest to efekt narodowej debaty publicznej nad 
przyszłym rozwojem Tuvalu, która zakończyła się w lipcu 2004 r. 
Narodowym Szczytem na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Strate-
gia zrównoważonego rozwoju środowiska uznawana jest za kluczo-
wą dla osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju, ze szczególnym 
naciskiem na finansowanie i pomoc techniczną w celu dostosowania 
się do skutków zmian klimatu i poziomu morza.  

Plan ten jest próbą realizacji założeń Millenium Development 
Goals, przyjętych na szczycie milenijnym ONZ w 2000 roku. Kolej-
ne rozdziały tego planu przewidują działania w dziedzinie dobrego 
zarządzania, wzrostu i stabilności ekonomicznej, rozwoju społeczne-
go, rozwoju wysp zewnętrznych, sektorów prywatnych oraz zatrud-
nienia, edukacji oraz zasobów ludzkich, zasobów naturalnych (w tym 
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki, środowiska) oraz infrastruktury. 

Pod tymi ośmioma obszarami strategicznymi kryją się naj-
ważniejsze cele polityczne, zawierające określone priorytety i strate-
gie. Jako główne założenia wskazano łagodzenie skutków zmian 
klimatu dotykających rolnictwa oraz zmniejszanie wpływu zmian 
klimatycznych na środowisko w ogóle. Szczególnym priorytetem i 
strategią jest stworzenie krajowych polityk dotyczących dostosowa-
nia i łagodzenia zmian klimatycznych oraz promowania przyjęcia na 
arenie międzynarodowej Wielostronnych Umów dotyczących Śro-
dowiska (Multilateral Environmental Agreements), w tym protokołu 
z Kioto. 

Generalnie akt ten uznaje ochronę środowiska naturalnego za 
mającą kluczowe znaczenie dla spełnienia większości, jeśli nie 
wszystkich założeń Millenium Development Goals (MDG).  

 
National Strategic Action Plan for Climate Change Adap-

tation and Disaster Risk Management. 
Narodowy Strategiczny Plan Działania Tuvalu na rzecz Zmian 

Klimatu oraz Zarządzania Kryzysowego na lata 2012-2016 (National 
Strategic Action Plan for Climate Change Adaptation and Disaster 
Risk Management, NSDAP) jest planem wdrożeniowym Te Kaniva, 
koordynowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu, 
Turystyki, Środowiska i Pracy. Jako pięcioletni plan działania ma 
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być w założeniu poddawany przeglądowi i odpowiednio dostosowy-
wany po upływie połowy czasu trwania Te Kaniva.  

NSAP i Te Kaniva powinny być czytane i rozpatrywane razem 
ze względu na powiązania dotyczące wizji, celów, strategii i rezulta-
tów. Te Kaniva to polityka dziesięcioletnia (2011-2020), podczas 
gdy NSAP jest pięcioletnim planem działań (2012-2016). Miało to 
zapewnić monitorowanie zachowania zgodności z krajowymi priory-
tetami. NSAP identyfikuje 141 konkretnych działań w celu osiągnię-
cia siedmiu celów tematycznych przedstawionych w Te Kaniva, a 
także realizacji celu, jakim jest wytwarzanie 100% energii elektrycz-
nej za pomocą technologii energii odnawialnej, pierwotnie nakreślo-
nej w 2009 roku w ramach Krajowej Polityki Energetycznej (Natio-
nal Energy Policy) i wyznaczenie odpowiedzialnych za to agencji 
oraz określenie całkowitych przewidywanych kosztów tych działań.  

 
National Adaptation Programme of Action. 
Tuvalu stworzyło również (pod auspicjami Konwencji Ramo-

wej ONZ dotyczącej Zmian Klimatu – UNFCC, czyli United Nations 
Framework Convention on Climate Change) Narodowy Adaptacyjny 
Program Działania – NAPA (National Adaptation Programme of 
Action), którego głównym celem jest promowanie działań zajmują-
cych się pilnymi potrzebami adaptacyjnymi do różnych wpływów 
zmian klimatu w społeczeństwie. Szczególny nacisk położony jest na 
działania przystosowawcze w sektorze rolnictwa, wodnym, rybołów-
stwa, lądu, katastrof oraz zdrowia ludzkiego. 

Tuvalu podejmuje też liczne działania, które w sposób finan-
sowy mają zapewnić pomoc jego ludności. W 2000 roku rząd sprze-
dał w zasadzie jedyną wartościową rzecz – domenę internetową o 
zakończeniu „.tv” – za 50 milionów dolarów, a uzyskane środki 
przeznaczył na nagłaśniania problemu zanikania państwa na świecie. 
Dzisiaj delegaci Tuvalu biorą udział w licznych konwencjach NZ, 
spotkaniach Commonwealth oraz w międzynarodowych forach doty-
czących środowiska, postulując m.in. o podpisanie Protokołu z Kyo-
to przez Stany Zjednoczone oraz Australię i ograniczenie przez nie 
emisji gazów cieplarnianych. 
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Migracja jako adaptacja 
Przede wszystkim należy jednak zauważyć, że w całym regio-

nie polinezyjskim swoistą formą adaptacji jest migracja. Migracja 
jest swoistym sposobem na życie, a czasem nawet społeczną rutyną. 
Wielu mieszkańców Tuvalu migrowało w ciągu swojego życia wie-
lokrotnie, w niektórych przypadkach nawet osiem razy. Niemniej 
jednak migracja nie zawsze postrzegana była jako sposób na rozwią-
zanie problemu wzrostu poziomu morza.  

Dopiero w ostatnich latach rząd Tuvalu zaczął przewidywać 
migrację jako strategię adaptacyjną, a w związku z tym zachęcać 
ludzi do emigracji zanim będzie za późno. Jednocześnie wyklucza on 
pomysł zaplanowania pełnej ewakuacji wysp. Owa strategia emigra-
cyjna spełnia inne cele, którymi są: łagodzenie presji społecznych 
(związanych m.in. z przeludnieniem) oraz wzrost dochodów z prze-
kazów pieniężnych. 

Sąsiednie państwo Kiribati podejmuje bardzo podobne działa-
nia adaptacyjne. Wdraża plany zrównoważonego rozwoju oraz pro-
jekty adaptacyjne (Projekt Adaptacji Kiribati – Kiribati Adaptation 
Programme, KAP). Jest to inicjatywa rządowa o wartości 5.5 milio-
na dolarów wprowadzona w życie dzięki wsparciu Global Environ-
ment Facility (GEF), Bank Światowy, Program NZ ds. Rozwoju oraz 
rząd japoński. W dalszym czasie przyłączyła się też Australia. Pro-
gram przewidziany jest na 6 lat, a na celu ma wspieranie środków 
zmniejszających podatność Kiribati na efekty zmian klimatu oraz 
wzrost poziomu morza poprzez podnoszenie świadomości dotyczącej 
zmian klimatu, ochronę źródeł wody pitnej oraz zapobieganie zato-
pieniu wysp.  

Jednak same plany adaptacyjne w sytuacji, w jakiej znajduje 
się Kiribati, są niewystarczające. Prezydent kraju, Anote Tong, za-
mierza stworzyć długoterminową strategię relokacji całej ludności, 
która m.in. angażuje podnoszenie kwalifikacji zawodowych obywa-
teli Kiribati, aby stali się kompetentni oraz aby radzili sobie na mię-
dzynarodowym rynku pracy.  

Dotychczas udało się nabyć dla Kiribati w 2012 r. terytorium o 
powierzchni 20 km2 na wyspie Fidżi Vanua Levu, które teoretycznie 
będzie mogło posłużyć jako miejsce przesiedlenia ludności, zaś w 
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praktyce ma umożliwić mieszkańcom Kiribati uprawianie jedzenia, 
choć w niewielkim wymiarze. 

 
Konkluzje 
Powyższa analiza polityki adaptacyjnej Tuvalu wskazuje, że 

istnieje wiele różnorodnych metod adresowanych do łagodzenia i 
zapobiegania skutkom zmian klimatu. Pomimo swojego niewielkie-
go rozmiaru, państwa wyspiarskie podejmują liczne plany i strategie, 
w celu zapobieżenia całkowitemu i nieodwracalnemu zatopieniu ich 
wysp. Z niniejszego artykułu wysnuwa się jednak wniosek, że wdro-
żenie tych planów i strategii wymaga udziału nie tylko wszystkich 
jednostek rządowych, ale także zaangażowania lokalnej społeczno-
ści, która w zależności od kierunku działań, może przyczyniać się do 
zrównoważonego rozwoju swojego kraju i środowiska, albo stanowić 
dodatkowy czynnik jego degradacji. 

 
Streszczenie: 
Założeniem tego artykułu jest zbadanie stopnia zaangażowania 

w działania adaptacyjne do zmian klimatu w małych państwach wy-
spiarskich, zagrożonych jego skutkami. Problematyka jest o tyle 
ciekawa, że w państwach tych zmiany klimatu stanowią podstawowe 
zagrożenie dla zdrowia, życia oraz generalnej egzystancji na wy-
spach. Wobec tego państwa te mają wszelkie podstawy, aby politykę 
adaptacyjną do tych zmian uczynić pierwszorzędną kwestią w ich 
działaniach. Mając na uwadze powyższą specyficzną charakterystykę 
małych państw wyspiarskich, podejmowane przez nie działania i 
przyjmowane środki mogą stanowić przykład kompleksowej odpo-
wiedzi na wyzwania klimatyczne. 

Słowa kluczowe: zmiany klimatu, adaptacja, polityka doty-
cząca zmian klimatu 

 
Abstract: 
The aim of this article is to examine the degree of engagement 

in adaptation to climate change in small island states, at risk of its 
effects. The problem is interesting because climate change is a major 
threat to the health, life and general well-being of the islands of these 
countries. Consequently, these states have all the arguments to make 
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the adaptation policy a priority in their actions. Bearing in mind the 
above specific characteristics of small island states, their actions and 
measures may be an example of a comprehensive response to climate 
challenges.  

Key words: climate change, adaptation, climate change policy. 
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Paulina Słoniewska  

 
Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Prawa,  

obowiązki oraz konsekwencje prawne przekroczenia uprawnień 
przez ratowników medycznych. 

 
Wstęp 
Dziewięć lat temu, dokładnie 8 września 2006 roku uchwalono 

Ustawę o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Po dziewięciu 
latach od uchwalenia ustawę tą poddano kluczowej nowelizacji. Du-
ży wpływ na zmiany w prawie miały petycje wygłaszane przez sto-
warzyszenia ratowników medycznych takie jak Polska Rada Ratow-
ników Medycznych i Społeczny Komitet Ratowników Medycznych, 
które głównie dotyczyły wykonywania medycznych czynności ra-
tunkowych. W znowelizowanej ustawie znalazły się przepisy doty-
czące poszanowania praw pacjenta oraz zasad należytego wykony-
wania obowiązków1. 

Wszystkie czynności wykonywane przez ratowników me-
dycznych, a których nie regulują dokumenty, zawierające zasady ich 
pracy w tym Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym są 
przekroczeniem uprawnień. Można jednak wielorako rozpatrywać 
skutki przekroczenia takich uprawnień. W jednej sytuacji podjęcie 
działań, nawet niedozwolonych odniesie pozytywny skutek dla 
zdrowia i życia pacjenta i nikt nie powinien z tego tytułu wnosić 
skargi. Kiedy indziej natomiast skutkiem przekroczenia uprawnień 
zawodowych może być pogorszenie stanu zdrowia lub nawet utrata 
życia. W takim przypadku najczęściej sami poszkodowani lub ich 
rodziny mogą rościć prawo do odszkodowania. Ratownik medyczny 
tak samo jak inni medycy może zostać pociągnięty do odpowiedzial-
ności cywilnej za działania, które nie są zgodne z aktualnym stanem 
wiedzy medycznej, a które wyrządziły uszczerbek na zdrowiu lub 
życiu pacjenta. 

                                                 
1.
 D. Rębak, et al. Potrzeba ustawicznego kształcenia ratowników me-

dycznych na tle innych zawodów regulowanych. Problemy pielęgniarstwa, 
2012, 20.3: 327-337. 
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Ocenę zgodności stanu wiedzy z rzeczywistym działaniem ra-
towniczym przeprowadzają biegli sądowi. Szkody, które powstały w 
wyniku działań ratownika medycznego mogą być podstawą do wy-
płaty przez niego zadośćuczynienia lub odszkodowania.  

 
Wykonywanie zawodu ratownika medycznego  
Nowa Ustawa rozwiewa wątpliwości związane z samodzielno-

ścią wykonywania zawodu ratownika medycznego. W znowelizowa-
nym zapisie ustawy art. 11. ust.1 osoba wykonująca zawód ratowni-
ka medycznego ma przede wszystkim za zadanie udzielać świadczeń 
zdrowotnych, głównie medycznych czynności ratunkowych wobec 
osób znajdujących się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. 
Równie ważnym zadaniem według Ustawy jest zabezpieczenie 
wszystkich osób znajdujących się na miejscu zdarzenia oraz zapo-
bieganie zwiększeniu liczby osób poszkodowanych. Transportowa-
nie pacjentów, udzielanie wsparcia psychicznego oraz czynny udział 
w edukacji zdrowotnej to równie ważne aspekty w pracy ratownika 
medycznego. 

Istotnym punktem w znowelizowanej ustawie jest również do-
skonalenie zawodowe ratowników medycznych, poprzez kursy do-
szkalające, organizację kursów pierwszej pomocy oraz kwalifikowa-
nej pierwszej pomocy. Coraz powszechniejszym zjawiskiem stają się 
prace badawcze podejmowane przez ratowników medycznych. 
Wszystko to ma pozytywny wpływ na rozwój umiejętności oraz 
przekłada się na jakość pracy. W znowelizowanej Ustawie uwzględ-
niono również zarządzanie ratownikami medycznymi, dyspozytora-
mi medycznymi oraz pełnienie dyżurów w organach administracyj-
nych, zajmujących się organizowaniem świadczeń zdrowotnych w 
zakresie ratownictwa medycznego2. 

 

                                                 
2.
 Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o 
zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 
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Medyczne czynności ratunkowe udzielane poza zespołami 
ratownictwa medycznego 

Długoletnie prośby ze strony środowiska ratowników me-
dycznych wpłynęły na umieszczenie w Ustawie zapisu dotyczącego 
możliwości podejmowania pracy poza zespołami ratownictwami 
medycznego. I tak z wejściem zmiany w Ustawie ratownik medycz-
ny może podjąć pracę: 

•  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym; 
• w Izbie Przyjęć; 
• w ramach ratownictwa górskiego i narciarskiego; 
• w ramach ratownictwa wodnego; 
• w ramach ratownictwa górniczego; 
• w ramach morskiej służby poszukiwania i ratownictwa; 
• w jednostkach ochrony przeciwpożarowej w zakresie szko-

leń, nauczania; 
• w ramach zabezpieczenia medycznego imprez masowych; 
• w ramach wykonywania transportu sanitarnego; 
• w izbach wytrzeźwień; 
• na lotniskach; 
• na stanowisku dyspozytora medycznego. 
 
Zakres medycznych czynności ratunkowych 
Ratownicy medyczni podobnie jak reprezentanci innych za-

wodów medycznych (pielęgniarki, lekarze, fizjoterapeuci) zobowią-
zani są do należytego wykonywania swoich obowiązków, przestrze-
gania zasad obowiązujących w zawodzie, poszanowania praw pa-
cjenta oraz do prowadzenia działań zgodnych z aktualnym stanem 
wiedzy medycznej.  

W świetle nowej Ustawy ratownik medyczny po dokonaniu 
oceny stanu poszkodowanego otrzymał prawo do odstąpienia od 
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz od wykonywania medycz-
nych czynności ratunkowych, jeśli nie powoduje to poważnego 
uszczerbku na zdrowiu. Obowiązkiem ratownika w takim przypadku 
jest sumienne odnotowanie w dokumentacji medycznej przyczyny 
takiej decyzji, co pozwala na zabezpieczenie interesów ratowników a 
także poszkodowanych. W przypadku wniesienia pozwu przez po-
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szkodowanego dokumentacja medyczna jest podstawą obrony ra-
townika3. Utrzymany został ustawowy podział na świadczenia zdro-
wotne udzielane samodzielnie lub pod nadzorem lekarza. Nie zmie-
niła się także kwestia dotycząca niemożności stwierdzania zgonów 
przez zespoły ratownictwa medycznego. 

Do medycznych czynności ratunkowych, które ratownik wy-
konuje samodzielnie zalicza się: 

• ocenę stanu pacjenta metodami przyrządowymi oraz bez-
przyrządowymi,  

• transport pacjenta, 
• układanie pacjenta w pozycji właściwej dla jego stanu zdrowia 
• bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych, 

prowadzenie tlenoterapii czynnej oraz wspomaganie oddechu pacjen-
ta metodami przyrządowymi jak i bezprzyrządowymi, 

•  wykonanie intubacji dotchawiczej, prowadzenie wentylacji 
nieinwazyjnej w nagłym zatrzymaniu krążenia,  

• odsysanie wydzieliny z dróg oddechowych,  
• wykonanie defibrylacji manualnej na podstawie EKG lub 

zapisu kardiomonitora,  
• wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej,  
• wykonanie przezskórnej elektrostymulacji serca w brady-

arytmiach,  
• wykonanie i ocena zapisu EKG, 
•  tamowanie krwawień zewnętrznych,  
• oznaczanie parametrów krytycznych,  
• monitorowanie czynności układu oddechowego,  
• opatrywanie ran,  
• odbarczenie odmy prężnej drogą nakłucia jamy opłucnowej,  
• wykonanie kaniulacji żył obwodowych oraz żyły szyjnej ze-

wnętrznej,  
• podawanie leków drogą dożylną, domięśniową, podskórną, 

doustną, podjęzykową, wziewną, dotchawiczą, doodbytniczą oraz 
doszpikową,  

                                                 
3.
 Z. Nęcki, Z. Kęsy, (ed.). Postawy personelu medycznego wobec zarzą-

dzania szpitalem. Wydawnictwo UJ, 2013. 
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• wykonanie dojścia doszpikowego za pomocą gotowego ze-
stawu,  

• prowadzenie zaawansowanej resuscytacji krążeniowo odde-
chowej,  

•  stabilizacja złamań, zwichnięć oraz skręceń, 
•  stabilizacja kręgosłupa,  
• przeprowadzenie wstępnej segregacji medycznej,  
• odbieranie porodów.  
Do medycznych czynności, które ratownik wykonuje pod nad-

zorem lekarza zalicza się:  
• wykonanie intubacji dotchawiczej z wykorzystaniem środ-

ków zwiotczających; 
• cewnikowanie pęcherza moczowego; 
• zakładanie sondy żołądkowej oraz płukanie żołądka, po 

uprzednim zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych; 
• podawanie leków, które są niedozwolone do podania samo-

dzielnego4. 
 
Wykaz leków, które może samodzielnie podawać ratownik 

medyczny po nowelizacji ustawy: 
• Acidumacetyl salicylicum, adenosinum, amiodaroni hydro-

chloridum, atropini sulfas, isosorbidi mononitras, budesonidum, 
captoprilum, clemastinum, clonazepamum, clopidogrelum, dexa-
methasoni phosphas, diazepamum, drotaverini hydrochloridum, 
epinephrinum, fentanylum, flumazenilum, furosemidum, glyceroli 
trinitas, glucagoni hydrochloridum, glucosum 5%, glucosum 20%, 
heparinum natricum, hydrocortisonum, hydroxyzinum, ibuprofe-
num, ketoprofenum, lidocaini hydrochloridum, magnesii sulfas, 
mannitolum 15%, metamizolum natricum, metoclopramidum, me-
toprololi tar tras, midazolamum, morphini sulfas, naloxoni hydro-
chloridum, natriichloridum 0,9%, natriihydrogenocarbonas 8,4%, 
papaverini hydrochloridum, paracetamolum, płyn fizjologiczny wie-

                                                 
4.
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w spra-

wie medycznych czynności ratunkowych 
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loelektrolitowy izotoniczny, płyny koloidowe, które nie wymagają 
pobrania krwi przed iniekcją, salbutamolum, solutioRingeri, 
thiethylperazinum, ticagrelor, tlen medyczny, urapidilum. 

 
Nowe prawa i obowiązki dotyczące informowania o stanie 

zdrowia pacjenta: 
Odpowiedzią na prośby ze środowiska ratowników medycz-

nych jest kolejny punkt ustawy, zezwalający paramedykom na wgląd 
do dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta. Z punktu widzenia 
leczniczego jest to bardzo ważne, gdyż pozwala na uzyskanie infor-
macji o chorobach przewlekłych, leczeniu szpitalnym, przyjmowa-
nych lekach, przeprowadzonych zabiegach. Taka wiedza pozwala na 
łatwiejsze i bardziej trafne postawienie diagnozy oraz efektywniejsze 
i bezpieczniejsze wdrożenie odpowiednich procedur medycznych. 
Dotychczas paramedycy nie posiadali prawa do informacji o stanie 
zdrowia pacjenta, nie byli uwzględnieni w dokumentach dotyczących 
praw pacjenta. Stwarzało to problemy, szczególnie wtedy gdy stan 
zagrożenia życia wymagał wiedzy o zażywanych lekach, czy o ostat-
nio przebytych zabiegach.  

Kolejnym przywilejem jaki uzyskali ratownicy dzięki noweli-
zacji ustawy jest możliwość uzyskiwania danych dotyczących stanu 
zdrowia pacjenta, planowanych zabiegów, przyjmowanych leków 
oraz o metodach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w 
takim zakresie, w jakim jest to konieczne do udzielania medycznych 
czynności ratunkowych. Każdy lekarz, pielęgniarka, położna czy 
felczer są zobowiązani do udzielenia niezbędnych informacji ratow-
nikom medycznym. Zapis ten ma zastosowanie głównie praktyczne 
np. przy podejmowaniu decyzji dotyczących transportu pacjenta do 
odpowiedniej placówki medycznej ale też ukazuje ratownika me-
dycznego w lepszym świetle, stawia go jako partnera dla lekarza czy 
pielęgniarki oraz podkreśla rangę jego zawodu. 

Kolejnym punktem zawartym w znowelizowanej Ustawie jest 
punkt dotyczący obowiązku udzielania informacji o stanie zdrowia 
pacjenta jemu samemu lub osobie przez niego wskazanej. Informacje 
te muszą zostać przekazane tylko w zakresie dotyczącym udzielania 
świadczeń medycznych czynności ratunkowych. Obowiązek ten 
uporządkowuje stan faktyczny, nakłada jednak na paramedyków 
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konieczność doskonalenia i odbywania szkoleń w zakresie praw 
pacjenta oraz w zakresie przekazywania informacji o stanie zdrowia 
pacjenta5. Nowa Ustawa zawiera również zapis, mówiący jedno-
znacznie o tym, że ratownik medyczny zobowiązany jest do bez-
względnego zachowania tajemnicy zawodowej. Niestosowanie się do 
tej zasady może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności 
cywilnej oraz karnej z tytułu bezprawnego ujawnienia danych lub 
historii choroby pacjenta. 

 
Zmieniona dokumentacja medyczna 
W niektórych miejscach udzielania świadczeń przez ratowni-

ków medycznych takich jak: transport sanitarny, zabezpieczanie 
imprez masowych, praca na lotniskach, praca w ramach ratownictwa 
górskiego i narciarskiego, górniczego, morskiej służby poszukiwania 
i ratownictwa oraz w jednostkach przeciwpożarowych zostały 
wprowadzone nowe przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji 
medycznej. Zmiany dotyczą dokumentacji świadczeń zdrowotnych, 
których udziela ratownik medyczny. Zmiany te mają być zapisywane 
w indywidualnej karcie ratownika medycznego. Zawierać się w niej 
będą: dane osobowe pacjenta, płeć i numer PESEL, rodzaj podmiotu 
udzielającego świadczenia, skrócony opis stanu zdrowia pacjenta 
oraz rodzaju procedur udzielonych w ramach medycznych czynności 
ratunkowych. Dokumentację tą należy udostępnić na prośbę pacjen-
ta, osób przez niego upoważnionych lub odpowiednich instytucji 
uprawnionych do wglądu w taką dokumentację.  

Wzór indywidualnej karty ratownika medycznego określony 
został przez ministra zdrowia w osobnym rozporządzeniu.  

 
Rodzaje błędów medycznych 
W świetle prawa błędem medycznym określa się wszystkie 

działania, które są niezgodne ze stanem aktualnej wiedzy medycznej. 
Do chwili obecnej pod kątem odpowiedzialności za popełnione błędy 
medyczne lub zaniechania oceniano głównie lekarzy oraz lekarzy 
dentystów. Obecnie w środowisku ratowników medycznych również 

                                                 
5.
 I. Romanowska-Słomka, Ocena ryzyka zawodowego ratownika me-

dycznego. Hyg Pub Health 2011; 46(4)437- 441. 
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można mówić o zaniechaniu lub popełnieniu błędu medycznego, co 
może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności cywilnej.  

Wpływ na taki stan rzeczy ma głównie samodzielność w pracy 
ratownika medycznego, szeroki zakres czynności do których został 
on uprawniony oraz ustawowy obowiązek podnoszenia swoich kwa-
lifikacji zawodowych. W literaturze autorzy wskazują różne rodzaje 
błędów medycznych. Należą do nich m.in. błąd diagnostyczny, błąd 
terapeutyczny czy też błąd organizacyjny6. 

Błędem diagnostycznym nazywa się zwykle postawienie nie-
prawidłowej diagnozy przez paramedyka. Dotyczyć to może np. 
nierozpoznania lub nieprawidłowego rozpoznania stanu zagrożenia 
życia lub zdrowia w oparciu o przeprowadzony wywiad, dokumenta-
cję medyczną oraz wykonane szczegółowe badanie pacjenta. Do 
błędów takich można zaliczyć nieprawidłową interpretację zapisu 
EKG ( elektrokardiografia ) lub też nierozpoznanie krwotoku we-
wnętrznego i pozostawienie pacjenta samemu sobie. Błędem diagno-
stycznym można więc określić mylne wyciągnięcie wniosków z 
przeprowadzonego badania a tym samym wyciągnięcie wniosków 
oraz postawienie diagnozy niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną. 
Pominięcie niektórych badań również jest traktowane jako błąd dia-
gnostyczny. 

Kolejnym rodzajem błędu jest błąd terapeutyczny7. Jest on 
najczęściej skutkiem błędu diagnostycznego. Polega na prowadzeniu 
nieprawidłowego postępowania leczniczego, nieadekwatnego do 
danej sytuacji. Niewykonanie właściwych procedur medycznych lub 
wykonanie ich w sposób niezgodny z aktualną wiedzą medyczną 
skutkuje popełnieniem błędu terapeutycznego. Przykładem takiego 
błędu może być podanie leku w niewłaściwej dawce lub zastosowa-
nie nieodpowiedniej drogi podania.  

W literaturze wyróżnia się jeszcze rodzaj błędu zwany błędem 
organizacyjnym. Polega on na nieprawidłowej organizacji działań 
medycznych, w wyniku których doszło do uszczerbku na zdrowiu 
pacjenta a także do popełnienia błędu wykonawczego.  

                                                 
6.
 M. Nesterowicz, Prawo Medyczne. Wyd. TNOiK, Toruń 2013. 

7.
 Z. Marek, Błąd medyczny. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne, 

Kraków 2007. 
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W zespołach ratownictwa medycznego błędem organizacyj-
nym może zostać obarczony np. kierownik zespołu, który podejmie 
nieprawidłową decyzję dotyczącą transportu pacjenta do Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego i pomimo wskazań nie zdecyduje się na 
przetransportowanie go do ośrodka specjalistycznego np. do centrum 
urazowego. To samo może dotyczyć transportu pacjenta do innych 
ośrodków specjalistycznych np. do pracowni hemodynamiki czy też 
ośrodka leczenia udarów.  

Błędem organizacyjnym jest również niezarządzenie wezwania 
śmigłowca ratunkowego, podczas gdy istnieją do tego ewidentne wska-
zania. Za błąd wykonawczy uznaje się każde nieprawidłowo wykonane 
polecenie otrzymane od lekarza z zakresu kompetencji ratownika me-
dycznego. Najczęściej do popełnienia tego rodzaju błędów dochodzi w 
zespołach specjalistycznych, gdzie paramedycy wykonują określone 
procedury pod nadzorem lekarze. Ich niewykonanie lub wykonanie w 
sposób nieprawidłowy jest określane mianem błędu wykonawczego. Do 
chwili obecnej ratownicy medyczni nie mają prawa do odmówienia 
wykonania polecenia lekarza. Prawo takie mają jedynie położne, pielę-
gniarki a także diagności laboratoryjni.  

 
Zasady odpowiedzialności cywilnej 
Samo popełnienie błędu przez ratownika medycznego nie jest 

wystarczające do tego, ażeby został on pociągnięty do odpowiedzial-
ności cywilnej. Odpowiedzialność cywilna ratowników medycznych 
opiera się głównie na art. 415 Kodeksu Cywilnego8. Do odpowie-
dzialności konieczne będzie przypisanie winy za popełniony czyn 
oraz udowodnienie, że zaniechano lub zaniedbano określone działa-
nia. Wina jest rozpatrywana pod kątem niedbalstwa lub lekkomyśl-
nego zachowania. Według sądu nieumyślność polega na niedołoże-
niu w określonym przypadku medycznym wystarczających starań. 
Niedbalstwo natomiast ma miejsce w przypadku, gdy pracownik nie 
przewiduje konsekwencji w danym przypadku medycznym, choć 
powinien je przewidzieć. Lekkomyślność występuje w przypadku 

                                                 
8.
 Ustawa z dnia 23 IV 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, 

poz. 93 ze zm.). 
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gdy medyk przewiduje konsekwencje swoich czynów, lecz mylnie 
sądzi, że ich uniknie.  

Aby przypisać medykowi odpowiedzialność cywilną za po-
pełniony czyn konieczne jest udowodnienie przez pacjenta, że po-
wstała szkoda oraz, że szkoda wystąpiła w wyniku niepodjęcia lub 
podjęcia nieprawidłowych działań przez medyka. Fachowo określa 
się to związkiem przyczynowo – skutkowym.  

Wszystkie udowodnione szkody, które medyk wyrządził pa-
cjentowi muszą być zadośćuczynione. Zadośćuczynienie może mieć 
formę np. zwrotu kosztów leczenia, zwrotu utraconego dochodu z 
powodu nieobecności w pracy lub zadośćuczynienia za poniesione 
straty moralne, ból, uszczerbek na zdrowiu psychicznym.  

 
Zgodność z aktualną wiedzą medyczną 
Ratownicy medyczni mają ustawowy obowiązek wykonywa-

nia swojej pracy zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i powszechnie 
obowiązującymi zasadami. Podstawą do postawienia ratownika w 
stan oskarżenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej musi być postę-
powanie, które jest nieadekwatne do aktualnej wiedzy medycznej. 
Określa się je mianem bezprawnym, gdyż na każdego paramedyka 
nałożony jest obowiązek działania wedle określonych norm i zasad, 
zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem medycznym9. 

Aktualna wiedza medyczna w myśl sądownictwa to nic innego 
jak wiedza uzyskana w okresie studiowania, oparta na ogólnie do-
stępnych podręcznikach, wzbogacana o zmiany, które zachodzą wraz 
z rozwojem nauk medycznych. W toku postępowania sądowego 
biegli sądowi orzekają czy ratownik medyczny swoje działania prze-
prowadzał zgodnie z aktualną wiedzą medyczną10. 

Biegłym sądowym może zostać osoba, która posiada pełne 
prawa obywatelskie oraz prawa cywilne, ma ukończony 25. rok ży-
cia, posiada umiejętności praktyczne i teoretyczne w konkretnej 
dziedzinie nauki oraz została wpisana na listę biegłych przez prezesa 

                                                 
9.
 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 nr 52 poz. 417). 
10.

 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilne-
go (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296. ze zm.). 
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sądu okręgowego. Pomimo braku jakichkolwiek przeciwwskazań do 
pełnienia funkcji biegłych przez ratowników medycznych najczęściej 
funkcje te pełnione są przez lekarzy. Ze względu na znajomość śro-
dowiska ratowniczego oraz znajomość zasad panujących podczas 
udzielania medycznych czynności ratunkowych korzystniejsze z 
punktu widzenia wiarygodności przewodu sądowego byłoby gdyby 
biegłym był ratownik medyczny. 

 
Opis przypadku 
Najlepszym ukazaniem konsekwencji przekroczenia upraw-

nień przez ratowników medycznych będzie przedstawienie konkret-
nego przypadku medycznego.  

Późnym popołudniem podstawowy zespół ratownictwa me-
dycznego zostaje wezwany do wypadku komunikacyjnego. Po dotar-
ciu na miejsce zdarzenia zastaje pacjenta z urazem czaszkowo – mó-
zgowym oraz sześcioma punktami w skali Glasgow ( skala oceny 
świadomości )oraz z niewydolnością oddechową. Czas dojazdu do 
pacjenta zespołu specjalistycznego lub dotarcia śmigłowca ratunko-
wego wynosi powyżej 20 minut. Zgodnie z wytycznymi aktualnej 
wiedzy medycznej pacjent ten powinien zostać zaintubowany. Ra-
townik medyczny do intubacji uprawniony jest tylko i wyłącznie w 
przypadku nagłego zatrzymania krążenia, co w danej sytuacji nie 
miało miejsca. Kierownik zespołu zdecydował jednak na wykonanie 
intubacji, która w tym przypadku była bezprawna. Intubacja pozwo-
liła na ustabilizowanie oddechu pacjenta.  

W tym przypadku intubacja, chociaż wykonana bez wyraźne-
go wskazania ustawowego najprawdopodobniej uratowała pacjenta i 
nikt z tego powodu nie wniesie skargi. Możliwe jest jednak wycią-
gnięcie konsekwencji przez pracodawcę, za niestosowanie się do 
obowiązujących zasad. Pracodawca może upomnieć lub wypisać 
naganę.  

Poważniejsze w konsekwencjach mogą być działania, których 
następstwa są groźne dla życia lub zdrowia pacjenta. Coraz częst-
szym zjawiskiem są błędy medyczne popełniane przez ratowników 
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medycznych11. Wśród czynników predysponujących do popełnienia 
błędu medycznego wymienić można: znaczną ilość interwencji, wy-
soki poziom stresu, przeciążenie obowiązkami, system wynagrodzeń, 
ograniczoną możliwość awansu oraz rozwoju na polu zawodowym, 
pracę w systemie zmianowym – również nocnym, przeciążenie obo-
wiązkami, zagrożenia towarzyszące pracy, np. kontakt z osobami 
zaraźliwie chorymi, agresję wśród pacjentów chorych psychicznie. 
Również samodzielność podejmowanych decyzji, obcowanie z cier-
pieniem, kontakty z rozpaczającą rodziną oraz duży wysiłek fizyczny 
mają wpływ na możliwość popełnienia błędu oraz jakość pracy wy-
konywanej przez ratowników medycznych. Wyjątkowo dotkliwe dla 
ratowników medycznych są finansowe konsekwencje odpowiedzial-
ności cywilnej. Poszkodowany pacjent może wnieść pozew o od-
szkodowanie lub całkowite zadośćuczynienie z tytułu utraty lub po-
gorszenia stanu zdrowia.  

 
Podsumowanie 
Wszystkie wymienione i opisane w pracy zmiany w Ustawie 

mają na celu poprawić jakość pracy ratowników medycznych, za-
bezpieczyć interesy tej grupy zawodowej oraz interesy pacjenta. 
Konieczne jest do tego ciągłe doszkalanie paramedyków, szczególnie 
z zakresu wiedzy dotyczącej praw pacjenta. Wszystkie osoby wyko-
nujące zawody medyczne w tym ratownicy medyczni mogą za swoje 
błędy zostać pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej. Niezbęd-
nym elementem oceny postępowania ratownika jest przeprowadzenie 
postępowania sądowego z udziałem biegłych sądowych. Najlepszym 
i najwiarygodniejszym biegłym byłby również ratownik medyczny, 
ze względu na specyfikę wykonywanego przez niego zawodu.  

W Polsce coraz częstsze są rozprawy sądowe toczące się prze-
ciwko ratownikom medycznym, gdyż poprawia się wiedza pacjen-
tów na temat ich praw i obowiązków paramedyków w czasie świad-
czenia medycznych czynności ratunkowych. Rozwój medycyny oraz 
postęp w technice narzucają ratownikom medycznym konieczność 

                                                 
11.

 A. Hetherington, Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych. 
Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 
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ciągłego dokształcania, obcowania z nowinkami oraz powtarzania 
posiadanej już wiedzy. 

 
Streszczenie: 
Wykonywanie zawodu ratownika medycznego wymaga 

ogromnej wiedzy oraz determinacji ze względy na odpowiedzialność 
i charakter wykonywanej pracy. Podjęcie pracy wymaga spełnienia 
szeregu wymagań formalnych określonych przez ustawę oraz posia-
dania predyspozycji umysłowych, psychicznych jak i fizycznych. Do 
obowiązków ratowników medycznych należy szeroki zakres czynno-
ści związanych z ratowaniem ludzkiego życia oraz zdrowia. W Pol-
sce prawa i obowiązki ratowników medycznych są regulowane przez 
odpowiednią ustawę. Głównie jest to ustawa o państwowym ratow-
nictwie medycznym, rozporządzenie ministra zdrowia oraz wykaz 
leków, które może samodzielnie podawać ratownik medyczny. 
Ustawa o państwowym ratownictwie medycznym zawiera zasady 
organizacji, funkcjonowania i finansowania systemu oraz zasady 
wspomagania edukacji w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy. Roz-
porządzenie ministra zdrowia szczegółowo opisuje zakres medycz-
nych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez 
ratowników medycznych.  

Słowa kluczowe: ratownik medyczny, odpowiedzialność 
prawna, błąd medyczny. 

 
Abstract: 
Performing the profession of medical rescuer requires a great 

deal of knowledge and determination due to the responsibility and 
characteristics. Take the responsibility to meet formal requirements 
by law and have mental, mental and physical predispositions. Do the 
duty of medical rescuers beyond the reach of human nutrition and 
rescue. In Poland, the rights and obligations of medical rescuers are 
governed by the relevant law. This is mainly a medical rescue legis-
lation, which contains a detailed list of medicines that can be admi-
nistered by a paramedic. The State Emergency Medical Service Act, 
which includes the principle of organization, functioning and opera-
tion of the system and the principle of supporting education in first 
aid training. The Ordinance of the Minister describes in detail the 
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ranges of life-saving medical services that are disposed of by medical 
rescuers. 

Key words: paramedic, legal liablility, medical error 
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Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako strażnik  
praw konsumentów 

 
Wstęp 
,,Wszyscy jesteśmy konsumentami’’ słowa te padły w 1962 r. 

przez prezydenta Stanów Zjednoczonych J. F. Kennedy’ ego. Słowa 
wyżej przytoczone słowa spowodowały rozwój prawa konsumenc-
kiego w Stanach Zjednoczonych. Konsument z łac. consumens to 
najprościej mówiąc osoby, które nabywają towary na własny użytek. 
Jako słabsza strona w obrocie gospodarczym potrzebują oni gwaran-
cji prawnych, które w sposób skuteczny będą chronić przed narusze-
niami oraz nieuczciwymi praktykami stosowanymi przez przedsię-
biorców. Prawo konsumenckie ze swojej natury jest bardzo korzyst-
ne dla konsumentów, jednakże w praktyce konsumenci bardzo często 
są nieświadomi swoich praw. Niniejsza publikacja ma na celu przy-
bliżenie zagadnienia ochrony konsumentów na podstawie działania 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 
1. Urząd Antymonopolowy jako prekursor Urzędu Ochro-

ny Konkurencji i Konsumentów 
W czasach PRL polska gospodarka została oparta na założe-

niach gospodarki scentralizowanej. Po 1989 r. w dobie procesu trans-
formacji ustrojowej zaczęto przekształcać model scentralizowany w 
gospodarkę rynkową, której fundamentem są swoboda działalności 
gospodarczej, wolna konkurencja oraz własność prywatna. Prze-
kształcenie to dokonywało się pod nadzorem utworzonego w 1990 r. 
Urzędu Antymonopolowego. Podstawą prawną działania tego urzędu 
była Ustawa z dnia 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom 
monopolistycznym. Urząd Antymonopolowy w świetle tejże ustawy 
był centralnym organem administracji państwowej, podlegający Ra-
dzie Ministrów. Posiadał on kompetencje władcze wobec wszystkich 
podmiotów gospodarczych o czym świadczyło to że, poprzez okre-
ślone nakazy oraz zakazy oraz stosowanie kar mógł on wpływać na 
zachowania podmiotów gospodarczych. Decyzje wydawane przez 
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Urząd Antymonopolowy mogły być zaskarżane do Sądu Antymono-
polowego. Ustawa o przeciwdziałaniu praktykom antymonopoli-
stycznym określała pierwszorzędny cel działania Urzędu, którym 
było stopniowe tworzenie gospodarki opartej na wolnej konkurencji. 
Był on realizowany poprzez oddziaływanie na kształtowanie struktur 
organizacyjnych podmiotów gospodarczych oraz przeciwdziałanie 
praktyką monopolistycznym1. 

Strukturę organizacyjną Urzędu Antymonopolowego określał 
statut nadany w drodze uchwały Rady Ministrów. Postanowienia 
statutu stanowiły, że urzędem kierował Prezes Urzędu przy pomocy 
wiceprezesa, dyrektora generalnego, dyrektorów departamentów i 
dyrektorów komórek równorzędnych. Urząd posiadał także wyspe-
cjalizowane komórki organizacyjne do których należały: 

• Gabinet Prezesa, 
• Departament Prawny,  
• Departament Polityki Antymonopolowej, Analiz i Kontroli,  
• Departament Orzecznictwa Antymonopolowego. 
Regulamin nadany przez Prezesa Urzędu określał z kolei 

szczegółowy zakres zadań wyżej wymienionych komórek organiza-
cyjnych oraz tryb pracy Urzędu. Każdy z departamentów zgodnie ze 
statutem i regulaminem wykonywał określone zadania. Gabinet Pre-
zesa był odpowiedzialny za sprawy biurowo-techniczne, budżetowo-
rachunkowe, intendencko-gospodarcze oraz spawy personalne, orga-
nizacyjne szkoleniowe. Zadania z zakresu obsługi prawnej Urzędu, 
organizacja prac legislacyjnych, sporządzanie wyjaśnień i opinii 
prawnych leżały w kompetencjach Departamentu Prawnego. Depar-
tament Polityki Antymonopolowej, Analiz i Kontroli zajmował się 
przygotowywaniem analiz ekonomicznych oraz spraw z zakresu 
kontroli gospodarczych. Ostatni z wymienionych Departamentów 
zajmował się sprawami z zakresu prowadzenia postępowań i przygo-
towywania decyzji w sprawach praktyk monopolistycznych, przygo-
towywaniem stanowiska Urzędu Antymonopolowego w związku z 

                                                 
1 K. Daszyński, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawny 

Urząd Antymonopolowy), [w:] red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Ustrój 
organów ochrony prawnej, Lublin 2005, s. 413. 
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odwołaniem od decyzji oraz interpretacją i wyjaśnianiem przepisów 
ustawy o przeciwdziałaniu praktyk monopolistycznych. 

W drugiej połowie 1990 r. na mocy Zarządzenia Prezesa Urzędu 
Antymonopolowego zostały powołane Delegatury Urzędu Antymono-
polowego. Siedziby Delegatur były zlokalizowane w największych 
ośrodkach administracyjnych w kraju. Każdej z Delegatur został nadany 
regulamin, który określał ich zadania zgodnie z właściwością rzeczową. 
Zgodnie z regulaminem do takich zadań należały: 

• kontrola działalności podmiotów gospodarczych zgonie z 
przepisami ustawy, 

• wykonywanie innych czynności zleconych przez Urząd An-
tymonopolowy związanych z toczącymi się postępowaniami admini-
stracyjnymi, 

• wykonywanie innych czynności zleconych przez Urząd An-
tymonopolowy np. badanie stanu koncentracji gospodarki2. 

Urząd Antymonopolowy w takiej strukturze organizacyjnej 
działał do roku 1992, w którym to do dotychczasowych komórek 
organizacyjnych zostały utworzone: Zespół Orzecznictwa Antymo-
nopolowego, Zespół do spraw Informatyki oraz Zespół do spraw 
Współpracy Zagranicą. Jednak to nie był koniec zmian w strukturze 
organizacyjnej Urzędu, ponieważ już rok później utworzono kolejny 
departament- Ochrony Konsumentów na Rynkach Zmonopolizowa-
nych. W 1995 r. dokładnie po 5 latach działalności Urzędu struktura 
organizacyjna określona w Uchwale Rady Ministrów z 9 maja 1990 
r. uległa dezaktualizacji. Było to spowodowane między innymi wej-
ściem w życie 19 maja 1995 r. noweli do ustawy z dnia 24 lutego 
1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom antymonopolistycznym. W 
wyniku tego Urzędowi został nadany nowy statut, w którym dokona-
no całkowitej przebudowy struktury organizacyjnej. Nowoczesnym 
rozwiązaniem podczas tworzenia nowej struktury było utworzenie 
departamentów mających charakter branżowy, na których spoczywa-
ła odpowiedzialność za konkretne rynki. Zgodnie z nowymi założe-
niami struktura organizacyjna Urzędu składała się z: 

                                                 
2 K. Daszyński, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawny 

Urząd Antymonopolowy), [w:] red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Ustrój 
organów ochrony prawnej, Lublin 2005, s. 416. 
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• Gabinetu Prezesa, 
• Departamentu Prawnego, 
• Departamentu Praktyk Monopolistycznych i Ochrony Kon-

sumentów na Rynku Dóbr Przemysłowych, 
• Departamentu Praktyk Monopolistycznych i Ochrony Kon-

sumentów na Rynku Usług i Produktów Rolnych, 
• Departament Praktyk Monopolistycznych i Ochrony Kon-

sumenta na Rynku Świadczeń Jednostek Infrastruktury, 
• Departament Konkurencji Zagranicznej. 
W ramach wprowadzania zmian Dyrektor Generalny Urzędu An-

tymonopolowego został powołany na mocy ustawy o służbie cywilnej.  
Kolejną zmianą a zarazem krokiem w stronę utworzenia Urzę-

du Ochrony Konkurencji i Konsumenta było nadanie od 1 paździer-
nika 1996 r. zadań z zakresu przeciwdziałania praktykom monopoli-
stycznym, rozwoju konkurencji i ochrony interesów konsumentów 
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zadania te 
dotychczas były realizowane przez Urząd Antymonopolowy. Na 
mocy ustawy z dnia 8 października 1996 r. o zmianie niektórych 
ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji pu-
blicznej Prezes Urzędu Antymonopolowego stał się Prezesem 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów3.  

Nowo utworzony Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów wykonywał zadania przejęte po Urzędzie Antymonopolowym 
oraz miał czuwać nad prawidłowym rozwojem polityki konsumenc-
kiej Rządu. Nadanie tego rodzaju zadań było spowodowane harmo-
nizacją polskiego prawa konsumenckiego ze standardami europej-
skimi. Wcielanie w życie nowego systemu ochrony konsumentów 
wymusiło na polskim ustawodawcy stworzenie nowych podstaw 
formalnoprawnych, które dawałyby skuteczne dochodzenie roszczeń 
ze strony konsumentów. Poszerzenie kompetencji Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta spowodowało nadanie Rozpo-
rządzeniem z dnia 5 lutego 1997 r. wydanego przez Prezesa Rady 
Ministrów nowego statutu, w którym przewidziano, że zostanie na-

                                                 
3 K. Daszyński, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dawny 

Urząd Antymonopolowy), [w:] red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Ustrój 
organów ochrony prawnej, Lublin 2005, s. 417-418. 
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dany nowy regulamin przez Prezesa Urzędu. Miał on określać nową 
strukturę organizacyjną. W nowym statucie w sposób istotny podkre-
ślono nowe wymogi jakie miał spełniać Urząd, czego odzwierciedle-
niem było utworzenie Departamentu Polityki Konsumenckiej4. 

Przekształcenie działającego przez pięć lat Urzędu Antymo-
nopolowego w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta spowo-
dowało w naszym kraju stopniowy rozwój prawa konsumenckiego, 
które nieustanie podlega zmianom, które powodują, że staje się ono 
coraz bardziej korzystniejsze dla konsumentów. 

 
2. Organizacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to najważniejszy 

organ który działa w zakresie ochrony konsumentów w naszym pań-
stwie. Zajmuje się on w głównej mierze naruszeniami, które dotyczą 
zbiorowego interesu konsumentów5. Z pojęciem konsumenta ściśle 
związany jest termin ,,konkurencja’’. Ochrona konsumentów zwią-
zana jest więc z ochroną konkurencji, gdyż ograniczenie wolnej kon-
kurencji w modelu gospodarki rynkowej prowadzi do naruszeń praw 
konsumentów poprzez zmniejszenie ilości towarów na rynku, spad-
kiem ich jakości a przy tym nawet wzrost ich cen. Stąd też wynikła 
potrzeba ochrony podstawowej zasady gospodarki wolnorynkowej 
jaką stanowi konkurencja. 

Zgodnie z art. 29 ustawa z dnia 15 grudnia 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów jest centralnym organem administracji rządowej wła-
ściwym w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. 
Jest on organem pozaresortowym, co oznacza ze wyposażony został 
we własne kompetencje i zadania, które realizuje w interesie pu-
blicznym. Działanie w interesie publicznym to inaczej ochrona kon-
kurencji, nie jest to jednak występowanie w sprawach konkretnego 
konsumenta bądź przedsiębiorcy6. Nadzór nad działalnością Prezesa 

                                                 
4 Ibidem, s. 421. 
5 M. Pigłowski, Podstawy ochrony prawnej konsument- przepisy i przy-

kłady, Warszawa 2012, s. 53. 
6 C. Banasiński, M. Bychowska, Kompetencje Prezesa Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów w zakresie kontroli i koncentracji przedsiębiorców, 
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UOKiK sprawuje Prezes Rady Ministrów. Organ ten ma charakter 
decyzyjny co oznacza dokonuje on rozstrzygnięć w drodze decyzji 
administracyjnych skierowanych do konkretnych adresatów, którymi 
najczęściej są przedsiębiorcy. Niezależenie od statusu centralnego 
organu administracji rządowej Prezes UOKiK jest także organem 
właściwym organem konkurencji wykonującym zadania nałożone na 
władze państw członkowskich Unii Europejskiej7. 

Prezes UOKiK jest powoływany w drodze otwartego i konku-
rencyjnego naboru przez Prezesa Rady Ministrów. Wymogi jakie 
powinien spełnić przyszły kandydat na stanowisko Prezesa normuje 
kompleksowo art. 29 ustęp 3 oraz 3a u.o.k.k. W świetle wskazanego 
artykułu kandydat na stanowisko Prezesa musi być obywatelem pol-
skim o pełni praw publicznych, który nie był skazany prawomocnym 
wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe. Oprócz takich wymogów ustawa określa także wymogi 
dotyczące kwalifikacji a mianowicie: posiadanie tytułu zawodowego 
magistra lub innego równorzędnego tytułu, kompetencji kierowni-
czych oraz 6 letniego stażu pracy, w tym, 3 letniego stażu na stano-
wisku kierowniczym. Przepisy art. 29 ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumenta normują również procedurę powoływania oraz tryb 
naboru kandydatów na Prezesa UOKiK8. Prezes Rady Ministrów 
może także odwołać Prezesa Urzędu, przy czym ustawa nie określa 
przesłanek odwołania, co powoduje, że osoba pełniąca funkcje Pre-
zesa może być odwołana w każdym czasie. Stanowisko to nie jest 
kadencyjne. Prezes UOKiK został wyposażony w aparat pomocniczy 
w postaci Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, który poma-
ga mu wykonywać swoje zadania. Podstawami Prawnymi działania 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta jest art. 33 u.o.k.k. oraz 
statut, który zgodnie z art. 34 jest nadawany przez Prezesa Rady 

                                                                                                        
red. M. Konarski, M. Woch, Z zagadnień nadzoru i kontroli organów wła-
dzy publicznej w Polsce, Warszawa 2013, s. 109. 

7 J. Baehr, T. Feliszewski, Komentarz do art. 29 ustawy o ochronie kon-
kurencji i konsumentów, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX nr 519009. 

8 K. Kohutek, Komentarz do art. 29 ustawy o ochronie konkurencji i 
konsumentów, K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów. Komentarz, LEX nr 288228. 
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Ministrów w drodze zarządzenia. Prezes w stosunku do Urzędu po-
siada kompetencje kierownicze przy pomocy wiceprezesów, dyrek-
tora generalnego, dyrektorów komórek organizacyjnych wchodzą-
cych w skład Centrali Urzędu, która jest usytuowana w Warszawie 
oraz dyrektorów delegatur urzędów kieruje pracami Urzędu. 

Prezes UOKiK realizuje zadania, które mają na celu przeciw-
działanie praktykom monopolistycznym. W jego rękach zostały sku-
pione kompetencje, które powodują ochronę praw konsumentów. 
Zadania te w sposób szczegółowy określa art.31 u.o.k.k.; nie jest to 
jednak katalog zamknięty. Na potrzeby publikacji zostaną omówione 
zadania w zakresie ochrony konsumentów. Pierwszym z zadań jest 
nadzór nad bezpieczeństwem produktów wprowadzonych na rynek, 
które przeznaczone są dla konsumentów- w zakresie tej kompetencji 
Prezes UOKiK może nakładać kary w wysokości do 100000 zł za 
czyny określone ustawą. Przy wykonywaniu zadań z tego zakresu 
wspierany jest przez Inspekcję Handlową. Obok nadzoru inicjuje on 
także badania towarów. Badania takie są przeprowadzane przez or-
ganizacje konsumenckie a zadaniem Prezesa jest monitorowanie 
przeprowadzania badań oraz kontroli wyrobów wprowadzanych na 
rynek. Bardzo ważnym zadaniem jest także edukacja konsumentów 
poprzez opracowywanie i wydawanie publikacji edukacyjnych, któ-
rych celem jest uświadamianie społeczeństwa w zakresie prawa i 
ochrony jakie przysługują każdemu z nas jako konsumentom9. Przy 
Prezesie działa także punkt kontaktowy, którego celem jest pomoc 
konsumentom w rozstrzyganiu sporów w sposób pozasądowy. Do 
zadań Prezesa należą także występowanie do przedsiębiorców oraz 
związków przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów 
konsumentów oraz zlecanie przeprowadzenia kontroli odpowiednim 
organom w celu sprawdzenia czy prawa konsumentów są przestrze-
gane przez przedsiębiorców. Wraz z postępem internetu polski usta-
wodawca przewidział ochronę konsumentów, korzystających z han-

                                                 
9 J. Baehr, T. Feliszewski, Komentarz do art. 31 ustawy o ochronie kon-

kurencji i konsumentów, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochronie 
konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX nr 519009. 
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dlu elektronicznego bądź internetowego10. W tym zakresie Prezes 
Urzędu podejmuje liczne współpracę z europejskimi organizacjami 
konsumenckimi które mają na celu stworzenie gwarancji ochrony 
interesów konsumentów w tym zakresie. Wskazane przeze mnie 
zadania mają największy wpływ na rozwój prawa konsumenckiego 
w Polsce. Nie tylko u.o.k.k. określa zadania Prezesa UOKiK, jego 
kompetencje mogą wynikać także z innych odrębnych ustaw, takim 
przykładem może być ustawa z dnia 25 sierpnia 2005 r. o monitoro-
waniu i kontrolowaniu jakości paliw. 

Po omówieniu w skrócie zadań Prezesa należy także w skrócie 
nawiązać do struktury Urzędu dzięki, któremu zadania te są w spo-
sób skuteczny realizowane. Jak wspomniałam wyżej Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumenta jest aparatem pomocniczym Prezesa. 
Urząd ten składa się z Centrali, która została umieszczona w War-
szawie oraz z delegatur. Obecnie funkcjonuje 9 delegatur na terenie 
naszego państwa a ich właściwość rzeczowa oraz miejscowa została 
określona Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1. 07. 
2009 r. Delegatury te zostały usytuowane w miastach wojewódzkich 
ze względu na właściwość miejscową11: 

• delegatura Urzędu w Bydgoszczy obejmuje województwa 
kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie, 

• delegatura w Gdańsku - województwa pomorskie i zachod-
niopomorskie, 

• delegatura w Katowicach - województwa śląskie i opolskie, 
• delegatura w Krakowie - województwa małopolskie i pod-

karpackie, 
• delegatura w Lublinie - województwa lubelskie i podlaskie, 
• delegatura w Łodzi - województwa łódzkie i świętokrzyskie, 
• delegatura w Poznaniu - województwo wielkopolskie, 
• delegatura w Warszawie - województwo mazowieckie, 

                                                 
10 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, Ochrona i edukacja konsumenta, M. 

Janoś-Kresło, B. Mróz, Konsument i konsumpcja we wspólczesniej gospo-
darce, Warszawa 2006, s. 270. 

11 J. Baehr, T. Feliszewski, Komentarz do art. 33 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochro-
nie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX nr 519009. 
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• delegatura we Wrocławiu - województwa dolnośląskie i lu-
buskie. 

Delegatury zajmują się nie tylko sprawami ze względu na 
swoją właściwość rzeczową i miejscową ale także rozpatrują sprawy 
przekazane im przez Prezesa Urzędu. Na czele każdej delegatury stoi 
dyrektorzy, którzy orzekają w imieniu Prezesa, co świadczy, że nie 
posiadają oni uprawnień do samodzielnego podejmowania decyzji. 
Warto również wspomnieć, że delegatury nie posiadają statusu orga-
nu administracji publicznej, ich głównym celem jest wspieranie Pre-
zesa w wykonywaniu jego zadań12. Mają one więc charakter wyłącz-
nie pomocniczy. 

Obok Prezesa UOKiK w kierowaniu Urzędem wspomagają go 
wiceprezesi. Podobnie jak Prezes, wiceprezesi są powoływani przez 
Prezesa Rady Ministrów w drodze otwartego, konkurencyjnego na-
boru. Podstawowym zadaniem nałożonym na wiceprezesów jest 
wpieranie Prezesa w wykonywaniu zadań nałożonych przez ustawę. 
Są oni dodatkowo upoważnieni do wydawania w jego imieniu decy-
zji i postanowień. Pomiędzy Prezesem a wiceprezesami istnieje sto-
sunek władczy, o czym świadczy to że, wiceprezesi są związani wy-
tycznymi oraz zarządzeniami Prezesa13. 

Jak widać ramy instytucjonalne Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów zostały oparte na modelu organu i urzędu jaki funk-
cjonuje w polskim prawie administracyjnym. Najważniejszą rolę w 
działaniu Urzędu pełni Prezes, który rozstrzyga sprawy w drodze 
decyzji administracyjnych. W wykonywaniu swoich zadań jest on 
wspierany przez wiceprezesów oraz zorganizowaną grupę wykwali-
fikowanych osób, które tworzą urząd. 

 

                                                 
12 K. Kohutek, Komentarz do art. 33 ustawy o ochronie konkurencji i 

konsumentów, K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów. Komentarz, LEX nr 288228. 

13 J. Baehr, T. Feliszewski, Komentarz do art. 33 ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochro-
nie konkurencji i konsumentów. Komentarz, LEX nr 519009. 
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3. Ogólna charakterystyka postępowań przed Prezesem 
Urzędu 

W celu skutecznej ochrony interesu publicznego w zakresie 
ochrony konsumenckiej polski ustawodawca przewidział określony 
model postępowania przed Prezesem Urzędu. Procedura ta mimo, że 
posiada cechy postępowania administracyjnego w sposób daleko 
idący odbiega od klasycznej procedury administracyjnej określonej 
w Kodeksie postępowania administracyjnego. Postępowanie w spra-
wach ochrony konkurencji i konsumentów rozstrzygane jest w trybie 
administracyjno- sądowym. Przyjęto tutaj rozwiązanie, gdzie stro-
nom postępowania przysługuje odwołanie do sądu powszechnego. 
Sądem właściwym jest w takich sprawach jest Sąd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów. Postępowanie to w doktrynie nazywane jest 
postępowaniem hybrydowym, inaczej mówiąc mieszanym14. 

Zgodnie z art. 47 u.o.k.k. postępowanie w sprawach ochrony 
konkurencji i konsumentów dzieli się na: 

• postępowanie wyjaśniające, 
• postępowanie antymonopolowe; dzieli się ono na: 
a) postępowanie w sprawach praktyk ograniczających konku-

rencje, 
b) postępowanie w sprawach koncentracji, 
• postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe 

interesy konsumentów, 
• postępowanie w sprawach nakładania kar pieniężnych. 
Postępowanie wyjaśniające w odróżnieniu od pozostałych po-

stępowań ma na celu wyjaśnienie sprawy. Zazwyczaj jego wszczęcie 
poprzedza wszczęcie innego postępowania. Ma on charakter najbar-
dziej odformalizowany co wynika z tego, że nie toczy się ona prze-
ciwko konkretnemu podmiotowi, w stosunku do którego został sfor-
mułowany zarzut15. W trybie tego postępowanie badane jest czy 

                                                 
14 J. Krüger, Komentarz do art. 47 ustawy o ochronie konkurencji i kon-

sumentów, red. A. Stawicki, E. Stawicki, Ustawa o ochronie konkurencji i 
konsumentów. Komentarz, LEX nr 519009. 

15 K. Róziewicz-Ładoń, Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów w zakresie przeciwdziałania praktykom ogra-
niczającym konkurencję, LEX nr 129861. 
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sprawa podlega rozpoznaniu w ogóle przez Prezesa UOKiK. Bardzo 
istotną cechą tego postępowania jest bezstronność. Wspomniana 
bezstronność polega na tym że statusu strony nie posiada przedsię-
biorca, którego zachowanie jest badane podczas przebiegu postępo-
wania oraz przedsiębiorca który zostaje wezwany do przekazania 
określonych dokumentów oraz udzielenia informacji16. Oznacza to, 
że w postępowaniu takim nie ma stron. O tym czy takie postępowa-
nie zostaje przeprowadzone decyduje Prezes UOKiK na podstawie 
zebranego materiału dowodowego. W sytuacji gdzie Prezes podejmie 
decyzję o wszczęciu postępowania wyjaśniającego wydawane jest 
postanowienie. Brak stron powoduje, że takie postanowienie umiesz-
czone zostaje w aktach sprawy. Do akt postępowania nie ma dostępu 
żaden podmiot. Przeprowadzenie takiego postępowania prowadzi do 
ustalenia czy zostały podjęte działania, które naruszają zbiorowe 
interesy konsumentów. Może ono zmierzać także do dokonania ba-
dań rynku oraz poziomu koncentracji17.  

Dzięki przeprowadzeniu takich badań w toku postępowania 
wyjaśniającego organ ochrony konsumentów jest w stanie w sposób 
szybki i skuteczny zareagować i zapobiec negatywnym skutkom. 
Ustawa określa również czas trwania takiego postępowania, nie jest 
on długi, gdyż wynosi 4 miesiące a w sprawach bardziej skompliko-
wanych zostaje przedłużone do 5 miesięcy. Terminy te mogą ulec 
wydłużeniu ze względu na ich instrukcyjny charakter. Co ważne 
terminy te nie mają zastosowania w przypadku postępowania mają-
cego na celu badanie rynku. 

Podobnie jak wszczęcie tak i zakończenie postępowania na-
stępuje w drodze postanowienia. Postanowienie takie również 
umieszczane jest w aktach sprawy i nie może zostać ono zaskarżone.  

Postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ogranicza-
jących konkurencje, a także postępowanie w sprawach praktyk naru-
szających zbiorowe interesy konsumentów oraz postępowanie w 
sprawach nakładania kar pieniężnych wszczynane jest z urzędu. Wy-
jątkiem jest postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji, 
które może być wszczynane z urzędu jak i na wniosek. W odróżnieniu 

                                                 
16 J. Krüger, jw.  
17 Tamże. 
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od postępowania wyjaśniającego toczą się one w udziałem stron. Jeże-
li chodzi o postępowania antymonopolowe to sam Prezes Urzędu de-
cyduje czy jest ono uzasadnione w związku z występującym narusze-
niem konkurencji na rynku. W sytuacji gdy dochodzi do naruszenia 
interesu publicznego konsumentów także zawiadomienie o narusze-
niach przepisów niniejszej ustawy może stanowić impuls do wszczęcia 
postępowania. Ustawa nie określa w żaden sposób daty wszczęcia 
postępowania, podobnie jak przy postępowaniu wyjaśniającym postę-
powanie wszczynane jest poprzez wydanie postanowienia. 

Najbardziej radykalnym rodzajem postępowania jest postępo-
wanie w sprawach nałożenia kary pieniężnej. Jest to swoistego ro-
dzaju środek ostateczny mający na celu kolokwialnie mówiąc 
,,zmuszenie’’ danego przedsiębiorcy do przestrzegania przepisów 
ustawy. Katalog kar jaki może być nałożony na konkretny podmiot 
określają artykuły od 106 do 108 u.o.k.k. Do takich kar należą do-
tkliwe kary pieniężne np. kara pieniężna w wysokości 50 000 000 
euro nakładana na przedsiębiorców, którzy choćby nieumyślnie 
utrudniają rozpoczęcie kontroli. Nałożenie kary pieniężnej musi być 
poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego18. 
W celu ustalenia podstaw ukarania przedsiębiorcy bardzo często 
przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające. 

Chroniąc prawa konsumentów potrzebne było stworzenie kil-
ku modeli postępowań, które mimo różnic spełniają swoje zadania i 
chronią nas konsumentów przed naruszeniami ze strony przedsię-
biorców. Mimo ze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
chroni zbiorowy interes to niewątpliwe ma on wpływ na ochronę 
fundamentalnych zasad gospodarki rynkowej. 

 
Zakończenie 
Niejednokrotnie w mediach słyszymy informacje o tym, że na 

przedsiębiorcę zostaje nałożona sankcja ze naruszenia przepisów 
Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Następuje to wyniku 
działania organu administracji publicznej jakim jest Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To za sprawą jego i zorgani-
zowanej grupy pracowników Urzędu codziennie chroniony jest inte-

                                                 
18 Tamże.  
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res każdego z nas, gdyż jak zaznaczyłam na wstępie - „wszyscy je-
steśmy konsumentami”. Trudno nie zgodzić się, że praworządnym 
państwie w którym funkcjonuje model gospodarki rynkowej wymaga 
istnienia organu, który będzie chronił uczestników rynku. 

 
Streszczenie: 
Obecnie po transformacji ustrojowej w naszym państwie ist-

nieje gospodarka rynkowa. W czasach PRL gospodarka była oparta 
na modelu centralnie sterowanym, gdzie ograniczona była wolna 
konkurencja. Pierwszym organem, którego celem było wprowadza-
nie zasad gospodarki rynkowej był Prezes Urzędu Antymonopolo-
wego. Działał on 5 lat. W ciągu tych 5 lat dokonywano wielu zmian 
w jego strukturze i funkcjonowaniu. W 1996 r. Urząd Antymonopo-
lowy został przekształcony w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
menta. Po dziś dzień na straży zbiorowych praw konsumentów stoi 
Prezes Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po przez swoje kom-
petencje oraz prowadzenie postępowań w sprawach naruszeń przepi-
sów ustawy realizuje on ochronę konsumentów. 

Słowa klucze: konsument, Prezes Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 
Summary: 
At present, after the political transformation in our country, 

there is a market economy. In the Polish People's Republic, the 
economy was based on a centrally controlled model, where free 
competition was limited. The President of the Antimonopoly Office 
was the first organ aimed at introducing market economy principles. 
It was 5 years old. During those five years many changes in its struc-
ture and functioning have occurred. In 1996 the Antimonopoly Of-
fice was transformed into the Office of Competition and Consumer 
Protection. To this day, the Consumer Protection Board is headed by 
the President of Competition and Consumer Protection. By exercis-
ing its powers and conducting infringement proceedings, the law 
realizes consumer protection. 

Keywords: consumer, President of the Office of Competition 
and Consumer Protection, Office of Competition and Consumer Pro-
tection. 
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