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Od Redakcji
Mamy zaszczyt i przyjemność przedstawić pier-
wszy numer czasopisma naukowego Forum 
Nauk Prawnych. Czytelnik odnajdzie w nim 
dziesięć artykułów naukowych dotyczących 
różnych zagadnień z szerokiego spektrum nauk 
prawnych. Zróżnicowanie materii poruszanej 
przez Autorów powoduje, że zapewne każdy kto 
koncentruje swoje zainteresowania wokół nauk 
prawnych znajdzie dla siebie coś interesującego.    
Publikacja pierwszego numeru jest jednocześnie 
okazją do krótkiej prezentacji samego tytułu. 
Forum Nauk Prawnych jest półrocznikiem 
przeznaczonym do publikacji prawniczych 
artykułów naukowych. Swym zakresem tematyc-
znym obejmuje wszystkie dyscypliny prawnicze. 
Ukazuje się w formie elektronicznej na stro-
nie internetowej Wydziału Prawa i Adminis-
tracji Uniwersytetu Śląskiego www.us.edu.pl/fnp
Celem Forum Nauk Prawnych jest ułatwienie uc-
zestnictwa w naukowym dyskursie osobom u 
progu naukowej kariery. Adresowane jest więc 
przede wszystkim do studentów studiów dok-
toranckich oraz pracowników naukowych, 
którzy nie obronili jeszcze rozprawy doktorskiej. 
Dostępne jest jednak dla każdego, kto przed-
stawi artykuł o odpowiedniej wartości naukowej. 
Zapraszamy do publikacji i lektury.
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Kodeks karny posługuje się wprost pojęciem pry-
watności jedynie przy kontratypie przestępstwa 
zniesławienia, w art. 213 § 2 k.k., zgodnie z któ-

rym w razie podniesienia zarzutu dotyczącego życia pry-
watnego lub rodzinnego dopuszcza się dowód prawdy 
jedynie wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeń-
stwu dla życia lub zdrowia człowieka albo demorali-
zacji małoletniego. Uważam jednak, iż nie jest to jedy-
ny kontekst, w ramach którego można rozpatrywać pro-
blematykę prawnokarnego rozumienia pojęcia prywat-
ności. Wydaje się, iż prawo do prywatności występuje w 
kodeksie karnym między innymi w rozumieniu przed-
miotu ochrony przestępstwa zniesławienia – mimo iż 
większość przedstawicieli doktryny za przedmiot ochro-
ny przestępstwa zniesławienia uznaje jedynie cześć czło-
wieka.1 Trybunał Konstytucyjny podkreślił, iż przestęp-
stwo zniesławienia chroni również prawo do prywatno-
ści rozumiane jako „kontrola” nad zbieraniem, przeka-
zywaniem i rozpowszechnianiem informacji na swój te-
mat.2 Przestępstwo zniesławienia jest ścigane z oskarże-
nia prywatnego, więc to pokrzywdzony decyduje czy gło-
szone pod swoim adresem zarzuty mogły poniżać go w 
opinii publicznej lub narażać na utratę zaufania potrzeb-
nego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzia-
łalności w takim stopniu, iż ich następstwem powinno 
być złożenie aktu oskarżenia. Ponadto należy pamiętać, 
iż zarzuty, jakie można postawić w ramach przestępstwa 
zniesławienia, można podzielić na dwie zasadnicze gru-
py – dotyczące zewnętrznych relacji i zachowań danej 
osoby (np. działalności zawodowej) oraz zarzuty wkra-
czające w prywatność i życie rodzinne.3 Wydaje mi się, 
iż w razie podniesienia zarzutu należącego do tej dru-
giej grupy, przedmiotem ochrony przestępstwa znie-
sławienia, oprócz czci człowieka, staje się również pra-
wo do prywatności. Tych dwóch wartości nie można bo-
wiem ze sobą utożsamiać. „Cześć jest - tak jak prywat-
ność - dobrem o charakterze per se, co powoduje, że ko-
rzysta z samodzielnej ochrony, a nie z płaszcza ochron-
nego prywatności.”4 Cześć człowieka wprawdzie nie sta-
nowi elementu prywatności, ale naruszenie czci może 
spowodować poniżenie danej osoby wobec społeczeń-
stwa, co z kolei utrudni kształtowanie jej życia prywat-

1 Por. J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warsza-
wa 2002, str. 406; Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 
2004, str. 644; J. Wojciechowski, Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko 
czci i nietykalności cielesnej, (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komen-
tarz do artykułów 117-221, red. A. Wąsek, t. 1, Warszawa 2006, str. 1145; 
J. Raglewski, Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności 
cielesnej (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, t. 
II, Zakamycze 2006, str. 763-765 i 770-771; Kodeks karny. Komentarz, red. 
M. Filar, Warszawa 2008, str. 881; Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojar-
ski, Warszawa 2008, str. 416
2 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2006r., sygn. P 
10/06, OTK-A-2006/9, str. 1386
3 J. Wojciechowski, Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i niety-
kalności cielesnej (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do ar-
tykułów 117-221, red. A. Wąsek, t. 1, Warszawa 2006, str. 1177
4 A. Sakowicz, Prawnokarne gwarancje prywatności, Zakamycze 2006, 
str. 51

nego.5 Objęcie kryminalizacją zniesławienia niewąt-
pliwie chroni cześć człowieka, rozumianą jako dobre 
imię i honor jednostki, ale moim zdaniem w przypad-
ku podnoszenia zarzutów dotyczących życia prywatne-
go, jest to również prawnokarny środek reakcji na in-
gerowanie w prywatność człowieka, jako że narusze-
nie dobrego imienia może rzutować na życie prywatne. 
Prywatność jest pojęciem niezwykle pojemnym, a jed-
nocześnie nieostrym, obejmującym wiele różnorodnych 
dóbr, charakteryzującym wiele zachowań. Niejednokrot-
nie problematyczne jest stwierdzenie czy konkretny za-
rzut dotyczy życia prywatnego, a przecież taka kategory-
zacja jest bardzo doniosła pod względem prawnym - za-
leży od niej na przykład wyłączenie bezprawności czynu, 
pomimo wypełnienia przez sprawcę znamion typu czy-
nu zabronionego. Wypowiedzi przedstawicieli doktryny 
prawa karnego na temat pojęcia prywatności w kontek-
ście przestępstwa zniesławienia są albo bardzo lakonicz-
ne6 albo problem ten jest w ogóle przez nich pomijany.7 
Zagadnieniu temu dużo więcej uwagi poświęciła nauka 
prawa cywilnego, wielokrotnie wypowiadając się na te-
mat właściwego rozumienia pojęcia prywatności. Nale-
ży jednak rozważyć czy możliwe jest przenoszenie osią-
gnięć innej dziedziny prawa na grunt prawa karnego, 
skoro to właśnie charakter i funkcje danej gałęzi deter-
minują sposób rozumienia pojęć w nim występujących.    
Z założenia gałąź prawa powinna regulować stosunki 
społeczne do których się odnosi w sposób pełny, dlate-
go też jej normy stosuje się do poddanego jej stosunku 
bezpośrednio, a normy innej gałęzi prawa jedynie ana-
logicznie lub subsydiarnie.8 By odpowiedzieć na pyta-
nie, czy możliwe jest podobne rozumienie istoty pry-
watności na gruncie prawa karnego i prawa cywilne-
go, konieczna jest refleksja nad problematyką charak-
teru i funkcji obu tych dziedzin prawa. Podstawowy-
mi kryteriami, dzięki którym wyróżnia się gałęzie pra-
wa, są: przyjęta przez prawodawcę metoda unormowa-
nia, materia spraw będąca przedmiotem unormowania 
bądź podmioty, do których adresowane są normy praw-
ne.9 Choć obecnie teoretycy prawa sprzeciwiają się po-
wyższym rodzajom kategoryzacji, wskazując, iż wyod-
rębnianie się gałęzi prawa zależało od różnych kryteriów 

5 A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1979, str. 127
6 Por. Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2004, str. 650; 
J. Wojciechowski, Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykal-
ności cielesnej (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do arty-
kułów 117-221, red. A. Wąsek, t. 1, Warszawa 2006, str. 1177; J. Raglew-
ski, Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej 
(w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, t. II, Za-
kamycze 2006, str. 809; Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warsza-
wa 2008, str. 887
7  Por. J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz. Orzecznictwo, Warsza-
wa 2002, str. 410-411; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Dom Wydaw-
niczy ABC 2005, str. 479-480; Kodeks karny. Komentarz, red. T. Bojarski, 
Warszawa 2008, str. 421
Z. Radwański, Prawo cywilne- część ogólna, Warszawa 2004, str. 5
9 S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, Poznań, „Ars Boni 
et Aequi”, 2001, str. 193
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i było wynikiem przyjęcia określonej konwencji,1 to jed-
nak w doktrynie wskazuje się, iż prawo cywilne cha-
rakteryzuje się równorzędnością podmiotów stosun-
ku prawnego i brakiem bezpośredniego przymusu ze 
strony organów państwa, natomiast cechą prawa kar-
nego jest operowanie sankcjami szczególnego rodzaju.2 
Próba porównania pojęcia prywatności występującego 
w prawie cywilnym i w prawie karnym wymaga podkre-
ślenia wzajemnego stosunku obu gałęzi prawa. Zgodnie 
z art. 1 kodeksu cywilnego, ustawa ta reguluje stosunki 
cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami 
prawnymi. Zadaniem prawa cywilnego jest zatem orga-
nizacja życia społecznego w powyższym zakresie przed-
miotowym i podmiotowym. Prawo karne pełni z kolei 
rolę subsydiarną w stosunku do reszty dziedzin prawa  
i powinno chronić jedynie takie dobra, dla ochrony któ-
rych środki występujące w innych gałęziach prawa nie 
są wystarczająco skuteczne. Prawo karne powinno być 
wykorzystywane w ostateczności – pierwszeństwo mają 
środki porządkowe, edukacyjne, finansowe i techniczne 
oraz sankcje egzekucyjne i naprawcze, a dopiero gdy te 
nie wystarczają, obok lub zamiast nich pojawia się wła-
ściwa prawu karnemu sankcja represyjna.3 Prawo karne 
nie pełni funkcji organizującej porządek prawny, a przy-
najmniej nie jest to jego funkcja konstytutywna, gdyż 
jego zadaniem jest zabezpieczanie porządku prawnego.4 
Jak już wskazałam, wydaje się, iż prywatność poja-
wia się w kodeksie karnym w dwojakim kontekście 
– jako przedmiot ochrony przestępstwa zniesławie-
nia oraz jako jeden z elementów wyznaczających za-
kres kontratypu prawa do krytyki. Uważam, iż po-
wyższe pojęcia należy rozpatrywać odrębnie, dlate-
go też chciałabym rozpocząć rozważania od poję-
cia prywatności jako dobra chronionego art. 212 k.k. 
Odpowiedź na pytanie czy pojęcie prywatności w pra-
wie karnym należy rozumieć tak jak w prawie cywil-
nym, uzależnione jest od prezentowanego poglądu na 
temat bezprawności – czy dany przedstawiciel nauki 
uznaje za możliwą sytuację, w której pomimo dokona-
nego naruszenia prywatności, osoba dotknięta takim za-
chowaniem będzie pozbawiona ochrony ze względu na 
okoliczność wyłączającą bezprawność czynu jedynie na 
gruncie prawa karnego, nie zaś według prawa cywilne-
go? Czy możliwy jest stan faktyczny, który zostanie za-
kwalifikowany jako bezprawny karnie, ale już nie cywil-
nie? Z powyższych względów rozważania na temat ro-
1 J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Zakamycze 2000, str. 
99 - 100
2  A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1969, 
str. 17; System prawa cywilnego. Część ogólna. Tom I,  red. S. Grzybow-
ski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk –Łódź 1985, str. 18; K. Pietrzy-
kowski, Tytuł I. Przepisy wstępne (w:) Kodeks cywilny. Komentarz do ar-
tykułów 1 - 449¹¹, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, str. 33 – 34 
3 L. Tyszkiewicz, Ogólne wiadomości o prawie karnym (w:) Prawo kar-
ne. Część ogólna, szczególna i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, War-
szawa 2008, str. 25
4 A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakow-
skie Studia Prawnicze” 1990/XXIII, str. 72

zumienia prywatności w prawie karnym należy rozpo-
cząć od przeglądu stanowisk dotyczących bezprawności.
Dawniej większość doktryny opowiadała się za bezpraw-
nością zróżnicowaną gałęziowo, polegającą na tym, iż 
bezprawnością jest czyn sprzeczny z obowiązującą nor-
mą, ale należącą do danej dziedziny prawa, dlatego też 
bezprawność i jej konsekwencje są oceniane z punk-
tu widzenia tej gałęzi prawa, której norma została naru-
szona.5 Przyjmując takie stanowisko, można rozróżnić 
bezprawność cywilną, kryminalną czy administracyjną.
Współcześnie prezentowane jest stanowisko, zgodnie 
z którym prawo karne nie organizuje życia społeczne-
go, a zatem nie określa ono powinności określonego za-
chowania, nie stanowi, których norm prawnych nie wol-
no naruszać, a stwierdza jedynie, które naruszenie nor-
my prawnej jest karalne.6 Prawo karne nie jest dla sie-
bie odrębnym systemem prawa, ale elementem ogólne-
go systemu prawa.7 Zgodnie z takim stanowiskiem nie 
można rozróżnić bezprawności cywilnej, kryminal-
nej czy administracyjnej. Jest tylko „jedna” bezpraw-
ność, która ma miejsce wtedy, gdy człowiek zachowa się 
niezgodnie z zachowaniem wyznaczonym przez nor-
mę prawną, niezależnie od tego, skąd tę normę wyinter-
pretowano.8 Prawo karne określa jedynie, które zacho-
wanie można uznać za karalne, przy czym zachowanie 
to staje się bezprawne przez naruszenie konkretnej nor-
my dziedziny prawa, która organizuje dany stosunek. 
Wobec powyższego określony nakaz bądź zakaz zacho-
wania się nie będzie sformułowany w przepisach pra-
wa karnego, które przecież niczego same nie organizują.
Przyjęcie powyższego poglądu sprawia jednak pewne 
kłopoty przy analizie pojęcia prywatności. Prawo cywil-
ne ustanawia ochronę prywatności w art. 23 k.c., który 
stanowi, iż delikt cywilny może być popełniony w razie 
jakiegokolwiek naruszenia dobra osobistego. Zgodnie  
z art. 24 k.c. jeżeli tylko naruszenie lub zagrożenie pry-
watności było bezprawne, pokrzywdzonemu będzie 
przysługiwała ochrona, niezależnie od zawinienia naru-
szenia.9 Prawo karne zaś, zgodnie z art. 212 k.k., krymi-
nalizuje jedynie takie wkroczenie w prywatność, w któ-
rym sprawca naruszenia pomawia inną osobę bądź grupę 
osób o takie postępowanie lub właściwości, które mogą 
poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę za-
ufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub 
rodzaju działalności. Ponadto dla popełnienia przestęp-
stwa, oprócz wypełnienia znamion czynu zabronione-
go, konieczne jest też, aby sprawca spełniał inne wymo-
gi bytu przestępstwa, np. by czyn był szkodliwy społecz-
nie w stopniu wyższym niż znikomy, a także bezprawny 
5 Zob. W. Wolter, Nauka o przestępstwie, Warszawa 1973, str. 101
6  A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakow-
skie Studia Prawnicze”, 1990/XXIII, str. 73
7  Z. Ćwiąkalski, Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym. 
Zagadnienia teorii i praktyki, Kraków 1991, str. 37
8  Z. Ćwiąkalski, Błąd co do bezprawności czynu w polskim prawie karnym. 
Zagadnienia teorii i praktyki, Kraków 1991, str. 37
9  M. Pazdan, Tytuł II. Osoby (w:) Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 
1 - 449¹¹, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, str. 110
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i zawiniony. Widoczne jest więc, że prawo karne sta-
wia wyższe wymogi pociągnięcia do odpowiedzialno-
ści za naruszenia prawa do prywatności niż prawo cy-
wilne. Przyjmując koncepcję uniwersalnej bezprawności 
należałoby uznać, iż bezprawne są zachowania w kształ-
cie nakreślonym przez prawo cywilne, a prawo karne 
uznaje jedynie część tych czynów za karalne. Jeżeli jed-
nak zachowanie się sprawcy będzie mieściło się w ra-
mach kontratypu prawa do krytyki, określonego w art. 
213 k.k., to zgodnie z poglądem o bezprawności uniwer-
salnej nie będzie to czyn karalny, gdyż kontratyp wyłą-
cza podstawę karalności, jaką jest bezprawność.1 Nale-
ży jednak zauważyć, iż stan faktyczny, w którym zaktu-
alizuje się kontratyp prawa do krytyki, określony w art. 
213 k.k., nie musi wcale wyłączyć bezprawności na grun-
cie prawa cywilnego. Na przykład, nawiązując do rozpo-
wszechnionego w doktrynie cywilistycznej podziału pry-
watności na sferę intymności i prywatności, należy za-
uważyć, iż znaczna część doktryny, jak i judykatury opo-
wiada się za bezwzględną ochroną sfery intymności na 
gruncie prawa cywilnego.2 Tymczasem kontratyp prawa 
do krytyki w prawie karnym nie stawia takiego wymo-
gu - art. 213 k.k. różnicuje co prawda ujęcie kontratypu 
w zależności od tego, czy zarzut został podniesiony pu-
blicznie oraz czy dotyczył on życia prywatnego lub ro-
dzinnego, ale nawet w takim przypadku nie wyklucza on 
możliwości skorzystania z okoliczności wyłączającej bez-
prawność czynu. Może powstać zatem sytuacja, w któ-
rej określony stan faktyczny nie będzie uznawany za bez-
prawny w prawie karnym, co nie będzie jednak kore-
spondowało z uchyleniem odpowiedzialności w prawie 
cywilnym. „Sytuacje, w których mimo wyłączenia bez-
prawności przez przepis prawa karnego czyn pozostaje 
bezprawny na gruncie prawa cywilnego czy administra-
cyjnego, zdają się podważać jednolite ujęcie bezprawno-
ści, gdyż sugerują, iż w takich przypadkach przepis karny 
wyłącza jedynie karną bezprawność czynu, a nie wyłą-
cza bezprawności cywilnej czy administracyjnej.”3 Z po-
wyższych względów koncepcja bezprawności uniwersal-
nej nie wydaje mi się poprawna i w związku z tym uwa-
żam, iż należy odróżnić bezprawność karną od cywilnej, 
czego konsekwencją jest każdorazowe badanie czy stan 
faktyczny zaliczany do sfery prywatności w prawie cywil-
nym może być podobnie traktowany w prawie karnym. 
Wydaje się, iż gałęziowe zróżnicowanie bezprawności nie 
wyklucza korzystania z dorobku wypracowanego przez 
cywilistów w prawie karnym. Większość sytuacji będzie 
1 A. Zoll, O normie prawnej z punktu widzenia prawa karnego, „Krakow-
skie Studia Prawnicze” 1990/XXIII, str. 90-91
2 Por. A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia oso-
bistego. Zagadnienia konstrukcyjne, „ Studia cywilistyczne”, tom XX, 
Warszawa- Kraków 1972, str. 37; A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, 
Warszawa 1979, str. 7; S. Rudnicki, Ochrona dóbr osobistych na podstawie 
art. 23 i 24 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1985- 1991, 
„Przegląd Sądowy” 1992/5, str. 59- 60; wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 21 października 1998 r.,  sygn. akt K 24/98, OTK 1998/6, poz. 97, str. 519; 
wyrok Sądu Najwyższego  z  12 września 2001 r., sygn. akt  V CKN 440/00, 
OSNC 2002/ 5, poz. 68, str. 70
3 L. Wilk, Bezprawność i wina (w:) Prawo karne. Część ogólna, szczególna 
i wojskowa, red. T. Dukiet-Nagórska, Warszawa 2008, str. 102

można uznać jako należące do sfery prywatności zarów-
no na gruncie cywilnego jak i karnego. Jednak wydaje 
się, iż istnieją takie stany faktyczne, które są bezprawne 
cywilnie, ale na gruncie prawa karnego będą uznawane 
za działania zgodne z prawem. Przed każdą próbą sto-
sowania koncepcji wypracowanych przez prawo cywil-
ne na gruncie prawa karnego konieczna będzie refleksja, 
czy dana myśl jest odpowiednia dla realiów tej drugiej 
z gałęzi prawa. Ze względu na zasadę sięgania do pra-
wa karnego w ostateczności uważam, iż pojęcie prywat-
ności powinno być rozumiane na gruncie prawa karne-
go węziej niż ma to miejsce w prawie cywilnym. Nie-
zbędna wydaje się też próba wytyczenia granicy między 
tym, co będzie już bezprawne na gruncie prawa cywilne-
go, a tym co będzie jeszcze dozwolone w prawie karnym.
Na cywilistyczne osiągnięcia w przedmiocie pojęcia 
prywatności najbardziej wpłynęły koncepcje Andrze-
ja Kopffa, który jako pierwszy opowiedział się za ochro-
ną życia prywatnego. Jednak mimo akceptacji tej my-
śli przez doktrynę, judykatura jeszcze długo nie uzna-
wała prawa każdego człowieka do ochrony prywatno-
ści. I choć w 1977 roku Sąd Najwyższy uznał istnienie  
i ochronę sfery intymności4, wiele orzeczeń w latach sie-
demdziesiątych bądź nie posługiwało się pojęciem pra-
wa do prywatności, bądź nie przyznawało osobom, któ-
rych prawo do prywatności zostało naruszone, ochro-
ny ich dóbr osobistych. Dopiero wyrok Sądu Najwyż-
szego z 18 stycznia 1984 roku uznał prawo do prywat-
ności i intymności.5 Następnie, po 12 latach od mo-
mentu pierwszej publikacji w Polsce Andrzeja Kopf-
fa dotyczącej potrzeby ochrony prawa do prywatno-
ści jednostki, prawo to zostało zagwarantowane usta-
wowo. Ustawa Prawo Prasowe w art. 14 ust. 6 ustano-
wiła, iż nie można publikować bez zgody zainteresowa-
nego informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfe-
ry życia, chyba że wymaga tego obrona społecznie uza-
sadnionego interesu lub że wiąże się to bezpośrednio  
z działalnością publiczną danej osoby6. Powyższe unor-
mowanie pociągnęło za sobą dalszą zmianę ustawodaw-
stwa, m. in. uchwalenie ustawy z 29 września 1997 roku 
o ochronie danych osobowych7, a przede wszystkim za-
bezpieczenie prawa do prywatności w ustawie zasadni-
czej. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwiet-
nia 1997 roku8 w artykule 47 gwarantuje wprost ochro-
nę prawa do prywatności, co sprawia, że każdy może się 
domagać należytej ochrony tego dobra przed sądami.
Właściwe rozumienie słowa prywatność wyma-
ga rozważenia znaczenia powyższego pojęcia. Joan-
na D. Sieńczyło- Chlabicz, po przeanalizowaniu spo-
sobów ujęcia prawa do prywatności w doktrynie 

4 Wyrok Sądu Najwyższego z 13 lipca 1977 r., sygn. akt I CR 234/77, [za:] 
Z. Bidziński, J. Serda, Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w prakty-
ce sądowej (w: ) red. J. Piątowski, Dobra osobiste i ich ochrona w polskim 
prawie cywilnym, Wrocław 1986, str. 70
5 Wyrok Sądu Najwyższego z 18 stycznia 1984 roku, sygn. akt I CR 
400/83, OSNC 1984/11/195, str. 26
6  Dz. U. z 1984r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.
7 Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926
8 Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483
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polskiej, wyodrębniła cztery sposoby takiego uję-
cia1, zgodnie z którymi prawo do prywatności jest:

•	 prawem do pozostawienia w spokoju - tę koncep-
cję jako pierwszy w Polsce rozwinął Andrzej Kopff, 
stwierdzając, że jest to „prawo jednostki do życia 
swym własnym życiem, układanym według własnej 
woli z ograniczeniem do niezbędnego minimum 
wszelkiej ingerencji zewnętrznej.”2 Pogląd ten za-
kłada prawo do odosobnienia, czyli „uprawnie-
nie jednostki do takiego kształtowania sfery pry-
watnej życia, aby była ona niedostępna dla innych i 
wolna od ingerencji, (…) przyznaje się każdej oso-
bie prawo do wyłącznej kontroli tych dziedzin ży-
cia, które nie dotyczą innych, a w których wolność 
od ciekawości innych jest warunkiem rozwoju jed-
nostki.”3 Podobną wizję prawa do prywatności w 
doktrynie polskiej reprezentuje Adam Szpunar4.

•	 prawem do samookreślenia i rozwoju osobo-
wości - zgodnie z tą koncepcją, oprócz prawa 
do odosobnienia, prawo do prywatności obej-
muje także prawo do samookreślenia. Według 
Mikołaja Wilda prawo do prywatności czło-
wieka obejmuje także możność decydowa-
nia o fakcie i kształcie publikacji na jej temat.5

•	 autonomią jednostki, szczególnie informacyjną - 
przedstawicielem tej koncepcji jest głównie Marek 
Safjan, który twierdzi, że prawem do prywatności 
jednostki jest obszar, w który nie mogą ingerować 
władze publiczne, który jest „manifestacją wolno-
ści jednostki od ingerencji państwa, tarczą ochron-
ną wobec omnipotencji władzy publicznej.”6

•	 katalogiem okoliczności objętych sferą prywat-
ności - koncepcję tę reprezentuje Bogdan Mi-
chalski, który uważa, iż prawa do prywatno-
ści obejmuje różne dobra chronione prawem, 
m. in. zdrowie człowieka, kalectwo, korespon-
dencję, wizerunek - nie jest możliwe wyliczenie 
wszystkich form, które zalicza się do pojęcia pry-
watności, gdyż stale pojawiają się nowe formy.7

1 J. D. Sieńczyło-  Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych 
przez prasę,  Zakamycze 2006, str. 97- 102
2 A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobiste-
go. Zagadnienia konstrukcyjne, „ Studia cywilistyczne”, tom XX, Warsza-
wa- Kraków 1972, str. 30
3  J. Braciak, Prawo do prywatności (w:) Prawa i wolności obywatelskie 
w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, str. 292
4 A. Szpunar, O ochronie sfery życia prywatnego, „ Nowe prawo” 1982/3- 
4, str. 5
5 M. Wild, Ochrona prywatności w prawie cywilnym (koncepcja sfer a pra-
wo podmiotowe), „Państwo i Prawo” 2001/ 4, str. 58
6  M. Safjan, Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochro-
ny dóbr osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego”, 2002/ 1, str. 232
7 B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, 
str. 52

Powyższa kategoryzacja pozwala uświadomić jak niejed-
norodny obszar ochrony dóbr osobistych obejmuje pry-
watność. „Charakterystyczne dla prawa do prywatności 
jest to, że nikt nie ma wyraźnie sprecyzowanego pojęcia, 
czym ono jest.”8 Zrozumiałe jest, że niemożliwym byłoby 
ustalenie definicji ustawowej dla tak obszernego i niejed-
nolitego pojęcia, jakim jest prywatność. Dlatego „więk-
szość autorów zajmujących się tą problematyką przeważ-
nie nie podejmuje prób definiowania prywatności, lecz 
koncentruje wysiłki na wyliczaniu sfer, które powinny 
być chronione w ramach tego prawa, albo ustala kata-
log działań, które godzą w sferę prywatności jednostki
.”9 Sąd Najwyższy podkreślił, iż absolutyzowanie pojęcia 
prywatnej sfery życia nie jest możliwe, gdyż niedookre-
śloność tego zwrotu wymaga dokonania każdorazowej 
wykładni i wzięcia pod uwagę okoliczności, które zaszły 
w konkretnym przypadku.10 Wydaje się, iż jest to słusz-
ne, szczególnie iż „teoretycznie nie jest możliwe wyzna-
czenie sztywnej granicy tego, co dozwolone, a co nie”,11 
poza tym prywatność nie oznacza przecież tego same-
go w każdym państwie, społeczeństwie, kręgu kulturo-
wym. Nawet w obrębie jednego kraju wydaje się, iż za-
chodzą różnice - ludzie z dużych metropolii zdają się być 
bardziej wyrozumiali na wszechobecności mass mediów 
niż społeczności małych miast. Należy ponadto pamię-
tać, iż w świecie zdominowanym przez telewizję, radio, 
prasę czy internet zakres ochrony prywatności  nieustan-
nie się zmienia, gdyż pojawiają się coraz to nowe formy 
naruszania prywatności – w konsekwencji wydaje się, iż 
zakres pojęcia prywatności stale się poszerza, tak by sfera 
ta korespondowała z możliwościami godzenia w nią. „O 
tym, jaki jest zakres życia jednostki wymagający ochro-
ny prawnej, każdorazowo decydują potrzeby społeczne, 
wyznaczone przez stan świadomości prawnej społeczeń-
stwa, tradycję i zmieniający się stan zagrożenia sfery ży-
cia prywatnego.”12 Ubranie prywatności w ramy sztyw-
nej definicji mogłoby uniemożliwić sprostanie temu za-
daniu. Dlatego też najlepsze rezultaty daje próba wylicze-
nia sfer objętych pojęciem prywatności. Naturalnie, wy-
czerpujące wyliczenie obszarów wchodzących w zakres 
prywatności nie jest raczej możliwe, ale sprzyja to zro-
zumieniu istoty prywatności i zdefiniowaniu tego poję-
cia, gdyż definicja poprzez wyliczenie także przedstawia 
sporą wartość. Poza tym wymienienie zachowań nale-
żących do sfery prywatności sprzyja rozróżnieniu poję-
cia prywatności w prawie cywilnym i w prawie karnym, 
gdyż umożliwia to rozważenie, czy wszystkie działania 
uznawane za godzące w prywatność w prawie cywil-
8 J. J. Thomson, The Right to Privacy, „Philosophy and Public Affairs”, 
1975, vol. 4, str. 295- 314, [za:] J. D. Sieńczyło-  Chlabicz, Naruszenie pry-
watności osób publicznych przez prasę, Zakamycze 2006, str. 74
9 J. D. Sieńczyło-  Chlabicz, Naruszenie prywatności osób publicznych 
przez prasę, Zakamycze 2006, str. 75
10  Wyrok Sądu Najwyższego z 24 maja 1999 r., sygn. akt II CKN 349/98, 
OSNC 1999/ 12/ 212, str. 76
11 B. Kordasiewicz, Cywilnoprawna ochrona prawa do prywatności, 
„Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2000/1, str. 28
12 J. Wawrzyniak, Prawo do prywatności- zarys problematyki, Warszawa 
1994, str. 9

Pojęcie prywatności na gruncie przestępstwa zniesławienia

mgr Anna jaworska - wieloch



Forum nauk prawnych - nr1

7

nym zyskałyby ten sam status na gruncie prawa karnego. 
Wydaje się, iż przez naruszenie prywatności zarówno  
w prawie cywilnym jak i karnym rozumie się ujawnia-
nie informacji o życiu rodzinnym, szczególnie jeśli wia-
domość dotyczy stosunków między małżonkami, dzieć-
mi a rodzicami. Ochronie podlega niewątpliwie również 
życie uczuciowe i seksualne jednostki, a także stan zdro-
wia, wyznawana religia, światopogląd polityczny. Przed 
naruszeniem wyżej wymienionych sfer chroni zarówno 
prawo cywilne, jak i art. 212 k.k. Pamiętać jednak nale-
ży, że kryminalizacją objęte jest jedynie takie naruszenie 
prywatności, które może poniżyć pomówionego w opi-
nii publicznej lub narazić go na utratę zaufania potrzeb-
nego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzia-
łalności. Kodeks cywilny nie stawia takich wymogów, 
możliwa jest więc sytuacja, iż informacja dotycząca życia 
uczuciowego lub rodzinnego będzie bezprawiem cywil-
nym, a nie będzie stanowiła czynu zabronionego w ro-
zumieniu k.k. Na przykład umieszczoną bez zgody zain-
teresowanej notkę o rozwodzie pani Kowalskiej, stwier-
dzającej jedynie zakończenie małżeństwa i powód roz-
stania będzie można uznać za bezprawie cywilne, ale 
jeszcze nie karne, gdyż takiej informacji nie można by 
uznać za poniżającą pomówionego w opinii publicznej 
lub narażającą go na utratę zaufania potrzebnego dla 
danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności.
 Inne sfery życia objęte pojęciem prywatności również są 
chronione. Kodeks cywilny w art. 23 przeciwstawia się 
naruszaniu tajemnicy korespondencji,  dobro to chro-
ni także art. 267 k.k., choć w węższym stopniu niż pra-
wo cywilne. Kodeks karny stawia bowiem po pierwsze 
wymóg umyślności (w prawie cywilnym wystarczy bez-
prawność, nie jest konieczna nawet wina nieumyślna1), 
a po drugie ustawowe znamiona strony przedmiotowej 
przestępstwa nielegalnego uzyskiwania informacji rów-
nież zawężają pole kryminalizacji, stawiając wymóg np. 
bycia nieuprawnionym do uzyskania informacji. W efek-
cie rozmówca może w tajemnicy nagrać wypowiedź do 
niego skierowaną, a następnie ją upublicznić – skrzyw-
dzona takim działaniem osoba również będzie mogła 
szukać ochrony jedynie na gruncie prawa cywilnego.
Śledzenia lub podglądanie jednostki znajduje ochro-
nę na gruncie prawa cywilnego. Dla przyjęcia w ta-
kim wypadku prawnokarnej ochrony koniecz-
ne jest wypełnienie znamion określonych w art. 190a  
§ 1 K.k., a więc nękanie musi mieć charakter uporczy-
wy, a także musi wzbudzać u danej osoby lub oso-
by jej najbliższej uzasadnione okolicznościami poczu-
cie zagrożenia lub istotnie naruszać jej prywatność.
Naruszeniem prywatności w prawie cywilnym jest tak-
że wykorzystywanie wizerunku danej osoby bez jej zgo-
dy lub rozpowszechnianie jej wizerunku. Taka forma in-
gerencji w prywatność nie znajduje ochrony na grun-

1 Zob. M. Pazdan, Tytuł II. Osoby (w:) Kodeks cywilny. Komentarz do arty-
kułów 1 - 449¹¹, t. 1, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2005, str. 110 – 111; 
Wyrok SN z dnia 7 listopada 2002r., sygn. akt II CKN 1293/00, OSNC 
2004/2/27, str. 62

cie prawa karnego, chyba że wykorzystanie wizerun-
ku łączy się z podniesieniem zarzutów zniesławiają-
cych daną osobę bądź też zostały wypełnione znamiona 
art. 191a K.k., który m.in. kryminalizuje rozpowszech-
nianie bez zgody osoby zainteresowanej wizerunku na-
giej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej. 
Może również dojść do wypełnienia znamion art. 190a 
§ 2 K.k., jeżeli sprawca, podszywając się pod inną oso-
bę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe  
w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.
Powyższe wyliczenie wskazuje, że prawo prywatności 
w prawie cywilnym nie może być rozumiane tak samo 
jak w prawie karnym - sfera prywatności w prawie cy-
wilnym obejmuje szerszy zakres przypadków. Dlaczego 
tak się dzieje? Czy powodem jest nieadekwatność reak-
cji prawnokarnej, niższy stopień społecznej szkodliwo-
ści czynu, bezskuteczność kryminalizacji czynu czy też 
może luka w prawie? Wydaje mi się, iż węższe rozumie-
nie prywatności w prawie karnym zdeterminowane jest 
jego służebną funkcją. Gałąź ta ma inne zadania niż pra-
wo cywilne, nie ma organizować życia społecznego po-
przez decydowanie, które dobro osobiste powinno zna-
leźć w porządku prawnym ochronę, a jedynie wkraczać 
tam, gdzie środki przewidziane przez inne gałęzie prawa 
nie wystarczają. Dlatego też cywiliści zaliczają do pojęcia 
prywatności obszerny katalog okoliczności, w skład któ-
rego wchodzą informacje o życiu jednostki, stanie zdro-
wia, stosunkach rodzinnych i majątkowych, tajemnicę 
korespondencji, śledzenie i podglądanie jednostki czy 
wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku. Pra-
wo karne nie obejmuje ochroną wszystkich powyższych 
sfer, co jest zgodne z zasadą ostateczności prawa karnego, 
nie zmienia to jednak faktu, iż dość szeroki katalog za-
chowań naruszających prywatność został objęty krymi-
nalizacją, również w celu ochrony prawa do prywatności. 
Powyższe uwagi pozwalają pokazać na ile różni się ka-
talog sfer prywatności chronionych w prawie cywilnym  
a w prawie karnym. Pamiętając o tych odstępstwach, 
można jednak korzystać z dorobku cywilistów, jednak 
nie jest możliwe wypracowanie definicji prywatności na 
gruncie prawa karnego, podobnie zresztą jak dzieje się 
to w prawie cywilnym. Konieczne jest więc przykłado-
we wyliczenie sytuacji, które wchodzą w zakres prywat-
ności chronionej przez prawo karne, choć nie zawsze wy-
starcza to do dokładnego wytyczenia tej sfery. Precyzyj-
ne przeprowadzenie linii demarkacyjnej pomiędzy sferą 
prywatną a sferą powszechnej dostępności nie jest możli-
we ze względu na niemożność wypracowania wzorca, po-
zwalającego na automatyczne zakwalifikowanie konkret-
nej sytuacji do sfery publicznej lub prywatnej. W związ-
ku z powyższym konieczna jest każdorazowa ocena stanu 
faktycznego i decyzja, czy określona sytuacja może zo-
stać uznana za należącą do sfery prywatności czy też nie- 
i to zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i karnego.
Wydaje się, iż powyższe uwagi, dotyczące przedmio-
tu ochrony przestępstwa zniesławienia, wymagają od-
powiedniej korekty przy próbie zrozumienia znaczenia 
prywatności występującego w art. 213 k.k. Wyznaczając 
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granice kontratypu prawa do krytyki, ustawodawca użył 
sformułowania „jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego 
lub rodzinnego”. Chciałabym w tym miejscu tylko nad-
mienić, iż moim zdaniem życie rodzinne jest częścią ży-
cia prywatnego. Niewiele jest bowiem sytuacji, w któ-
rych określony stan faktyczny mógłby zostać uznany 
za należący do życia rodzinnego, ale już nie prywatne-
go – wydaje się, że może chodzić jedynie o lakoniczne 
informacje dotyczące relacji rodzinnych, np. Maria Ko-
walska jest matką Jana Kowalskiego. Dlaczego więc usta-
wodawca nie poprzestał na wymienieniu życia prywat-
nego, tylko dodatkowo wyróżnił życie rodzinne? Wąt-
pliwe jest, że stało się to przez tę nieliczną grupę sytu-
acji, które można uznać za dotyczące życia rodzinne-
go, a nie prywatnego. Czy to rozróżnienie ma na celu je-
dynie podkreślenie wagi życia rodzinnego czy też może 
ma zwrócić uwagę na konieczność większej intensywno-
ści ochrony tej sfery? Należy pamiętać, iż sformułowa-
nie „życie prywatne i rodzinne” pojawia się w Kodeksie 
Karnym w kontekście zawężania granic kontratypu - gdy 
konkretna sytuacja należy do tej sfery, powyższe ograni-
czenie należy zastosować. Nie można więc twierdzić, że 
celem ustawodawcy było zintensyfikowanie ochrony ży-
cia rodzinnego, gdyż w wypadku uznania danego zarzu-
tu za dotyczącego życia prywatności, wymogi wyłączenia 
bezprawności czynu są o wiele wyższe. Moim zdaniem 
„życie rodzinne” pojawia się w przepisie niepotrzebnie, 
gdyż sfera ta całkowicie zawiera się w życiu prywatnym.
Próbując zanalizować rozumienie pojęcia prywatno-
ści na gruncie art. 213 k.k., przypomnieć należy, iż aby 
dane zachowanie spełniać mogło wymogi powyższe-
go kontratypu, to podnoszony zarzut spełniać musi wy-
mogi stawiane przez art. 212 k.k., a więc musi polegać 
na pomawianiu innej osoby, grupy osób, instytucji, oso-
by prywatnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej 
osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwo-
ści, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub na-
razić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stano-
wiska, zawodu lub rodzaju działalności. Pamiętać na-
leży, iż dla skorzystania z kontratypu prawa do kryty-
ki kluczowe znaczenie ma fakt czy zarzut dotyczy ży-
cia prywatnego bądź rodzinnego. Dlatego też warto za-
stanowić się nad znaczeniem powyższego zwrotu. Aby 
pomówienie zostało uznane za dotyczące życia prywat-
nego, nie musi ono wcale dotyczyć sfer objętych kry-
minalizacją, dlatego też przeprowadzone wyżej rozwa-
żania nie dotyczą kontratypu z art. 213 k.k. Koniecz-
na jest raczej refleksja, gdzie przebiega granica między 
prywatnością człowieka a sferą publicznej dostępności. 
Autorzy komentarzy do kodeksów karnych, przedstawia-
jąc problematykę znaczenia życia prywatnego i rodzin-
nego z art. 213 k.k., ograniczają się do stwierdzenia, iż 
jest to sfera dotycząca kogoś osobiście lub stosunków ro-
dzinnych oraz wyliczają przykłady elementów zalicza-
nych do takiej sfery, np. hobby, sposób spędzania wol-
nego czasu, osobiste zainteresowania, sfera życia intym-
nego, zachowanie w osobistym życiu towarzyskim, wy-
pełnianie obowiązków rodzinnych.1 Nie podjęto nie-
1 Por. Kodeks karny. Komentarz, red. O. Górniok, Warszawa 2004, str. 650; 

stety próby wytyczenia granicy między tym, co prywat-
ne a publiczne. Na gruncie prawa cywilnego i karnego 
najwięcej problemów sprawiają sytuacje, leżące na po-
graniczu życia prywatnego i publicznego, nie zaś te za-
liczane do sfery intymności. Sfera prywatności obejmu-
je przecież także stosunki z członkami rodziny, przyja-
ciółmi, znajomymi z pracy, wymaga więc kontaktu z in-
nymi ludźmi i jest dostrzegana przez innych członków 
społeczeństwa, gdyż w końcu „(…) życie prywatne toczy 
się także w miejscach ogólnie dostępnych, jak np. świą-
tynie, restauracje, miejsca dobroczynności itp. Publicz-
na dostępność nie daje (…) prawa do traktowania wyda-
rzenia jako związanego z działalnością publiczną.”2 Pa-
miętać bowiem należy, że sam fakt dostępności pewnych 
wydarzeń, stosunków z naszego życia innym ludziom 
nie jest równoznaczny z przyzwoleniem na interesowa-
nie się czy ingerencję w te stosunki. Konieczna jest więc 
próba rozgraniczenia życia prywatnego i publicznego. 
Zgodnie ze słownikiem języka polskiego przez słowo 
„prywatny” należy rozumieć dotyczący kogoś osobiście, 
stanowiący czyjąś własność, nie związany z żadną in-
stytucją, urzędem, niepaństwowy,3 natomiast przez sło-
wo „publiczny” – dotyczący ogółu ludzi, dostępny dla 
wszystkich, związany z jakimś urzędem, instytucją, po-
wszechny, ogólny.4 Nasuwa się więc refleksja, iż grani-
ca między życiem prywatnym a publicznym wiąże się  
z działalnością zawodową i publiczną. Dopiero bowiem 
gdy zarzut dotyczy wyłącznie takiej sfery, można powie-
dzieć, że nie ingeruje on w prywatność jednostki. Cza-
sami określony zarzut może dotyczyć jednocześnie sfe-
ry prywatności i działalności zawodowej, np. informacja 
o ciężkiej chorobie, która może uniemożliwiać sprawo-
wanie urzędu. Związanie tej wiadomości z życiem zawo-
dowym nie zmienia jednak faktu, iż informacja taka do-
tyczy życia prywatnego jednostki. Rozstanie z życiowym 
partnerem zawsze należy do sfery prywatności człowie-
ka, zarówno gdy dotyczy to przeciętnego Kowalskiego, 
jak i premiera czy prezydenta. Należy podkreślić, że za-
kres prywatności wszystkich członków społeczeństwa 
jest taki sam – różnice polegają dopiero na intensyw-
ności ochrony tej sfery. Czasami czyjeś zainteresowanie 
życiem prywatnym jednostki staje się usprawiedliwio-
ne i zgodne z przepisami prawa – choć w dalszym ciągu 
określona wiadomość będzie dotyczyć sfery prywatności 
konkretnego człowieka. Zarówno na gruncie judykatu-
ry jak i doktryny ugruntowało się stanowisko, iż różnice 

J. Wojciechowski, Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykal-
ności cielesnej (w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do arty-
kułów 117-221, red. A. Wąsek, t. 1, Warszawa 2006, str. 1177; J. Raglew-
ski, Rozdział XXVII. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej 
(w:) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, t. II, Za-
kamycze 2006, str. 809; Kodeks karny. Komentarz, red. M. Filar, Warsza-
wa 2008, str. 887
2 B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, 
str. 52
3 S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, 
Warszawa 1968, str. 638
4 S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, Mały słownik języka polskiego, 
Warszawa 1968, str. 638
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dotyczą intensywności ochrony prywatności i dopusz-
czalności ujawniania informacji należących do tej sfe-
ry. Dywersyfikacja możliwości ujawniania faktów z ży-
cia prywatnego jest znaczna i zależy od wielu czynników. 
Najszersze ingerowanie w prawo do prywatności jest do-
puszczalne w stosunku do osób sprawujących funkcje 
publiczne, co jest zrozumiałe, gdyż władza wiąże się z 
dysponowaniem środkami publicznymi, odpowiedzial-
nymi zadaniami wymagającymi zrealizowania i zarzą-
dzaniem sporą kadrą ludzi. „Żaden obywatel nie jest zo-
bowiązany do ubiegania się, ani pełnienia funkcji pu-
blicznej, zaś znając następstwa tego faktu w postaci upu-
blicznienia pewnego zakresu informacji, należących do 
sfery prywatności, podejmuje on samodzielną i świado-
mą decyzję, opartą na rachunku pozytywnych i nega-
tywnych konsekwencji, wkalkulowując określone ogra-
niczenia, oraz dyskomfort związany z ingerencją w ży-
cie prywatne.”1 Podkreślić również należy, iż „(...) spra-
wowanie władzy to nie tylko przywileje, ale i obowiąz-
ki w stosunku do społeczeństwa. Dlatego osoba publicz-
na, podejmując świadomie takie funkcje, musi wyka-
zać znacznie dalej idącą tolerancję w stosunku do kry-
tyki jej słów lub zachowań niż zwykły obywatel.”2  Ża-
den obywatel nie ma obowiązku pełnić funkcji publicz-
nej, skoro więc się podejmuje zajmowania określone-
go stanowiska, zawiązanego z nieodłącznym zaintere-
sowaniem mediów i społeczeństwa, musi liczyć się tak-
że z niedogodnościami związanymi z ich stałą obserwa-
cją. Wymaga tego przejrzystość zajmowanego stanowi-
ska, gdyż „(…) wartość, jaką stanowi transparentność 
życia publicznego, przeważa nad bezwzględną ochro-
ną prawa do życia prywatnego osób publicznych.”3     
Z ograniczeniami prawa do prywatności muszą rów-
nież liczyć się osoby publiczne inne niż sprawujące funk-
cje publiczne. Powstaje jednak pytanie czy media moją 
prawo ingerować w sferę prywatności, skoro nie moż-
na tego uzasadniać wykonywanym mandatem zaufa-
nia społecznego, potrzebą kontroli wynikającą z go-
spodarowania środkami publicznymi czy konieczno-
ścią znoszenia niedogodności władzy, skoro czerpie się 
z niej przywileje. Z drugiej strony można powiedzieć, 
że osoby te po prostu wykonują działalność publicz-
ną, „(…) której najważniejszą cechą jest to, że jednost-
ka lub grupa osób dobrowolnie podejmuje działania w 
dziedzinie twórczości (szeroko rozumianej) lub działal-
ności: politycznej gospodarczej, społecznej itp. i przed-
stawia je do oceny społeczeństwa jako całości lub zain-
teresowanym grupom społecznym. Uważa się, że upu-
blicznienie stanowi nieuniknione następstwo (…). Wy-
nika to z teorii ryzyka lub nawet swoistej prowokacji. Za-
interesowanym chodzi o wywołanie publicznego zainte-
resowania, a chcącemu nie dzieje się krzywda.”4 Oczy-
1 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 1998 roku, sygn. 
akt K 24/98, OTK ZU 1998/ 6/97, str. 519
2 H. Zięba-Załucka, Granice (nie tylko konstytucyjne) krytyki osób sprawu-
jących funkcje publiczne, „Przegląd Sądowy” 2005/ 7-8, str. 3
3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 marca 2006 roku, sygn. akt K 
17/05, OTK- A 2006/ 3/30, str. 307
4 B. Michalski, Podstawowe problemy prawa prasowego, Warszawa 1998, 
str. 50-51

wiście, można powiedzieć, że działalność publiczna po-
legająca na wykonywaniu zawodu aktora czy prezente-
ra telewizyjnego jest świadomą decyzją danej osoby, któ-
ra na pewno liczyła się z konsekwencjami w postaci upu-
blicznienia własnej osoby. Czy jednak wybór kariery na 
przykład sportowca ma od razu oznaczać głębszą inge-
rencję w życie prywatne? Czy fakt osiągania wybitnych 
wyników w danej dziedzinie musi pociągać za sobą za-
interesowanie mediów także prywatną stroną życia? W 
wyroku z 14 VI 1994 roku Sąd Apelacyjny w Krakowie 
stwierdził, iż zainteresowanie mass mediów może doty-
czyć tylko takich szczegółów z życia prywatnego, które 
są istotne dla działalności, którą dana osoba wykonuje.5

Jednak przy rozpatrywaniu znaczenia prywatności z art. 
213 k.k., różnice w ochronie prawa do prywatności osób 
pełniących funkcje publiczne czy też zwyczajnych oby-
wateli są nieistotne. Nieważne są również odmienności 
w ochronie prywatności przydawanej przez prawo cy-
wilne i karne. W tym przypadku liczy się bowiem tyl-
ko zakres sfery prywatności, czy dana informacja nale-
ży do sfery prywatności czy też nie, nie zaś okoliczno-
ści, w których w tę sferę można wkraczać. Dlatego też 
uważam, iż nic nie stoi na przeszkodzie, by przy anali-
zowaniu pojęcia „życia prywatnego i rodzinnego” z art. 
213 k.k. korzystać z dorobku cywilistów. Choć bezpra-
wie cywilne i karne6, a także przesłanki wyłączenia owej 
bezprawności, kształtują się inaczej, nic nie stoi na prze-
szkodzie, by sformułowanie „życie prywatne i rodzin-
ne” rozumieć w prawie karnym w taki sam sposób jak w 
prawie cywilnym, a co za tym idzie, by można było ko-
rzystać z doktryny wypracowanej przez cywilistów. Jed-
nak w razie jakichkolwiek wątpliwości czy dany zarzut 
dotyczy życia prywatnego czy też nie, zgodnie z zasadą 
in dubio pro reo pomówienie można uznać za niedoty-
czące życia prywatnego. Zdaniem większości doktryny 
zasada ta ma bowiem zastosowanie nie tylko do zagad-
nień faktycznych, ale i do wątpliwości natury prawnej.7

Na koniec chciałabym nawiązać do ugruntowanej w pra-
wie cywilnym zasady wydzielenia w prawie do prywat-
ności sfery intymnej.8 Cywiliści kategoryzują poszcze-
gólne sfery życia prywatnego ze względu na „stopień, w 
jakim jednostka ma możność odosobnienia się od społe-
czeństwa w zakresie swojego życia prywatnego. Chodzi 
tu więc w szczególności o to, na ile skutecznie człowiek 
może domagać się, by nikt inny nie wkraczał w jego ży-
cie prywatne i by nie interesował się faktami dotyczący-
mi tego życia.”9 Do sfery intymności  należy taki „zakres 
5 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 14 czerwca 1994 r., sygn. akt I 
ACr 281/94, [za:] B. Gawlik, Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apela-
cyjnego w Krakowie, Zakamycze 1999, str. 129
6  Zob. uwagi str. 3-6
7  T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Zakamy-
cze 1998, str. 33
8 Zob. A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia oso-
bistego. Zagadnienia konstrukcyjne, „Studia cywilistyczne”, tom XX, War-
szawa- Kraków 1972, str. 32; B. Michalski, Podstawowe problemy prawa 
prasowego, Warszawa 1998, str. 51 i n. 
9 A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobiste-
go. Zagadnienia konstrukcyjne, „Studia cywilistyczne”, tom XX, Warsza-
wa- Kraków 1972, str. 31
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faktów dotyczących jednostki i jej przeżyć, który w za-
sadzie nie jest przez nią ujawniany nawet osobom naj-
bliższym i którego odsłonienie przed kimkolwiek wywo-
łuje zawsze uczucie wstydu, zakłopotania i udręki.”1 Do 
sfery tej można więc niewątpliwie zaliczyć życie uczu-
ciowe, seksualne, więzi rodzinne, wspomnienia związa-
ne ze zmarłym. Warto podkreślić, że o ile „prywatność 
dotyczy różnorakich stosunków jednostki z najbliższym 
otoczeniem i temu otoczeniu dostępnych”, o tyle „intym-
ność dotyczy emocji, które ze względu na swój charak-
ter nie są ujawniane, ale z którymi to emocjami jednost-
ka może dzielić się z innymi osobami.”2   W prawie cy-
wilnym sfera intymności według jednych podlega bez-
względnej ochronie,3 według innych są od tego nielicz-
ne wyjątki.4 Ochrona sfery prywatności jest natomiast 
słabsza i dużo częściej prawo zezwala na jej naruszanie. 
Prawo karne, w przeciwieństwie od prawa cywilnego, 
nie wiąże odmiennych następstw prawnych z narusze-
niem sfery intymności bądź prywatności. Prawo cywil-
ne otacza intensywniejszą ochroną sferę intymności, zaś 
kontratyp prawa do krytyki, tworząc ustawowy wzorzec 
możliwości wyłączenia bezprawności zachowania, po-
mimo wypełnienia znamion czynu zabronionego, nie 
wyłączył możliwości uznania podnoszonego zarzutu do-
tyczącego sfery intymności za mieszczącego się w grani-
cach prawa do krytyki. W związku w powyższym można 
by zastanawiać się, czy rozróżnienie prywatności na sfe-
rę prywatności i sferę intymności w ogóle ma rację bytu 
na gruncie prawa karnego. W kodeksie karnym nie moż-
na co prawda odnaleźć wyrażonej wprost kategoryzacji 
prywatności, ale nie czynią tego także przepisy prawa cy-
wilnego. Warto jednak zaznaczyć, że kodeks cywilny w 
ogóle wprost nie reguluje problematyki ochrony prywat-
ności, zastępując ją ochroną dóbr osobistych. W związ-
ku z powyższym na gruncie judykatury i doktryny zary-
sowała się potrzeba włączenia prywatności do dóbr oso-
bistych oraz wyznaczenia granic ochrony tego prawa. 
Funkcja rekompensacyjna prawa cywilnego sprzyja kate-
goryzacji sfer prywatności - pomaga to stopniować wagę 
naruszenia i wyznaczać odpowiednie zadośćuczynienie 
za doznaną krzywdę. W prawie karnym warunkiem po-

1 A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobiste-
go. Zagadnienia konstrukcyjne, „Studia cywilistyczne”, tom XX, Warsza-
wa- Kraków 1972, str. 33
2  P. Sut, Czy sfera intymności jest dobrem osobistym chronionym w prawie 
polskim?, „Palestra” 1995/7- 8, str. 54
3 Por. A. Kopff, Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia oso-
bistego. Zagadnienia konstrukcyjne, „Studia cywilistyczne”, tom XX, War-
szawa- Kraków 1972, str. 37; A. Szpunar, Ochrona dóbr osobistych, War-
szawa 1979, str. 7; S. Rudnicki, Ochrona dóbr osobistych na podstawie art. 
23 i 24 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego w latach 1985- 1991, „Prze-
gląd Sądowy” 1992/5, str. 59- 60 
4 Por. J. Serda, Glosa do wyroku SN z 6 grudnia 1990 r., I CR 575/90, 
„Orzecznictwo Sądów Polskich” 1992/10/214, str. 454; I. Dobosz, Tajemni-
ca korespondencji jako dobro osobiste oraz jej ochrona w prawie cywilnym, 
Kraków 1989, str. 61; M. Safjan, Refleksje wokół konstytucyjnych uwarun-
kowań rozwoju ochrony dóbr osobistych, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 
2002/1, str. 239; M. Puwalski, Prawo do prywatności osób publicznych, To-
ruń 2003, str. 187- 188 

pełnienia przestępstwa jest wypełnienie jego znamion. 
Jeżeli nie został spełniony któryś z kontratypów, to w ra-
zie pomówienia odpowiadającego wymogom art. 212 
k.k. oraz warunkom określonym w części ogólnej k.k., 
czyn zabroniony został popełniony i nieważne czy po-
mówienie dotyczyło sfery intymności czy prywatności. 
Wydaje się jednak, iż wyróżnienie sfery intymności może 
być przydatne także na gruncie prawa karnego. Skorzy-
stanie z kontratypu wymaga bowiem wykazania obrony 
społecznie uzasadnionego interesu - to czy zarzut doty-
czy sfery intymności czy prywatności, będzie więc mia-
ło znaczenie dla wskazania, o jaki rodzaj interesu chodzi. 
Poza tym, mając na uwadze zasady wymiaru kary, przy 
wymierzaniu dolegliwości za popełniony czyn sąd powi-
nien kierować się zarówno dyrektywami ogólnymi (np. 
stopień winy sprawcy, stopień społecznej szkodliwości 
czynu) jak i szczególnymi (m.in. rodzaj i rozmiar ujem-
nych następstw przestępstwa). Wydaje się, iż wszystkie 
powyższe czynniki powinny wpływać na rodzaj i wy-
sokość kary w przypadku naruszenia sfery intymności.
Kończąc, jeszcze raz chciałabym podkreślić, iż przy ana-
lizowaniu problematyki pojęcia prywatności jak naj-
bardziej można korzystać z dorobku wypracowane-
go przez cywilistów. Uważam jednak, iż bezpośred-
nie sięganie do doktryny prawa cywilnego jest możli-
we tylko w przypadku ustalenia znaczenia pojęcia pry-
watności z ograniczeń dowodowych kontratypu prawa 
do krytyki. Przy ustalaniu zakresu prawa do prywatno-
ści jako przedmiotu ochrony przestępstwa zniesławie-
nia należy bowiem pamiętać, iż prawnokarny zakres 
ochrony prywatności jest znacznie węższy od cywilne-
go, czego konsekwencją jest jedynie umiarkowana moż-
liwość korzystania z osiągnięć nauki prawa cywilnego.

SUMMARY
The purpose of this article is to show the issue of the term 
‘privacy’ and to consider the possibility of transferring 
concepts regarding privacy formed in civil law into cri-
minal law.

Pojęcie prywatności na gruncie przestępstwa zniesławienia
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1. Solidarność i subsydiarność 
odpowiedzialności

Pomiędzy spółką cywilną a spółką jawną wystę-
pują pewne podobieństwa. Wynikają one ze 
wspólnego dla spółek źródła historycznego ja-

kim była rzymska societas, która ewoluując w wiekach 
średnich (szczególnie we Włoszech i Niemczech), do-
prowadziła do powstania spółek o obecnie istnieją-
cej  konstrukcji prawnej, w tym spółki cywilnej i jaw-
nej.  Zawarcie umowy spółki zarówno cywilnej jak 
i jawnej, powoduje powstanie określonego majątku,  
z istnieniem którego wiążą się zobowiązania będące na-
stępstwem dążenia do realizacji określonego w umowie 
spółki celu. 
Spółka cywilna regulowana jest przez postanowienia 
art. 860-875 k.c., dlatego też należy określić ją jako sto-
sunek zobowiązaniowy (Tak: A. Szajkowski, M. Tar-
ska, Prawo spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa 
2005 rok, str. 173.). Spółka cywilna nie posiada zdol-
ności prawnej. W umowie spółki wspólnicy zobowią-
zują się do dążenia do osiągnięcia wspólnego celu go-
spodarczego oraz do wniesienia zadeklarowanych przez 
siebie wkładów (art. 860 k.c.), przez co   tworzą wspól-
ny majątek określany wspólnoś[ć]cią łączną, zwaną ina-
czej wspólnością do niepodzielnej ręki. Wspólność ta obej-
muje zarówno wkłady wnoszone do spółki, jak i wszyst-
kie składniki nabyte w toku działalności spółki (J. Krauss, 
Prawo, s. 43-44; K. Kruczalak, Prawo, s.124).1 Mają-
tek ten stanowi podstawę gospodarczego funkcjo-
nowania spółki. Naturalną konsekwencją rozpoczę-
cia przez spółkę działalności są zobowiązania powstałe  
w związku z podejmowaniem czynności zmierzają-
cych do  osiągnięcia  celu gospodarczego wyznaczonego  
w umowie spółki. Za powstałe stąd zobowiąza-
nia spółki wspólnicy odpowiedzialni są zgod-
nie z postanowieniami art. 864 k.c.solidarnie.
Użyte w art. 864 k.c. określenie „zobowiązania spół-
ki” stanowi fikcję prawną, za którą kryje się zobowią-
zanie obciążające jednak nie spółkę, lecz wszystkich jej 
wspólników. Jest to konsekwencją przyjętego przez usta-
wodawcę rozwiązania nieprzyznającego spółce cywil-
nej zdolności prawnej. Stąd  zobowiązania  spółki z ra-
cji tego, że nie ma ona podmiotowości prawnej, naby-
wane są nie przez nią samą, ale przez wspólników. Zobo-
wiązania te stanowią dług łączny2. Obowiązek zaspoko-
jenia wierzyciela spółki cywilnej obejmuje tylko tych ze 
wspólników spółki, którzy nimi byli w chwili powstania 
zobowiązania związanego z działalnością spółki, a nie-
będącego ich zobowiązaniem osobistym. Należy nad-
mienić, że zobowiązaniem osobistym wspólnika jest zo-
bowiązanie, które dotyczy tylko i wyłącznie jego mająt-
ku prywatnego i zaciągnięte jest na płaszczyźnie dedy-
kowanych mu w tym zakresie uprawnień. Przez zobo-
wiązania spółki cywilnej należy zatem rozumieć zobo-
1 A. Kidyba, Prawo handlowe, C.H. Beck, Warszawa 2009r., str. 222.
2 W. Jurcewicz, Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej, 
Studia Prawnicze, 1986r., z. 1-2, str. 184.

wiązania wszystkich wspólników pozostające w związku 
z działalnością spółki, a odrębną od ich indywidualnych 
zobowiązań pozostających poza tą sferą.3 Stąd też moż-
na przyjąć, że zobowiązaniami spółki  są te z nich, które 
wynikają z czynności realizowanych przez wspólników w 
ramach określonego w umowie spółki, łączącego ich celu, 
dla którego spółka została zawiązana.4 Osobiste zobowią-
zania poszczególnych wspólników nabywane poza zakre-
sem objętym umową spółki cywilnej pozostają nieobjęte  
tak określonym pojęciem zobowiązania spółki cywilnej. 
Za zobowiązania spółki cywilnej, zgodnie z art. 864 k.c., 
odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspólnicy solidarnie 
(stosuje się w tym wypadku art. 366-378 k.c.). Zgodnie z 
dyspozycią art. 366 k.c. odpowiedzialność ta polega na 
możliwości żądania przez wierzyciela spółki spełnienia 
całości czy też części świadczenia od wszystkich wspól-
ników łącznie, od kilku z nich bądź każdego z osobna, 
przy czym zaspokojenie wierzyciela przez któregokol-
wiek ze wspólników zwalnia pozostałych. Ze względu na 
bezwzględnie wiążący charakter normy prawnej zawar-
tej w art. 864 k.c. wspólnicy nie mogą umownie wyłą-
czyć lub ograniczyć swej odpowiedzialności solidarnej  
z tytułu zobowiązań spółki cywilnej, a ewentualne do-
konanie takiej czynności nie wywiera skutków wo-
bec osób trzecich. Dopuszczalne jest natomiast do-
wolne ułożenie sposobu wzajemnej między wspólni-
kami odpowiedzialności regresowej, stanowiącej na-
turalne uzupełnienie solidarności (art. 376 i 441 § 2).5

Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania 
spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidar-
nie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (art. 22 § 2 
k.s.h.) przy czym odpowiedzialność ta ma charakter sub-
sydiarny (art. 31 k.s.h.). Dlatego też odpowiedzialność 
wspólnika spółki jawnej obejmuje wszelkie jej zobowią-
zania, a wysokość tej odpowiedzialności nie jest ograni-
czona. Spółka jawna nie odpowiada natomiast za zobo-
wiązania  osobiste jej wspólników. Przymiot solidarno-
ści oznacza, że wspólnik jest wraz z innymi wspólnikami  
i spółką jawną odpowiedzialny za jej zobowiązania w 
całości. Istotną cechą odróżniającą odpowiedzialność 
wspólnika w spółce jawnej i cywilnej jest obciążenie od-
powiedzialnością solidarną nie tylko wspólników, ale 
także i samej spółki. Okoliczność ta stanowi konsekwen-
cję przyznania podmiotowości prawnej spółce jawnej 
przez art. 8 k.s.h. 
Istotną różnicą pomiędzy odpowiedzialnością wspólni-
ka w spółce cywilnej i jawnej jest jego subsydiarna odpo-
wiedzialność w spółce jawnej. Subsydiarność odpowie-
dzialności oznacza, że wierzyciel spółki może dochodzić 
roszczeń z majątku wspólnika, gdy egzekucja z majątku 
spółki okaże się bezskuteczna (art. 31 k.s.h.). Dopiero 

3 Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania-część szczegółowa,  
C.H. Beck, Warszawa 1998r., str. 251.
4 Zob. W.  Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Oficyna 
Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Kraków 2002, przypis 39, str. 92.
5 G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski,K. Kołakowski, M. Sy-
chowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska Komentarz do kodeksu cywilnego, 
księga III, Zobowiązania, tom 2, LexisNexis, Warszawa 2007r., str. 729.
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bezskuteczność egzekucji z majątku spółki aktualizuje 
subsydiarną odpowiedzialność wspólnika, pociągając za 
sobą  obowiązek zaspokojenia wierzyciela przez wspólni-
ka z jego majątku osobistego. Odpowiedzialność wspól-
nika jest jednak dalej bezpośrednia (wierzyciel może 
bezpośrednio zaspokoić swe roszczenie z majątku wspól-
nika, choć subsydiarnie, a więc gdy egzekucja skierowa-
na do majątku spółki okaże się bezskuteczna), bez ogra-
niczenia (odpowiedzialność wspólnika w związku ze zo-
bowiązaniem spółki, za które ponosi on odpowiedzial-
ność nie może zostać ograniczona wobec osób trzecich), 
osobista (obciąża całość majątku wspólnika). 
Wspólnicy spółki cywilnej, na podstawie art. 864 k.c., 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszystkie 
jej zobowiązania, bez względu na źródło ich powsta-
nia (zob.: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwiet-
nia 1997r., II UKN 54/97, Prawo Spólek 1998/11/56). 
Wspólnik spółki cywilnej ponosi  więc odpowiedzial-
ność  nie tylko za zobowiązania wynikające z realizo-
wanych przez niego i jego wspólników czynności w ra-
mach prowadzenia i reprezentowania spraw spół-
ki na gruncie prawa cywilnego, ale także za zobowią-
zania wynikające z obciążeń o charakterze publicznym  
(np. z tytułu podatków).
Zobowiązaniami spółki cywilnej, wydzielonymi ze 
względu na ich charakter względem osób trzecich (pod-
miotów niebjętych umową spółki), są zobowiązania ze-
wnętrzne i zobowiązania wewnętrzne. Zobowiązania-
mi zewnętrznymi spółki są (...) stosunki prawne, któ-
rych źródłem nie jest umowa spółki.1 Stąd też za wszyst-
kie roszczenia ze zobowiązań, niewywodzące się z umo-
wy spółki, odpowiedzialność ponoszą wszyscy wspól-
nicy solidarnie. Za roszczenia wynikające ze zobowią-
zań wewnętrznych spółki wspólnicy odpowiadają jedy-
nie z majątku wspólnego. Pozycję wierzyciela spółki cy-
wilnej zajmować może nie tylko osoba trzecia, ale tak-
że jeden ze wspólników. Występowanie wspólnika w ta-
kiej dualistycznej roli stwarza problem dotyczący roz-
liczenia wierzytelności. W takim wypadku, o ile doj-
dzie do kumulacji ról wspólnika, (...) według stanowi-
ska dominującego – pozostali uczestnicy odpowiada-
ją wobec wspólnika-wierzyciela solidarnie, chociaż wy-
sokość wierzytelności powinna zostać pomniejszona  
o jego udział w stratach.2 
Zobowiązaniami spółki jawnej są, podobnie jak w przy-
padku spółki cywilnej, zobowiązania o charakterze tak 
cywilnoprawnym jak i publicznoprawnym. Za zobowią-
zania  publicznoprawne spółki jawnej jej wspólnicy po-
noszą pełną odpowiedzialność. ,,Ze względu na autono-
mię prawa podatkowego w systemie prawnym jej podsta-
wą jest wyraźny przepis Ordynacji podatkowej – art.115 

1 System prawa prywatnego, Prawo spółek osobowych, Tom 16, Red. 
Nacz. Z. Radwański, Prawo spółek osobowych Red. A. Szajkowski, 
Autorzy: M. Asłanowicz, A. Herbert, M. Litwińska-Werner, J.P. Naworski, 
W. Popiołek, M. Romanowski, T. Siemiątkowski, St. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański , C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 
Warszawa 2008 r., str. 687.
2 A. Herbert, Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Monografie prawnicze, 
C.H.Beck, Warszawa 2008r., str. 378.

§ 1.”3 Wspólnik odpowiada także za zobowiązania o cha-
rakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Jednakże skut-
kiem powyższego rozróżnienia jest wyłączenie solidar-
nej odpowiedzialność wspólnika opartej na art. 22 § 2 
k.s.h. w stosunku do zobowiązań wewnętrznych tj. po-
między spółką i jej wspólnikiem. Powyższe ograni-
czenie odpowiedzialności dotyczy również zobowią-
zań wewnętrznych zaistniałych pomiędzy wspólnika-
mi spółki jawnej. Należy wskazać ponadto, że w związ-
ku z możliwością nabywania przez spółkę jawną wła-
snego majątku odpowiedzialność z tytułu zobowią-
zań wewnętrznych pokrywana jest tylko z jej majątku 
(wspólnik nie ponosi odpowiedzialności za zobowiąza-
nia wewnętrzne ze swego majątku osobistego), a nie jak  
w przypadku spółki cywilnej, z majątku wspólnego 
wszystkich wspólników. 
W odniesieniu do zobowiązań zewnętrznych sądzę, że 
wspólnika spółki jawnej należy traktować tak, jak każ-
dą osobę trzecią. Fakt uczestnictwa w spółce nie ma tu-
taj znaczenia, albowiem zdarzenie prawne tkwiące u 
podstaw wzajemnych ze spółką relacji leży poza umo-
wą spółki, regulującej jej stosunki wewnętrzne. Wspól-
nik występuje więc tutaj niejako w podwójnej roli bę-
dąc jednocześnie wspólnikiem i podmiotem pozosta-
jącym w zewnętrznych relacjach ze spółką jawną. Nie 
znaczy to jednak, że taka sytuacja pozostaje bez wpły-
wu na pozycję prawną wspólnika. Z jednej strony jest on 
wierzycielem spółki, z drugiej zaś ponosi za zobowiąza-
nia spółki odpowiedzialność solidarną wraz pozostały-
mi wspólnikami oraz spółką. Powstaje w związku z tym 
pytanie: czy wspólnik występując w roli podmiotu ze-
wnętrznego (wierzyciela) powinien uwzględnić (w razie 
bezskuteczności egzekucji z majątku spółki) swój udział  
w stratach dochodząc od wspólników pomniejszonej o 
swój udział wierzytelności, czy też może domagać się za-
spokojenia w pełnej wysokości. W pierwszym wypad-
ku ograniczenie w dochodzeniu wierzytelności wynika  
z założenia, iż z uwagi na treść i naturę stosunku spółki 
należy traktować je [zobowiązania-przyp.aut.] nieco od-
miennie niż zobowiązania spółki wobec osób trzecich.4 Za 
drugim ze stanowisk z kolei przemawiałby brak uregu-
lowania tej specyficznej sytuacji, różnicującej pozycję 
prawną wspólnika i osoby trzeciej, czego skutkiem jest 
stosowanie norm kodeksu cywilnego celem zaspokoje-
nia wspólnika, tak jak każdego innego wierzyciela. ,,Ko-
deks nie zawiera odrębnych norm poświęconych zobowią-
zaniom spółki wobec wspólnika, który występuje w roli 
,,osoby trzeciej”” 5 Mając powyższe na uwadze sądzę, iż 

3 A. J. Witosz, Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek oso-
bowych. Zasady naczelne. Wyd. 1, Lexis Nexis, Warszawa 2009r., str. 72.
4 System prawa prywatnego, Prawo spółek osobowych, Tom 16, Red. 
Nacz. Z. Radwański, Prawo spółek osobowych Red. A. Szajkowski, 
Autorzy: M. Asłanowicz, A. Herbert, M. Litwińska-Werner, J.P. Naworski, 
W. Popiołek, M. Romanowski, T. Siemiątkowski, St. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański , C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 
Warszawa, 2008 r., str. 767.
5 System prawa prywatnego, Prawo spółek osobowych, Tom 16, Red. 
Nacz. Z. Radwański, Prawo spółek osobowych Red. A. Szajkowski, 
Autorzy: M. Asłanowicz, A. Herbert, M. Litwińska-Werner, J.P. Naworski, 
W. Popiołek, M. Romanowski, T. Siemiątkowski, St. Sołtysiński, A. 
Szajkowski, A. Szumański , C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 
Warszawa 2008 r., str. 712.
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należałoby skłonić się w kierunku nieróżnicującego po-
zycji prawnej wierzycieli drugiego z powołanych wyżej 
stanowisk, gdyż na gruncie obowiązującego stanu praw-
nego wydaje się ono znajdować pełniejsze uzasadnienie.
Wspólnik zarówno spółki cywilnej jak i jaw-
nej w razie spełnienia świadczenia wierzyciela  
w części większej, aniżeli wynika to z istniejącego mię-
dzy współdłużnikami stosunku prawnego może żą-
dać zwrotu nadwyżki od pozostałych wspólników. Jeże-
li umowa spółki nie reguluje tej kwestii, wspólnik któ-
ry spełnił świadczenie, może żądać zwrotu w częściach 
równych (art. 376 § 1 k.c.). Należy zaznaczyć, że zawarta 
pomiędzy wspólnikami spólki cywilnej umowa wyłącza-
jąca lub ograniczająca odpowiedzialność za zobowiąza-
nia spółki określonego wspólnika, nie ma skutku wobec 
osób trzecich, gdyż art. 864 k.c. ma charakter bezwzględ-
nie obowiązujący, stąd zawarta  umowa regulująca tę 
kwestię  wywierać będzie swe skutki jedynie pomiędzy 
nimi, wpływając tylko na wzajemne ze sobą rozliczenia 
wspólników t.j. roszczenia regresowe. Należy zauważyć, 
że w przypadku spólki cywilnej  ,,Roszczenia regresowe 
powinny być realizowane w pierwszej kolejności  ,,za po-
średnictwem” majątku wspólnego.” 1, tj. najpierw poprzez 
dokonanie wyrównania ubytku w majątku wspólnika z 
majątku wspólnego wszystkich wspólników. Dopiero 
niewystarczająca wielkość majątku wspólnego uzasad-
nia zobligowanie pozostałych wspólników do pokrycia  
z ich majątków osobistych, powstałych wskutek zaspo-
kojenia wierzyciela, roszczeń regresowych wspólnika. 
O ile jednak wspólnik może żądać wyrównania mu róż-
nicy w jego majątku osobistym z majątku wspólnego w 
kwocie jaką rzeczywiście świadczył na rzecz wierzycie-
la, to w przypadku niewystarczającej wysokości mająt-
ku wspólnego,  wysokość roszczeń regresowych powin-
na brać pod uwagę określony w umowie lub przepisach 
prawa udział uczestnictwa w stratach (art. 867 k.c.). Od-
powiedzialność regresowa z tytułu czynów niedozwolo-
nych normowana jest na podstawie art. 441 k.c. Wszy-
scy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają bez ograni-
czeń nie tylko swym majątkiem stanowiącym udział we 
współwłasności łącznej związany ze spółką cywilną, ale 
ponoszą także odpowiedzialność swym majątkiem oso-
bistym za zobowiązania spółki w obu przypadkach, do 
pełnej wysokości. 
Mając na uwadze bezwzględnie wiążący charakter art. 22 
§ 2 k.s.h. należy wskazać, że zawarta pomiędzy wspólni-
kami umowa ograniczająca odpowiedzialność za zobo-
wiązania któregokolwiek z nich wywiera swój skutek je-
dynie pomiędzy wspólnikami, nie wyłączając ich odpo-
wiedzialności za zobowiązania spólki wobec osób trze-
cich. Jeżeli wspólnik spółki jawnej spełnił świadczenie na 
rzecz wierzyciela w części nierównej to może wystąpić  
z roszczeniem regresowym wobec pozostałych wspól-
ników. Wspólnicy mogą umownie określić jednak inne 
warunki realizowania roszczeń regresowych.
W odróżnieniu od spółki cywilnej odpowiedzialność za 
zobowiązania spółki jawnej, w związku ze sposobem jej 
1 W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, Oficyna Wydawnicza 
Branta, Bydgoszcz-Kraków 2002, str.140.

powstawania, jest ukształtowana niejako dwuetapowo. 
W spółce cywilnej wspólnicy ponoszą odpowiedzialność 
za jej zobowiązania od momentu jej powstania, a więc 
od chwili zawarcia umowy spółki cywilnej, natomiast w 
spółce jawnej charakter tej odpowiedzialności jest zróż-
nicowany w zależności od chwili powstania zobowiąza-
nia, tj. od tego czy zobowiązanie powstało po wpisaniu 
spółki do rejestru czy też przed  tym wpisem. Od mo-
mentu zawiązania spółki jawnej do dnia wpisania jej do 
rejestru osoby za nią działające ponoszą odpowiedzial-
ność solidarną za zobowiązania wynikające z działania w 
imieniu spółki (art. 251 § 2 k.s.h.). Nie występuje tu jed-
nak przymiot subsydiarności tej odpowiedzialności, co 
zostało ustalone  w art. 31 § 3 k.s.h., wyłączającym wspól-
nika od odpowiedzialności za zobowiązania powstałe 
przed wpisem do rejestru. Odpowiedzialność subsydiar-
na wspólników za zobowiązania spółki jawnej dotyczy 
tylko zobowiązań zaciągniętych po wpisie spółki jawnej 
do rejestru. W tak ukształtowanej konstrukcji prawnej 
odpowiedzialności za zobowiązania spółki jawnej mo-
żemy doszukiwać się reminiscencji nawiązujących do 
protoplasty spółki jawnej, a więc spółki cywilnej. Szcze-
gólnie podział odpowiedzialności na “osoby działające  
w imieniu spółki po jej zawiązaniu” oraz “wspólników”, 
ponoszących subsydiarną odpowiedzialność uwidacznia 
źródła spółki jawnej.  Osoby działające w imieniu spół-
ki jawnej po jej zawiązaniu odpowiadają bowiem jak 
wspólnicy spółki cywilnej, natomiast wspólnicy spółki 
jawnej (po wpisie spółki do rejestru) odpowiadają za zo-
bowiązania spółki subsydiarnie (art. 31 § 3 k.s.h.) oraz 
solidarnie.
Rozpatrując problem powinności zaspokojenia wierzy-
ciela przez wspólnika z tytułu zobowiązań spółki jawnej 
powstaje zagadnienie o sposób spełnienia tego świadcze-
nia. Wierzyciel, mając roszczenie o spełnienie świadcze-
nia o określonej treści, kieruje je do podmiotu zobowią-
zanego, którym jest spółka. Niemożliwość zaspokojenia 
wierzyciela aktualizuje na podstawie art. 31 k.s.h. obo-
wiązek zaspokojenia świadczenia przez wspólnika. Jed-
nakże wspólnik jako podmiot odrębny i niezależny od 
spółki może nie posiadać określonych przymiotów de-
cydujących o jego zdolności do uczynienia zadość rosz-
czeniu wierzyciela. Może powstać zatem sytuacja, w któ-
rej wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki nie za-
wsze mając rzeczywistą możliwość zaspokojenia  wie-
rzyciela w sposób w jaki zobowiązana jest do tego spół-
ka. Rodzi się zatem pytanie czy wierzyciel może doma-
gać się spełnienia świadczenia w sposób jaki miała je 
spełnić spółka czy też wchodzi niejako w miejsce  do-
tychczasowego zobowiązania jedynie świadczenie pie-
niężne o charakterze kompensacyjnym. Mając powyż-
sze na uwadze należy wskazać, że (...)  wierzyciel może 
w zasadzie dochodzić od każdego ze wspólników speł-
nienia świadczenia o tej samej treści co od spółki. Jednak  
w przypadku, gdyby spełnienie przez wspólnika świad-
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czenia w naturze było niemożliwe (np. z uwagi na brak 
stosownych umiejętności) lub nadmiernie uciążliwe, rosz-
czenie wierzyciela ogranicza się do odszkodowania pie-
niężnego.1 Można stąd przyjąć, że co do zasady wspól-
nik jest zobowiązany ramach swej odpowiedzialności do 
spełnienia takiego samego  świadczenia co spółka, chy-
ba, że jego cechy, właściwości bądź też okoliczności leżą-
ce poza jego sferą kompetencji uniemożliwiają mu wy-
wiązanie się z powyższego obowiązku. W takiej sytuacji 
w miejsce dotychczasowego świadczenia wchodzi od-
szkodowanie.
Krąg podmiotów na których ciąży obowiązek zaspoko-
jenia wierzyciela spółki może ulegać zmianie. Podmio-
towe rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu zobowią-
zań spółki jawnej może nastąpić na podstawie art. 32 
k.s.h., regulującego przystąpienie osoby do spółki jaw-
nej w charakterze wspólnika. Powyższy przepis posługu-
je się pojęciem przystąpienia jako określającym moment, 
od którego wspólnik ponosi odpowiedzialność za zobo-
wiązania spółki. Można wskazać, że (...) skutki przystą-
pienia określone w art. 32 KSH następują z chwilą przystą-
pienia, to znaczy dokonania odpowiedniej zmiany umo-
wy spółki (art.23 KSH).2 W związku ze swą akcesją oso-
ba przystępująca odpowiada za zobowiązania spółki po-
wstałe przed dniem swego do niej przystąpienia (art. 32 
k.s.h.). Osoba przystępująca ponosi więc odpowiedzial-
ność za zobowiązania spółki powstałe przed dniem, w 
którym stała się wspólnikiem, co stanowi odstępstwo 
od zasady odpowiedzialności wspólnika za zobowią-
zania powstałe w czasie, kiedy był wspólnikiem spółki. 
Odpowiedzialność ta opiera się na identycznych zasa-
dach, a więc na podstawie art. 22 i 31 k.s.h. Przystąpie-
nie do spółki jawnej osoby może przybrać dwojaką po-
stać, może polegać na powiększeniu się grona wspólni-
ków bądź też na utrzymaniu jego liczebności. Stąd też 
może ono być przystąpieniem “zamiast” lub “obok” do-
tychczasowego wspólnika. Pierwszą z sytuacji regulu-
je art. 10 § 3 k.s.h. dotyczący przeniesienia ogółu praw  
i obowiązków na inną osobę, a więc sytuację przystąpienia 
“zamiast” dotychczasowego wspólnika. Natomiast art. 32 
k.s.h. powinniśmy odnosić nie do przeniesienia ogółu praw 
i obowiązków, ale przystąpienia do spółki w drodze zmiany 
umowy spółki i powiększenia grona wspólników (...)3 (od-
miennie: St. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański ,  
J. Szwaja, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych, Tom I, 
C.H. Beck,Warszawa 2006, str. 407.) Odpowiedzialność 
osoby przystępującej do spółki jawnej za zobowiązania 
powstałe przed dniem jej przystapienia odróżnia ją w 
tym zakresie od odpowiedzialności wspólnika spółki cy-
wilnej, gdzie za zobowiązania powstałe przed przystąpie-
niem do spółki nie ponosi on odpowiedzialności.
1 St. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański ,J. Szwaja, M. Tarska, 
Kodeks spółek handlowych, Tom I, C.H. Beck,Warszawa 2006, str. 407.
2 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. (Dz.U. 00.94.1037). Komentarz. 
Tom I. Komentarz do art. 1-300 k.s.h.,  LEX 2010, wyd. VII, komen-
tarz do art. 32 k.s.h.
3 A. Herbert, Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Monografie Prawnic-
ze, C.H.Beck, Warszawa 2008r., str. 398.

Kolejnym przypadkiem powiększenia się grona podmio-
tów odpowiedzialnych za zobowiązania spólki jawnej 
jest sytuacja w której, na mocy art. 34 k.s.h., dochodzi do 
zawarcia umowy z przedsiębiorcą jednoosobowym, któ-
ry wniósł do spółki przedsiębiorstwo. Zawarcie umowy 
spółki jawnej przez osobę (bądź osoby) fizyczną z przed-
siębiorcą jednoosobowym skutkuje obciążeniem wspól-
ników spółki jawnej odpowiedzialnością za zobowiąza-
nia powstałe przy prowadzeniu przedsiębiorstwa osoby 
fizycznej (przedsiębiorcy jednoosobowego), które zosta-
ło wniesione do spółki na mocy zawartej umowy. Od-
powiedzialność wspólników obejmuje w tym wypadku 
zobowiązania powstałe przed dniem utworzenia spółki, 
do wartości wniesonego przedsiębiorstwa według stanu 
z chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia 
wierzyciela (art. 33 k.s.h.). 
W przypadku przystąpienia nowego wspólni-
ka do istniejącej spółki cywilnej, według do-
minującego stanowiska, wspólnik nie pono-
si odpowiedzialności za zobowiązania swoim ma-
jątkiem osobistym (por. wyrok Sądu Najwyższego  
z 24.08.1967r, II CR 187/67, OSNCP 1968, nr 5, poz. 89; 
odmiennie: wyrok Sądu Najwyższego z 28.10.2003r., I 
CK 201/02 niepubl.). Należy podnieść, że odpowiedzial-
ność z tytułu zobowiązań spółki obejmuje tylko zobo-
wiązania powstałe w czasie, kiedy wspólnicy byli wspól-
nikami spółki cywilnej. Wynika stąd, że wspólnik nie 
odpowiada majątkiem osobistym za zobowiązania po-
wstałe przed jego akcesją do spółki, natomiast rozwiąza-
nie spółki lub wystąpienie z niej wspólnika nie wyłącza 
jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki powsta-
łe w czasie kiedy był jej wspólnikiem. Przystąpienie do 
spółki nowego wspólnika powoduje, iż staje się on odpo-
wiedzialny za zobowiązania spółki powstałe od momen-
tu jego przystąpienia. Natomiast wspólnik występujący 
ze spółki ponosi odpowiedzialność tylko za zobowiąza-
nia spółki wynikające ze zdarzeń zaistniałych w czasie 
kiedy był wspólnikiem. Wspólnik, który ustąpił ze spół-
ki, nie odpowiada za zobowiązania powstałe po tej dacie. 
Nie oznacza to jednak – co oczywiste - zwolnienia go z od-
powiedzialności za zobowiązania powstałe w  czasie, kiedy 
był wspólnikiem.�  Odpowiedzialność wspólników za za-
istniałe w czasie ich uczestnictwa w spółce cywilnej zo-
bowiązania nie wygasa także w razie jej rozwiązania.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną skut-
kuje także  problemami dotyczącymi odpowiedzialno-
ści wspólników za zobowiązania spółki przekształca-
nej. Transformacja ta odbywa się na podstawie art. 26 § 4 
k.s.h. lub na podstawie art. 551 k.s.h. (przekształcenie w 
inną spółkę handlową). Wspólnicy przekształcanej spół-
ki cywilnej ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiąza-
nia powstałe przed dniem przekształcenia według zasad 
określonych w art. 864 k.c. Po dokonaniu przekształcenia 
wspólnicy spółki jawnej odpowiadają, mając na uwadze 
art. 26 § 5 zd. 2 k.s.h., za zobowiązania przekształconej 
spółki cywilnej solidarnie z pozostałymi wspólnikami 
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oraz ze spółką  jawną (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w 
Białymstoku z dnia 12 września 2006 r., I ACa 340/06, 
Sygn. akt publ.: OSAB 2006/2-3/6). Wspólnicy prze-
kształcanej spółki osobowej odpowiadają za jej zobo-
wiązania zaistniałe aż do chwili jej przekształcenia, so-
lidarnie ze spółką przekształcaną przez okres trzech lat 
od dnia przekształcenia (art. 574 oraz 584 k.s.h.). Spół-
ka zostaje przekształcona z chwilą wpisania do rejestru 
(552 k.s.h.). 
Wspólnik spółki jawnej pozwany za jej zobowiązania 
przez wierzyciela spółki, może podnieść zarzuty przysłu-
gujące spółce wobec wierzyciela (art. 35 § 1 k.s.h.), jak 
również te, które przysługują mu osobiście (art. 375 § 1 
k.c.). Zarzuty osobiste wspólników to zarzuty wynikające 
ze stosunku łączącego wierzyciela spółki oraz wspólnika. 
(ex iure proprio). (...) Wierzyciel spółki może unicestwić 
zarzuty osobiste wspólnika jedynie podejmując czynności 
bezpośrednio wzgędem wspólnika.1 Zarzut taki może wy-
magać złożenia oświadczenia woli przez spółkę (art. 35 
§ 2 k.s.h.). Do chwili dokonania tej czynności wspólnik 
może odmówić zaspokojenia wierzyciela. Aby nie do-
chodziło jednak do nadużyć i przewlekania złożenia sto-
sownego oświadczenia woli przez spółkę, art. 35 § 2 k.s.h. 
wyznacza dwutygodniowy termin, biegnący  od chwi-
li kiedy wezwanie wierzyciela doszło do wspólnika spół-
ki jawnej. Po bezskutecznym upływie terminu wspólnik 
lub wierzyciel może wykonać służące mu uprawnienie. 
W przepisach regulujących umowę spółki cywilnej brak 
jest szczególnych norm regulujących  możliwość podno-
szenia przez wspólników zarzutów. Można zatem stwier-
dzić, że zgodnie z postanowieniami art. 375 § 1 k.c., 
wspólnik spółki cywilnej może podnosić zarzuty przy-
sługujące mu osobiście względem wierzyciela, jak rów-
nież te które  ze względu na sposób powstania lub treść 
zobowiązania są wspólne wszystkim dłużnikom.

Postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne wszczęte wobec wspólników 
spółki cywilnej charakteryzuje się  możliwością skiero-
wania przez wierzyciela egzekucji do majątku każdego 
z osobna wspólnika, niektórych z nich bądź wszystkich 
łącznie. Wierzyciel może skierować ponadto egzekucję do 
wspólności łącznej (majątku spółki), przy czym (odmien-
nie do spółki jawnej) nie musi z niego przeprowadzać eg-
zekucji w pierwszej kolejności i dlatego, tylko od  jego 
woli  będzie zależało, czy egzekucja skierowana będzie do 
wspólności łącznej (majątku spółki), do majątków oso-
bistych wspólników czy też do majątków spółki i wspól-
ników łącznie. Podstawą do przeprowadzenia egzekucji  
z współwłasności łącznej jest tytuł egzekucyjny uzyskany 
na podstawie art. 778 k.p.c., a wydany przeciwko wszyst-
1 A. J. Witosz, Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobow-
ych. Zasady naczelne. Wyd. 1, Lexis Nexis, Warszawa 2009r., str. 142.

kim wspólnikom (odmiennie: A. Herbert, Spółka cywil-
na konstrukcja prawna, C.H. Beck, Warszawa 2008 r., str. 
406). 
Wierzyciel wspólnika spółki cywilnej nie może żądać 
zaspokojenia z jego udziału w majątku wspólnym lub  
z udziału w poszczególnych przedmiotach tego majątku 
(art. 863 § 3 k.c.). Na płaszczyźnie procesowej art. 778 
k.p.c. rozstrzyga, że do egzekucji ze wspólnego majątku 
wspólników spółki prawa cywilnego konieczny jest ty-
tuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólni-
kom. Aby jednak nie dochodziło do (najczęściej znacz-
nego) uszczuplenia majątku dłużnika, poprzez wniesie-
nie tegoż majątku do spółki i wyjęcia go spod egzeku-
cji, art. 870 k.c. ustanawia prawo wierzyciela osobiste-
go do wypowiedzenia udziału wspólnika. Na tej zasa-
dzie wierzyciel osobisty uzyskał możliwość zaspokoje-
nia swej wierzytelności z majątku stanowiącego wspól-
ność łączną. Przesłankami wypowiedzenia udziału są za-
jęcie praw wspólnika związanych z rozwiązaniem spółki 
bądź jego z niej wystąpieniem oraz przeprowadzenie w 
ciągu ostatnich sześciu miesięcy  bezskutecznej egzekucji 
z ruchomości wspólnika (art. 870 k.c.). Wypowiedzenie 
umowy spółki następuje na trzy miesiące naprzód, cho-
ciażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Po upły-
wie tego terminu (chyba, że umowa spółki wskazuje ina-
czej) dochodzi do wystąpienia wspólnika ze spółki. Wy-
powiedzenie udziału przez wierzyciela osobistego odby-
wa się w zasadzie w taki sam sposób jak wypowiedzenie 
dokonywane przez samego wspólnika, z tą tylko różnicą, 
że  wierzyciela osobistego nie wiążą przewidziane w umo-
wie spółki ograniczenia zarówno co do samego wypowie-
dzenia, jak i jego warunków (np. wyłączenie prawa wy-
powiedzenia, obwarowanie go dodatkowymi wymagania-
mi lub przedłużenie ustawowego trzymiesięcznego okresu 
wypowiedzenia).2 W sytuacji kiedy dłużnik osobisty nie 
jest już wspólnikiem spółki cywilnej wierzyciel osobisty 
może skierować egzekucję do jego udziału według norm 
ogólnych.
W spółce jawnej dokonujący egzekucji wierzyciel zo-
bowiązany jest do skierowania swego roszczenia  
w pierwszym rzędzie do majątku spółki (dopuszczalne 
jest jednak wniesienie powództwa przeciwko wspólniko-
wi spółki jawnej zanim egzekucja z majątku spółki okaże 
się bezskuteczna). Jeżeli w wyniku prowadzonego prze-
ciwko spółce jawnej postępowania egzekucyjnego, sku-
teczne zaspokojenie wierzyciela okaże się bezskuteczne, 
to na mocy art. 31 § 1 k.s.h. zaktualizuje się subsydiar-
na odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej. Wierzy-
ciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia, podobnie jak 
w przypadku spółki cywilnej, z majątku  osobistego każ-
dego z osobna wspólnika, niektórych z nich bądź wszyst-
kich łącznie. Egzekucja z majątku spółki jawnej może 
stanowić dla wspólnika ostrzeżenie o możliwości skiero-
wania egzekucji z tytułu jego odpowiedzialności (subsy-
diarnej) za zobowiązania spółki, w razie niezaspokojenia 
2 G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, 
M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Komentarz do kodeksu 
cywilnego, księga III, Zobowiązania, tom 2, LexisNexis, Warszawa 2007r., 
str. 738.
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się z jej majątku przez wierzyciela, co biorąc pod uwa-
gę  informacje wspólnika o stanie majątkowym spółki, 
może rodzić chęć wyzbycia się jego osobistego majątku, 
celem usunięcia go spod egzekucji. Aby zapobiegać ta-
kim praktykom i dać możliwość zaspokojenia wierzycie-
lowi w art. 31 § 2 k.s.h. przewidziana została możliwość 
wniesienia powództwa przeciwko wspólnikowi zanim 
egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Pod-
stawą do przeprowadzenia egzekucji z majątków osobi-
stych wspólników jest tytuł egzekucyjny wydany prze-
ciwko spółce jawnej, któremu sąd nadaje klauzulę wy-
konalności, przeciwko  wspólnikowi ponoszącemu od-
powiedzialność za zobowiązania spółki, jeżeli egzeku-
cja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna jak również 
wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezsku-
teczna (art. 7781 k.p.c.). 

Odpowiedzialność małżonka
Należy także wskazać na kwestię relacji majątkowych w 
zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki jaw-
nej pomiędzy małżonkami w sytuacji, gdy wierzyciel kie-
ruje swe roszczenie do majątku wspólnego małżonków,  
z których jeden  jest wspólnikiem spółki jawnej.  Podsta-
wowym przepisem rozstrzygającym możliwość egzekucji  
z majątku wspólnego i rozpatrywanym na płaszczyźnie 
art. 22 i 31 k.s.h. jest art. 41 k.r.o., wskazujący, iż do za-
spokojenia z majątku wspólnego małżonków koniecz-
na jest zgoda drugiego małżonka na zaciągnięcie przez 
spółkę zobowiazania. Bez takiej zgody (art. 41 § 2 k.r.o.) 
wierzyciel będzie mógł dochodzic zaspokojenia tylko z 
majątku osobistego wspólnika, wynagrodzenia za pracę 
lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej dzia-
łalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z 
jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wie-
rzytelność powstała w związku z prowadzeniem przed-
siębiorstwa, także z przedmiotów wchodzących w skład 
tego przedsiębiorstwa.
Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spół-
ce jawnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko 
wspólnikowi tej spółki na podstawie art. 7781 k.p.c. Na 
podstawie art. 787 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu wyda-
nemu przeciwko małżonkowi - wspólnikowi sąd nada 
klauzulę wykonalności przeciwko jego małżonkowi z 
ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku ob-
jętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wyka-
że dokumentem, iżmałżonek wyraził zgodę na dokona-
nie czynności z której wierzytelność dochodzona po-
wstała.   Jednakże sąd nie może nadać klauzuli wykonal-
ności na podstawie art. 787 k.p.c. przeciwko małżonko-
wi tego wspólnika w przypadku braku zgody małżonka 
na zaciągnięcie zobowiązania.  Dla dowiedzenia zgody 
małżonka koniecznym jest, aby wierzyciel wykazał do-
kumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona 
tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czyn-
ności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika 
(art. 787 k.p.c.). Jeżeli wierzyciel nie wykaże za pomo-
cą powyższych dokumentów zgody małżonka to małżo-
nek ten ponosi jedynie ograniczoną odpowiedzialność  
z określonej w art. 41 § 2 k.r.o części majątku wspólnego.

Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spół-
ki cywilnej opiera się na art. 864 k.c. Relacje majątkowe 
wspólnika spółki cywilnej pozostającego w związku mał-
żeńskim określa, podobnie jak w przypadku spółki jaw-
nej, na art. 41 k.r.o., z tą różnicą, że tytuł wykonawczy 
wydawany jest na podstawie art. 778 k.p.c. 

Podsumowanie
Spółka cywilna będąc zobowiązaniem ogółu uczestniczą-
cych w niej wspólników nie posiada, w odróżnieniu od 
spółki jawnej, własnej podmiotowości prawnej. Zawarcie 
umowy spółki cywilnej nie konstytuuje zatem nowego 
bytu prawnego, a stanowi jedynie przejaw woli wspólni-
ków zmierzających do osiągnięcia określonego w umowie 
spółki celu. Potwierdzenie powyższego stanowiska znaj-
duje wyraz w przyznaniu statusu przedsiębiorcy jedynie 
wspólnikom spółki cywilnej a nie samej spółce. Spora-
dycznie jednak na gruncie prawa administracyjnego lub 
podatkowego pojawia się przyznanie tej spółce podmioto-
wości ograniczonej do danej regulacji.1 Spółka jawna uzy-
skuje na podstawie art. 8 k.s.h. prawo do nabywania praw 
i zaciągania obowiązków. Konsekwencją tak określonej 
podmiotowości (lub jej braku) obu spółek są odmien-
ne uprawnienia właścicielskie w zakresie ich majątku  
i skorelowanego z nim obowiązku zaspokojenia wie-
rzyciela spółki z tytułu powstałych zobowiązań spółki. 
Spółka cywilna nie dysponując podmiotowością praw-
ną nie może mieć własnego majątku co skutkuje obcią-
żeniem odpowiedzialnością za jej zobowiązania wszyst-
kich wspólników tej spółki solidarnie, bez ograniczenia 
wysokości tej odpowiedzialności. Tym co odróżnia za-
sadniczo spółkę cywilną od jawnej na płaszczyźnie od-
powiedzialności za jej zobowiązania jest subsydiarność 
odpowiedzialności wspólników spółki jawnej. W przy-
padku spółki jawnej wierzyciel musi swe żądanie skie-
rować w pierwszej kolejności do majątku spółki i dopie-
ro wobec braku zaspokojenia swego roszczenia może do-
chodzić wierzytelności z majątków osobistych wspólni-
ków, którzy odpowiadają wobec niego bez ograniczenia 
całym swym majątkiem osobistym. W spółce cywilnej 
wierzyciel nie ma obowiązku kierowania roszczenia w 
pierwszym rzędzie do majątku wspólnego wspólników, 
dlatego może swe żądania kierować od razu do mająt-
ku wspólnika, kilku z nich bądź też do wszystkich wspól-
ników. W obu spółkach zobowiązania osobiste wspólni-
ków nie podlegają odpowiedzialności spółki. Różnice w 
zakresie odpowiedzialności z tytułu zobowiązań spółki 
wynikają także z różnego sposobu powstawania obu spó 
łek, a ściślej z niejako dwuetapowego powstawania spółki 
jawnej. Skutkuje to wyróżnieniem kategorii osób działa-
jących w imieniu spółki po jej zawiązaniu i wspólników. 
Ci pierwsi odpowiadają za zobowiązania spółki podob-
nie jak wspólnicy spółki cywilnej, a więc tylko solidar-
nie. Obie spółki różnicuje również także odmienna od-
powiedzialność w razie przystąpienia nowego wspólni-
ka. W spółce jawnej ponosi on odpowiedzialność za zo-
bowiązania  spółki powstałe przed jego przystąpieniem, 
co jest wykluczone w spółce cywilnej.

1 Sz. Ciarkowski, Spółka jawna - powstanie, zarządzanie, 
przekształcanie. Komentarz, przykłady, wzory. ODDK 
Sp. z o.o., Gdańsk 2007r., str. 21.
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Spostrzeżenia
Spółka cywilna stanowiąc umowę zobowiązaniową, na-
zywana jest spółką ze względu na oparcie jej konstruk-
cji na konglomeracie wspólników ją tworzących. Jeżeli 
uznawać tylko zobowiązaniowy charakter spółki cywil-
nej to należy przyjąć, że dotychczas istniejąca regulacja 
prawna jest w pełni wystarczająca i nie powinna być mo-
dyfikowana. Można jednak rozważyć fakt funkcjonowa-
nia spółki cywilnej na prawnym tle spółek handlowych, 
stanowiących punkt odniesienia dla tej umowy. 
Należy zauważyć, że zasadniczym elementem różnicują-
cym spółkę cywilną i jawną jest  podmiotowość. Konse-
kwencją braku spółki cywilnej podmiotowości prawnej 
jest niemożliwość nabycia własnego majątku. Zaletą spół-
ki cywilnej jest jej prostota i szybkość powstawania. Pod-
stawowym minusem działalności w formie spółki cywilnej, 
jaki zaobserwowac można w praktyce, jest niski stopień 
zaufania kontrahentów do osób działających w tej formie.1 
W związku z tym powstaje pewna wątpliwość dotyczą-
ca tego, czy w umowie spółki cywilnej nie powinien zo-
stać wskazany pewien majątek osobisty wspólników. Stan 
majątkowy wspólników odpowiadających za zobowiąza-
nia spółki ma istotne znaczenie dla jej kontrahentów. 
Wzmacnia zaufanie do spółki cywilnej poprzez wska-
zanie (ujawnienie) ustalonego przez wspólników mająt-
ku. Wskazanie takiego majątku powinno być ujawnione 
oczywiście obok wnoszonych przez wspólników wkła-
dów.  Zgodnie z art. 861 § 1 k.c. wkład wspólni-
ka może polegać na  wniesieniu do spółki własności lub 
innych praw albo na świadczeniu usług. O ile wniesie-
nie do spółki własności określonej rzeczy ma dla kontra-
henta wymierne znaczenie, to w szczególności wniesie-
nie wkładu w postaci świadczonych usług może rodzić 
wątpliwości co do stanu majątkowego wspólników odpo-
wiadających za zobowiązania spółki cywilnej. Wskazany 
majątek nie musiałby obejmować całości majątku każde-
go ze wspólników, a jedynie takie części, które wg. wspól-
ników uzasadniają zawarcie umowy przez kontrahen-
ta spółki, stanowiąc niejako dla niego widoczne zabez-
pieczenie własnego świadczenia, bądź taką część, która 
według wspólników jest wystarczająca do prowadzenia 
działalności danego typu. Wysokość wskazanego mająt-
ku wspólnicy powinni określać według własnego uzna-
nia. Wspólnicy mogliby także ustalić, iż  wysokość wska-
zanego majątku wynosi zero. Wspólnicy byliby przy tym 
zobligowanymi do wskazania majątku w umowie spół-
ki (także zerowego), co jednak nie oznaczałoby oczywi-
ście nałożenia na nich obowiązku posiadania jakiegokol-
wiek majątku.
Wskazanie w umowie takiego majątku nie miałoby zna-
czenia dla nieograniczonej i solidarnej odpowiedzial-
ności wspólników wynikającej z umowy spółki cywil-
nej. Stanowiłby on jedynie pewien sposób zabezpiecze-
nia poprzez danie w ten sposób zapewnienia przyszłe-
mu wierzycielowi, iż wspólnicy dysponują  jakimkolwiek 
majątkiem. Takie postanowienie umowne nie tworzyło-
by zatem odrębnego majątku spółki cywilnej, nie powo-
1 Tamże, str. 22.

ływałoby również nowego bytu prawnego. Celem powyż-
szego rozwiązania byłoby zwiększanie zaufania do spółki 
cywilnej, a poprzez to popularyzację spółek cywilnych. 
Prostsza i tańsza forma spółki cywilnej o wskazanym  
w umowie majątku wspólników, pozwoliłaby skuteczniej 
realizować nieskomplikowane stosunki prawne, dla któ-
rych przecież była przewidziana, wzmacniając przy tym 
zaufanie kontrahenta, a co za tym idzie pewność obrotu 
gospodarczego. Takie rozwiązanie nie generowałoby tak-
że żadnych dodatkowych kosztów po  stronie spółki cy-
wilnej, a mogłoby je ograniczyć po stronie kontrahenta 
spółki (poprzez ograniczenie kosztów weryfikacji mająt-
kowej do wskazanego majątku, jeżeli byłoby to wystar-
czające dla kontrahenta). Można powyższemu zarzucić, 
że to na stronach stosunku zobowiązaniowego ciąży obo-
wiązek sprawdzenia stanu majątkowego strony przeciw-
nej, tak aby umożliwiał on albo rzeczywiste wywiązanie 
się z zawartej umowy albo naprawienie wynikłej szkody. 
Weryfikacja taka może nie być jednak zbyt prosta, biorąc 
pod uwagę np. słabą znajomość kontrahenta, lub opła-
calna, uwzględniając konieczność poszukiwania mająt-
ku wspólników. 
Z drugiej strony nieskomplikowany stosunek praw-
ny, często ograniczający się do jednorazowej czynności 
prawnej nie zwiększa motywacji do zawarcia stosunku 
zobowiązaniowego. Wręcz przeciwnie, niepewność co 
do stanu majątkowego odpowiedzialnych za zobowiąza-
nia spółki wspólników może uzasadniać odstąpienie od 
dokonania czynności ze spółką cywilną, w szczególności 
gdy jej wkłady polegają np.: na świadczeniu usług. Bio-
rąc pod uwagę także stosunki pomiędzy spółką cywilną  
a  jej kontrahentem takie rozwiązanie może być korzyst-
ne dla spółki cywilnej choćby ze względu na np.: wydłu-
żenie terminów płatności (spółka mając widoczny mają-
tek wspólników staje się pewniejszym partnerem). 
Należy podkreślić, że zarówno spółka cywilna jak i spół-
ka jawna w obecnym stanie prawnym realizują posta-
wione przed nimi zadania, a sprawność tych konstrukcji 
znajduje wyraz w powoływaniu ich do życia przez wspól-
ników zmierzających do osiągnięcia określonego w umo-
wie spółki celu. 

SUMMARY
This article concerns the question of liability of share-
holders for an obligation of registered partnership and 
a civil partnership. Some similarities occurring betwe-
en them arise from a common historical source of both 
companies. Key issues on the basis of liability of share-
holders is its solidarity and subsidiary character. The pa-
per also contains observations on the property-marital 
relationship of the partner in charge of obligations of 
the company, as well as the author’s remarks on share-
holders’ liability in the civil partnership and registered 
partnership.
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Wizerunek to jedno z podstawowych dóbr oso-
bistych. Dane osobowe to z kolei elementy sze-
roko rozumianej ochrony prawa do prywatno-

ści. Wizerunek chroniony jest przepisami prawa cywil-
nego oraz przepisami ustawy o prawie autorskim1. Dane 
osobowe chronione są poprzez stosowne normy ustawy 
o ich ochronie2.
Do naruszeń wizerunku i innych dóbr osobistych do-
chodzi z podobną częstotliwością co do naruszeń usta-
wy o ochronie danych osobowych. To co znamienne, to 
fakt, że stosunkowo rzadko można spotkać się z ochro-
ną wizerunku, czy ogólnie dóbr osobistych przyjmując za 
podstawę causa iustitia ustawy o ochronie danych osobo-
wych. Warto zatem bliżej przyjrzeć się konstrukcji praw-
nej wizerunku rozumianego poprzez pryzmat danych 
osobowych i ich ochrony, celem ukazania podobieństw 
pomiędzy dwiema instytucjami sfery prywatności – do-
brami osobistymi i danymi osobowymi.

1. Wizerunek. Wizerunek jako 
dobro osobiste.

Przed przejściem do zasadniczych rozważań, zwykło 
się sięgać do lingwistycznych fundamentów. Słow-
nik języka polskiego wskazuje zatem na odniesie-

nia pojęcia „wizerunek” do języka niemieckiego - visie-
rung3.  Jak podają autorzy takich słowników, słowo to 
oznacza nie tylko podobiznę, portret, obraz, ale także, co 
istotne, wyobrażenie na temat danej osoby. Podobnie – 
erscheinungsbild – oznaczające wygląd człowieka oraz 
wszystkie jego cechy charakterystyczne, za pomocą któ-
rych jest rozpoznawalny4.
Badając szerokie rozumienie językowe tego pojęcia na-
leży zwrócić uwagę, że jakiekolwiek próby definiowania 
„wizerunku” częstokroć odnoszą się do warstwy zmysło-
wej i empirycznej rozumienia tego pojęcia. 
U progu rozważań wskazać nadto trzeba, że wizerunek 
nie został pominięty przez nauki nie-prawnicze, gdzie 
choćby na gruncie politologii pisze się, przytaczając za J. 
Zielińskim, że wizerunek to pewnego rodzaju wyobraże-
nie jakie funkcjonuje w społeczeństwie, które często od-
biega od rzeczywistości, nie jest szczegółowe ani dokład-
ne5. Dalej wizerunek jest tłumaczony jako zbór pewnych 
cech takich jak: charakter wypowiedzi, zachowania, wy-
glądu, kontaktów z innymi podmiotami.
To co ciekawe, w nawiązaniu do powyższego - judyka-

1 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. Dz. U. 1994r. 
Nr 24 poz. 83.
2 Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.07.1997r. Dz. U. 1997 Nr 133 
poz. 883
3 Pod red. E. Sobol, Słownik wyrazów obcych, Warszawa 1997r
4 Za J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 
2009r. s. 27
5 J. Zieliński, Wizerunek polityka, Winter – wiadomości internetowe, 
1998r.

tura w swych orzeczeniach6 w zakres pojęcia wizerun-
ku włączyła mowę ciała, intonację głosu, sposób bycia i 
przekazania informacji, ubiór, postawę – kształt sylwetki 
i sposób poruszania się, gesty, mimikę twarzy. 
Politolodzy dokonali swego rodzaju utożsamienia wize-
runku i prestiżu. 

Prekursorem dzisiejszego, w tym prawniczego, rozumie-
nia wizerunku był portret, przez wiele stuleci cieszący się 
niesłabnącym zainteresowaniem, tak dużym, że nawet  
rozwinęła się osobna gałąź sztuki malarskiej, mianowicie 
malarstwo portretowe. Z czasem technika wygenerowa-
ła nową metodę powstawania portretu – fotografię. Wła-
śnie ona legła u podstaw dzisiejszego rozumienia wize-
runku. Jej prekursorem był w XIX w. francuski malarz L. 
J. Daguerre7.  Samej fotografii nadano wartość dokumen-
tacyjną, jako zapisu wizerunku człowieka. Właśnie wte-
dy w literaturze nauk prawnych uważało się, że wizeru-
nek, to zwłaszcza twarz danej osoby fizycznej.

W tym kontekście należy przytoczyć pierwsze próby 
jego prawnego definiowania. S. Ritterman8 wyjaśnia, iż 
jest to wizerunek pewnej osoby, głowy albo całej posta-
ci, który indywidualizuje tę właśnie osobę, jako daną jed-
nostkę fizyczną. Do tej koncepcji przychylił się K. Ste-
faniuk9. W kolejnych próbach definiowania wizerunku, 
należy wskazać na okres, w którym zaczęto posługiwać 
się zwrotem wskazanym przez S. Grzybowskiego10, któ-
ry podnosił, że jest to dobro osobiste, którego popraw-
ną nazwą jest „obraz fizyczny”. Obraz obejmujący z jed-
nej strony rysy twarzy, ale również inne cechy indywi-
dualizujące daną osobę i w ten sposób stanowi podobi-
znę dobra osobistego. W zbliżony sposób pojęcie wize-
runku definiował również J. Błeszyński przesądzając, że 
to „cały obraz fizyczny umożliwiający zidentyfikowanie 
danej osoby”11. 

Można stwierdzić zatem, że początkowo rozumienie wi-
zerunku skupiło się na portrecie, który jako dzieło pla-
styczne był za razem podobizną dobra osobistego, o czym 
mówiła ustawa o prawie autorskim z 1952r. wskazując, że 
„portret jest materialnym ucieleśnieniem wizerunku” 12. 
Nowe elementy w pojęciu wizerunek podkreśliła E. Woj-
nicka wskazując, że wizerunek to cechy człowieka, które 

6 Orzeczenia SN z 30. 10. 2003r.; SN z 27. 02. 2003r.; S.A. Gdańsk z 21. 06. 
1991r. Legalis – system informacji prawnej
7 L. J. Daguerre, francuski malarz XIX w. który w sposób nowatorski 
wykorzystał działanie światła w tworzeniu portretu, stając się jednocześnie 
prekursorem fotografii
8 Za J. Balcarczyk  S. Ritterman, Komentarz do ust. o prawie autorskim, 
Kraków 1937r. s.120
9 K. Stefaniuk, Naruszenie prawa do wizerunku przez rozpowszechnianie 
podobizny, PiP 1970r. z. 1 s.64
10 S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957r. s 95
11 J. Błeszyński, Prawo autorskie, Warszawa 1988r. s.155
12 Ustawa o prawie autorskim z 10.07.1952r.
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są dostrzegalne i fizyczne jednocześnie, tak że pozwalają 
na identyfikację takiego podmiotu wśród innych osób1.  
Nie można pominąć również pojęcia wskazanego w obo-
wiązującej ustawie o prawie autorskim i prawach po-
krewnych2 która w art. 81 posługuje się słowem „wizeru-
nek” w miejsce dotychczasowego pojęcia portret, nada-
jąc mu tym samym zdecydowanie szersze znaczenie. Co 
ciekawe, wizerunkowi przypisano znaczenie podobizny 
uznając, że wizerunek to „wytwór niematerialny, który 
za pomocą środków plastycznych przedstawia podobi-
znę danej osoby” o czym pisali J. Barta i R. Markiewicz3. 

Wśród wielu orzeczeń sądowych odnoszących się do wi-
zerunku, szczególną uwagę zwraca wyrok Sądu Najwyż-
szego4, gdzie teza w całości w sposób rzadko spotyka-
ny odnosi się do pojęcia wizerunku w ujęciu szerokim. 
Otóż wizerunek to racje jakie prezentuje dana osoba, 
forma ich prezentacji, zachowanie się na forum ogólno-
społecznym – zwłaszcza w przypadku osób publicznych, 
charakter i kultura osobista takiej osoby5. Kolejnym ro-
zumieniem, które wnosi pewnego rodzaju doprecyzowa-
nie tego czym jest wizerunek, jest ten wyrok Sądu Naj-
wyższego6 w którym stwierdza on, iż: „wizerunek, poza 
dostrzegalnymi dla otoczenia cechami fizycznymi, two-
rzącymi wygląd danej jednostki i pozwalającymi – jak się 
określa – na jej identyfikację wśród innych ludzi może 
obejmować dodatkowe utrwalone elementy (...) jak cha-
rakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowa-
nia z otoczeniem. Wymienić tu choćby można często po-
dawany w literaturze przykład Charlie Chaplina7, któ-
ry w sposób ilustruje oddaje myśl powyższego orzecze-
nia SN.
O szerokim rozumieniu wizerunku wspomina ostatnio 
również J. Sieńczyło-Chlabicz zwracająca uwagę, że de-
finicja interpretowanego zwrotu obejmuje wszystkie ele-
menty identyfikujące daną jednostkę jako konkretną 
osobę fizyczną, łącznie z bezwzględnie wymaganą cechą 
rozpoznawalności, która w ocenie autorki jest przesłan-
ką przyznania uprawnionemu środków ochrony prawnej 
celem ochrony prawa do wizerunku8.
Co zatem istotne, wizerunek rozumiany a priori jako 
portret - w swych próbach definiowania, poprzez szereg 

1 E.Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, ZNUJ 
PWiOWI 1990r. 56 s. 107.
2 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. Dz. U. 1994r. 
Nr 24 poz. 83
3 J.Barta i R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Komentarz,, 
Kraków 2005r. s.628
4 SN orzeczenie Izby Cywilnej z 30.10.2003r. o sygnaturze IV CK 149/02, 
system informacji prawnej Legalis
5 SN wyrok z 14. 10. 2003 CK IV 149/02 system informacji prawnej Legalis
6 SN orzeczenie Izby Cywilnej z 20.05.2004r. w sprawie o sygnaturze II CK 
330/03, system informacji prawnej Legalis
7 J.Barta i R. Markiewicz, Wokół prawa do wizerunku, ZNUJ PWiOWI 
2002, 80, s. 12
8 J. Sieńczyło-Chlabicz, Rozpowszechnianie wizerunku osób powszechnie 
znanych, Przegląd Prawa Handlowego 2003r. nr 9

czynników mających wpływ na jego znaczenie jak np. 
technologia oraz uwarunkowania społeczne, przeszedł 
swoistą ewolucję, i uzyskał status fotografii. 

W dalszej kolejności wizerunkowi jako takiemu zaczęto 
przypisywać szerszy katalog rozumienia (przyjmując, że 
portret czy fotografia odnosiły się tylko do rysów twarzy, 
tj. ujęcie węższe), przypisując mu inne, dodatkowe ele-
menty, nie dające się odzwierciedlić plastycznie. Przesą-
dzają one o możliwości identyfikacji danej osoby, już nie 
tylko za pomocą utrwalonego obrazu twarzy, ale jedno-
cześnie poprzez zespół innych charakterystycznych ele-
mentów jak np. charakterystyczna postawa, ubiór, ta-
tuaże, sposób poruszania się, mówienia a nawet zacho-
wania i kontaktowania się ze światem zewnętrznym czy 
forma prezentacji własnych racji; które to przesądzają o 
trafnej identyfikacji tej danej konkretnej jednostki na tle 
pozostałych podmiotów, co ostatecznie zostało usank-
cjonowane wcześniej wspomnianymi orzeczeniami Sądu 
Najwyższego.

Jak widać z powyższych rozważań, trudne jest stwo-
rzenie jednej, skonkretyzowanej i niejako zamkniętej, 
definicji pojęcia „wizerunek”. Podnosi się, że najbar-

dziej istotne jest rozumienie tego pojęcia poprzez pry-
zmat katalogu dóbr osobistych. Przepis art. 23 stanowi: 
„Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności (...) wi-
zerunek (...) pozostają pod ochroną prawa cywilnego 
niezależnie od ochrony przewidzianej w innych prze-
pisach.”9 W tym kontekście na uwagę zasługuje również 
wyrok Sądu Najwyższego10, który odnosił się do pojęcia 
„wizerunek” jako do jednego z dóbr osobistych przyzna-
jący mu tym samym jednoznacznie status dobra osobi-
stego. 
Późniejsze regulacje oraz zmiany i nowelizacje ustawy 
kodeks cywilny11, w art. 23 na miejscu siódmym wy-
mieniały „wizerunek” jako dobro osobiste, podlegające 
ochronie prawnej. Jest to o tyle istotne, że katalog dóbr 
osobistych jest katalogiem otwartym, co oznacza, iż znaj-
duje się tu miejsce dla wielu innych rodzajów dóbr oso-
bistych, często funkcjonujących  jedynie w sposób doro-
zumiany. W takim ujęciu, wizerunek znalazł się wśród 
dóbr osobistych dotyczących stanu cywilnego człowieka 
oraz nietykalności gwarantowanych przez samą Konsty-
tucję – art. 50 Konstytucji12.

Jedną z pierwszych prób zestawienia  tych obu istotnych 
definicji – dóbr osobistych i wizerunku, przeprowadziła 

9 Kodeks Cywilny z 23.04.1964r. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm
10 SN wyrok z 26. 01. 1982r. I CR 418/81 system informacji prawnej 
Legalis
11 Kodeks Cywilny z 23.04.1964r. Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. 
zm
12 Konstytucja RP z 02. 04. 1997r.
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T. Grzeszak. Wykazała, że naruszenie prawa do wize-
runku „w praktyce oznacza naruszenie innego dobra (...) 
tyle, że za pośrednictwem wizerunku (...) albo samych 
interesów majątkowych portretowanego. (...) Prawo do 
wizerunku definiowane jest ze względu na przedmiot, 
stanowiący dobro niematerialne, ale nie będące warto-
ścią samą w sobie”1. Z kolei A. Wojciechowska oparła 
się na doktrynie i ujęła konkluzyjnie powyższą materię 
stwierdzając, że „poszczególne dobra osobiste posiada-
ją zwykle swój materialny (rzeczowy) substrat. Jego cha-
rakter bywa różnorodny i wpływa na konkretny kształt 
dobra osobistego”2, jak np. właśnie wizerunek.
Normy prawa autorskiego rozwinęły z kolei interpretację 
oraz zakres rozumienia ochrony prawnej utrwalenia wi-
zerunku, jednocześnie przesądzając o statusie tej  regula-
cji jako szczególnej dla normy prawa autorskiego w sto-
sunku do regulacji generalnej normy prawa cywilnego.
To co niezmiernie istotne, regulacja art. 81 ustawy o pra-
wie autorskim3 wpisuje się w art. 23 kodeksu cywilnego 
na zasadzie logicznej korelacji. Zasadne zatem jest twier-
dzenie, że uprawnienia przewidziane w aktach prawnych 
takich dziedzin prawa jak właśnie prawo autorskie czy 
prawo wynalazcze,  nie uchybiają przepisom kodeksu cy-
wilnego. Określenie wzajemnych relacji w/w przepisów 
prawa, jest takie jak lex specialis – art. 81 ustawy o pa-
wie autoskim, do lex generalis – kodeksu cywilnego. Co 
więcej A. Matlak opierając się na wykładni systemowej i 
celowościowej stwierdził, że termin wizerunek powinien 
być rozumiany tak samo na gruncie art. 81 ustawy prawo 
autorskie jak i art. 23 kodeksu cywilnego4.

2.Dane osobowe a dobra osobi-
ste.

W okresie sprzed wejścia w życie przepisów usta-
wy o ochronie danych osobowych, czyli do 
sierpnia 1997r. dane osobowe były niemalże 

utożsamiane z dobrami osobistymi i jako takie nie po-
siadały odrębnego bytu prawnego5. Samo pojęcie danych 
odnosiło się jedynie do statystyki publicznej obejmując 
te dane, które dotyczyły sytuacji i życia osób fizycznych6.
Warto zaznaczyć, że w przepisach europejskich, któ-
re bezpośrednio oddziaływały na naszą krajową regula-
cję normatywną7, za dane osobowe były uznawane infor-

1 Za J. Balcarczyk, T. Grzeszak, Prawo do wizerunku i korespondencji, 
Warszawa 2007r. s.541.
2 Za J. Balcarzczyk, A. Wojciechowska, Czy autorskie dobra osobiste są 
dobrami osobistymi prawa cywilnego? KPP 1994r. z. 3. s. 376.
3 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. Dz. U. 1994r. 
Nr 24 poz. 83
4 J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 
2009r s. 25-27
5 M. Polok, Bezpieczeństwo danych osobowych, Warszawa 2008r. s. XXV
6 A. Drozd, Pojęcie danych osobowych – uwagi wstępne, P. Fajgielski (pod 
redakcją), Ochrona danych osobowych w Polsce ...i, KUL Lublin 2008r. 
s.21
7 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona Danych Osobowych 
Komentarz, Zakamycze Kraków 2004r.   s. 17

macje dotyczące konkretnej osoby lub takiej osoby, któ-
rą można było zidentyfikować, poprzez możliwość usta-
lenia jej tożsamości8.
Głównym aktem normatywnym prawa polskiego, prze-
sądzającym o tym czym są dane osobowe, jest ustawa o 
ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r.9, któ-
ra w art. 6 ustala że danymi osobowymi są: „wszelkie in-
formacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zi-
dentyfikowania osoby fizycznej”. W ust.2 precyzuje się, 
że chodzi o możliwość określenia tożsamości tej osoby 
„bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez po-
wołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kil-
ka specyficznych czynników określających jej cechy fi-
zyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturo-
we lub społeczne.”
Definicja ta wskazuje, że w pojęciu „dane osobowe” 
mieszczą się zatem10 wszelkie informacje, dotyczące zi-
dentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji, osoby fi-
zycznej.
Wartym przytoczenia jest, że jeśli chodzi o zwrot „wszel-
kie informacje” – został on użyty przez ustawodawcę ce-
lowo i jest szeroko rozumiany. W takim kontekście obej-
muje on informacje językowe – jako te, które są najdo-
skonalszą metodą i wyrazem przekazu informacji w spo-
łeczeństwie11. Nie można pominąć jednak informacji 
określanych w sposób pozajęzykowy, wszak te informa-
cje dają również bardzo istotną możliwość zakwalifiko-
wania informacji o charakterze językowym do kategorii 
danych osobowych12.  
Wśród informacji pozajęzykowych niezwykle ważna rola 
przypada tym, które zostają utrwalone za pomocą dźwię-
ku lub obrazu13. Podążając tą myślą, nie sposób zapo-
mnieć o informacjach utrwalonych za pomocą odcisków 
palców, układu twarzy, rzutu siatkówki oka itp., które 
ogólnie nazywamy danymi biometrycznymi.
Możliwości identyfikacyjne mają kluczowe znaczenie dla 
właściwego rozumienia bytu prawnego danych osobo-
wych. Wszak od nich, od tego w jaki sposób dochodzi o 
identyfikacji lub jak potwierdza się identyfikację, można 
bezpośrednio – albo i pośrednio, o czym mówi ustawa – 
określić ich właściciela. Najczęściej będzie tu chodziło o 
osobę fizyczną, ale warto zaznaczyć, że zarówno Dyrek-
tywa 95/46 WE14 i Konwencja nr 198 RE15, przewidują 
możliwość rozszerzenia ochrony danych osobowych na 

8 Knwencja RE Nr 108 z 28.01.1981r. zbiór aktów prawnych GIODO
9 Ustawa o ochronie danych osobowych  z 29.07.1997r. Dz. U. 1997 Nr 
133 poz. 883
10 P. Fajgielski (red.), Ochrona danych osobowych w Polsce z perspektywy 
dziesięcioleci, KUL Lublin 2008r. str.20
11 P. Fajgielski (red.), Ochrona danych osobowych w Polsce ...i, KUL 
Lublin 2008r. s. 22
12 j.w.
13 Za P. Fajgielskim Pkt. 14 preambuły i art. 33 Dyrektywy 95/46/WE, j.w.
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z 1995r. Dz. 
WE. L.281/31 23.11.1995r.
15 Konwencja nr 108 Rady Europy z 28.01.1981r. zbiór aktów prawnych 
GIODO
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krąg podmiotów innych niż osoby fizyczne1.  
Owa identyfikacja może mieć różną formę, pomocne jest 
tu orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
który wskazał, że ustalenie tożsamości osoby fizycznej 
nie musi odbywać się za pomocą nazwiska, a wystarczą 
inne okoliczności pozwalające określić tą osobę w spo-
sób niepowtarzalny2. Będzie to np. zdjęcie takiej osoby, 
na którym za pomocą uwiecznionego w ten sposób wize-
runku, będziemy mogli określić tożsamość tejże osoby, a 
tym samym dokonamy jej identyfikacji. Uproszczeniem 
byłoby zatem stwierdzenie, że jeżeli nie można od razu 
ustalić tożsamości konkretnej osoby, to niejako również 
od razu nie mamy do czynienia z danymi osobowymi3.
Jeśli wspomnieć o możliwości bezpośredniej identyfika-
cji należy wyjaśnić, iż idzie tu o takie informacje, na pod-
stawie których można odróżnić daną osobę od pozosta-
łych, bez konieczności pozyskiwania i stosowania jeszcze 
innych informacji4 - i to tu właśnie zakwalifikujemy np. 
wizerunek, o którym w niniejszym artykule.
Ustawodawca przesądza, że podmiotem regulacji, a za-
razem elementem niezbędnym zasadności regulacji da-
nych osobowych jest osoba fizyczna, której dane są przy-
pisane. W takim kontekście dane osobowe zawierają 
swój byt prawny w dobrach osobistych – gdzie nie wy-
czerpując ich kompleksowego znaczenia, zawierają się w 
ich katalogu. Dobra osobiste z kolei stanowią szczególnie 
chronioną kategorię prawa do prywatności5.

Co się tyczy dóbr osobistych, ich geneza sięga Pol-
ski powojennej i dekretu z listopada 1945r. „Pra-
wo osobowe”6. Dekret ten funkcjonował do roku 

1948 czyli do ogłoszenia projektu kodeksu cywilne-
go, który sformułował zapisy dotyczące dóbr osobistych 
opartych na podstawie interesu i jego naruszenia, nie po-
sługując się jeszcze jednak wprost zwrotem „dobra oso-
biste” czy „dobra osobowe”. Takie zwroty, pojawiły się 
dopiero w roku 1961, po dyskusji publicznej, w kolejnym 
projekcie kodeksu cywilnego7, gdzie w art. 22 znalazła się 
następująca norma prawna: „Dobra osobiste człowieka 
(...) pozostają pod ochroną prawa cywilnego”. 
Obecna regulacja prawna w kodeksie cywilnym z 1964r. 
w art. 23 wskazuje, że kodeks cywilny wymienia pewne 
dobra osobiste, ale jednocześnie uznaje się katalog dóbr 
osobistych za pewną z góry zamierzoną typologię – me-
todologicznie jednak różną od klasyfikacji, wszak meto-
da typologiczna nie niesie za sobą konsekwencji w posta-

1 M. Polok, Bezpieczeństwo danych osobowych, Warszawa 2008r. s. IX
2 Za P. Fajgielskim por. pkt. 27 Uzasadnienia Wyroku ETS z 6 listopada 
2003r., C-101/01 Bodil Lindqvist
3 P. Kral, Dane osobowe w firmie, instrukcja przetwarzania, Gdańsk 2009r. 
s. 7.
4 Dokument roboczy WP 136, s. 13
5 M. Polok, tamże....s.26
6 Dz U z 1945 r.; nr 40, poz. 223.
7 Projekt kodeksu cywilnego, Warszawa 1961r.

ci cech rozłączności czy zupełności8. 
Terminy wymienione w art. 23 są dookreślane przez ju-
dykaturę, która przy kształtowaniu swej wykładni opie-
ra się również na wartościach, ocenach społecznych, nie 
pomijając kształtujących się tendencji i poglądów.

Przyjmując ponadto punkt widzenia A. Woltera można 
stwierdzić, że dobra osobiste to pewne określone warto-
ści związane ściśle z jednostką ludzką, rozumiane jako 
indywidualne wartości świata uczuć i stanu psychiczne-
go człowieka9. Tę definicję można potraktować jako łącz-
nik, o swoistym genetyczno – normatywnym charakte-
rze prawnym, powiązań występujących pomiędzy dobra-
mi osobistymi i danymi osobowymi.

Reasumując, szczególną pozycję w omawianiu powiązań 
między dobrami osobistymi a danymi osobowymi oraz 
tym samym ich ewolucji, ma Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej z 1997r, która bezpośrednio w art. 47 mówi 
o ochronie prywatności oraz jednocześnie w art. 51 limi-
tuje prawo państwa do zbierania informacji o obywate-
lach10. To właśnie o takim powiązaniu między ochroną 
prawa do prywatności a ochroną danych osobowych pi-
sał A. Mednis stwierdzając, że dane osobowe, ich ochro-
na, stanowią szczególną formę prawa do prywatności11. 
Ustawa o ochronie danych osobowych tworzy swą regu-
lację prawną na fundamencie prawa do prywatności oraz 
ochrony sfery wolności praw jednostki, czego bezpo-
średnim odzwierciedleniem jest art. 27 ustawy12.
Stwierdzić należy zatem, że dane osobowe zostały wyin-
terpretowane spośród dóbr osobistych, a w wyniku legi-
slacyjnej ewolucji otrzymały status niezależnie chronio-
nej instytucji prawnej. 

3. Ochrona wizerunku czy-
li ochrona danych osobowych. 
Naruszenia.

Prawo do prywatności zagwarantowane w art. 47 
Konstytucji13 stanowi podstawę dla aktów nor-
matywnych, które dotyczą dóbr osobistych oraz 

ochrony danych osobowych. To właśnie ten artykuł Kon-
stytucji przesądza gwarancje dla ochrony prawnej życia 
prywatnego osób fizycznych. 
8 E. Dobrodziej, Ochrona dóbr osobistych, Bydgoszcz 2003r., s. 21 - 25
9 A. Wolter, J Ignatowicz, K Stefaniuk; Prawo cywilne zarys części ogólnej, 
Warszawa 2001r., s. 182
10 M. Polok, tamże.... s. 15.
11 za M. Polok j.w. Por. A. Mednis, Prawna ochrona danych osobowych, 
Warszawa 1995r. s. 5
12 M. Polok, tamże .... s.15.
13 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r.
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Przepisy o ochronie danych osobowych są szczególnie 
związane z ochroną dóbr osobistych, które z kolei są ele-
mentem składowym prawa do prywatności1. Problemem 
jednak pozostaje to na ile można posiłkować się przepi-
sami ustawy o ochronie danych osobowych przy ochro-
nie wizerunku. 
Brak jest w ustawodawstwie definitywnych, prostych, 
odniesień ochrony wizerunku do ochrony danych oso-
bowych, ale tym samym nie następuje tu wykluczenie ta-
kiej możliwości. 
Konwencja nr 108 RE2 stanowi że dane osobowe to 
wszelkie informacje o określonych lub dających się okre-
ślić osobach fizycznych, a art. 6 ust. 2 ustawy precyzu-
je, że chodzi o możliwość bezpośredniego lub pośrednie-
go określenia tożsamości osoby fizycznej i to właśnie ten 
przepis ma podstawowe znaczenie dla interpretowania 
wizerunku na gruncie ustawy o ochronie danych osobo-
wych.
Obecnie, jak już wspominałem, wizerunek jest rozumia-
ny szeroko (przypominając): - jako sylwetka, podobizna 
danej osoby, która musi posiadać walor rozpoznawalno-
ści i wyrazistości ujęcia, tak aby dostrzegalne były cechy 
indywidualne danej osoby, dla niej charakterystyczne3. 
W oparciu zatem o wnioskowanie indukcyjne, przebie-
gające według schematu: dane osobowe to informacje 
pozwalające na identyfikację danej osoby fizycznej; wi-
zerunek to m. in. elementy pozwalające na rozpoznanie 
(identyfikację) danej osoby; uprawnione jest zatem wy-
prowadzenie wniosku, że wizerunek posiada walor in-
formacji, dającej możliwość określenia osoby fizycznej. 
Innymi słowy – wizerunek jest informacją, mającą do-
niosłość prawną na gruncie danych osobowych.
Warto w tym miejscu posłużyć się myślą A. Mednisa, 
który pisał że ochrona danych osobowych stanowi wy-
specjalizowaną postać prawa do prywatności a co się z 
tym wiąże dotyczy to prywatności informacyjnej, czyli 
takiej w której jednostka ma możliwość nieograniczo-
nej kontroli treści i obiegu informacji jej dotyczących4. 
Oczywiście, nie można negować tego, iż istnieją sytu-
acje, w których uzasadniona jest konieczność udostęp-
nienia danych. 

Przyjmując za podstawę poruszone w niniejszym 
artykule zagadnienia należy stwierdzić, że ochro-
na prawna z mocy ustawy o ochronie danych oso-

bowych dotyczy wszelkiego rodzaju informacji mających 
na celu pośrednią lub bezpośrednią identyfikację osoby 

1 J. Braciak, Prawo do prywatności, Warszawa 2004r. s. 92.
2 Konwencja Rady Europy nr 108 z dnia 28 stycznia 1981r. o ochronie 
osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych. (J. 
Braciak  s.92)
3 Orzeczenia SP: SN z 30. 10. 2003r.; SN z 27. 02. 2003r.; S.A. Gdańsk z 21. 
06. 1991r. system informacji prawnej Lex
4 Za Paweł Litwiński, P. Fajgielski (red.), Ochrona danych osobowych w 
Polsce ...i, KUL Lublin 2008r. s. 170

fizycznej, stąd też jak wspomniałem wśród danych chro-
nionych przepisami tej ustawy należy z całą mocą umie-
ścić wizerunek.

Zagrożeń czy naruszeń wizerunku jest wiele. Z uwagi na 
istotę tego artykułu, szczególną uwagę kieruję na jego 
nielegalne rozpowszechnianie, w tym na gruncie ustawy 
o ochronie danych osobowych (tzw. przetwarzanie), co w 
przeważającym zakresie następuje w Internecie.
W kontekście naruszenia prawa do wizerunku, może-
my zatem mówić przede wszystkim o braku legalno-
ści jego eksploatacji - przechowywanie, ale szczególnie 
- jego rozpowszechnianie i przetwarzanie. Przetwarza-
nie danych to słowem ujmując jakiekolwiek operacje z 
i na danych osobowych. Niemniej jak wspomina P. Kral 
„brak jest podstaw do uznania, iż tylko i wyłącznie wy-
konywanie operacji na danych osobowych w systemach 
informatycznych może zostać uznane za przetwarza-
nie danych osobowych. (...) Albowiem samo ustalenie, 
iż mamy w danym, konkretnym przypadku do czynie-
nia z przetwarzaniem danych osobowych skutkować bę-
dzie zazwyczaj koniecznością uznania, iż do naszego sta-
nu faktycznego znajdują zastosowanie przepisy ustawy”5.
Jednym jednak z podstawowych przypadków jest rozpo-
wszechnianie wśród uczestników społeczności interne-
towych zdjęć, w tym zwłaszcza osób powszechnie zna-
nych, do publikacji których osoby trzecie – użytkownicy 
portali społecznościowych - nie mają majątkowych praw 
autorskich, ani też nie posiadają praw do jakichkolwiek 
publikacji wizerunku tej osoby np. aktora czy artysty. A. 
Matlak doprecyzował, że korzystanie z obrazu fizyczne-
go człowieka, nawet w trakcie publicznego występu czy 
też innej audycji „na żywo”, która nie była z nim wcze-
śniej utrwalona, należy uznać za rozpowszechnianie wi-
zerunku6. W związku z tym takie przetwarzanie nie po-
winno mieć miejsca. 
Nie sposób pominąć również innych naruszeń, jak mię-
dzy innymi bezprawne wchodzenie w posiadanie danych 
osobowych czyli najczęściej przestępstwo opisane za po-
mocą przepisów karnych jako kradzież danych. Co się z 
tym w konsekwencji wiąże, następuje nielegalne groma-
dzenie takich danych a zatem dany podmiot może bez-
prawnie posiadać bazę danych osobowych. Taka baza da-
nych może z kolei być wykorzystywana w dalszy, sprzecz-
ny z prawem sposób. 
Znane są również przypadki, kiedy określone podmio-
ty dokonywały manipulacji na nielegalnie zgromadzo-
nych danych osobowych, skutecznie przenosząc odpo-
wiedzialność za później popełnione przestępstwo, na 
osobę której dane znajdowały się w ich posiadaniu. War-
to przytoczyć w tym miejscu słowa Zastępcy Generalne-
go Inspektora Danych Osobowych A. Lewińskiego, który 
5 P. Kral, Dane osobowe w firmie, instrukcja przetwarzania, Gdańsk 2009r. 
s.13
6 Za J. Balcarczyk, Prawo do wizerunku i jego komercjalizacja, Warszawa 
2009r s.29
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twierdzi że: „(...) z punktu widzenia przepisów o ochro-
nie danych osobowych, rozwój sieci publicznych i popu-
laryzacja Internetu  - oprócz udogodnień w zakresie ko-
munikacji międzyludzkiej oraz świadczenia różnego ro-
dzaju usług – niesie ze sobą liczne zagrożenia. Znane (...) 
są przypadki naruszania elementarnych praw jednostki 
w Internecie poprzez udostępnianie danych osobowych, 
bez jej zgody, często również o nieprawdziwej treści”1.
Niejednokrotnie zapewne dochodzi do wyżej opisanych 
transakcji za odpowiednią gratyfikacją finansową.
Coraz częściej staje również kwestia naruszeń danych 
osobowych, w tym prawa do wizerunku, dokonywana 
przez pracodawców. Jak podnosi Instytut Informatyki 
Śledczej2 pracodawcy nie posiadają odpowiedniej wie-
dzy na temat tego, na ile ich kontrola czy nadzór nad 
pracownikiem jest dopuszczalny, a na ile stanowi naru-
szenie prawa do prywatności a tym samym przekrocze-
nie granic określonych za pomocą ustawy o ochronie da-
nych osobowych. Chodzi o sytuacje, w których praco-
dawca dokonuje wglądu do treści prywatnych wiadomo-
ści czy zdjęć oraz innych danych pracownika, bez jego 
zgody. Dzieje się tak najczęściej wtedy kiedy na elektro-
niczny adres służbowy pracownika kierowana jest kore-
spondencja elektroniczna, najpewniej opatrzona charak-
terystycznym znacznikiem PRIV (skrót pochodzący od 
ang. private, wskazuje osobisty charakter koresponden-
cji)   Takie zachowanie pracodawcy jest przekroczeniem 
przepisów o ochronie danych osobowych, ponieważ do-
konuje on bezprawnego przetworzenia danych osobo-
wych pracownika. Wskazać należy, że istnieją sytuacje, 
w których pracodawca może dokonać takiego działania 
bez zgody pracownika, ale są one ściśle określone prze-
pisami prawa. 
Jeśli dochodzi zatem do naruszeń, które powyżej przy-
kładowo przytoczyłem, to uprawnione jest podjęcie 
działań mających na celu ich unicestwienie korzystając 
z zapisów rozdziałów ustawy o ochronie danych osobo-
wych. O ochronie wizerunku mówi zarówno kodeks cy-
wilny w przepisach odnoszących się do ochrony dóbr 
osobistych3, jak również ustawa o prawie autorskim w 
art. 78 ust.1.4 Ze względu na przedmiot niniejszej rozpra-
wy, celowym jest pominięcie wyjaśnień dotyczących po-
wyższych norm prawnych.

1 A. Lewiński Zastępca Generalnego Inspektora Danych Osobowych, 
stanowisko do interpelacji poselskiej SPS.023.5905/08 z dnia 23.10.2008r. 
b.w.
2 Stowarzyszenie  Instytut Informatyki Śledczej - celem Stowarzyszenia jest 
popularyzacja wiedzy dotyczącej zabezpieczenia, analizy i wskazywania 
elektronicznych materiałów dowodowych, możliwości ich wykorzystania 
w procesie sądowym czy też wewnątrz-korporacyjnym dochodzeniu 
wyjaśniającym, siedziba to Katowice, oficjalne materiały Stowarzyszenia, 
2010r
3 P. Kral, Dane osobowe w firmie, instrukcja przetwarzania, Gdańsk 2009r. 
s.149
4 Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z  1994 r. Dz. U. 
1994r. Nr 24 poz. 83 art. 78 w zw. z art. 83.

Należ podnieść, że obowiązująca ustawa o ochronie da-
nych osobowych zapewnia każdemu podmiotowi, który 
jest osobą fizyczną, prawo do ochrony informacji doty-
czących jego prawnego jestestwa. Taka osoba fizyczna, 
czy powszechnie znana czy nie, jest uprawniona do wglą-
du do danych, ich uzupełniania, aktualizacji, ich prze-
twarzania czy do wniesienia sprzeciwu do administrato-
ra – o czym szeroko mówi rozdział 4 ustawy, a przede 
wszystkim art. 32 i art. 35. 
Wartym podniesienia jest również, że w pierwszym rzę-
dzie, gdy dochodzi do naruszenia wizerunku, uprawnio-
ne jest skorzystanie ze środka prawnego jakim jest wystą-
pienie do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, 
celem ochrony tej – naruszonej - jednostki informacji. 
Generalny Inspektor jest wyposażony przez ustawodaw-
cę w szereg kompetencji, których celowością jest stać na 
straży ochrony danych osobowych. 
Opisanych wcześniej naruszeń można uniknąć postępu-
jąc w zgodzie z zasadami, o których w swym sprawoz-
daniu5 mówi Generalny Inspektor Danych Osobowych, 
są to zasady:
1) legalności – dane mogą być przetwarzane tylko na 
podstawie przepisów prawa,
2) celowości – dane powinny być zbierane dla oznaczo-
nych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalsze-
mu przetwarzaniu, jeśli jest to niezgodne z tymi celami,
3) merytorycznej poprawności – dane powinny być me-
rytorycznie poprawne,
4) adekwatności – dane powinny być adekwatne w sto-
sunku do celów, w jakich są
przetwarzane,
5) ograniczenia czasowego – dane w postaci umożliwia-
jącej identyfikację osób, których dotyczą, nie mogą być 
przechowywanie dłużej niż jest to niezbędne do osią-
gnięcia celu przetwarzania.
Mając powyższe na względzie godzi się twierdzić, że pod-
miot uprawniony przy wyżej opisanych sytuacjach może 
pierwszorzędnie oprzeć swe prawne działanie nie tylko 
na przepisach kodeksu cywilnego czy ustawy o prawie 
autorskim, ale również – a w zasadzie przede wszystkim 
– na przepisach ustawy o ochronie danych osobowych. 
Wszak dają one bezpośrednią możliwość prawno-admi-
nistracyjnej, wręcz natychmiastowej i bezzwłocznej in-
terwencji u administratora danych czy innego podmio-
tu, naruszającego tę niosącą pierwiastek „identyfikacji” 
informację – wizerunek – a zatem daną osobową.

4. Podsumowanie.
Problem bezpieczeństwa, w tym właściwej ochrony sfe-
ry naszej „osobistości”  jako podmiotów korzystających z 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest nie-
zwykle istotny z punktu widzenia dzisiejszej komercyj-
5 Generalny Inspektor Danych Osobowych, Sprawozdzanie z działalności 
GIODO w 2007r. strony www. GIODO
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nej wręcz eksploatacji wizerunku oraz pozostałych dóbr 
osobistych i danych osobowych.

Moim zamierzeniem była próba udzielenia odpowie-
dzi na pytanie, czy zagrożony naruszeniem swych dóbr 
osobistych – zwłaszcza wizerunku - podmiot, osoba fi-
zyczna – powszechnie znana czy też nie, może wykorzy-
stać ustawę o ochronie danych osobowych (subsydiarnie 
również ustawę o świadczeniu usług drogą elektronicz-
ną) do tego, aby skutecznie ochronić swe prawo podmio-
towe. Wszak ustawa ta daje możliwości niezwykle szyb-
kiej – ponieważ administracyjnej (nie-sądowej) natych-
miastowej wręcz interwencji uprawnionego podmiotu, 
podjętej na skutek odnotowanego naruszenia, celem jego 
bezzwłocznego unicestwienia. Jednocześnie nie obejmu-
je takiego działania rygorem procesowym, często stosun-
kowo długim przebiegiem drogi sądowej.

W oparciu o powyższe rozważania można zyskać prze-
konanie, że uprawniony podmiot w stanie faktycznego 
naruszenia, o jakim wyżej mowa, powinien w pierwszej 
kolejności korzystać z ustawy o ochronie danych osobo-
wych. 
Artykuł ukazuje jak definiowany jest wizerunek, dobra 
osobiste, dane osobowe oraz jakie powiązania występu-
ją między nimi - uzasadniając je za razem, uwypukla i 
kładzie nacisk zwłaszcza na problematykę ich ochrony 
prawnej. 
Śmielej trzeba korzystać z ustawy o ochronie danych 
osobowych, traktując ją jako swoisty „niezbędnik” słu-
żący ochronie wizerunku, dóbr osobistych oraz rzecz ja-
sna samych już danych osobowych. Co więcej, należy z 
niej korzystać zarówno ex tunc – celem ochrony uprzed-
niej, ale także ex post – aby skutecznie reagować na ma-
jące miejsce naruszenia.
Generalny Inspektor Danych Osobowych, podkreśla że 
nieprawidłowości w Internecie jest wiele oraz, że świa-
domość nas jako użytkowników Internetu jest niezwykle 
niska. Fałszywe poczucie bezkarności i nie-identyfikal-
ności daje asumpt do nieskrępowanych zachowań, któ-
re jakże często łamią ustawę o ochronie danych osobo-
wych czy naruszają przepisy dóbr osobistych oraz innych 
ustaw, godząc tym samym w tak pożądaną sferę „osobi-
stości” - prawo do prywatności.
Pamiętać jednocześnie należy, że obecne aktualne uwa-
runkowania rynkowo – społeczne, traktują bardzo często 
osobiste prawa podmiotowe (nie-majątkowe), jako war-
tości majątkowe, nadając im jednocześnie charakter ko-
mercyjny. W takich wypadkach dochodzi do rzeczywi-
stych naruszeń dóbr osobistych – zwłaszcza wizerunku, 
a poprzez ich nielegalne wykorzystywanie, również w ra-
mach rzeczywistości wirtualnej, do bezprawnego prze-
twarzania tych danych osobowych. Podmioty uprawnio-
ne, których taka sfera „osobistości” została naruszona, 
powinny pamiętać o nieprocesowym charakterze inter-

wencyjnego dziania środków prawnych ustawy o ochro-
nie danych osobowych, i w ten sposób skutecznie chro-
nić swoje dobro – jakim jest wizerunek.

SUMMARY
One’s image is one of the fundamental personal rights. 
Personal data is in turn an element of the broader rights 
to privacy. The image is protected by civil law and the 
provisions of copyright law. Personal data is protected by 
the standards of the Law on its protection.
Violations of the image and other personal property oc-
curs with similar frequency as  violations of the law on 
personal data protection. What is significant is the fact 
that it is relatively rare to meet with the protection of the 
image or general personal rights by taking as basis „cau-
sa iustitia” law on the protection of personal data. It is 
therefore worth a closer look at the image in terms of its 
legal structure understood through the prism of perso-
nal data and its protection in an effort to reveal the simi-
larities between the two institutions to the private sphe-
re – Personal rights and personal data.
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1.Wprowadzenie

Z dniem 1 stycznia 2011r. zmianie uległa znaczna 
część przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. 
o podatku od towarów i usług1 (u.p.t.u. lub usta-

wa VAT). Jedną ze zmian, która w sposób szczególnie 
istotny odbiła się echem wśród podatników, jest zmia-
na regulacji w zakresie zwolnień z opodatkowania po-
datkiem od towarów i usług. Trzeba podkreślić, iż uchy-
lony  art. 43 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. przewidywał zwolnie-
nie z opodatkowania podatkiem VAT usług wymienio-
nych w załączniku nr 4 do u.p.t.u. Obowiązujące do 1 
stycznia 2011r. zwolnienia zostały „przeniesione” do art. 
43 ust. 1 i następne u.p.t.u. Dokonane mocą noweli z 29 
października 2011r.2 „przeniesienie” nie było zabiegiem 
wyłącznie technicznym. Zmiana sposobu regulacji pole-
gająca na zawarciu bezpośrednio w treści ustawy o po-
datku od towarów i usług katalogu zwolnień doprowa-
dziła zarówno do zmiany przedmiotowej tj. zmiany ro-
dzaju usług korzystających ze zwolnienia, jak również 
zmiany podmiotowej polegającej w wielu przypadkach 
na uzależnieniu możliwości skorzystania ze zwolnienia 
od cech indywidualnych poszczególnych podatników. 
Z uwagi na niezwykle szeroki zakres regulacji za-
mieszczonej w nowym art. 43 u.p.t.u., niniejszy ar-
tykuł traktować będzie jedynie o jednym z rodza-
jów zwolnień zamieszczonych w powołanym prze-
pisie ustawy o VAT a dotyczącym szeroko rozu-
mianych usług archeologicznych polegających na: 
•	 archeologiczne badania wykopaliskowe (o charak-

terze ratowniczym) - prace archeologiczne polega-
jące na przebadaniu, zadokumentowaniu i opraco-
waniu stanowisk archeologicznych (tj. zabytków 
nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 lip-
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami - Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.), na któ-
re składają się obiekty i nawarstwienia zabytkowe 
oraz zabytki ruchome; 

•	 nadzór archeologiczny - prace archeologiczne po-
legające na nadzorowaniu prac ziemno-budowla-
nych w celu wykrycia i zadokumentowania ewen-
tualnych reliktów zabytkowych; 

•	 archeologiczne badania powierzchniowe - pra-
ce archeologiczne polegające na zlokalizowaniu 
w terenie i nanoszeniu na mapy zabytków nieru-
chomych (stanowisk archeologicznych) poprzez 
odszukanie na powierzchni pól zabytków rucho-
mych lub obiektów zabytkowych (np.: wałów, kop-
ców itd.); 

•	 archeologiczna dokumentacja zabytków - polega-

1 t. jedn. Dz. U. z 2004, Nr 54, poz. 535 z późn. zm.
2 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. 2010, Nr 226, poz. 1476)

jące na sporządzaniu Kart Ewidencji Stanowisk Ar-
cheologicznych (KESA), planów warstwicowych 
stanowisk, dokumentacji rysunkowej i fotograficz-
nej stanowisk, obiektów, zabytków ruchomych, in-
wentarzy zabytków; 

•	 analizy archeologiczne badanych stanowisk, ana-
lizy stratygrafii warstw, określenie chronologii za-
bytków ruchomych; 

•	 ekspertyzy archeologiczne, pozwalające ustalić 
stan zachowania stanowisk, zabytków, zakres pro-
wadzonych prac archeologicznych; 

•	 konserwacja zabytków ruchomych, mająca na celu 
utrzymanie zabytków w dobrym stanie technicz-
nym w celu zachowania ich i uniknięcia ich znisz-
czenia – przeprowadzana po dokładnym oczysz-
czeniu i zinwentaryzowaniu zabytku, przeprowa-
dzeniu badań techniczno-naukowych mających 
na celu ustalenie stanu zabytku, zakresu prac, wy-
braniu odpowiedniej metody itp. Prace te pozwala-
ją na wykonanie restauracji a nawet rekonstrukcji 
brakujących elementów; 

•	 opracowanie wyników badań - etap końcowy ar-
cheologicznych badań stanowiący ich podsumo-
wanie. W jego wyniku powinien zostać zrekonstru-
owany w możliwym zakresie pierwotny wygląd sta-
nowiska, określona funkcja i charakterystyka spo-
łeczno-kulturowa, scharakteryzowany materiał za-
bytkowy oraz przedział chronologiczny wraz z roz-
biciem na poszczególne fazy funkcjonowania sta-
nowiska;

•	 przygotowanie dokumentów wymaganych od ar-
cheologa do uzyskania decyzji Wojewódzkich 
Konserwatorów Zabytków zezwalających na pro-
wadzenie prac archeologicznych, archeologicz-
no - architektonicznych i archeologiczno - antro-
pologicznych określonych w rozporządzeniu Mini-
stra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie pro-
wadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich i ar-
chitektonicznych, a także innych działań przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub po-
rzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, 
poz. 1579). 

Wymienione w powyższym katalogu usłu-
gi określane będą dla przejrzystości opracowa-
nia łącznie mianem usług archeologicznych. 
Omówione zostaną zasady stosowania przedmiotowe-
go zwolnienia w okresie poprzedzającym zmianę z dnia 
29 października 2011r., a więc obowiązujące do dnia 1 
stycznia 2011r. oraz obecny stan prawny. Ponadto wpro-
wadzone mocą noweli październikowej zmiany podda-
ne zostaną ocenie pod kątem regulacji wspólnotowych, 
mających stanowić źródło inspiracji polskiego ustawo-
dawcy. W dalszej części opracowania wskazane zosta-
ną istotne zagrożenia wynikające z przyjętego rozwiąza-
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nia legislacyjnego a także możliwe rozwiązania dające 
szansę na uzdrowienie zaistniałej sytuacji. Wreszcie, w 
końcowej części omówiony zostanie praktyczny aspekt 
wątpliwości wynikających z przedmiotowego uregu-
lowania w kontekście postępowań o udzielenie zamó-
wienia prowadzonych w trybie ustawy z dnia 29 stycz-
nia 2004 r. prawo zamówień publicznych (ustawa pzp)1. 
Należy wskazać, iż przy określaniu zakresu zwolnień, do-
tychczas ujętych w załączniku   nr 4, odstąpiono od ich 
identyfikacji przy pomocy klasyfikacji statystycznych, 
określając ich zakres z wykorzystaniem treści zapisów 
prawa unijnego i krajowego oraz orzecznictwa sądów2. 
Odstąpienie od posługiwania się klasyfikacją statystycz-
ną w celu identyfikacji usług korzystających ze zwolnie-
nia z VAT związane było z koniecznością dopasowania 
przepisów krajowych do dyrektywy 2006/112/WE Rady 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego syste-
mu podatku od wartości dodanej3 (Dyrektywa 112).

2. Stan prawny przed 01.01.2011r.

Usługi archeologiczne świadczone przed 1 stycznia 
2011r. korzystały ze zwolnienia, które przewi-
dziane było w poz. 11 załącznika nr 4 do u.p.t.u. 

w związku z art. 43 ust. 1 u.p.t.u. w brzmieniu sprzed 
01.01.2011r. Zgodnie z obowiązującymi do 1 stycz-
nia 2011r. przepisami, ze zwolnienia korzystały – nie-
zależnie od tego przez jaki podmiot świadczone - usłu-
gi klasyfikowane wg PKWiU4 ex 92. Jako korzystają-
ce ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, wy-
mieniono usługi związane z kulturą (symbol PKWiU: 
ex 92), w tym również usługi twórców i artystów wyko-
nawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honora-
riów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw au-
torskich lub praw do artystycznego wykonania, usłu-
gi związane z rekreacją i sportem, z wyłączeniami. Uży-
cie przez ustawodawcę „ex” przy grupowaniu PKWiU, 
korzystającym ze zwolnienia od podatku od towarów i 
usług oznaczało, że dotyczy tylko danej usługi z dane-
go grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy kon-
kretnym symbolu statystycznym miało na celu zawęże-
nie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podat-
ku VAT tylko do usług należących do wymienionego 
grupowania statystycznego, spełniającego określone wa-
runki sprecyzowane przez ustawodawcę w rubryce „na-
zwa usługi”. Zatem, wynikająca                    z konkretne-
go załącznika stawka VAT lub zwolnienie dotyczyło wy-
łącznie danej usługi                    z danego grupowania. 
W oparciu o powołane regulacje, niezależnie od statu-
su przedsiębiorcy, wymienione powyżej usługi arche-
ologiczne klasyfikowane wg PKWiU jako usługi kultu-

1 t. jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.
2 Druk rządowy nr 3205 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług – uzasadnienie, opublikowany na  (http://
orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/3205)
3 Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.
4 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWIU) 1997

ralne podlegały zwolnieniu z VAT. Stanowisko to znaj-
duje potwierdzenie w interpretacjach organów po-
datkowych wydawanych z upoważnienia Ministra Fi-
nansów w oparciu o przepisy obowiązujące przed 1 
stycznia 2011r. Dział 92 Polskiej Klasyfikacji Wyro-
bów i Usług obejmuje usługi związane z kulturą, rekre-
acją i sportem. Pod poz. 92.52 ujęto usługi muzealnic-
twa oraz ochrony zabytków (PKWiU: 92.52.12.00.00 
– „usługi ochrony zabytków”). W konsekwencji do 
1 stycznia 2011r. usługi archeologiczne korzystały ze 
zwolnienia z opodatkowania, jako usługi kulturalne. 
Dokonana z dniem 1 stycznia 2011r. nowe-
lizacja u.p.t.u. w opisanym powyżej zakre-
sie spowodowała powstanie licznych nieścisło-
ści w kwestii opodatkowania przedmiotowych usług. 

3. Stan prawny po 1 stycznia 
2011r.
Od 1 stycznia 2011r. zwolnienie usług wymienionych w 
poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy VAT zostało zastąpione 
zwolnieniem wynikającym z art. 43 ust. 1 pkt 33 a) u.p.t.u.  
W myśl tego przepisu zwolnione z opodatkowania są: 
 „33)  usługi kulturalne świadczone przez:

a) podmioty prawa publicznego lub inne podmioty 
uznane na podstawie odrębnych przepisów za insty-
tucje o charakterze kulturalnym lub wpisane do re-
jestru instytucji kultury, prowadzonego przez orga-
nizatora będącego podmiotem tworzącym instytu-
cje kultury w rozumieniu przepisów o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej, oraz do-
stawę towarów ściśle z tymi usługami związaną,”.

3.1. Zakres przedmiotowy 
zwolnienia. 

Ustalenie zakresu zastosowania zwolnienia nale-
ży rozpocząć od określenia pojęcia „usługi kul-
turalne” w rozumieniu przepisów u.p.t.u. Do-

konując implementacji przepisów Dyrektywy 112, pol-
ski ustawodawca zrezygnował, co do zasady, z klasy-
fikowania usług w oparciu o PKWiU. W obowiązu-
jącym przed 1 stycznia 2011r. stanie prawnym nie bu-
dziło wątpliwości, że usługi archeologiczne należa-
ły do PKWiU ex 92, a tym samym korzystały ze zwol-
nienia jako usługi kulturalne5. Dokonana zmiana prze-
pisów polegająca na rezygnacji z klasyfikowania usług 
przy pomocy PKWiU nakłada na adresatów norm praw-
nych obowiązek dokonania analizy danej usługi w kon-
tekście możliwości sklasyfikowania jej, jako konkretne-
go typu usługi. W omawianym przypadku koniecznym 
jest zatem ustalenie, czy usługi archeologiczne są usłu-
gami kulturalnymi w rozumieniu przepisów u.p.t.u.? 
5 Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak ILPP1/443-460/07-2/MK z 
dnia 28.02.2008r.; publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php
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W pierwszej kolejności należy wskazać, iż kwestia ta nie 
wzbudza wątpliwości organów podatkowych. W wyda-
nych w obowiązującym po 1 stycznia 2011r. stanie praw-
nym interpretacjach indywidualnych1 prezentowane jest 
stanowisko, zgodnie z którym usługi archeologiczne są 
usługami kulturalnymi w rozumieniu przepisów u.p.t.u.. 
Dokonując analizy uzasadnień interpretacji, można 
wnioskować, że organy podatkowe w wielu przypadkach 
przyjmują, iż usługi archeologiczne, które przed 1 stycz-
nia 2011r. klasyfikowane przy pomocy symbolu PKWiU 
92.52.12-00.00 jako usługi kulturalne są usługami kultu-
ralnymi również po zmianie przepisów. Stosowana przez 
organy podatkowe metoda klasyfikacji usług polegająca 
na nieformalnym odwoływaniu się do klasyfikacji wyro-
bów i usług od 1 stycznia 2011r. zasługuje jednak na kry-
tykę. Trzeba bowiem podkreślić, iż od 1 stycznia 2011r. 
posługiwanie się klasyfikacją statystyczną w celu określe-
nia rodzaju usługi korzystającej ze zwolnienia nie znaj-
duje podstaw w przepisach prawa. W konsekwencji na-
leży postulować, by wprowadzona mocą noweli paź-
dziernikowej metoda klasyfikacji usług respektowana 
była przez wszystkie organy podatkowe. Warto jedno-
cześnie podkreślić, iż w najnowszych interpretacjach in-
dywidulanych wydawanych w imieniu Ministra Finan-
sów przez Dyrektorów Izb Skarbowych2 opisana powy-
żej nieprawidłowa praktyka zastąpiona została rzetelną 
analizą pojęcia „usługi kulturalne”. Ponadto, trzeba rów-
nież wskazać, iż Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy3 
stanął na odmiennym od powszechnie prezentowanego 
stanowisku, wywodząc, iż usługi w zakresie prac arche-
ologicznych nie są usługami kulturalnymi w rozumie-
niu art. 43 ust. 1 pkr. 33 a) ustawy VAT i w konsekwen-
cji podlegają opodatkowaniu wg stawki podstawowej.
Abstrahując od powyższych rozbieżności, war-
to zaznaczyć, iż zgodnie z prezentowanym przez 
ogromną większość organów podatkowych stano-
wiskiem, usługi archeologiczne klasyfikowane wg 
PKWiU przed 1 stycznia 2011r. jako usługi kultural-
ne są uznawane za takie również po 1 stycznia 2011r. 
Brak regulacji ustawowej definiującej pojęcie usług kul-
turalnych, daje podstawę do przeprowadzenia anali-
zy, której celem jest ustalenie zakresu występującego                             
w art. 43 ust. 1 pkt 33 u.p.t.u pojęcia usług kulturalnych. 
Postulowany w doktrynie i orzecznictwie prymat wy-
kładni językowej, nakazuje w pierwszej kolejności szu-
kać odpowiedzi na postawione pytanie w potocznym ro-
zumieniu tego pojęcia. Mając jednak na względzie fakt, 
1 Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez 
Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, znak: ILPP4/443-82/11-2/JKa z 
dnia 11.04.2011r.;  publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php; Interpretacja 
indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby 
Skarbowej w Poznaniu, znak: ILPP1/443-151/11-4/MP z dnia 05.05.2011r.; 
publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php
2 Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez 
Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, znak: IPPP1-443-550/11-4/MP z 
dnia 31 maja 2011 r.; publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php
3 Interpretacja indywidualna wydana w imieniu Ministra Finansów przez 
Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, znak   ITPP1/443-455a/11/DM z 
dnia 24.06.2011r.; publ. http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_
dok_nr_sek=280312&i_smpp_s_strona=1

iż dla prawidłowego ustalenia treści normy prawnej do-
konanie analizy lingwistycznej jest niewystarczające, ko-
niecznym jest w braku stosownych norm prawa podat-
kowego odwołanie się do innych niż przepisy podatkowe 
źródeł prawa regulujących sferę działalności podatników 
świadczących usługi archeologiczne. Taka analiza po-
zwoli        z uwzględnieniem zasad wykładni systemowej 
ustalić prawidłowy zakres pojęcia „usługi kulturalne”.
Potoczne rozumienie pojęcia „usług kulturalnych” pro-
wadzi do wniosku, że wszelkie usługi związane z kul-
turą powinny być uznane za usługi kulturalne. Pojęcie 
kultury jako tworu ludzkiej myśli i czynu w odróżnie-
niu od tworów natury daje podstawę, by uznać działal-
ność archeologów za usługi kulturalne służące odkry-
waniu i ochronie powstałych w przeszłości tworów, za-
bytków etc. Ponadto analiza przepisów ustawy z dnia 23 
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytka-
mi  4prowadzi do wniosku, że archeologia czy prace kon-
serwatorskie mieszczą się w pojęciu „ochrona zabytków”. 
Powołana ustawa o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami zawiera definicję legalną zabytku archeologicz-
nego (art. 3 pkt 4), w myśl której zabytek archeologicz-
ny oznacza „zabytek nieruchomy, będący powierzchnio-
wą, podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji 
i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturo-
wych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śla-
dów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem”. Po-
nadto, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 11 w/w 
ustawy badania archeologiczne to „działania mające na 
celu odkrycie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabez-
pieczenie zabytku archeologicznego”. Należy przyjąć, iż 
wszelkie zabytki archeologiczne – jako pozostałości eg-
zystencji i działalności człowieka - stanowią element 
kultury. Skoro tak, to konsekwentnie należy uznać, iż 
usługi archeologiczne jako usługi mieszczące się w po-
jęciu badań archeologicznych mających na celu odkry-
cie, rozpoznanie, udokumentowanie i zabezpieczenie za-
bytku archeologicznego będą usługami kulturalnymi.   
Szukając potwierdzenia prezentowanej powyżej tezy 
warto odwołać się do ustawy z dnia 25 październi-
ka 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej5. W myśl  art. 1 pkt 1 tej ustawy „dzia-
łalność kulturalna” polega na tworzeniu, upowszech-
nianiu i ochronie kultury. Należy zatem skonsta-
tować, iż usługi archeologiczne, jako usługi służą-
ce ochronie zabytków stanowiących element kultu-
ry mieszczą się w zakresie pojęcia „usługi kulturalne”. 
Ponadto o przynależności usług archeologicznych do ka-
tegorii usług związanych                            z kulturą świadczy 
również definicja dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
zawarta                        w art. 1 Konwencji w sprawie ochrony 
światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przy-
jętej w Paryżu dnia 16 listopada 1972r. przez Konferen-
cję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla 
Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. 
W powołanym akcie pojęcie dziedzictwa kulturalnego i 
naturalnego, zdefiniowane zostało w następujący sposób: 

4 Dz. U. z 2003,  Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.
5 t. jedn. Dz. U z 2001r.,  Nr 13, poz. 123 z późn. zm
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„W rozumieniu niniejszej konwencji za „dzie-
dzictwo kulturalne i naturalne” uważane są:
- zabytki: dzieła architektury, dzieła monumental-
nej rzeźby i malarstwa, elementy i budowle o charak-
terze archeologicznym, napisy, groty i zgrupowania 
tych elementów, mające wyjątkową powszechną war-
tość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki,(…).” 
Podsumowując należy bezsprzecznie stanąć na sta-
nowisku, że usługi archeologiczne pozostają w za-
kresie pojęcia „usługi kulturalne”, a tym samym 
mieszczą się w zakresie przedmiotowym zwolnie-
nia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 33 a) u.p.t.u.

3.2. Zakres podmiotowy zwol-
nienia
Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2011r. wprowadził kil-
ka kategorii podmiotów, które świadcząc usługi arche-
ologiczne mogą korzystać ze zwolnienia przewidziane-
go                                w art. 43 ust. 1 pkt 33 a) u.p.t.u. 
W konsekwencji analizowane zwolnienie dołącza (obok 
usług związanych z ochroną zdrowia czy oświatą) do 
zwolnień o charakterze podmiotowo - przedmiotowym. 
Podmiotami korzystającymi ze zwolnienia wynikającego 
z art. 43 ust. 1 pkt 33 a) są: podmioty prawa publicznego, 
inne podmioty uznane na podstawie odrębnych przepi-
sów za instytucje o charakterze kulturalnym, inne pod-
mioty wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzo-
nego przez organizatora będącego podmiotem tworzą-
cym instytucje kultury w rozumieniu przepisów o or-
ganizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Wprowadzenie wskazanego powyżej kryterium pod-
miotowego różnicuje sytuację prawnopodatkową:
a) przedsiębiorców świadczących usługi archeologiczne 
w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej
oraz  
b) podmiotów, które w oparciu o odrębne regulacje są 
uznawane za  instytucje o charakterze kulturalnym oraz 
inne podmioty wpisane do rejestru instytucji kultury 
prowadzonego przez organizatora będącego podmiotem 
tworzącym instytucje kultury w rozumieniu przepisów 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(określane w dalszej części artykułu wspólnym mianem 
podmioty publiczne). 
Powyższe zróżnicowanie znajduje zastosowanie niezależ-
nie od tego, czy dany podmiot świadczy usługi archeolo-
giczne odpłatnie/komercyjnie czy w ramach realizacji za-
dań publicznych państwa.  
Należy podkreślić, iż uprzywilejowanie sytuacji prawno-
podatkowej podmiotów publicznych jest niewątpliwie 
uzasadnione w sytuacjach, gdy podmioty publiczne pro-
wadzą działalność kulturalną związaną z realizacją zadań 
państwa. W takich przypadkach wprowadzenie zwolnie-

nia z opodatkowania podatkiem VAT jest uzasadnione i 
pozostaje w zgodzie z przepisami Dyrektywy 112. Przy-
kładem zwolnień przyznanych podmiotom publicznym 
są zwolnienia w zakresie edukacji czy ochrony zdrowia1. 
Usługi korzystające z tego typu zwolnień albo pozosta-
ją poza zakresem systemu VAT, tj. podmioty je świadczą-
ce nie są uznawane za podatnika podatku od towarów i 
usług (art. 15 ust. 6 u.p.t.u.) albo korzystają ze zwolnienia 
w myśl postanowień art. 43 ust. 1 i nast. u.p.t.u. W jed-
nym i drugim przypadku chodzi o usługi świadczone w 
związku z realizacją zadań publicznych. 
W przypadku odpłatnego świadczenia usług archeolo-
gicznych przez podmioty publiczne wymienione w art. 
43 ust.1 pkt 33 a) u.p.t.u. zwolnienie z opodatkowania nie 
pozostaje w związku z realizacją zadań publicznych pań-
stwa. Usługi te świadczone są odpłatnie, w ramach dzia-
łalności gospodarczej tych podmiotów.
Przepisem, który ma zapobiegać różnicowaniu zasad 
opodatkowania podmiotów (prywatnych i publicznych), 
świadczących komercyjnie usługi kulturalne – w tym 
usługi archeologiczne - jest art. 43 ust. 18 u.p.t.u. 
Przepis ten przewiduje, iż: 
„zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 31, 32 i 33 lit. a, 
stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czyn-
ności, o których mowa w tych przepisach, nie osiągają w 
sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przy-
padku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na 
kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.”
Cytowany przepis nie spełnia jednak roli, jaką określił 
dlań ustawodawca. Ratio legis powyższego uregulowania 
jest bowiem takie, by w sytuacji osiągania z danej dzia-
łalności zysków w sposób systematyczny, podmioty pu-
bliczne nie mogły korzystać ze zwolnienia. Wątpliwość 
przy tym budzi użyty zwrot „systematycznie” – prima fa-
cie wydaje się, iż zwrot ten można interpretować równo-
znacznie ze zwrotem „w sposób zorganizowany i ciągły” 
a więc wyrażenie, które w polskim systemie prawa poja-
wia się w definicjach działalności gospodarczej. Powyższe 
rozumowanie wiąże się jednak z koniecznością odrzuce-
nia koncepcji racjonalnego prawodawcy, który wprowa-
dzając dwa różne pojęcia (systematycznie oraz w sposób 
zorganizowany i ciągły), nie mógł mieć na celu określe-
nia tych samych zakresów pojęciowych. W konsekwen-
cji uznać należy, iż użyty zwrot „systematycznie” ozna-
cza coś innego niż „w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej”. Należy ponadto zaznaczyć, iż sformułowa-
nie „osiągają w sposób systematyczny zysków z tej dzia-
łalności” nie jest wystarczająco precyzyjne. Obowiązują-
ce przepisy prawa podatkowego nie pozwalają ustalić po-
jęcia „systematycznego osiągania zysków.” Należy jednak 
uznać, iż zakres tego pojęcia obejmuje większy zbiór sta-
nów faktycznych niż „osiąganie zysków w ramach działal-
ności gospodarczej”. Równie daleko idące wątpliwości ro-
dzi drugie kryterium, wg którego ustawodawca ogranicza 
możliwość korzystania z omawianego zwolnienia. Możli-
1 J. Jędrzejczyk, K Sachs; Dyrektywa VAT, pod red. K. Sachsa,  Wydawnic-
two Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 566
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wość ustalenia, czy systematycznie uzyskiwane dochody 
z danej działalności są w całości przekazywane na „kon-
tynuację lub doskonalenie świadczonych usług” pojawia 
się dopiero w momencie przekazania środków na wska-
zany w ustawie VAT cel. W konsekwencji może to na-
stąpić po upływie znacznego okresu czasu. Ustawa o po-
datku VAT nie wskazuje, w jakim czasie dochody z tego 
typu działalności powinny być przekazane na wskazany 
w art. 43 ust. 18 in fine cel. Rezultatem braku staranności 
omawianej regulacji jest to, iż podmioty publiczne oferu-
ją usługi archeologiczne korzystając z przedmiotowego 
zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT niezależnie 
od tego, czy dochody uzyskiwane są systematycznie oraz 
niezależnie od sposobu ich wydatkowania. Ewentual-
na weryfikacja tego, czy skorzystanie ze zwolnienia było 
uprawnione, może być dokonana po upływie znaczne-
go okresu czasu, o ile w ogóle.  Opisana powyżej sytuacja 
skutkuje tym, iż na chwilę obecną nie wiadomo, jaki jest 
zakres regulacji zawartej w art. 43 ust. 18 u.p.t.u. Moż-
liwe, że rozwiązanie przyniesie wykładnia omawianego 
przepisu dokonana przez sądy administracyjne. Póki co, 
z uwagi na krótki czas obowiązywania tego przepisu nie-
stety nie ma takiej możliwości.
Niezależnie od powyższych wniosków, należy podkre-
ślić, iż omawiane regulacje dają podstawę podmiotom 
publicznym do oferowania na rynku usług archeologicz-
nych odpłatnie przy jednoczesnym ich zwolnieniu z opo-
datkowania. Takie działanie może prowadzić do nieuza-
sadnionego uprzywilejowania podatkowego pewnej ka-
tegorii podmiotów względem innych, pomimo że obie 
kategorie podmiotów konkurują na tym samym rynku.
Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego zwol-
nienia z opodatkowania niektórych usług kultural-
nych świadczonych przez podmioty publiczne jest wy-
nikiem implementacji zapisów art. 132 ust. 1 lit. n Dy-
rektywy 112. Wątpliwość budzi jednak wybiórcza im-
plementacja, jakiej dokonał polski ustawodawca. Nale-
ży podkreślić, iż wymienione w art. 132 ust. 1 lit. n Dy-
rektywy 112 zwolnienia ograniczone są na poziomie 
Dyrektywy 112 poprzez jej art.  134, zgodnie którym:
„dostawa towarów ani świadczenie usług nie korzysta-
ją ze zwolnienia przewidzianego          w art. 132 ust. 1 
lit. b), g), h), i), l), m) i n), w następujących przypadkach:

a) gdy nie są one niezbędne do dokonywania transakcji 
podlegających zwolnieniu;
b) gdy ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowe-
go dochodu dla danego podmiotu poprzez dokonywa-
nie transakcji będących w bezpośredniej konkurencji z 
działalnością przedsiębiorstw komercyjnych podlegają-
cych VAT”.

Przytoczony przepis art. 134 Dyrektywy 112 został 
wprawdzie powołany jako podstawa dokonanych w 
dniu 29 października 2010r. zmian w ustawie o podat-
ku od towarów i usług1, jednak wydaje się, że dokona-

1 Druk rządowy nr 3205 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o 
podatku od towarów i usług – uzasadnienie; publ. http://orka.sejm.gov.pl/
Druki6ka.nsf/wg druku/3205

na implementacja przepisów Dyrektywy 112 w tym za-
kresie nie jest wystarczająca. Przyznanie zwolnienia 
z opodatkowania podmiotom publicznym świadczą-
cym odpłatnie usługi archeologiczne należy uznać za 
sprzeczne z zasadą powszechności2 opodatkowania wy-
rażoną w art. 2 Dyrektywy 112 oraz zasadą konkurencji. 
Analizując zagadnienie zwolnienia z opodatkowania 
usług świadczonych odpłatnie przez podmioty publicz-
ne, należy się posiłkować wydanymi w oparciu o jej po-
stanowienia orzeczeniami Europejskiego Trybuna-
łu Sprawiedliwości (ETS). Przedmiotem rozpatrywania 
ETS była np. kwestia wprowadzonego w Republice Fe-
deralnej Niemiec zwolnienia z opodatkowania działal-
ności badawczej prowadzonej za wynagrodzeniem przez 
publiczne instytucje szkolnictwa wyższego3. W niemiec-
kich przepisach podatkowych4 przewidziane było analo-
giczne do występującego po 1 stycznia 2011r. zwolnie-
nie o charakterze przedmiotowo podmiotowym. W tym 
przypadku zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawie-
dliwości zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT 
usług świadczonych odpłatnie przez instytucje publicz-
ne narusza zasadę powszechności opodatkowania wyra-
żoną w art. 2 IV Dyrektywy (obecnie art. 2 Dyrektywy 
112). W opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Spra-
wiedliwości Wspólnot Europejskich wydanej w tej spra-
wie wskazano, iż podmioty prawa publicznego nie po-
winny być uznane za podatników podatku VAT w od-
niesieniu do czynności lub transakcji, w których dzia-
łają, jako podmioty publiczne. W dalszej części opi-
nii czytamy natomiast, że podmioty publiczne powin-
ny być opodatkowane, jeżeli zwolnienie ich z opodat-
kowania prowadziłoby do naruszenia zasad konkuren-
cji. W konsekwencji ETS uznał, że Republika Federalna 
Niemiec naruszyła postanowienia art. 2 VI Dyrektywy. 
Przenosząc powyższe rozważania na grunt prawa pol-
skiego trzeba uznać, iż zwolnienie podmiotów pu-
blicznych świadczących odpłatnie usługi archeolo-
giczne powinno być traktowane analogicznie i w kon-
sekwencji może być uznane za sprzeczne z prawem 
wspólnotowym, tj. art. 2 oraz art. 134 Dyrektywy 112.
Zagadnienia związane z naruszeniem zasad konkurencji 
poprzez stosowanie wyłączenia z opodatkowania podat-
kiem VAT usług świadczonych przez podmioty publicz-
ne lub zwolnienie z opodatkowania takich usług, szeroko 
omówione zostało w dokumencie zatytułowanym „VAT 
in the public sector and exemptions in the public interest 
final report for taxud/2009/de/316.”5 Autorzy tego opra-
cowania wskazują, iż podatkowe uprzywilejowanie pod-
miotów publicznych w zakresie VAT skutkuje narusze-
niem zasady konkurencji i wywołuje negatywne konse-
kwencje zarówno w odniesieniu do podmiotów korzy-
stających  z tego typu zwolnień (brak prawa do obniżenia 
2 Janusz Zubrzycki, Leksykon VAT,  wyd. Unimex, Wrocław 2011, s.4
3 C-287/00 z dnia 20 czerwca 2002r. Komisja przeciwko Republice Feder-
alnej Niemiec; publ. http://curia.europa.eu
4 Paragraf 4(1)(21a) Umsatzsteuergesetz
5 Dokument z dnia 01.03.2011r., publ. http://ec.europa.eu/taxation_cus-
toms/resources/documents/common/publications/studies/vat_public_sec-
tor.pdf
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kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego) 
jak również podmiotów, które świadczą tożsame usługi, 
jednak z uwagi na brak cech podmiotowych uprawniają-
cych do zwolnienia, muszą opodatkowywać swoje usłu-
gi wg odpowiedniej stawki VAT. Jako możliwe rozwią-
zania wymienia się: (i) pełne opodatkowanie wszystkich 
podmiotów; (ii)  system zwrotu podatku pomimo świad-
czenia usług korzystających ze zwolnienia; (iii)  trakto-
wanie podmiotów publicznych, co do zasady jak podat-
ników z pewnymi wyjątkami; (iv) traktowanie podmio-
tów publicznych, co do zasady jak podatników, z pew-
nymi wyjątkami oraz możliwością rezygnacji ze zwol-
nienia. Jak wskazują autorzy raportu wyeliminowanie 
naruszeń zasady konkurencji najskuteczniej realizowa-
ne jest przez rozwiązanie polegające na pełnym opodat-
kowaniu podmiotów publicznych i prywatnych. Wzo-
rem takiego rozwiązania jest model opodatkowania po-
datkiem VAT przyjęty w Nowej Zelandii. Pomimo nie-
wątpliwych zalet należy uznać, iż w obecnym – obowią-
zującym w Unii Europejskiej – stanie prawnym rozwią-
zanie to wymagałoby jednakże daleko idącej przebudo-
wy tego wycinka prawa wspólnotowego. Z oczywistych 
względów nie należy się spodziewać, aby taka rewolu-
cja nastała w najbliższym czasie.    
Pozostawiając przedstawione powyżej rozwiązania w sfe-
rze propozycji, trzeba wskazać, iż na gruncie Dyrekty-
wy 112 należy możliwie najszerzej stosować zasadę wy-
nikającą             z powołanego wcześniej jej art. 134. 
O ile zwolnienia z opodatkowania stosowane będą je-
dynie w przypadkach, w których podmioty publiczne 
nie konkurują z podmiotami prywatnymi, możliwym 
będzie uniknięcie sytuacji nieuzasadnionego uprzy-
wilejowania jednych podatników względem innych.  

4. Praktyczne aspekty wynika-
jące ze stosowania art. 43 ust. 1 
pkt 33a) u.p.t.u w świetle usta-
wy PZP

Jak wskazane zostało powyżej, obecne uregulowa-
nie w zakresie zwolnienia z opodatkowania po-
datkiem VAT usług archeologicznych podmio-

tów wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 33a) u.p.t.u. 
może prowadzić do uprzywilejowania podatko-
wego tychże podmiotów. W dalszej części artyku-
łu, przedstawimy aspekt praktyczny powyższych, mo-
głoby się wydawać, czysto teoretycznych rozważań. 
W ostatnich latach, w związku z realizacją wielu in-
westycji drogowych oraz innych inwestycji o charak-
terze budowlanym (m.in. budowa oczyszczalni ście-
ków, spalarni śmieci, wielko powierzchniowych obiek-
tów handlowych, wałów przeciwpowodziowych, czy 
wreszcie zbiorników retencyjnych) zapotrzebowa-
nie na świadczenie usług archeologicznych w Polsce 
ogromnie wzrosło. Niejednokrotnie, z uwagi na ob-
szar, na którym realizowane są wskazane powyżej przy-
kładowo projekty oraz zakres wymaganych do prze-

prowadzenia prac wartość usług archeologicznych wy-
konywanych w związku z inwestycją jest bardzo duża, 
zwłaszcza przy realizacji projektów autostradowych. 
Podmioty dające się zaklasyfikować do jednej z kategorii 
wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 33 a) u.p.t.u. częstokroć 
konkurują z innymi podmiotami, nie posiadającymi okre-
ślonych tamże przymiotów, w postępowaniach o udzie-
lenie zamówienia prowadzonych w oparciu o przepisy 
ustawy pzp. Przychody obu rodzajów podmiotów w du-
żej mierze opierają się właśnie na wynagrodzeniu uzyska-
nym w wyniku wygranego postępowania przetargowego. 
Warto w tym miejscu wskazać, iż obecne uregulowa-
nie w zakresie opodatkowania usług archeologicz-
nych, różnicujące sytuację podatkową podmiotów wy-
mienionych w art. 43 ust. 1 pkt 33 a) u.p.t.u. oraz po-
zostałych, tamże nie wymienionych, stanowi dość istot-
ny problem dla podmiotów, zobowiązanych do nabywa-
nia usług archeologicznych w trybie ustawy pzp z uwa-
gi na dwie kwestie, o których będzie mowa poniżej.
Z uwagi na wskazane powyżej wątpliwości, co do kwe-
stii, czy podmiotom wskazanym w art. 43 ust. 1 pkt 33 a) 
u.p.t.u. przysługuje zwolnienie, złożenie w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmio-
tem jest świadczenie usług archeologicznych ofert, w któ-
rych dla celów skalkulowania ceny dla przedmiotowych 
usług zastosowano zwolnienie z podatku VAT może ro-
dzić po stronie zamawiającego wątpliwość, czy taka ofer-
ta nie podlega odrzuceniu z uwagi na brzmienie art. 89 
ust. 1 pkt 6) ustawy pzp oraz rozbieżne w tej kwestii sta-
nowiska zespołów orzekających Krajowej Izby Odwoław-
czej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych (KIO).  
Zgodnie z brzmieniem przywołanego wyżej przepisu za-
mawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w ob-
liczeniu ceny. 
Dotychczasowa wykładnia art. 89 ust. 1 pkt 6) usta-
wy pzp na gruncie doktryny prawa zamówień pu-
blicznych1 jest jednolita i wskazuje, iż zastosowa-
nie błędnej stawki podatku VAT stanowi błąd w ob-
liczeniu ceny, a oferta, w której zastosowano błęd-
ną stawkę podatku VAT podlega odrzuceniu. Tymcza-
sem, na gruncie orzecznictwa KIO stanowisko doty-
czące interpretacji omawianego przepisu nie jest jed-
nolite, na co wskazywać mogą poniższe przykłady. 
Niektóre zespoły arbitrów KIO stoją na stanowi-
sku, iż ani zamawiający, ani sama Izba nie są pod-
miotami właściwymi do weryfikowania i kontrolo-
wania prawidłowości zastosowanej stawki podat-
ku VAT. Przykładowo, dla potwierdzenia powyż-
szego, przywołać można następujące orzeczenia2: 

1 J. Pieróg Prawo zamówień publicznych Komentarz, Wydanie 9, 
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009; G. Wicik, P. Wiśniewski Prawo 
zamówień publicznych Komentarz Suplement aktualizacyjny,  C.H. Beck, 
Warszawa 2007
2 Ponadto np.: wyrok KIO z dnia 7 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 
1287/10; wyrok KIO z dnia 28 kwietnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 629/10; 
wyrok KIO z dnia 5 lutego 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 95/09; wyrok KIO z 
dnia 15 stycznia 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 1514/08
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•	 wyrok KIO z dnia 6 maja 2011 r. - sygn. akt KIO 874/11:
„Zamawiający nie jest uprawniony do dokony-
wania wiążącej interpretacji w zakresie właści-
wej stawki VAT, w inny sposób aniżeli poprzez wy-
raźne wskazanie sposobu obliczenia ceny w ofercie. 
W konsekwencji zamawiający nie jest uprawniony 
do weryfikowania tej stawki w ofercie wykonawcy.” 

•	 wyrok KIO z dnia 1 lutego 2011 r. – sygn. akt KIO 
125/11:

„Zamawiający nie jest uprawniony do dokonywa-
nia wiążącej interpretacji w zakresie właściwej stawki 
VAT, w inny sposób, aniżeli poprzez wyraźne wskaza-
nie sposobu obliczenia ceny w ofercie. W konsekwen-
cji zamawiający nie jest uprawniony do weryfikowa-
nia tej stawki w ofercie wykonawcy, tak jak nie jest 
uprawniony do weryfikowania oświadczenia woli wy-
konania zamówienia za wskazaną cenę w innym za-
kresie, aniżeli wyznaczony przepisami art. 91 p.z.p.”
„Przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. nie stanowi o ko-
gnicji zamawiającego ani Krajowej Izby Odwoław-
czej w zakresie rozstrzygania sporów podatkowych.”

Nie sposób nie zgodzić się z prezentowanym powyżej 
stanowiskiem Izby, z uwagi na fakt, iż zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa kompetencje do weryfikacji 
prawidłowości zastosowanej stawki podatku VAT przy-
sługują organom podatkowym, o których mowa w art. 13 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 ordynacja podatkowa1 oraz 
organom kontroli skarbowej wymienionym w art. 8 usta-
wy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej2. Usta-
wa pzp, ani żadne inne pozostające obecnie w mocy prze-
pisy nie przyznają wyżej omawianych kompetencji pod-
miotom posiadającym przymiot zamawiających w rozu-
mieniu ustawy pzp, czy też Krajowej Izbie Odwoławczej. 
Niemniej jednak, w orzecznictwie KIO spotkać moż-
na również orzeczenia, z których wynika, iż zamawia-
jący jest uprawniony, a nawet zobowiązany do badania 
prawidłowości zastosowanej przez wykonawców w ofer-
tach stawki podatku VAT. Pogląd ten Izba zaprezentowa-
ła między innymi w poniżej cytowanych orzeczeniach3: 
•	 wyrok KIO z dnia 20 grudnia 2010 r. - sygn. akt 

KIO/UZP 2638/10:
„Zamawiający ma nie tylko prawo, ale i obowią-
zek zweryfikowania, czy w ofertach podano właściwe 
stawki podatku od towarów i usług, w oparciu o któ-
re będą wystawiane faktury                  w trakcie re-
alizacji umowy i prowadzone rozliczenia podatkowe.”

•	 wyrok KIO z dnia 16 grudnia 2010 r. - sygn. akt 
1 t. jedn. Dz. U. z 2005, Nr 8 poz. 60 z późn. zm
2 t. jedn. Dz. U. z 2011, Nr 41, poz. 214 z późn. zm
3 Stanowisko to zostało również wyrażone w następujących orzeczeniach 
KIO: wyrok KIO z dnia 23 listopada 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 2437/10: 
wyrok KIO z dnia 15 października 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 2138/10: 
wyrok KIO z dnia 27 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1721/10; KIO/
UZP 1746/10: wyrok KIO z dnia 5 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 
1538.

KIO/UZP 2635/10:
„Izba, podobnie jak sąd, ma prawo i obowiązek oce-
niać wszystkie elementy stanu faktycznego ma-
jącego znaczenie dla rozstrzygnięcia, na podsta-
wie obowiązującego stanu prawnego. (....) W tej sy-
tuacji, Izba mogła i powinna ocenić, czy wyko-
nawca wskazał właściwą stawkę podatku VAT.”

Podobnie pytanie, czy zastosowanie błędnej stawki po-
datku VAT w ofertach przez wykonawców stanowi błąd 
w obliczeniu ceny, czy też nie, a tym samym, czy ofer-
ta podlega odrzuceniu przez zamawiającego, czy też 
nie, nie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte w orzecz-
nictwie Izby. Liczne są zarówno orzeczenia, w któ-
rych zespoły arbitrów stanęły na stanowisku, iż zasto-
sowanie błędnej stawki VAT jest błędem w oblicze-
niu ceny, a oferta zawierająca tak obliczoną cenę podle-
ga odrzuceniu, jak i te, w których arbitrzy zaprezento-
wali pogląd przeciwny. Poniżej prezentujemy zestawie-
nie przykładów orzeczeń, z których wynikają oba sta-
nowiska. W pierwszej kolejności zostaną przywoła-
ne te orzeczenia KIO, zgodnie z którymi zastosowanie 
błędnej stawki podatku VAT nie stanowi błędu w obli-
czeniu ceny. I tak, wskazać w tym miejscu można na4: 
•	 wyrok  KIO z dnia 6 maja 2011 r. - sygn. akt KIO 

874/11:
„Niewłaściwe wskazanie stawki podatku od towarów i 
usług nie stanowi błędu w obliczeniu ceny.”
„Zamawiający, który nie wydał jednoznacznych dys-
pozycji co do sposobu obliczenia ceny ofertowej w za-
kresie naliczenia podatku, nie ma prawa - na podsta-
wie art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. - odrzucić oferty, w któ-
rej cena została obliczona w inny sposób, aniżeli zama-
wiający zakładał lub uznaje za zgodny z obowiązują-
cymi przepisami prawa podatkowego.”

•	 wyrok KIO z dnia 2 marca 2011 r. – sygn. akt KIO 
314/11:

„Przyjęcie przez wykonawcę odmiennej stawki VAT niż 
wynikająca z obowiązujących przepisów prawnopodat-
kowych, nie stanowi błędu w obliczeniu ceny, o którym 
mowa w dyspozycji przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. Po-
nieważ obowiązkiem zamawiających wynikającym z art. 
36 ust. 1 pkt 12 p.z.p. jest ustalenie sposobu obliczenia ceny 
oferty, dla możliwości stwierdzenia zaistnienia takiego 
błędu konieczne byłoby co najmniej stwierdzenie, iż wyko

4 Pogląd ten został wyrażony również w następujących orzeczeniach: 
wyrok KIO z dnia 1 lutego 2011 r., sygn. akt KIO 106/11: wyrok KIO z 
dnia 28 stycznia 2011 r., sygn. akt KIO 95/11; wyrok KIO z dnia 7 lipca 
2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1287/10; wyrok KIO z dnia 18 czerwca 2010 r., 
sygn. akt KIO/UZP 1053/10; wyrok KIO z dnia 28 kwietnia 2010 r., sygn. 
akt KIO/UZP 629/10; wyrok KIO z dnia 29 marca 2010 r., sygn. akt KIO/
UZP 242/10; KIO/UZP 260/10; wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2009 r., sygn. 
akt KIO/UZP 1589/09
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nawca obliczył cenę swojej oferty w sposób odmienny, niż 
wymagany w Siwz.”
Przeciwne do wynikających z powyżej przywołanych 
stanowisk arbitrów wnioski płyną z poniższych orzeczeń 
Izby1:
•	 wyrok KIO z dnia 16 grudnia 2010 r. - sygn. akt 

KIO/UZP 2635/10:
„Błąd w obliczeniu ceny nie jest błędem rachunkowym, 
lecz błędem polegającym na wadliwym doborze przez wy-
konawcę elementów mających wpływ na właściwe oblicze-
nie ceny (klasycznym przykładem jest tu przyjęcie przez 
oferenta wadliwej wysokości stawki podatku VAT). (...) o 
błędzie w obliczeniu ceny można mówić wtedy, gdy wyko-
nawca w swojej ofercie przyjmuje nieprawidłowe założe-
nia i na ich podstawie wylicza cenę.”
„Błędem w obliczeniu ceny jest bowiem w tym przy-
padku przyjęcie niewłaściwych danych (tu: staw-
ki podatku VAT) do jej obliczenia, błąd ten wyni-
ka z nieprawidłowego ustalenia stanu faktyczne-
go z mylnego wyobrażenia o stanie rzeczywistym.”
•	 wyrok KIO z dnia 23 listopada 2010 r. - sygn. akt 

KIO/UZP 2437/10:
„Cena, w rozumieniu p.z.p., uwzględnia podatek VAT, dla-
tego określenie odpowiedniej stawki tego podatku ma bez-
pośrednie przełożenie na obliczenie prawidłowej wysoko-
ści ceny.”
„Określenie nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi 
istotny błąd Wykonawcy, co do ustalenia stanu faktyczne-
go i prawnego mającego wpływ na treść oferty i powoduje 
to, iżw świetle przepisu art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p., oferta po-
winna zostać odrzucona.”
W tym miejscu chcielibyśmy zwrócić szcze-
gólną uwagę na jedyny jak dotąd wyrok Krajo-
wej Izby Odwoławczej dotyczący kwestii zwol-
nienia usług archeologicznych z opodatkowa-
nia podatkiem VAT oraz błędu w obliczeniu ceny2.  
Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówie-
nia, w wyniku rozstrzygnięcia którego wniesione zo-
stało odwołanie w przedmiotowej sprawie były sze-
roko pojęte usługi archeologiczne, na które zgod-
nie z opisem przedmiotu zamówienia składało się: 
1. wykonanie badań archeologicznych wyprzedzają-

cych na terenie 17 udokumentowanych stanowisk 
archeologicznych wraz z innymi niezbędnymi dla 
wykonania badań robotami i usługami, w tym ro-

1 Wskazać można również na następujące orzeczenia KIO: wyrok KIO z 
dnia 27 sierpnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1721/10; KIO/UZP 1746/10; 
wyrok KIO z dnia 1 kwietnia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 329/10; wyrok 
KIO z dnia 18 lutego 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1940/09; wyrok KIO z 
dnia 21 stycznia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1906/09; wyrok KIO z dnia 15 
stycznia 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1685/10; wyrok KIO z dnia 7 stycznia 
2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1845/10; wyrok KIO z dnia 24 marca 2009 r., 
sygn. akt KIO/UZP 282/09
2 Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 5 sierpnia 2011 r., sygn. akt 
1557/11

botami ziemnymi
2. nadzór archeologiczny w trakcie prowadzenia ro-

bót budowlanych w ramach kontraktu „Budowa 
Suchego Zbiornika Przeciwpowodziowego Raci-
bórz”

3. badania archeologiczne ratunkowe w trakcie pro-
wadzenia robót budowlanych w ramach kontrak-
tu „Budowa Suchego Zbiornika Przeciwpowodzio-
wego Racibórz” 

4. sporządzenie dokumentacji badań archeologicz-
nych wykonanych w ramach przedmiotowego za-
mówienia, w tym opracowanie wyników badań ar-
cheologicznych oraz wydanie publikacji naukowej 
dotyczącej tych badań.

W postępowaniu, w którym  jedynym kryterium oce-
ny ofert była cena, oferty złożyło trzech wykonaw-
ców. Jeden z nich przy obliczeniu ceny ofertowej za-
stosował przysługujące mu w jego ocenie, zwolnie-
nie z opodatkowania podatkiem VAT. Oferta tego wy-
konawcy była drugą w kolejności pod względem ceny. 
Niemniej jednak, wykonawca, którego oferta prezen-
towała najniższą cenę, został z postępowania wyklu-
czony. Oferta wykonawcy, który zastosował zwolnie-
nie z opodatkowania podatkiem VAT, została w efek-
cie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejszą. 
Jeden z zarzutów wniesionego przez wykluczone-
go wykonawcę odwołania dotyczył nieprawidłowe-
go w ocenie odwołującego działania zamawiające-
go, polegającego na nieodrzuceniu oferty wykonaw-
cy, który zastosował zwolnienie z opodatkowania po-
datkiem VAT. Wykonawca ten wywodził, iż w przed-
miotowej sprawie wykonawca, którego oferta została 
uznana za najkorzystniejszą podał cenę w sposób nie-
prawidłowy poprzez zastosowanie zwolnienia z opo-
datkowania podatkiem VAT, które w ocenie odwołu-
jącego nie przysługiwało, a tym samym doszło do błę-
du w obliczeniu ceny i oferta podlegała odrzuceniu.
Pomimo licznych argumentów podnoszonych zarów-
no przez odwołującego jak i zamawiającego na popar-
cie swoich stanowisk, Izba nie wypowiedziała się w kwe-
stii uprawnienia (czy też obowiązku) zamawiającego od-
nośnie badania prawidłowości zastosowania określonej 
stawki podatku VAT, ani odnośnie zarzutu, iż zastosowa-
ne zwolnienie z podatku VAT w przedmiotowej sprawie 
jest nieprawidłowe. Izba wskazała bowiem, że w zakresie 
zarzutu dotyczącego błędu w obliczeniu ceny odwołujący 
nie posiadał interesu prawnego do wniesienia odwołania. 
Izba uzasadniła swoje stanowisko w następujący sposób: 
„Wskazany interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz 
możliwość poniesienia szkody – w zakresie zarzutu do-
tyczącego zaniechania przez zamawiającego odrzucenia 
oferty złożonej przez przystępującego, a w konsekwencji 
nieprawidłowego, zdaniem odwołującego, wyboru oferty 
tego wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej - nie wy-
stępuje. Niezależnie bowiem od uznania bądź nieuznania 
zasadności powyższego zarzutu, w okolicznościach niniej-
szej sprawy, oferta odwołującego jest najtańszą spośród 
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złożonych w postępowaniu. Tym samym interes odwołu-
jącego w uzyskaniu danego zamówienia, który złożył ofer-
tę najtańszą realizuje się poprzez wyłącznie poprzez po-
pieranie zarzutów, które umożliwią przywrócenie mu sta-
tusu wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z postępo-
wania. W tej sytuacji wszelkie zarzuty i wnioski kierowa-
ne w odniesieniu do oferty wykonawcy, który złożył ofer-
tę droższą, nie rzutują na sytuację odwołującego w sposób, 
który mógłby spowodować naruszenie lub zagrożenie jego 
interesu w uzyskaniu tego konkretnego zamówienia i skut-
kować poniesieniem lub możliwością poniesienia szkody 
– odrzucenie bądź zaniechania odrzucenia oferty złożonej 
przez przystępującego, którego oferta okazała się droższa 
od oferty odwołującego pozostaje dla niego indyferentne.”
Z powyższego zestawienia wyroków KIO wynika, iż 
brak jest jednolitego stanowiska zarówno co do kwe-
stii posiadania przez zamawiających oraz Krajo-
wą Izbę Odwoławczą kompetencji w przedmiocie we-
ryfikacji prawidłowości zastosowanej przez wyko-
nawcę w ofercie stawki podatku VAT, jak i traktowa-
nia zastosowania błędnej stawki podatku VAT przy 
obliczaniu ceny oferty jako błędu w obliczeniu ceny. 
Wydaje się w tej sytuacji zasadnym, aby Urząd Zamówień 
Publicznych wydał opinię w przedmiotowej sprawie, roz-
strzygając wątpliwości wielu zamawiających. Jakkolwiek 
opinie Urzędu Zamówień Publicznych nie stanowią źró-
dła prawa i nie są wiążące, przyjmuje się, iż stanowią wy-
tyczne zarówno dla zamawiających, wykonawców, a tak-
że organów kontrolnych i niewątpliwie przyczyniają się 
do ujednolicenia działań podejmowanych przez zama-
wiających te podmioty, co w naszej ocenie zwiększa moż-
liwość prawidłowego stosowania przez nie ustawy pzp. 
Zamawiający, którzy zdecydują się na weryfikowanie ofert 
pod kątem prawidłowości zastosowanej przez wykonaw-
ców stawki podatku VAT, mogą skierować do wykonaw-
cy zapytanie o wyjaśnienie treści oferty w trybie art. 87 
ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym w toku badania i oce-
ny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyja-
śnień dotyczących treści złożonych ofert. Zapytanie to w 
naszej ocenie miałoby na celu wyjaśnienie wynikających 
z omówionego wcześniej art. 43 ust. 18 u.p.t.u. kwestii:
•	 czy wykonawca osiąga w sposób systematyczny zy-

ski z działalności polegającej na świadczeniu usług 
archeologicznych, a jeśli tak to

•	 czy zyski te są przeznaczane w całości na kontynu-
ację lub doskonalenie świadczonych usług.

Jednakże, z uwagi na wątpliwości interpretacyj-
ne związane z regulacją art. 43 ust. 18 u.p.t.u., 
o których mowa była powyżej, sam wykonaw-
ca, do którego zostanie skierowane zapytanie, 
może mieć trudności z udzieleniem odpowiedzi. 
Innym rozwiązaniem dla zamawiających może być rów-
nież wystąpienie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicz-
nych z prośbą o interpretację przepisów, jako, że zgod-
nie z art. 154 pkt 13 ustawy pzp Prezes Urzędu Za-
mówień Publicznych dąży do zapewnienia jednolite-

go stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, 
przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybu-
nału Konstytucyjnego, w szczególności upowszech-
nia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, sądów 
oraz Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zamówień. 
Niewątpliwie dla wykonawcy będącego podmiotem 
publicznym rozwiązaniem, które pozwoliłoby ustalić, 
czy skorzystanie przezeń ze zwolnienia z opodatkowa-
nia podatkiem VAT w przypadku świadczenia usług ar-
cheologicznych w warunkach składania ofert w postę-
powaniach o udzielenie zamówienia publicznego jest 
działaniem prawidłowym, jest wystąpienie do Mini-
stra Finansów w trybie art. 14 b ustawy ordynacja po-
datkowa z wnioskiem o wydanie indywidualnej inter-
pretacji  przepisów prawa podatkowego. Niemniej jed-
nak skorzystanie z tego rozwiązania wiąże się z ryzy-
kiem dla wykonawcy, iż z interpretacji wynikać bę-
dzie, że zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT 
nie przysługuje. Tym należy najpewniej tłumaczyć brak 
jak dotąd interpretacji indywidualnej dotyczącej oma-
wianych kwestii. Wykonawcy będący podmiotami pu-
blicznymi wolą zapewne korzystać z nieprecyzyjnych 
regulacji prawnych, dających im szansę uplasowania 
na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do podmio-
tów nie korzystających ze zwolnienia, niż uzyskać ne-
gatywną interpretację przepisów prawa podatkowego.

5. Podsumowanie
Podsumowując należy stwierdzić, iż polskie przepisy 
obowiązujące od 1 stycznia 2011r. w zakresie zwolnie-
nia z opodatkowania usług kulturalnych świadczonych 
odpłatnie i w warunkach rynkowych naruszają wyrażo-
ne w Dyrektywie 112 zasady powszechności opodatko-
wania oraz konkurencji. Przepis art. 43 ust. 18 u.p.t.u. 
w obecnym brzmieniu nie daje gwarancji, iż jego zasto-
sowanie przez organy podatkowe i sądy administracyj-
ne wyeliminuje uprzywilejowanie podatkowe wynika-
jące z art. 43 ust. 1 pkt 33 a) u.p.t.u. W związku z tym, 
chcąc uniknąć nierównego traktowania podatników pro-
wadzącego do naruszenia zasady konkurencji, jak rów-
nież dążąc do wyrażonej w art. 2 Dyrektywy 112 za-
sady powszechności opodatkowania, należy postulo-
wać implementację art. 134 Dyrektywy. Wprowadze-
nie uregulowań zapewniających klarowne kryteria ko-
rzystania ze zwolnienia z VAT dla podmiotów świad-
czących usługi archeologiczne w warunkach konkuren-
cyjnych – czyli np. składających oferty w postępowa-
niach o udzielenie zamówienia prowadzonych w opar-
ciu o przepisy ustawy pzp – nie tylko pozwoli w oma-
wianym zakresie wyeliminować stan sprzeczności pol-
skiej ustawy VAT z Dyrektywą 112, ale również dopro-
wadzi do wyeliminowania zamętu jaki obecnie panuje 
wśród zamawiających, wykonawców oraz arbitrów KIO. 

 

Regulacje dotyczące opodatkowania podatkiem VAT usług archeolog-
icznych oraz ich praktyczne aspekty w świetle przepisów ustawy 

prawo zamówień publicznych
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Wstęp

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Pra-
wo bankowe, „Bank jest osobą prawną utwo-
rzoną zgodnie z przepisami ustaw, działają-

cą na podstawie zezwoleń uprawniających do wy-
konywania czynności bankowych obciążających ry-
zykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytu-
łem zwrotnym”. Nazwa „bank” pochodzi od włoskie-
go słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której pra-
cowali włoscy handlarze zajmujący się przekazywa-
niem monet kruszcowych od jednych klientów do dru-
gich. Na gruncie obowiązujących przepisów używanie 
nazwy „bank” (oraz „kasa”) jest zastrzeżone wyłącznie 
dla banków w rozumieniu przepisów Prawa bankowego.
Odbiegając jednak od legalnych definicji banku i czyn-
ności jakie instytucje te podejmują, nikomu nie trzeba 
uświadamiać iż „bank” to przede wszystkim instytucja 
dokonująca operacji finansowych. Pieniądze od zawsze 
były przedmiotem przestępnego działania nieuczciwych 
ludzi. Banki są w dzisiejszych czasach nieodzowną czę-
ścią gospodarki i bez nich aktualne życie nie jest moż-
liwe. Należy jednak czasami zreflektować się i uświado-
mić sobie jak ogromną ilość zagrożeń kryminologicz-
nych i innych niebezpieczeństw wiąże się z ich działal-
nością.  W trakcie codziennego życia wykonujemy sze-
reg czynności związanych z działalnością banków, do 
których nie przywiązujemy większej uwagi. Czynno-
ściami takimi są np. korzystanie z bankomatów, wpła-
to matów, dokonywanie przelewów za pośrednictwem 
Internetu. Niniejsza publikacja ma na celu przybliże-
nie czytelnikowi skali zagrożenia i zwrócenia jego uwa-
gi na niebezpieczeństwo z jakim wiąże się nieumiejętne 
i nieostrożne korzystanie z dobrodziejstwa bankowości.

1. Pojęcie i formy przestępczości 
bankowej

Pojęcia „przestępczość bankowa” czy „prze-
stępczość na szkodę banków” nie są termina-
mi prawnymi, lecz kryminologicznymi. Termi-

ny te nie są określone (definiowane) w aktach praw-
nych, jednakże są używane przez najwybitniejszych 
znawców prawa karnego. Zatem zarówno teoretycy 
jak również praktycy posługują się tymi pojęciami na-
dając im niejednokrotnie różne zakresy i desygnaty.
Istnieje zgodność co do klasyfikacji uwzględniającej 
przestępstwa bankowe, które stanowią istotną grupę 
przestępstw gospodarczych.
Dokonując głównego podziału przestępstw bankowych 
możemy wyróżnić:
•	 czyny przestępcze popełniane przez pracowników 

banków (na szkodę banków i ich klientów)
•	 czyny przestępcze popełniane z wykorzystaniem 

systemu bankowego (popełniane zarówno przez 
pracowników banków jak również przez osoby 

trzecie)
•	 czyny przestępcze popełniane wyłącznie przez oso-

by z zewnątrz
     Powyższe kryteria wydają się uzasadnione, gdyż istotą 
działania sprawcy jest wykorzystanie systemu bankowe-
go, niezależnie od cech podmiotowych sprawców i osób 
czy instytucji pokrzywdzonych. Dotychczasowe klasy-
fikacje (szczególnie policyjne) przestępstw bankowych 
uwzględniały przede wszystkim kryteria podmiotowe, tj.
•	 przestępstwa personelu bankowego (sprawcy dzia-

łają wewnątrz) 
•	 przestępstwa osób spoza personelu (sprawcy z ze-

wnątrz).
Na uwagę zasługuje także przestępczość bankowa za-
grażająca osobom trzecim, która sprawia wiele trudno-
ści klasyfikacyjnych i do której zaliczamy przede wszyst-
kim pranie pieniędzy. 
Uzasadnione jest zatem, to że przestępstwa bankowe nie 
zostały wymienione w żadnym akcie prawnym. Próba 
opracowania takiego indeksu przestępstw byłaby ryzy-
kowna, gdyż obok oszustwa kredytowego czy prania pie-
niędzy należałoby wymienić fałszerstwa dokumentów 
tożsamości, dokumentów finansowych oraz wiele innych 
czynów, które związane są z funkcjonowaniem wielu in-
nych organizacji. Ponadto nowe rodzaje zagrożeń spo-
wodować mogą konieczność penalizacji kolejnych czy-
nów przestępców.
Przemiany społeczno - ekonomiczne w Polsce, oprócz 
wielu pozytywnych skutków, charakteryzują się również 
wzrostem przestępczości i patologii gospodarczej. Obok 
brutalizacji sprawców pojawił się terroryzm kryminalny, 
a przestępstwa z użyciem broni czy ładunków wybucho-
wych stały się powszechne. Powszechna stała się również 
produkcja narkotyków  i handel nimi. Zagrożenia prze-
stępstwami gospodarczymi dotyczą wszystkich sektorów 
gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu fi-
nansowo - bankowego. Formy działania dotyczą: wyłu-
dzeń kredytów, subwencji, gwarancji, leasingu i innych 
form kredytowania; manipulacji giełdowych; oszustw: 
podatków celnych i transgranicznych; oszustw ubezpie-
czeniowych i upadłościowych, wyłudzeń towarów w ra-
mach płatności odroczonych; korupcji związanej m. in. 
z niegospodarnością w zarządzaniu i zaniechaniem win-
dykacji długów; fałszerstw dokumentów tożsamości, do-
kumentów finansowych, znaków pieniężnych i kart płat-
niczych. Typowe jest również otwieranie fikcyjnych lub 
znikających firm i prowadzenie transakcji (szczególnie 
zakupów z odroczoną płatnością) w ich imieniu. Ponad-
to w ostatnich latach nasilają się  również przestępstwa 
komputerowe, jak np. oszustwa, włamania komputerowe 
(haking), podsłuch, sabotaż i fałszerstwa komputerowe. 
Uwidoczniła się istotna prawidłowość, że fałszerstwa do-
kumentów poprzedzają  wszelkiego rodzaju oszustwa fi-
nansowe, które szczególnie zagrażają instytucją finanso-
wo - bankowym.
Zwiększająca się systematycznie kumulacja zysków po-
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chodzących z przestępczości zorganizowanej, a także z 
szarej strefy gospodarczej, powoduje konieczność ich le-
galizacji, polegającej przede wszystkim na integracji z le-
galnym obrotem gospodarczym. Banki jako instytucje 
zaufania społecznego, wykorzystywane są instrumen-
talnie do prania pieniędzy przez zorganizowanych prze-
stępców. Samo pranie pieniędzy jest bowiem kolejnym 
ogniwem w zorganizowanej przestępczości, zarówno w 
handlu narkotykami, bronią, kradzionymi samochoda-
mi jak i korupcją.
Aktualny stan przestępczości, a szczególnie wyniki ba-
dań fenomenologicznych i symptomatologicznych zor-
ganizowanej przestępczości gospodarczej pozwalają na 
ujawnienie nowych tendencji i prawidłowości. Charak-
terystyczna jest swoista demokratyzacja przestępców. 
Okazało się bowiem, że zorganizowana przestępczość, 
a szczególnie jej cechy związane z perfekcyjnym i wyra-
finowanym działaniem sprawców, nie są już tylko przy-
wilejem „białych kołnierzyków”. Często okazuje się, że 
działania tego typu charakterystyczne są również  dla 
grup, które z powodzeniem można określić jako „niebie-
skie kołnierzyki”.
 1.1. Przestępstwa bankowe  popełniane przez zorgani-
zowane grupy przestępcze
Relacje pomiędzy przestępczością zorganizowaną, a 
funkcjonowaniem sektora bankowego w Polsce zasadni-
czo przebiegają w czterech płaszczyznach.
 Po pierwsze, zorganizowane grupy prze-
stępcze traktują banki jako podmioty dysponujące pie-

niądzem zarówno gotówkowym jak i bezgotówkowym, 
który za pomocą różnych działań przestępczych (z uży-
ciem  przemocy lub możliwości intelektualnych czę-
ści grup) może być wyprowadzony poza sektor finanso-
wy państwa. Działania zorganizowanych grup przestęp-
czych przybierają w związku z tym formy mniej lub bar-
dziej skomplikowanych oszustw, wyłudzeń, bądź też za-
machów terrorystycznych. Zabójstwo czterech pracow-
ników Kredyt banku jest najtragiczniejszym przykładem 
zagrożeń instytucji finansowych w tym przypadku.
 Po drugie, zorganizowane grupy wchodzą 
w porozumienia przestępcze z członkami zarządów lub 
rad nadzorczych banków w celu zagarnięcia kapitału fi-
nansowego, znajdującego się w posianiu tych instytucji. 
Ta płaszczyzna relacji pomiędzy przestępczością zorga-
nizowaną została wyszczególniona przede wszystkim ze 
względu na czynny udział członków władz bankowych w 
działalności przestępczej, co dzieje się poprzez różne for-
my uzależnienia,  na przykład finansowego.
 Po trzecie, zorganizowane grupy przestęp-
cze, poprzez różne podmioty gospodarcze (własne i pod-
porządkowane) bądź osoby fizyczne opierają się na wa-
runkach licencjonowania działalności bankowej i innych 
usług finansowych do tworzenia podmiotów w celu re-
alizacji własnych przedsięwzięć finansowych.
 Po czwarte, zorganizowane grupy przestęp-
cze wykorzystują istniejące instytucje bankowe (najczę-
ściej przez podporządkowanie kierownictwa bankowego 
lub pracowników bankowych) do działań na szkodę osób 
trzecich przez np. naruszenie tajemnic przedsiębiorstw 

Tabela 1 Zagrożenia w sektorze finansowo – bankowym

Przestępstwa kryminalne Przestępstwa gospodarcze

Fałszerstwa i oszustwa Przestępstwa komputerowe

•	 Zabójstwa na zlecenie
•	 Napady rozbójnicze
•	 Kidnaping
•	 Kradzieże z włamaniem
•	 Kradzieże
•	 Akty terroru
•	 Szantaż
•	 Wandalizm
•	 Inne

•	 fałszerstwa dokumentów pub-
licznych (tożsamości, finan-
sowych)

•	 oszustwa:
•	 kredytowe
•	 prywatyzacyjne
•	 giełdowe
•	 upadłościowe
•	 piramidy, parabanki
•	 pranie pieniędzy
•	 inne

•	 niszczenie informacji
•	 oszustwa komputerowe
•	 fałszerstwa komputerowe
•	 haking
•	 podsłuch komputerowy
•	 sabotaż komputerowy
•	 piractwo
•	 wandalizm
•	 inne

Sprawcy: agresywni Sprawcy: wykształceni i intelektualiści, niejednokrotnie znający procedury 
finansowo - bankowe 

Źródło: Opracowanie własne
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konkurencyjnych znajdujących się w posiadaniu ban-
ków, zagarnięcie mienia tych osób, a nawet doprowadze-
nia do upadłości banków, skutkujących w dużym stop-
niu trwałą niewypłacalnością konkurentów (klientów 
danych banków) bądź poważnymi stratami.
W ramach relacji przestępczość zorganizowana – banki 
można przedstawić tendencje ilościowe oraz jakościowe.
Najbardziej różnorodny zbiór stanowią działania prze-
stępcze zorganizowanych grup skierowane głównie na 
wyprowadzenie środków z sektora bankowego. Przybie-
rają one postać: 
•	 oszustw finansowych: 

 - posługiwanie się czekami bez pokrycia, 
 - fałszowanie czeków, 
 - wyłudzanie czeków z banków, 
 - posługiwanie się fałszywymi czekami bez pokrycia 

przy zakupie towarów, 
 - posługiwanie się czekami in blanco przez osoby 

nieuprawnione,
•	 oszustw kredytowych i wyłudzeń kredytów: 

 - składanie wniosków kredytowych poprzez osoby 
legitymujące się sfałszowanymi, skradzionymi lub 
kupionymi   dokumentami,

 - składanie wniosków kredytowych w imieniu pod-
miotów nie kwalifikujących  się do przydzielenia 
kredytów

 - przedstawienie sfałszowanych dokumentów 
stwierdzających zdolność kredytową

 - przedstawienie nieprawdziwych danych dotyczą-
cych przedmiotu zabezpieczenia spłaty kredytu

•	 działań terrorystycznych:
 - napady na banki i rabunek pieniężny, 
 - porwania pracowników bankowych,
 - szantaż poprzez podłożenie ładunków wybucho-

wych,
 - napady na konwoje bankowozów.

Działania zorganizowanych grup przestępczych zmie-
rzają w kierunku doskonalenia  metod przestępczych. 
Wykorzystywana jest baza intelektualna (wiedza praw-
nicza, programy komputerowe) znajdująca się w dyspo-
zycji grup przestępczych. W przypadku działań terrory-
stycznych dochodzi do coraz większej brutalizacji i bez-
względności. Przestępcy wykorzystują wszystkie najno-
wocześniejsze rodzaje broni i środków łączności, a tak-
że metody zastraszania, szantażu i organizacji aktów ter-
roru. Działania te poprzedzone są profesjonalnym roze-
znaniem organizacyjno – technicznym banków i plano-
waniem poszczególnych przedsięwzięć.

Działania przestępcze osób z zewnątrz stanowią naj-
liczniejszą grupę czynów zabronionych. Ich ilościowego 
określenia nie podejmują jednak organy ścigania. Dys-
ponują one jedynie fragmentarycznymi danymi liczbo-
wymi np. Komenda Główna Policji i Prokuratura Gene-
ralna gromadzą statystyki obejmujące przestępstwa go-
spodarcze z uwzględnieniem kwalifikacji karnopraw-
nych. Dlatego też określenie liczby przestępstw staje się 
domeną publikacji prasowych, co w dużym stopniu pro-
wadzi do całkowitego fałszowania obrazu tych zagrożeń.
Działania zorganizowanych grup przestępczych stwarza-
ją określone niebezpieczeństwa dla przekształcającego 
się sektora bankowego. Stosowane działania przestępcze, 
związane z pierwszorzędnymi instrumentami bankowy-
mi, tzw. łańcuszkiem św. Antoniego czy metodą Pon-
ziego, powodować mogą nieodwracalną utratę zaufania 
klientów do działalności banków. 
Poważne zagrożenia dla sektora bankowego stwarza-
ją ponadto działania zorganizowanych grup przestęp-
czych, wykorzystujących czynności bankowe do zwal-
czania konkrecji. Stanowią one coraz częściej skutecz-
ną formę rozszerzenia wpływów poprzez eliminowa-
nie podmiotów działających w sposób legalny, a przez 
to postrzegane są przez zorganizowanie grupy przestęp-
cze jako alternatywne dla tzw. przestępczości porachun-
kowej. Wykorzystywanie instytucji bankowych i znajdu-
jących się w ich posiadaniu informacji może prowadzić 
w dużym stopniu do przejmowania rynków zbytu, przej-
mowania zamówień na dostawy i roboty budowlane, a 
także do korumpowania urzędników państwowych. Naj-
bardziej charakterystycznym przejawem tego typu dzia-
łań może być doprowadzenie do upadłości banków, co z 
kolei prowadzić może do utraty płynności banku w po-
szczególnych, legalnie działających podmiotach stano-
wiących konkurencję dla zorganizowanych przedsię-
biorstw przestępczych .

2. Sprawcy przestępstw banko-
wych

Celem działania przestępcy gospodarczego jest 
maksymalizacja zysków i uniwersalność działa-
nia. Zorganizowane grupy przestępcze dostoso-

wują się do potrzeb i możliwości rynku. Zawsze działa-
ją na granicy prawa lub wykorzystują luki prawne. Kolej-
ną cechą jest międzynarodowa współpraca zorganizowa-
nych grup, korupcja urzędników i legalizacja, czyli pra-
nie brudnych dochodów pochodzących z przestępstwa 
lub szarej strefy gospodarczej.
Przestępca gospodarczy - np. oszust bankowy czy prze-
stępca piorący pieniądze zajmujący się tym procederem 
zawodowo, a także w związku ze swoja legalną działal-
nością urzędniczą, biznesową, a nawet polityczną oraz w 
powiązaniu ze zorganizowanymi grupami - stara się swo-
im zachowaniem i oficjalnym postępowaniem wzbudzić 
powszechne zaufanie i szacunek. Taki sposób bycia tych 
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osób jest charakterystyczny w ostatnich latach. 
Warto podkreślić, że już w 1940 r. kryminolog amery-
kański E.H. Sutherland wyróżnił kategorię przestępców 
w „białych kołnierzykach” (white collour crime), którzy 
m.in.: składali fałszywe oświadczenia o stanie finanso-
wym, zagarniali mienie publiczne, dokonywali oszustw 
podatkowych na dużą skalę, specjalizowali się w różne-
go rodzaju przestępstwach i oszustwach kapitałowych, 
oszustwach na szkodę konsumenta, oszustwach przy za-
mówieniach publicznych. Wśród stosowanych metod 
działania dominowała korupcja oraz przestępcze ban-
kructwa.
Współczesny przestępca gospodarczy, przestępca finan-
sowy zazwyczaj jest osobnikiem:
•	 o dużej inteligencji, dużym sprycie i wdzięku oso-

bistym, o nienagannym wyglądzie i wysokich ma-
nierach, zewnętrznie budzący zaufanie, o niepo-
szlakowanej dotąd opinii;

•	 który ukończył jeden lub dwa fakultety;
•	 biegle władający jednym lub dwoma językami ob-

cymi;
•	 posiadający doskonale zorganizowany, dynamicz-

ny, sprawny i dyspozycyjny sekretariat oraz zespół 
obsługi własnej;

•	 dysponujący własną, świetnie wyszkoloną i uzbro-
joną służbą ochrony osobistej (służba ta często wy-
wodzi się z byłych funkcjonariuszy grup antyterro-
rystycznych);

•	 dysponujący stałym zespołem wysoko kwalifiko-
wanych doradców prawnych

•	 mający powiązania personalne z osobistościami 
świata gospodarczego, administracyjnego, poli-
tycznego, kultury, nauki itp.;

•	 o nieprzeciętnej motywacji do bardzo dynamiczne-
go działania prowadzącego do zdobycia gigantycz-
nego majątku w bardzo krótkim czasie;

•	 posiadający ogromne środki finansowe;
•	 na ogół nie pijący mocnych alkoholi;
•	 unikający zbędnych, rzucających się w oczy oznak 

zamożności .
Nie należy zwracać uwagi na drobnych handlarzy, prze-
mytników lub działających pod przykrywką small biz-
nesu oszustów podatkowych i skarbowych afiszujących 
się swoim bogactwem. Do prania czyszczenia pieniędzy 
na dużą skalę są zmuszeni ci, których można określić re-
kinami podziemia gospodarczego, zorganizowani prze-
stępcy prowadzący swoją działalność „pod przykrywką” 
biznesu.
 Według wyników badań audytorów amery-
kańskich i kanadyjskich, w rozpoznawaniu i wykrywa-

niu oszustów przydatne jest również ujawnienie cech, 
które powinny być postrzegane przez otoczenie. W tych 
aspektach sylwetka oszusta finansowego charakteryzuje 
się również specyficznymi cechami, a mianowicie:
•	 wysokie zadłużenie będące skutkiem dużych strat 

finansowych,
•	 życie ponad stan,
•	 prowadzenie spekulacyjnych inwestycji,
•	 uzależnienie od hazardu,
•	 problemy z alkoholem, narkotykami lub innymi 

uzależnieniami,
•	 nadmierne dążenie do sukcesu,
•	 poczucie że otrzymywane wynagrodzenie jest za 

niskie,
•	 wcześniejsze konflikty z prawem,
•	 niechętne korzystanie z urlopów lub zupełny ich 

brak,
•	 nieujawnione konflikty interesów,
•	 niezadowolenie z pracy,
•	 zagrożenie zwolnieniem z pracy w ramach reduk-

cji,
•	 ścisłe powiązania z dostawcami lub klientami,
•	 niska wiarygodność kredytowa,
•	 nieustabilizowane życie osobiste,
•	 chęć pokonania systemu obowiązującego w jego 

firmie,
•	 szukanie wytłumaczenia osiąganych złych wyni-

ków w pracy,
•	 brak etyki,
•	 łączenie prywatnych interesów z pracą.
       Pracownik, który wyczerpuje wszystkie te znamiona 
lub ich znakomitą większość powinien zostać zwolniony 
z firmy. Jednakże największym problemem aktualnie nie 
jest rozpoznanie biznesmena oszusta, lecz odpowiedź na 
pytanie: dlaczego, pomimo tego, że jest znany organom 
ścigania, tak długo działa i przynosi tak duże szkody po-
datnikom i państwu . 

3. Przestępstwa komputerowe w bankowości
 W obecnych czasach ogromnego znaczenia 
nabiera również zapewnienie poufności i bezpieczeń-
stwa przesyłanych informacji zarówno w wewnętrznych 
sieciach komputerowych jak i Internecie. Wspólnie z 
rozwojem systemów informatycznych, rośnie w dużym 
stopniu liczba przestępstw komputerowych. 
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„Za  przestępstwa komputerowe uważa się wszelkie bez-
prawne, nieetyczne i nieupoważnione zachowania odno-
szące się do procesu przetwarzania i przekazywania da-
nych” .  W początkowym okresie rozwoju informatycz-
nego, przy niewielkiej ilości komputerów, była to łatwa 
do określenia grupa zachowań, którą można było trak-
tować jako łatwą do rozpoznania. Z czasem, wraz z sys-
tematycznym rozwojem informatyki, następuje coraz 
większe jej zróżnicowanie. Różnorakie badania wykaza-
ły, że wraz z przenikaniem techniki informatycznej do 
nowych dziedzin  życia, komputer może być zastosowa-
ny przez sprawców do wielu przestępstw i że nie ma już 
jednej przestępczości komputerowej. 
Przy próbie określenia przestępczości komputerowej 
trzeba uwzględnić pewne stałe atrybuty, wyróżniki tych 
działań przestępczych. Godzą one w system kompute-
rowy, jego połączenia, a także nośniki informacji kom-
puterowej. Polegają one w głównej mierze na ingerencji 
w przetwarzaną informację, jak również w prawa z nią 
związane. Podsumowując najogólniej przestępstwa kom-
puterowe to czyny skierowane zarówno przeciwko syste-
mowi komputerowemu, jak i popełniane przy jego uży-
ciu . 

Do kategorii przestępstw komputerowych w bankowo-
ści przede wszystkim zaliczamy następujące rodzaje czy-
nów:
•	 Nielegalny dostęp do systemu komputerowego,

 - hacking,
 - przechwytywanie danych (podsłuch komputero-

wy)
•	 Nielegalną ingerencję w dane, powodującą ich 

uszkodzenie, usunięcie, zniszczenie, modyfikację 
lub zablokowanie a także oszustwa dokonywane 
przez manipulacje komputerowe,

•	  Nielegalną ingerencję w system, która powoduje 
poważne zakłócenia w funkcjonowaniu systemu 
komputerowego banków na skutek wprowadze-
nia, uszkodzenia, pogorszenia, usunięcia, zablo-
kowania lub zmiany danych (sabotaż na systemach 
komputerowych).

•	 Nielegalny dostęp do bankomatów i fałszowanie 
kart płatniczych

Uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu kom-
puterowego przy pomocy urządzeń telekomunikacyj-
nych jest klasyczną formą ataku na bezpieczeństwo elek-
troniczne przetwarzanej informacji w banku. Skuteczne 
dokonanie takiego zamachu i przejęcie kontroli nad za-
atakowanym systemem umożliwia popełnienie innych 
przestępstw, które mogą być skierowane przeciwko róż-
norakim dobrom prawnym (np. ochronie informacji, 
mieniu, danym osobowym, wiarygodności dokumentów 

oraz tajemnicy banku). Od integralności i niezakłócone-
go działania systemów przetwarzania informacji zależeć 
może poszanowanie dóbr osobistych jednostki (zbiory 
danych osobowych) oraz  prawidłowe funkcjonowanie 
systemu bankowego.
Podsłuch komputerowy obejmuje ogólnie trzy grupy 
przypadków: analizę fal elektromagnetycznych emito-
wanych prze sprzęt komputerowy, przejmowanie danych 
z transmisji teleinformatycznych oraz przechwytywanie 
informacji wprowadzanych do komputera przy pomo-
cy klawiatury. 
Zakaz dokonywania nieuprawnionych ingerencji w dane 
i programy komputerowe banków ma na celu ochronę 
integralności elektronicznego zapisu informacji, a tym 
samym zapewnienie poprawności i kompletności prze-
twarzanej informacji oraz prawidłowego funkcjonowa-
nia programów komputerowych. 
Naruszenie integralności danych może przybierać różne 
formy, do których zalicza się ich umyślne i bezprawne 
wprowadzenie, uszkodzenie, usunięcie, zniszczenie, mo-
dyfikację lub zablokowanie danych, następstwem cze-
go jest powstanie danych nieautentycznych, które zgod-
nie z zamiarem przestępcy mają być uznane lub wyko-
rzystane przez bank jako autentyczne. Warunkiem ka-
ralności naruszenia integralności danych jest działanie 
bez uprawnienia. Warunku tego nie będą spełniać ruty-
nowe czynności związane z serwisem sieci komputero-
wych, wymianą oprogramowania, a także testowaniem 
zabezpieczeń systemu, podejmowane przez uprawnio-
ne do tego osoby. Z tych samych powodów, za zgodną z 
prawem uznać należy modyfikację danych ruchowych w 
celu zapewnienia anonimowości nadawcy koresponden-
cji elektronicznej albo modyfikację  zapisu wysyłanych 
informacji za pomocą programu do szyfrowania, w celu 
ochrony poufności przekazywanych wiadomości.  Jeże-
li działania te służą ochronie prywatności należy uznać 
je za uprawnione. 
Podstawową funkcją omawianego zakazu jest ochrona 
danych i programów komputerowych przed logicznymi i 
fizycznymi zamachami na ich spójność. Może ona zostać 
naruszona w przypadku formatowania nośników infor-
macji poprzez wprowadzenie do systemu wirusów kom-
puterowych, koni trojańskich a także innych złośliwych 
lub destrukcyjnych programów, które niszczą lub mo-
dyfikują dane. Naruszenie, o którym mowa wyżej może 
również powstać na skutek kasowania danych. 
Ataki mające na celu spowodowanie zakłóceń banko-
wych systemów komputerowych lub zupełne ich zablo-
kowanie, tzw. sabotaż komputerowy stanowią obecnie 
jedno z bardziej rozpowszechnionych zamachów na bez-
pieczeństwo elektronicznie przetwarzanej informacji.  
Celem tych zamachów jest dostępność informacji, czyli 
atrybut, który decyduje o zaufaniu do techniki kompu-
terowej. Natomiast przedmiotem sabotażu mogą być za-
równo obiekty materialne ( budynki, sprzęt oraz wyposa-
żenie banków), jak też programy i zbiory danych. 
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Możemy wyróżnić fizyczne i logiczne metody sabotażu. 
Do fizycznych zalicza się: podpalenia, zamachy bombo-
we oraz sposoby, które pomimo prostoty pomysłu wywo-
łać mogą bardzo poważne awarie systemów informatycz-
nych. Wśród tych sposobów można wymienić: wrzuce-
nie spinaczy do papieru lub skrawków folii aluminiowej 
czy też opiłków metali do urządzeń systemu  w celu spo-
wodowania krótkiego spięcia, wylewanie kawy i rożnych 
roztworów (środków aktywnych chemicznie) na klawia-
tury i inne urządzenia; wdmuchiwanie dymu, wtryski-
wanie lakieru do włosów bądź też innych gazów do ele-
mentu systemów. Równie prostymi a zarazem bardzo 
niebezpiecznymi metodami są: ustawienie przed wlota-
mi wentylatorów klimatyzacyjnych otwartych pojemni-
ków z kwasem solnym; podwyższenie temperatury w po-
mieszczeniach komputera; „ podgrzewanie” elementów 
systemu  zapalonymi papierosami oraz powodowanie 
awarii zasilania przez przecinanie kabli energetycznych.
Logiczne metody sabotażu to w głównej mierze różno-
rodne programy powodujące wymazanie w bardzo krót-
kim czasie dużej liczby zbiorów danych, spowalniają-
ce pracę programów użytkowych poprzez uruchamianie 
podprogramów „rakotwórczych”, „wirusów”, „koni tro-
jańskich” i im podobnych. Konie trojańskie to podpro-
gramy, które mogą na określony sygnał lub komendę wy-
mazywać bazy danych, formatować dyski itp. Podobne 
działanie mają bomby logiczne, które mogą uniemożli-
wić korzystanie z zakupionego oprogramowania w mo-
mencie utraty ważności licencji przez użytkownika. Jesz-
cze inaczej działają robaki komputerowe, które wypeł-
niają pamięć komputera tak dużą ilością zupełnie przy-
padkowo generowanych danych, że w końcu prowadzi to 
do istotnego spowolnienia pracy komputera lub wręcz 
do jego zatrzymania. Analogiczne działania mają wirusy 
komputerowe, lecz od robaków odróżniają się możliwo-
ścią tworzenia swoich dokładnych kopii na innych kom-
puterach, przez co w krótkim okresie czasu mogę zarazić 
większą liczbę komputerów w banku. 
Metody logiczne mogą być wspomagane środkami tech-
nicznymi poprzez wykorzystanie magnesów i demagne-
tyzerów do wymazywania zbiorów danych, wyłączanie 
zasilania w trakcie przetwarzania danych, mylenie wty-
czek i gniazd podzespołów systemu, zmianę oznako-
wania dysków i dyskietek z programami i zbiorami da-
nych. Sprawcami sabotaży mogą być nie tylko osoby z ze-
wnątrz, ale także pracownicy banku. Sabotaż jest też me-
todą stosowana przez nieuczciwą konkurencję. 
Kradzież usług komputerowych, czyli kradzież czasu 
pracy systemu można zaliczyć do mniej groźnych prze-
stępstw, polegających na wykorzystaniu przez pracowni-
ków banków komputera do własnych celów. Może to być 
sporządzanie własnych wydruków  na drukarkach i pa-
pierze będących własnością  banku, a także przetwarza-
nie własnych danych na komputerach banków i za po-
mocą programów należących do banku. Straty zaczynają 
być znaczące na skutek wykorzystywania do celów pry-
watnych terminali lub komputerów, za których czas pra-
cy bank musi płacić. 

Każdy wymieniony rodzaj przestępstwa komputerowego 
można byłoby analizować bardziej szczegółowo. Jednak-
że cechą wspólną wszystkich wymienionych przestępstw 
jest to, że współcześnie dokonywane są one za pośred-
nictwem systemów informatycznych, a w związku z tym 
metody ich popełniania są bardziej wyrafinowane niż w 
przeszłości. Wykorzystywanie coraz nowocześniejszych 
systemów komputerowych przez banki zmusza poten-
cjalnych i faktycznych sprawców do dostosowania się do 
postępu technologicznego, chociaż by po to, aby dokład-
niej zatrzeć ślady przestępstwa oraz uniemożliwić wy-
krycie ich działania przez organy ścigania.
W ostatnim czasie zmniejszyła się zarówno liczba, jak i 
wartość  bankowych transakcji oszukańczych, ale wzro-
sła liczba przestępstw polegających na skimmingu, szcze-
gólnie podczas wizyt za granicą.   Skimming jest jedną z 
najbardziej niebezpiecznych  form przestępstw banko-
wych i polega on na kopiowaniu paska magnetycznego 
karty płatniczej. Przestępcy najczęściej posługują się ska-
nerem, który umieszczają przed czytnikiem bankomatu. 
Odnotowuje się również coraz więcej prób wyłudzeń da-
nych od klientów banków. Dlatego też banki muszą na 
większą skalę wprowadzać karty z mikroprocesorem. W 
Polsce karty z mikroprocesorem wydają zaledwie czte-
ry banki, mimo że od początku roku 2005 odpowiedzial-
ność za transakcje oszukańcze ponosi  ta strona, która 
nie wprowadziła technologii chipowej. Bankowcy i or-
ganizacje płatnicze twierdzą, że poziom tzw. fraudów w 
Polsce jest stosunkowo niewysoki,             ale są oba-
wy przed napływem na rynek polski oszustów z krajów 
przystosowanych do obsługi mikroprocesora. Karty chi-
powe wymagają autoryzacji przez podanie PIN kodu, ale 
przede wszystkim zabezpieczają przed skimmingiem. 
Tymczasem coraz więcej Polaków pada ofiarą tego ro-
dzaju procederu podczas podróży zagranicznych. 
Natomiast światowym zagrożeniem, które dotyka tak-
że Polskę, są także ataki hakerów, którzy wyłapują przez 
Internet hasła do kont bankowych, często przez wysyła-
nie e-maili i budowanie fałszywych stron internetowych 
banku  
Wszystkie banki, które mają swoje interaktywne strony 
w Internecie, są wystawione na ataki praktycznie z do-
wolnego punktu na świecie. Mogą one przybierać róż-
ne formy. Począwszy od wirusów czy kodów powodu-
jących uszkodzenie lub zniszczenie dysków, po bardziej 
inteligentne, otwierające bramy do całego systemu ban-
ku, na które haker na ogół przypadkiem natrafi w sieci. 
Atak na bank jest tym skuteczniejszy, im bardziej jest on 
skoncentrowany. Często hakerzy maja kogoś do pomocy 
w środku, w banku.
Hacking sam w sobie można ogólnie zdefiniować jako ła-
manie zabezpieczeń dla przyjemności i satysfakcji, poko-
nania barier technicznych. Nie zmienia to jednak faktu, 
że integralność systemu banku jest zachwiana i mamy do 
czynienia z naruszeniem prawa . 
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4. Problem korupcji

Zorganizowane grupy przestępcze podporządko-
wują sobie przedstawicieli administracji publicz-
nej oraz samorządowej, a także władzy ustawo-

dawczej czy też sądowniczej. Oddziaływanie następuje w 
obszarze gospodarowania majątkiem publicznym (nie-
efektywne i niecelowe inwestowanie w rozmaite związ-
ki z podmiotami prywatnymi, zakupy maszyn i urzą-
dzeń) lub też mieniem samorządowym (np. dyspono-
wanie nieruchomościami komunalnymi), albo też w za-
kresie ustanawiania kontyngentów i udzielania koncesji 
czy też działalności administracji skarbowej. Dla przy-
kładu, zorganizowane grupy przestępcze mogą powodo-
wać unikanie kontroli własnych przedsiębiorstw. Tego 
typu działania mogą mieć ewidentny wpływ na rozpo-
znawanie prania pieniędzy instytucji finansowych. Jak 
łatwo dostrzec te same mechanizmy korupcyjne, które 
wykorzystywane są przez grupy przestępcze w stosunku 
do urzędników państwowych czy samorządowych, sto-
sowane są wobec przedstawicieli instytucji finansowych. 
Przebiegają one zawsze w czterech fazach:
1. ustalanie tzw. słabych punktów korumpowanych i 

podjęcie próby ich wykorzystania, np. skłonność 
do rozrywkowego sposobu spędzania wolnego 
czasu można wykorzystać zaproszeniem do loka-
lu nocnego;

2. wykorzystywane tzw. słabych punktów korumpo-
wanego poprzez wręczenie korzyści majątkowej 
(np. opłacenie rachunku w restauracji bądź zafun-
dowanie wczasów)

3. określenie wzajemnych relacji między korumpo-
wanym (oczekiwani), a korumpującym (realizacja 
tych oczekiwań)

4. przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej bez ko-
nieczności oddziaływania na niego – tzn. korum-
pujący i korumpowany stają się „dobrymi przyja-
ciółmi”  

5. Pranie pieniędzy
5.1. Rozmiary, przyczyny i skutki
Trudno jest dokładnie określić, kiedy pojawiło się poję-
cie „brudne pieniądze”. Wydaje się, że problem ten ist-
nieje od początków nielegalnych dochodów, korupcji, 
a z całą pewnością z chwilą pojawienia się przestępczo-
ści zorganizowanej. Termin „pranie pieniędzy” prawdo-
podobnie pojawił się za sprawą szefa mafii chicagow-
skiej Ala Capone. W okresie obowiązywania prohibicji w 
USA, czyli w latach dwudziestych, mafia czerpała kolo-
salne zyski z produkcji oraz przemytu napojów alkoho-
lowych. Natomiast  oficjalne interesy polegały w głównej 
mierze na prowadzeniu działalności handlowej i usługo-
wej. Mafia kontrolowała najwięcej sklepów spożywczych, 
pralni oraz cukierni. Właśnie w tego rodzaju działalno-
ści mieszano dochody legalne z nielegalnymi, czyli dopi-
sywano do codziennych utargów znaczne kwoty, aby za-

legalizować bezprawne dochody.
Różnorakie i skomplikowane działania określane umow-
nie jako „pranie brudnych pieniędzy”, tj. dochodów po-
chodzących z przestępczości zorganizowanej mają na 
celu nadanie im statusu legalności. Termin „pranie brud-
nych pieniędzy” został wprowadzony przez Prof. Emi-
la Pływaczewskiego. Określenie „brudnych” ma na celu 
uwidocznienie pejoratywnych aspektów tego zjawiska. 
Jednakże na całym świecie używa się określenia „pranie 
pieniędzy” lub „czyszczenie pieniędzy”
Definicja „pranie pieniędzy” podana została po raz 
pierwszy w zarządzeniu Prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego nr 16/92. zarządzenie to określało pranie pienię-
dzy jako „sytuację, która zachodzi wówczas, gdy ujaw-
nione okoliczności wskazują, że lokowane w banku środ-
ki pieniężne lub inne wartości majątkowe pochodzą z 
przestępstwa lub uczestnictwa w jego popełnieniu, albo, 
że ich pochodzenie, stan lub przeznaczenie mają zostać 
ukryte z przyczyn mających związek z przestępstwem”.
Obecnie jednak termin ten należy rozumieć jako prze-
stępstwo określane w odrębnych przepisach, czyli w art. 
299 k.k. 
Rozmiary , zakres i metody, metody oraz przyczyny i 
skutki prania pieniędzy nie są jednolite i nie wszyst-
kie skrupulatnie rozpoznane, gdyż systematycznie ule-
gają ciągłym modyfikacjom. Rozpoznanie tego proble-
mu znacznie utrudnia brak praktyki śledczej i sądowej. 
Charakterystyczny jest brak dokładnej definicji tego 
typu działań przestępczych. Wszystkie określenia zmie-
rzają do zwrócenia uwagi na różnorodne i specjalistycz-
ne działania mające na celu nadanie statusu legalności 
brudnym dochodom. Jednakże nie jest to wyłącznie pro-
blem prawno – kryminologiczny i kryminalistyczny, ale 
rozbudowany problem prawnokarny i społeczno - eko-
nomiczny w wielu krajach świata. W przypadku prania 
pieniędzy mamy do czynienia ze złożonym i niezwykle 
dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem, powodują-
cym wiele trudności zarówno z jego rozpoznaniem oraz 
zapobieganiem nawet przez najlepiej wyszkolone i wy-
posażone policje świata. 
Czyszczenie pieniędzy zawiera w sobie bardzo różne 
operacje finansowe, które zmierzają do zmiany tożsa-
mości nielegalnie zdobytych dochodów, w taki sposób, 
aby stworzyć wszelkie pozory, że pochodzą one ze źró-
dła legalnego. W związku z tym poglądy na temat zde-
finiowania pojęcia „pranie brudnych pieniędzy” są bar-
dzo zróżnicowane. Różna definicje pojawiają się zarów-
no w międzynarodowych aktach prawnych, wytycznych 
organów wyspecjalizowanych jaki w polskich przepi-
sach prawnych. Jednak wszystkie te definicje mają cha-
rakter pomocniczy, terminem prawnym natomiast okre-
ślającym to pojęcie jest sformułowanie zawarte w nazwie 
ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku czyli pranie pie-
niędzy to wprowadzenie do obrotu finansowego warto-
ści majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nie-
ujawnionych źródeł.
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Najczęściej używana, a zarazem doskonale wyczerpująca 
termin prania brudnych pieniędzy definicja, której treść 
odpowiada  konwencji Wiedeńskiej z 1988 roku zawarta 
została w dyrektywie Rady EWG z dnia 10 czerwca 1991 
roku w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu 
finansowego w celu prania pieniędzy. Przytoczone tam 
określenie stanowi swego rodzaju podsumowanie do-
tychczasowych definicji tego zjawiska w poprzednio wy-
danych dokumentach międzynarodowych, a szczególnie 
w deklaracji Bazylejskiej i 40 zaleceniach FATF.
Zgodnie z Dyrektywą RWE z 10 czerwca 1991 roku prze-
stępstwo to obejmuje:
•	 wymianę lub transfer wartości majątkowych przy 

znajomości faktu, i ż pochodzą one z działalności 
przestępczej lub uczestnictwa w takiej działalno-
ści, w celu zatajenia bądź ukrycia nielegalnego po-
chodzenia tych wartości lub zatajenia faktu pomo-
cy osób  uczestniczących w działalności przestęp-
czej, w celu uniknięcia przez te osoby konsekwen-
cji karnych;

•	 zatajenie bądź ukrycie rzeczywistej natury, pocho-
dzenia, stanu lub ruchu wartości majątkowych, 
prawa dysponowania nimi lub rzeczywistej wła-
sności albo odpowiednich praw dotyczących tych 
wartości, przy znajomości faktu, że pochodzą one 
z działalności przestępczej lub uczestnictwa w ta-
kiej działalności;

•	 nabywanie, posiadanie i używanie wartości mająt-
kowych, jeżeli osoba przyjmująca te wartości wie, 
że pochodzą one z działalności przestępczej lub 
uczestnictwa w takiej działalności;

•	 udział w wykonywaniu czynności wymienionych 
w poprzednich trzech podpunktach, a szczegól-
nie organizowanie się w celu ich wykonywania, po-
moc w nich, zachęcanie do nich lub udzielanie rad 
przy ich wykonywaniu bądź ułatwianie ich wyko-
nywania.

•	 ustawowe znamiona prania brudnych pieniędzy 
zgodnie z wymienioną dyrektywą są  spełnione 
także wtedy, gdy czyny związane z praniem  pie-
niędzy czy czyszczeniem innych wartości mająt-
kowych zostały popełnione na terytorium innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo na 
terenie państwa trzeciego.

Ponad to istnieje jeszcze definicja opracowana przez 
Ośrodek Szkolenia Departamentu Stanu USA w celach 
szkoleniowych: pranie pieniędzy to proces przy pomo-
cy którego dochody przypuszczalnie uzyskane z działal-
ności przestępczej są przekazywane, przewożone, prze-
kształcane, wymieniane, albo też łączone i mieszane z le-
galnymi funduszami, w celu ukrycia lub zatajenia praw-
dziwego charakteru, źródła, ukierunkowania, przepływu 
lub własności tych dochodów. Celem procesu prania pie-
niędzy jest nadanie pozorów legalności funduszom uzy-
skanym z działalności poza prawnej lub działań z nią po-
wiązanych.

Modus operandi
Modus operandi (sposób działania), czyli szczególny, 
charakterystyczny i zazwyczaj powtarzalny sposób za-
chowania się sprawcy w przypadku przestępstwa pra-
nia brudnych pieniędzy jest bardzo skomplikowany. W 
modus operandi sprawcy główną rolę odgrywają właści-
wości i możliwości człowieka. Metoda typowania spraw-
cy przestępstwa według modus operandi sprawdza się 
przede wszystkim w przypadku przestępstw pospolitych. 
Przestępstwa prania pieniędzy ma tak skomplikowany 
charakter, że bardzo trudno jest dokonać jego klasyfika-
cji kierując się sposobem działania sprawcy.
Podczas badania okoliczności przestępstwa profesjona-
liści posługują się tzw. regułą siedmiu złotych pytań, a 
mianowicie:
1. co?
2. gdzie?
3. kiedy?
4. w jaki sposób?
5. dlaczego?
6. jakimi środkami?
7. kto?
Sprawca przestępstwa prania brudnych pieniędzy za po-
mocą i transakcji handlowych prowadzi z pozoru legal-
ną działalność, czyli inaczej rzecz ujmując jego czyny na-
kładają się na legalne operacje. Wykrycie sprawcy prze-
stępstwa oraz ujawnienie jego sposobu działania  może 
nastąpić jednie poprzez zastosowanie dużej wiedzy, do-
świadczenia, a przede wszystkim odpowiednich proce-
dur finansowo – bankowych.
Różnorodne elementy składające się na sposoby prania 
pieniędzy nie posiadają  jednorodnego charakteru. Jed-
noznaczne i nie budzące wątpliwości jest ukierunko-
wanie sprawców na instytucje finansowe. Formy wyko-
rzystywania instytucji finansowych do czyszczenia pie-
niędzy przez sprawców są bardzo różne. Zaznaczyć tu-
taj oczywiście należy, że sprawcy cały czas poszukują no-
wych metod prania pieniędzy, przecież istnieje  mnóstwo 
takich które nie zostały jeszcze ujawnione. Jednakże za-
zwyczaj wykorzystują oni obowiązujące przepisy i pro-
cedury. To jest właśnie powód wyjaśniający wielką ska-
lę trudności w rozpoznawaniu i wykrywaniu transakcji 
związanych z praniem pieniędzy oraz do poszukiwania 
metod zapobiegania .

5.2 Etapy i metody prania pieniędzy
Wprowadzenie dochodów uzyskiwanych z nielegalnych 
i nieujawnionych źródeł do systemu finansowo – ban-
kowego i wprowadzenie  oczyszczonych dochodów do 
dozwolonego obrotu gospodarczego odbywa się bar-
dzo różnymi metodami. Ogólny schemat takich  działań 
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przedstawia rysunek nr 1.   
Według ekspertów Financial Aktion Task Force (FATF) 
Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pienię-
dzy, wyróżnić można trzy podstawowe (modelowe) eta-
py prania pieniędzy:
1. Lokowanie, czyli fizyczne rozdysponowanie gotówki 
pochodzącej z nielegalnej działalności, w tym wprowa-
dzenie do systemu finansowo – bankowego, bądź też za-
miana gotówki na instrumenty finansowe czy inne do-
bra materialne.  Najlepsze rezultaty przynosi nabywanie 
instrumentów finansowych na okaziciela. Wg ekspertów 
FATF najczęściej stosowane metody to m.in.:
•	 smerfowanie, czyli rozdrabnianie (a więc wpłaca-

nie kwot poniżej sumy granicznej) przy udziale 
personelu bankowego;

•	 wymiana niskich nominałów na duże, również 
przy udziale personelu bankowego;

•	 fałszowanie dokumentów na przelewy międzyban-
kowe;

•	 nakłonienie pracownika instytucji finansowej do 
rezygnacji z rejestrowania wpłat granicznych bądź 
podejrzanych;

•	 wpłacanie do banków mieszanych funduszy (legal-
nych i nielegalnych) przez duże firmy obracające 
dużą gotówką

W Polsce najczęściej możemy spotkać się z m.in.: 
•	 wielokrotnymi wpłatami poniżej kwoty granicznej 

związanej z obowiązkiem ich realizacji przez banki,
•	 wymianą waluty i poleceniem  przekazania jej za 

granicę,
•	 zleceniami przelewu określonych kwot na rachun-

ki zagraniczne, zleceniodawca posługuje się sfał-
szowanymi dokumentami,

•	 znacznymi wpłatami gotówkowymi walut fizycznie 
przemycanych z zagranicy,

•	 przelewami dużych kwot pieniędzy przez firmy lub 
banki zagraniczne do polskich banków, dla klien-
tów nieistniejących, nie mających kont bankowych. 
Wyjaśnienie sprawy trwa około 2 –3 tygodni, po 
czym bank odsyła pieniądze, które w ten sposób 
zostały wyprane,

•	 zakupami	dóbr	wielkiej	wartości.
2 .„Maskowanie”, nawarstwianie, odkładanie lub ukry-
cie, czyli nagromadzenie wielu różnych operacji w celu 
oddzielenia nielegalnych zysków od ich źródła, a ponad-
to stworzenie sieci skomplikowanych operacji, transak-
cji finansowych, mających na celu wydłużenie drogi pie-
niądza bądź też innych środków dla zmylenia organów 
kontrolnych oraz zapewnienia anonimowości właściwe-
go posiadacza pieniędzy.

Wyróżniamy m.in.:
•	 zlecenie wielu transakcji i operacji np. zmiany lo-

katy na zakup czeków podróżnych, akcji, obliga-
cji, zleceń płatniczych i przeniesienie ich do innych 
banków na terenie kraju lub za granicę. Takie ka-
muflowanie ma na celu uniemożliwienie organom 
kontrolnym dotarcie do osób, które inicjowały lub 
wpłacały brudne pieniądze do banku.

•	 wykorzystywanie możliwości płynących z elektro-
nicznych form przekazu z uwagi na szybkość ope-
racji, nieograniczony zasięg geograficzny, a przede 
wszystkim minimalną dokumentację, która utrud-
nia odtworzenie operacji oraz zapewnia duże szan-
se na anonimowość z uwagi na bardzo dużą popu-
larność tego typu usług.

3. Integrowanie, inaczej legitymizacja, czyli znalezienie 
odpowiednich pozorów i usprawiedliwienia na nagłe po-
jawienie się znacznych zasobów  i lokaty kapitałów, czy-
li środków pochodzących z działalności przestępczej w 
legalnym obrocie gospodarczym. Udane transakcje za-
pewniają powrót wypranych pieniędzy do systemu go-
spodarczego w taki sposób, że stwarzają pozory pozyski-
wania ich z legalnej działalności, co potwierdzać mają 
dokumenty wydane przez bank lub inną instytucję fi-
nansową. Polegać to może na m.in.:
•	 zawyżanie cen widniejących na fakturach na to-

wary  z importu lub eksportu nabyte legalnie aby 
uwiarygodnić przepływ nadwyżek,

•	 spłata kredytów uzyskanych z banków o wątpliwej 
reputacji lub funkcjonujących w tzw. „oazach po-
datkowych”, co stanowić może przepływ brudnej 
gotówki do renomowanego banku

To na jaką metodę sprawca zdecyduje się zależy od po-
siadanych przez niego możliwości, czyli odpowiednich 
układów w instytucjach finansowych i znajomości me-
tod prania pieniędzy. Zakup dobra materialnego znacz-
nej wartości upraszcza modus operandi sprawcy prze-
stępstwa jakim jest pranie brudnych pieniędzy, lecz co 
za tym idzie powoduje pewne ryzyko ujawnienia źródła 
pochodzenia pieniędzy przed odpowiednim organem 
uprawnionym do tego typu kontroli . 

Metody prania przy  wykorzystaniu banków klasyfikuje-
my następująco:
•	 Operacje rozdrabniania czyli strukturyzacja i 

smerfowanie
•	 Operacje związane ze zmianą lub anulowaniem 

dyspozycji
•	 Zakupy czeków gotówkowych i przekazy pieniężne
•	 Operacje związane z przelewami elektronicznymi
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Wyróżniamy następujące techniki mające na celu re-
strukturyzację lokowanych w instytucjach finansowych 
brudnych pieniędzy:
•	 wpłaty gotówkowe, często są to wielokrotne wpłaty 

poniżej sumy granicznej dokonywane przez różne 
osoby, a ich cechą charakterystyczną jest fakt do-
konywania wpłat na rachunki różnych osób; wie-
lokrotne wpłaty gotówkowe na rachunki zarówno 
osób krajowych, jak i zagranicznych, własne i wie-
rzycieli (należy podkreślić, że wymienione wyżej 
wpłaty zawsze opiewają na kwoty poniżej wysoko-
ści obligującej banki do dokonywania identyfikacji 
klienta); bardzo często dotyczą one wpłat gotówko-
wych walut (fizycznie) przemycanych z zagranicy;

•	 przekazywanie do inkasa czeków gotówkowych 
opiewających na kwoty niższe  od limitów identy-
fikacyjnych;

•	 structuring i smerfing, czyli zorganizowane na-
bywanie  i przekazywanie łatwo transferowanych 
wartości majątkowych (w kwotach poniżej obowią-
zującej granicy identyfikacji)  za brudne pieniądze. 
Odnosi się to głównie do wpłat gotówkowych, za-
kupu towaru, a także zakupu czeków gotówkowych

•	 refining, polegający na wielokrotnej zamianie 
banknotów o niskich nominałach na wysokie, po-
niżej obowiązującej kwoty granicznej;

•	 inne operacje, które mogą być wykonane u jedne-
go kasjera, w jednym banku, jednak wykorzysty-
wane są tutaj różne formy wpłat, wypłat i przele-
wów, przy wykorzystaniu rożnych banków, dyspo-
nentów, doradców bankowych i kasjerów w róż-
nych bankach.

W bankach w których istnieje możliwość prania pienię-
dzy, wyróżnić można takie  rodzaje działalności jak:
•	 obsługa kasowa klientów, w tym wpłaty i wypłaty 

gotówkowe, zarówno złotowe, jak i walutowe, bez 
względu na rodzaj klienta, a także działanie bezpo-
średnie czy poprzez inne osoby;

•	 obsługa transakcji bezgotówkowych krajowych i 
zagranicznych;

•	 obsługa operacji kredytowych, depozytowych, do-
kumentowych, inne płatności odroczone oraz inne 
stosunki prawno – finansowe z klientami;

•	 obrót papierami wartościowymi;
•	 inne produkty lub inne rodzaje działalności ban-

ków.
 
Znacznie zwiększyła się liczba podmiotów zobowiąza-
nych do typowania transakcji podejrzanych, dlatego też 
instytucje te muszą typować najbardziej zagrożone ob-
szary swojej działalności, czy istniejących struktur orga-
nizacyjnych . 

6. Napady na banki
Bank, jak każde przedsiębiorstwo działające na rynku, 
narażony jest na ryzyko powszechne dla wszystkich pod-
miotów zarówno prawnych jak i fizycznych. Natomiast z 
drugiej strony, jako instytucja finansowa prowadząc swo-
ją działalność musi brać pod uwagę ryzyko specyficzne 
jedyna dla swojej branży. 
Wśród ryzyk powszechnych, stanowiących podstawo-
we zagrożenie dla funkcjonowania banku, możemy wy-
różnić:
•	 zdarzenia katastroficzne związane z działaniem 

tzw. siły wyższej czyli pożar, zalanie, huragan, po-
wódź, dym, nadmierne opady śniegu, trzęsienie 
ziemi, zapadanie się ziemi, powódź, grad, wybuch,

•	 inne zdarzenia katastroficzne związane z działalno-
ścią człowieka, do których należą uderzenie pojaz-
du mechanicznego, upadek pojazdu powietrznego, 
huk ponaddźwiękowy,

•	 kradzież z włamaniem, rabunek mienia zarówno w 
lokalu jak i w transporcie,

•	 dewastacja mienia,
•	 awaria maszyn oraz urządzeń,
•	 zniszczenie oraz utrata mienia z innych przyczyn,
•	 straty związane z wyrządzeniem przez bank, w 

związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem 
mienia, szkód w mieniu lub zdrowiu osób trzecich 
oraz pracowników,

•	 śmierć kluczowego pracownika, 
•	 przerwa w prowadzonej działalności jako następ-

stwo zaistnienia powyższych zdarzeń.
W związku z tym, że majątek banku jest rozproszony po-
przez dużą liczbę oddziałów filii prawdopodobieństwo 
połączenia się finansowych następstw wymienionych 
wyżej ryzyk jest niewielkie. Należy jednak zauważyć, że 
w przypadku zrealizowania się ryzyka bardzo ważne bę-
dzie jak najszybsze wznowienie działania danej placów-
ki, gdyż następstwa dłuższej przerwy w działalności ban-
ku polegające na ponoszeniu kosztów stałych i utracie 
zysku mogą być w równie dużym stopniu dotkliwe jak 
bezpośrednie skutki zdarzenia.
Z przedstawionych statystyk wynika, że banki są jednym 
z najczęstszych celów rabunkowych w Polsce. Statysty-
ki te przedstawiają również fakt, że liczba napadów nie-
znacznie zmniejszyła się w ostatnich dwóch latach, ale 
za to przestępcy zabierają coraz więcej pieniędzy. Zda-
niem fachowców specjalizujących się  w fizycznej ochro-
nie placówek bankowych świadczy to o znacznie lep-
szym przygotowaniu do tego typu przestępstw. Policja 
często jest bezradna i łapie jedynie te grupy, które napa-
dają kilkakrotnie.  
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Napady dotyczą szczególnie małych filii banków, słabiej 
chronionych niż większe oddziały, działające na terenie 
dużych aglomeracji miejskich, a także banków spółdziel-
czych usytuowanych w niewielkich miejscowościach lub 
na obrzeżach większych miast. Przestępcy atakują banki, 
które nie są monitorowane i chronione. Sam monitoring, 
jeśli już jest zainstalowany w banku, to często pozostawia 
wiele do życzenia. Czasami nawet zdarza się, że kamery 
w placówkach bankowych ustawione są w taki sposób, że 
widzą jedynie czubki głów klientów i sufit lub odwrot-
nie – tylko nogi i podłogę. 
W związku z tak dużym rozproszeniem placówek, nie 
można mieć do czynienia z zagrożeniem kumulacji ryzy-
ka. Jednakże wyjątek stanowią tu centra gotówkowe ban-
ków, gdzie zliczana jest gotówka przywieziona z oddzia-
łów. Niemniej jednak tego typu obiekty wyposażone są w 
rozbudowane zabezpieczenia fizyczne. Należy zauważyć, 
że napady rabunkowe powodują nie tylko straty mate-
rialne, ale w dużym stopniu stanowią zagrożenie dla ży-
cia i zdrowia ludzi szczególnie pracowników i klientów 
banku . 
W ocenie fachowców, ogólna skuteczność podejmowa-
nych bezpośrednio po sygnale o wydarzeniu, policyj-
nych działań zaporowych, blokadowych jest niewysoka. 
Także ostateczna wykrywalność podejrzanych o napady 
na banki nie jest doskonała, ponieważ toczą się jeszcze 
postępowania przygotowawcze w celu udoskonalenia tej 
procedury. Wszystkie te fakty świadczą zatem o słabo-
ści policji jako organu ścigającego przestępców. Funkcjo-
nariusze policji mają przeanalizować umorzone śledz-
twa w sprawie wszystkich napadów od 2001r. To najlep-
szy moment aby stwierdzić, iż polskie banki nie są za-
bezpieczone w sposób wystarczający. Przestępcy działa-
ją coraz skuteczniej bowiem z policyjnych statystyk wy-
nika, że napadają rzadziej, za to zabierają więcej pienię-
dzy, są bardziej bezkarni i coraz trudniej ich złapać Za-
tem jedynym sposobem ochrony przed przestępczością 
dla banków wydaje się być stosowanie różnego rodzaju 
zabezpieczeń.
Kolejnym ryzykiem bankowym, z którym spotykają się 
polskie banki jest kradzież z włamaniem. 
Cechą charakterystyczną włamań bankowych są wysokie 
straty w komputerach, technicznych środkach zabezpie-
czających i sygnalizacyjno-alarmowych, przewyższające 
niekiedy 30 tys. zł. Dla organów nadzoru bankowego sy-
gnałem alarmowym powinny być, powtarzające się in-
formacje o organizatorsko - technicznych fizycznej błę-
dach ochrony, zwłaszcza w niewielkich bankach, oszczę-
dzających                  na środkach profilaktyki krymi-
nalistycznej, bankowej. Podczas napadu bandyci dostają 
się z łatwością do przechowalni gotówki, nie działają bo-
wiem urządzenia opóźniające otwieranie się drzwi tych 
pomieszczeń. Poza tym, istotnym błędem banków jest 
przechowywanie dość znacznego zapasu gotówki przez 
małe banki.

7.  Pozostałe rodzaje przestępstw 
bankowych 
Do pozostałych rodzajów przestępstw bankowych może-
my zaliczyć:
•	 wyłudzanie kredytów,
•	 sprzeniewierzenie, nieuczciwość pracowników, 
•	 nieuczciwość osób trzecich przejawiająca się m. in. 

w fałszowaniu dokumentów, papierów wartościo-
wych, środków płatniczych w celu uzyskania ko-
rzyści materialnych, 

•	 popełnienie błędu czy zaniechanie działań przez 
pracownika, dyrektora, zarząd banku,

•	 fałszerstwo i oszustwo przy wykorzystaniu kart 
kredytowych i płatniczych 

•	 inne przestępstwa związane z poszczególnymi pro-
duktami i operacjami bankowymi . 

7.1. Wyłudzanie kredytów
Najczęściej spotykanym przestępstwem godzącym w in-
teresy finansowe każdego  banku jest wyłudzenie kredytu 
bankowego. Przestępstwo to według artykułu 297 kodek-
su karnego jest oszustwem kredytowym, zespołem prze-
stępczych działań zmierzających do oszukańczego przy-
właszczenia sobie udzielonego zasilania finansowego w 
postaci kredytu, pożyczki, gwarancji itp. 
Artykuł 297 § 1 kodeksu karnego określił trzy rodzaje za-
chowania przestępczego: 
•	 przedłożenie fałszywych dokumentów, 
•	 przedłożenie dokumentów stwierdzających nie-

prawdę, 
•	 przedłożenie nierzetelnych pisemnych oświadczeń 

. 
Bardzo ważne znaczenie ma obowiązek przedstawiania 
w ramach procedury kredytowej rzetelnych pisemnych 
oświadczeń. Zapis ten pozwala uniknąć działań, które 
umożliwiają przemilczanie we wnioskach kredytowych 
faktów mogących mieć wpływ na decyzję o odmowie 
udzielenia kredytu lub nieuczciwym przedstawianiu po-
zytywnego obrazu kredytobiorcy. Podanie we wniosku 
kredytowym fikcyjnych danych lub nierzetelnych pisem-
nych oświadczeń ma charakter przestępczy. 
Pomimo to, nadal wśród przedstawicieli sektora ban-
kowego daje się zauważyć przekonanie, że jeżeli bank w 
danej okoliczności nie poniósł znacznych strat finanso-
wych, to nie ma obowiązku informowania o takich za-
chowaniach odpowiednich organów ścigania. Jednak za-
chodzi tutaj zagrożenie, że osoba, której nie uda się wyłu-
dzić kredytu w jednym banku, będzie na pewno 
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próbowała zrealizować swój cel albo w innym banku, 
albo nawet w innej filii tego samego banku. W interesie 
sektora bankowego jest zatem przerwanie tych przestęp-
czych działań na jak najwcześniejszym stadium. 
Tego rodzaju nierzetelne zachowania, nie mieszczące się 
w pojęciu fałszowania dokumentów lub poświadczania 
nieprawdy, nie były jak na razie regulowane przepisa-
mi. Wspomniany przepis prawa jest przejawem poglądu 
ustawodawcy, iż procedury bankowe w zakresie udzie-
lania kredytów, gwarancji, pożyczek mają ważny gospo-
darczo charakter, że od kontrahenta banku należy żą-
dać należytej dokładności i rzetelności w działaniu. Po-
pełnienie wyżej wymienionego przestępstwa następuje 
już w chwili, gdy sprawca przedłoży fałszywe lub stwier-
dzające nieprawdę dokumenty albo fałszywe pisemne 
oświadczenie, niezależnie od tego, czy doprowadziły one 
do uzyskania kredytu, pożyczki bankowej bądź  gwaran-
cji kredytowej. 

7.2. Nadużycie udzielonego zaufania przez pracowni-
ka banku  
Przestępstwo określane mianem nadużycia udzielone-
go zaufania występuje w sytuacji, gdy w wyniku zanie-
dbań pracowników banku doszło do straty finansowej w 
mieniu bankowym. Czyn ten stanowi podstawowe prze-
stępstwo, jakiego mogą dopuścić się pracownicy banków. 
Szczególnie ujemny charakter ma przyczynienie się pra-
cownika banku, który zarządza i zarządzanym majątku 
- tzw. przestępstwo niegospodarności . 
Początkowo kodeks karny, przestępstwo niegospodarno-
ści lokował w kategorii przestępstw przeciwko mieniu. 
W chwili obecnej nadużycie udzielonego zaufania jest 
uznawane za przestępstwo godzące w zasady obrotu go-
spodarczego. Zmiana ta spowodowana jest tym, że dzia-
łania niegospodarne, doprowadzające do szkody mająt-
kowej, w pierwszej kolejności szkodzą funkcjonowaniu 
banku, a dopiero w dalszym części są przestępstwami 
skierowanymi na konkretne mienie bankowe. Nie jest to 
zwykła kradzież mienia, lecz utrudnianie prawidłowego 
funkcjonowania banku jako instytucji finansowej.  Prze-
stępstwo to może być popełnione tylko przez konkretne-
go pracownika banku, którego praca polega na zajmowa-
niu się cudzymi sprawami majątkowymi lub cudzą dzia-
łalnością gospodarczą. 
Nadużycie udzielonego zaufania pracownikowi banku 
może polegać na alternatywnych zachowaniach: naduży-
ciu udzielonych uprawnień lub niedopełnienie ciążące-
go obowiązku. Niedopełnienie obowiązków lub przekro-
czenie uprawnień może nastąpić w każdej fazie postępo-
wania kredytowego i przy każdej czynności istotnej dla 
uzyskania pieniędzy. Zazwyczaj występuje w chwili kom-
pletowania dokumentacji załączonej do wniosku kredy-
towego i może polegać na przeoczeniu lub tolerowaniu 
braków w udokumentowaniu zdolności kredytowej oraz 
zabezpieczeniu spłat kredytu. Wypadki braku zabezpie-
czenia lub zbyt małego zabezpieczenia, w porównaniu z 

kwotą kredytu, są bardzo częste . 
Omawiane przestępstwo nadużycia udzielonego zaufa-
nia jest specyficzną formą przestępstwa działania na 
szkodę instytucji. Obecnie przeważająca większość ban-
ków i innych instytucji finansowych, ma postać spółek 
akcyjnych, a zatem mają tu zastosowanie regulacje ko-
deksu handlowego. 
Odpowiedzialność według kodeksu handlowego (arty-
kuł 482), ponoszą zazwyczaj członkowie zarządu oraz 
rady nadzorczej, a także osoby zajmujące się interesa-
mi banku w okresie tworzenia spółki i w fazie jej likwi-
dacji. W odniesieniu do banków prowadzących dzia-
łalność kredytową, a działających w postaci spółek ak-
cyjnych, przestępstwa działania na szkodę banku mogą 
się dopuścić w głównej mierze osoby zasiadające w za-
rządzie, które podejmą decyzje wymierzone w interesy 
banku świadomie. Dokonywane przez członków zarzą-
du banku czyny określone w artykule 482 kodeksu han-
dlowego są przestępstwami umyślnymi, które mogą być 
popełniane zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i po-
średnim. Działanie na szkodę banku może być efektem 
zarówno działania, jak i zaniechania .
Szkodzenie  bankowi prowadzącemu działalność kredy-
tową może polegać na celowym rozdawnictwie kredy-
tów, świadomym podejmowaniu błędnych decyzji kre-
dytowych, które z jednej strony powodują osłabienie fi-
nansowe samego banku, a z drugiej strony zasilają finan-
sowo inne podmioty. Dzieje się tak zwykle wówczas, gdy 
istnieje duża rozbieżność interesów finansowych osób 
zasiadających we władzach banku. Obecnie takie sytu-
acje są sporadyczne, ale w latach 1990-1993 zdarzały się 
dosyć często. 
Analizując zagadnienie nadużycia udzielonego zaufania 
oraz działania na szkodę spółki warto zasygnalizować je-
den istotny element. Bardzo często oszustwa kredytowe 
są następstwem zaniedbań pracowników banku w za-
kresie prawidłowej weryfikacji wniosków kredytowych. 
Zdarza się jednak, że uchybienia pracowników mają cha-
rakter zamierzony i umożliwiają danej osobie wyłudze-
nie kredytu, a co za tym idzie przywłaszczenie mienia 
bankowego. Umyślne zaniedbania pracownicze niewiele 
więc odbiegają od świadomego współuczestniczenia lub 
co najmniej pomocy w oszustwie kredytowym. Nie moż-
na zatem lekceważyć możliwości przestępczego porozu-
mienia między pracownikiem banku a jego klientem. 

7.3 Zagrożenia bankomatów
Bankomat jest  rodzajem sejfu, który jest przystosowany 
do magazynowania i automatycznego wydawania gotów-
ki. Jego  odporność na każdą próbę ingerencji z zewnątrz  
czyli  innymi słowy odporność na włamanie musi być 
adekwatna do ilości przechowywanych w nim pieniędzy.   
Zagrożenia związane z bankomatami: 
•	 Napad podczas uzupełniania zasobu gotówki. 
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•	 Operację ta należy przeprowadzać zgodnie z usta-
lonymi regułami transportu wartości pieniężnych. 
Należy pamiętać, że czynność tą należy przeprowa-
dzać zawsze z wyłączeniem  dostępu osób postron-
nych do pomieszczenia, w którym  następuje uzu-
pełnienie; 

•	 Włamanie do bankomatów. Zdarza się to niezwy-
kle rzadko, lecz nie jest to niemożliwe.

•	 Napad na klienta. Przestępstwo to  może nastąpić 
bezpośrednio po podjęciu gotówki, bądź też po-
przez wymuszenie powrotu do bankomatu i pobra-
niu pieniędzy przejmowanych  przez przestępcę. 

•	 Kradzieże i  defraudacje realizowane przez perso-
nel banku. Nieuczciwi pracownicy banku mogą 
ukraść pieniądze przeznaczone do umieszczenia w 
bankomacie na przekład w chwili ładowania kaset. 

•	 Oszustwa realizowane przez klientów. Przestęp-
stwo to może nastąpić na przykład poprzez zde-
ponowanie w banku bezwartościowych czeków i 
pobranie gotówki za pośrednictwem bankomatu 
przed ujawnieniem tego faktu przez bank.

•	 Nieautoryzowane użycie karty. Następuje zazwy-
czaj jako wynik kradzieży karty i ujawnienie kodu 
PIN jej właściciela. Uzyskanie kodu PIN może na-
stąpić zarówno poprzez zmuszenie właściciela kar-
ty do jego podania bądź podglądu w czasie jej uży-
cia lub też drogą deszyfrażu karty . 

PODSUMOWANIE

 Każdego dnia w systemie bankowym reje-
strowane są tysiące transakcji. Większość z nich jest za-
pisem podstawowych operacji związanych z legalnymi 
działaniami. Niestety pewna ich część to przestępstwa 
bankowe, takie jak pranie brudnych pieniędzy, oszustwa 
bankowe oraz komputerowe.
 Dla instytucji finansowych pragnących cie-
szyć się dobrą reputacją i wiarygodnością umiejętność 
wychwytywania tego typu transakcji oraz zapobieganie 
im jest niezbędnym działaniem. 
 Można stwierdzić, że banki, jako instytucje 
finansowe obracające powierzonymi im pieniędzmi, w 
znacznie większym stopniu niż przedsiębiorstwa narażo-
ne są na próby nielegalnego pozyskania przechowywa-
nych przez nie środków pieniężnych, a także innych dóbr 
materialnych oraz na zagrożenia wynikające z organiza-
cji obiegu informacji.
 Mimo ciągłego pojawiania się coraz to now-
szych metod popełniania przestępstw bankowych po-
ziom bezpieczeństwa transakcji bankowych nadal kształ-
tuje się na właściwym, wysokim poziomie. Należy jed-

nak nigdy nie zapominać o ostrożności, która jest nie-
zbędna przy codziennych najprostszych czynnościach 
bankowych. Niejednokrotnie najmniejsze zaniedbanie 
może stać się przyczyną ataku przestępcy.
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1. Geneza prawa do ochrony 
życia

Idea ochrony życia ludzkiego pojawiła się po raz pier-
wszy wśród norm prawnych judaizmu. Aby ustalić 
genezę prawa do życia należy cofnąć się do przełomu 

XIII i XII wieku p.n.e. W tym czasie prorok Mojżesz 
ogłosił zbiór praw znanych jako dekalog. Tekst dekalogu 
spisany został pomiędzy VIII a VI w. n.e. Dekalog stał się 
częścią świętej księgi judaizmu- Tory, przez chrześcijan 
zwanej Pięcioksięgiem.1 W Torze zawartych jest wiele 
reguł prawa żydowskiego, a wśród nich znajduje się la-
koniczne sformułowanie: Nie będziesz zabijał.2

W oparciu o wyniki badań uczonych studiujących 
Biblię możemy z pewnością uznać, że przepisy dekalogu 
obowiązywały pomiędzy VIII a V w. p.n.e. Jest jednak 
prawdopodobne, że były znane już w czasach Mojżesza, 
czyli na przełomie XIII i XII w. p.n.e. Wynika z tego, że 
ewolucja prawnej ochrony życia trwa od co najmniej 
2500, a być może nawet od 3200 lat.3

Zasada „nie zabijaj” pozostałaby zapewne nieznana 
poza nieliczną społecznością żydowską, gdyby nie 
fakt, że judaizm, uchodzący za najstarszą religię 
monoteistyczną na świecie, stał się źródłem zapożyczeń 
dla twórców innych religii, w tym przede wszystkim dla 
chrześcijaństwa. Wyznawcy chrześcijaństwa czerpali z 
judaizmu inspirację, ale także przejęli wiele elementów, 
w tym system wartości.4

Poprzez szerzenie się chrześcijaństwa i rozwój kultury 
europejskiej część dekalogu odnosząca się do stosunków 
międzyludzkich stała się podstawą prawodawstwa na 
kontynencie europejskim, a następnie w czasach kolo-
nializmu rozprzestrzeniła się na całym świecie.
Na przestrzeni wieków XII i XIII pojawiły się w 
państwach europejskich pierwsze dokumenty prawne, 
które zapoczątkowały respektowanie praw człowieka 
i były początkiem katalogowania praw poddanych. 
Typowe dla średniowiecza było opieranie stosunków 
prawnych na pojęciu obowiązku, a nie jak to się obec-
nie czyni na uprawnieniach. Ponadto uprawnienia w 
społeczeństwie stanowym były domeną grupy, nie zaś 
osoby, zmiana przynależności stanowej prowadziła 
jednocześnie do zmiany statusu prawnego jednostki.5

Podstawy doktrynalne dla ochrony praw człowieka 
przypisuje się filozofom zaliczanym do tzw. szkoły prawa 
natury. Uważali oni m.in., że człowiek ma nie tylko pra-
wa, ale obowiązek ochrony swojego życia. Według R. To-
karczyka podstawowym celem pozostawania człowieka 
1 R. Tokarczyk, Religie współczesnego świata, Warszawa 1986, s. 165.
2 Pismo Święte starego i nowego testamentu, Poznań 1991, ( Wj. 20, 13), 
s. 86.
3 R. Grabowski, Prawo do ochrony życia w polskim prawie konsty-
tucyjnym, Rzeszów 2006, s. 20.
4 Ibidem.
5 B. Banaszek, Ogólne wiadomości o prawach człowieka, s.3, [w:] Prawa i 
wolności obywatelskie w konstytucji RP, Warszawa 2002.

w organizacji państwowej jest troska o zachowanie życia.6

Pisząc o genezie ochrony prawa do życia należy 
szczególną uwagę zwrócić na Deklarację Niepodległości 
uchwaloną 4 lipca 1776 r. przez Kongres Kontynentalny. 
Na czele amerykańskiej osiemnastowiecznej deklaracji 
jest niewzruszalne prawo człowieka,                   a miano-
wicie prawo do życia. Wiele kolejnych aktów prawnych 
było wzorowanych na Deklaracji Niepodległości. 
Dokonując analizy przepisów konstytucyjnych 
gwarantujących prawo do ochrony życia, należy szukać 
rodowodu w umowach międzynarodowych. W związku 
z tym, że francuska Deklaracja Praw Człowieka i Oby-
watela nie wymieniała wśród wartości chronionych życia 
ludzkiego. Stąd też w wieku XX w nielicznych europe-
jskich konstytucjach objęto ochroną życie. Państwa, 
które zaczęły chronić życie ludzkie zrobiły to na mocy 
traktatów o ochronie mniejszości, narzuconych im przez 
Ligę Narodów. Ta organizacja jako pierwsza wymuszała 
wprowadzenie ochrony życia ale jej działania odnosiły 
się tylko do niektórych państw. W drugiej połowie XX w. 
wprowadzono rozwiązania powszechne oraz regionalne 
po utworzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych 
(system ochrony ogólnoświatowy) i Rady Europy, której 
działania uznawane są za najskuteczniejsze.
Po okrucieństwach II wojny światowej podpisano 26 
czerwca 1945 r. w San Francisco Kartę Narodów Zjed-
noczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału 
Sprawiedliwości oraz Porozumienie ustanawiające 
Komisję Przygotowawczą Narodów Zjednoczonych. Kar-
ta Narodów Zjednoczonych stała się podstawą działania 
ONZ. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw 
człowieka jest podpisana 10 grudnia 1948 r. w Paryżu 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. W tym ak-
cie art. 3 stanowi, iż każda osoba ma prawo do życia, 
wolności i bezpieczeństwa osobistego.7 Postanowienia 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka dotyczące och-
rony życia znalazły potwierdzenie w Międzynarodowym 
Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych. Artykuł 
6 ustęp 1 brzmi następująco: każda istota ludzka ma 
przyrodzone prawa do życia. Prawo to powinno być 
chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie 
pozbawiony życia.8 Od proklamowania Powszechnej 
Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. prawo do życia stało 
się nieodłącznym elementem konstytucyjnego katalogu 
praw i wolności człowieka. 
Konstytucja RP z 17 marca 1921 r. zawierała regulację 
dotyczącą ochrony życia ludzkiego w art. 95 Konsty-
tucji RP; mającą charakter wyłącznie deklaratywny, co 
skutkowało praktyczną nieegzekwowalnością artykułu 
95. Objęcie ochroną życia dokonano głównie pod na-
ciskiem Ligi Narodów. Natomiast w Konstytucji z 1935 r. 
usunięto ideę prawnej ochrony życia. Wydawałoby się to 
nieracjonalne, ale można to uzasadnić chęcią usunięcia 
6 R. Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 1998,  s. 197.
7 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: http://www.un.org/en/docu-
ments/udhr/.
8 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 
1966r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).
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z ustawy zasadniczej przepisów wyłącznie deklaraty-
wnych. W latach 1944- 1947 obowiązywały podstawowe 
zasady Konstytucji RP z 1921r., a w latach 1947-1952 
zauważa się całkowite odejście od idei Konstytucji RP z 
1921r.
W Konstytucji z 22 lipca 1952r. był brak norm 
gwarantujących prawa i wolności człowieka, w tym 
prawo do ochrony życia. Zawierała ta konstytucja je-
dynie katalog praw        i obowiązków obywatelskich. 
Nowelizacje Konstytucji z 1952 r. nie przyniosły zmian 
dotyczących prawa do ochrony życia, a także zmiany us-
trojowe nie przyniosły zmian na tym polu. 
Ochronę życia wprowadziły natomiast przepisy ustawy 
z dnia 7 stycznia 1993 r.          o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 
przerywania ciąży.1 Już w 1989 r. rozpoczęto prace nad 
nową konstytucją RP. Ustawa określała czasowe granice 
ochrony i według niej ochrona rozpoczyna się od chwili 
poczęcia. Dokonano nowelizacji owej ustawy w 1996 r. 
i wyniku tego uchylono przepis o przyrodzonym chara-
kterze prawa do życia, a także zasadę ochrony życia od 
chwili poczęcia. 

2. Założenia ogólne Konstytucji 
RP z 1997r. w kwestii prawa do 
życia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r., której vacatio legis wynosiło  3 miesiące 
zawiera uregulowanie będące ochroną prawa do 

życia w art. 38. Artykuł ten stanowi, iż Rzeczpospolita 
Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę 
życia.2 Ustawa zasadnicza nie określa dokładnie zakresu 
ochrony i nie odsyła do przepisów ustawowych. Z treści 
Konstytucji RP z 1997 r. wynika, że nie można tego prz-
episu zawiesić w sytuacjach nadzwyczajnych i wydaje się, 
że prawo do życia stoi na czele katalogu wolności i praw 
człowieka.
Wartością chronioną na mocy artykułu 38 Konstytucji 
RP z 1997r. jest niewątpliwie życie ludzkie, ale ochrona 
ze strony państwa obejmuje nie prawo do życia, lecz 
prawo do ochrony życia.3 Powołanie się na podmiotowe 
prawo do ochrony życia wynikające                  z przepisów 
Konstytucji RP z 1997r. jest zatem możliwe, jednak pod 
warunkiem spełnienia kilku wymogów formalnych:
po pierwsze, trzeba wskazać konkretne prawo lub 
wolność konstytucyjną mające normatywną postać kon-
stytucyjnego prawa podmiotowego;

1 Dz. U. z 1993r. Nr 17, poz.78.
2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U 
Nr 78, poz. 483).
3  R. Grabowski, Prawo do ochrony życia w polskim prawie konsty-
tucyjnym, Rzeszów 2006, s.178.

po drugie, należy bardzo precyzyjnie wskazać adresata 
konstytucyjnego podmiotowego prawa do ochrony życia;
po trzecie, musi zostać dokładnie opisana sytuacja praw-
na adresata.4

Prawo zawarte w artykule 38 nakłada na państwo 
obowiązek podjęcia działań mających na celu zmniejsze-
nie bądź wyeliminowanie zagrożenia życia ludzkiego. 
Ponadto, artykuł 38 Konstytucji RP z 1997r. stanowi 
dyrektywę dla ustawodawcy. Przepisy stworzone w opar-
ciu o tę normę muszą chronić życie ludzkie. Oznacza to 
zaangażowanie w kierunku ochrony, nie zaś neutralności 
prawa.5 W myśl m.in. uzasadnienia do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z dnia 23 marca 1999 r.6 art. 38 należy 
interpretować jako zakaz pozbawiania człowieka życia, a 
ponadto wykładnia powinna być dokonana w świetle art. 
2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.7

Art. 38 Konstytucji RP z 1997r. nie odnosi się w żaden 
sposób do problemu kary śmierci. Jednak zdaniem części 
doktryny, pomimo ogólnikowych sformułowań, należy 
przyjąć, że przepisy tego artykułu stanowią de facto za-
kaz stosowania kary śmierci.
Brak regulacji w kwestii kary śmierci jest traktowany 
jako niedostatek polskiej ustawy zasadniczej,8 którego 
istnienie tylko częściowo uzasadnia przejrzystość prz-
episów kodeksu karnego z 1997 r.9 w tej kwestii.
Według niektórych przedstawicieli doktryny praw-
na ochrona życia, gwarantowana przez artykuł 38, 
nie wyklucza stosowania kary śmierci. Z kolei brak 
wyraźnego zakazu nie oznacza jej dopuszczalności.10

Wiele wątpliwości budzi artykuł 38 w kontekście 
dopuszczalności aborcji oraz eutanazji. W literaturze 
można znaleźć opinię, iż analizowany przepis zamyka 
drogę  dla dopuszczalności eutanazji, a także przery-
wania ciąży.11 Wydaje się jednak, że jest to interpretacja 
zbyt szeroka. Analizując prace Komisji Konstytucyjnej 
Zgromadzenia Narodowego można stwierdzić, iż usta-
wodawca nie wprowadza w tym artykule ograniczeń      i 
celowo posłużył się tutaj sformułowaniem ogólnym, aby 

4  Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 stycznia 2002r. 
sygn. akt Ts 105/00. http://www.trybunal.gov.pl/otk/teksty/otk/2004/
ts_105_00.doc, s.2-3.
5 P. Sarnecki, Wolności i prawa osobiste, [w:] L. Garlicki, Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz,   t. III, Warszawa 2003, s. 5.
6 Wyrok TK z dnia 23.03.1999r. sygn. akt K 2/98, OTK ZU nr 3/1999, 
s.222-223.
7 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B5C268E-CEB3-49A5-865F-
06286BDB0941/0/PolishPolonais.pdf.
8 B. Gronowska, Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela, [w:] 
Z. Witkowski, Toruń 1998, s. 97.
9 B. Michalski, Nowa kodyfikacja karna. Przestępstwa przeciwko życiu i 
zdrowiu, Warszawa 2000, s.13 i n.
10 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku, 
Kraków 2004, s. 99.
11 P. Sarnecki, Wolność i prawa osobiste, [w:] L. Garlicki, Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz,     t. III, Warszawa 2003, s.7.
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rozstrzygnięcie pozostawić otwarte. (...) sformułowanie 
artykułu 38 jest wynikiem postawy większości członków 
Komisji Konstytucyjnej ZN, zakładającej pewne mini-
malistyczne podejście do przepisów prawa.1 Tak sz-
eroko ujmowanie tego prawa, zahaczające o kwestie 
światopoglądowe, moralne, ideologiczne itd., znacznie 
wykracza poza materie konstytucyjne. Nie jest celem 
ustawy zasadniczej rozstrzyganie tego rodzaju kwestii, 
które są sporne wśród filozofów, lekarzy, przedstawicieli 
różnych religii i światopoglądów.2

Odnaleźć można również pogląd, że artykuł ten dotyczy 
tylko osób fizycznych już narodzonych.3 Ten pogląd wy-
daje się jednak błędny, gdyż prowadzi do wniosku, że na-
sciturus nie jest w Polsce objęty ochroną konstytucyjną. 
Byłoby to niezgodne z modelem ochrony, który funkcjo-
nuje w Europie. Koncepcja oparta jest na postanowie-
niach Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,4 która 
zakłada, że zasadą jest ochrona życia każdego człowieka, 
natomiast odstępstwa od tej reguły dopuszczają jedynie 
wyjątki. Stąd też przerywanie ciąży traktowane jest za-
wsze jako wyjątek.5 Milczenie w kwestii aborcji               i 
eutanazji wydaje się zabiegiem celowym w sytuacji roz-
bieżności poglądów i pozostawia rozwiązanie tych kwe-
stii regulacjom ustawowym.
Norma gwarantująca prawną ochronę życia, uzupełnio-
na postanowieniami artykułu           9 Konstytucji RP z 
1997r., ulega znacznemu rozbudowaniu. (...) w myśl ar-
tykułu 91 ustęp         2 Konstytucji RP z 1997r. raty-
fikowana umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo 
przed ustawą w przypadku kolizji przepisów. Tym sa-
mym prawna ochrona życia, którą na mocy artykułu 38 
Konstytucji RP z 1997 r. zapewnia każdemu Rzeczypo-
spolita Polska musi obejmować wszystkie działania,6 któ-
re zapewniają realizację postanowień Międzynarodowe-
go Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwen-
cji o Prawach Dziecka oraz Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności. Dodatkowo spra-
wy te reguluje Protokół Nr 6 dotyczących zniesienia kary 
śmierci, który nie został jednak jeszcze ratyfikowany 
przez Polskę.7 Szereg cech normy z art. 38 Konstytucji RP 
wskazuje, że można ją ponadto uznać za normę progra-
mową.8 (...) nie nadaje się do bezpośredniego wykorzy-

1 R. Grabowski, Spory wokół modelu ochrony życia w Konstytucji RP z 
1997 roku, s.101 [w:] Przegląd Prawa  i Administracji Nr 2778, Wrocław 
2005.
2 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komen-
tarz, Warszawa 2009, s. 43.
3B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s.379.
4 http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7B5C268E-CEB3-49A5-865F-
06286BDB0941/0/PolishPolonais.pdf.
5W. Lang, Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 
1997r., (K 26/96), Przegląd Sejmowy, Nr 6/1997, s.169-170.
6 P. Sarnecki, Wolności i prawa osobiste, [w:] L. Garlicki, Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz,  t. III, Warszawa 2003, s. 5.
7 M. Zubik, Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konsty-
tucyjnego i wybranych sądów, Warszawa 2008, s. 212.
8 W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz Encyklopedyczny, Warszawa 2009, s. 297.

stania praktycznego.9 W latach 1996-2006 nie nastąpiła 
żadna wyraźna poprawa      w zakresie prawnej ochrony 
życia ludzkiego w Polsce, co wskazuje na fakt swobodne-
go doboru przez państwo środków realizacji celu wska-
zanego w art. 38.10

3. Ogólne zagadnienia związane 
z przerywaniem ciąży

Według definicji zawartej w Popularnej Encyklo-
pedii Powszechnej przerwanie ciąży (inaczej 
poronienie sztuczne), to wykonane przez roz-

szerzenie kanału szyjki macicy za pomocą rozszerzadeł 
Hegara i wyłyżeczkowanie jamy macicy; czasami w celu 
usunięcia jaja płodowego używa się kleszczyków Winte-
ra lub aspiratora. Zabieg powinien być zawsze poprze-
dzony badaniem ginekologicznym i ogólnym ze względu 
na narkozę i istnienie ewentualnych przeciwwskazań.11

Na świecie rozwijane są techniki bezpiecznego przery-
wania ciąży w celu zapewnienia kobietom maksymalne-
go bezpieczeństwa i komfortu. Dobór metody zależy naj-
częściej od długości trwania ciąży. Łyżeczkowanie jest 
metodą wciąż najczęściej stosowaną w Polsce, którą za-
stąpiono w krajach rozwiniętych metodą próżniową. Jest 
ona stosowana do 14 tygodnia ciąży (do 12 tygodnia przy 
pomocy próżniociągu ręcznego, w 13-14 tygodniu  elek-
trycznej pompki próżniowej). Inną metodą, zwaną na 
świecie aborcją medyczną (medical abortion) i stoso-
waną we wczesnym etapie ciąży (do 7-9 tygodnia), jest 
zahamowanie rozwoju zarodka i wywołanie poronienia 
preparatami antyprogesteronowymi lub methotreksatem 
w połączeniu z prostaglandyną. Na tej zasadzie działa ta-
bletka RU 486. Metoda ta jest na razie stosowana w ogra-
niczonym zakresie, ale jest coraz szerzej znana i badana. 
Stosowana jest pod ścisłą kontrolą lekarską.
Każdy lekarz powinien według powszechnej opinii pa-
miętać o treści przechowywanego w Bibliotece Watykań-
skiej rękopisu z XIII wieku przedstawiającego przysię-
gę Hipokratesa wkomponowaną w formę krzyża.12 Tekst 
przysięgi przekazuje generalną zasadę postępowania aby 
nie szkodzić (primum non nocere),  którą powinni stoso-
wać wszyscy wykonujący sztukę lekarską. Obrońcy praw 
dziecka poczętego powołują się często na tę formułę. Za-
sady te obowiązują również obecnie, choć w nieco innej 
formie, znacznie rozbudowanej, a mianowicie w Kodek-
sie Etyki Lekarskiej.13 Przeciwnicy aborcji często powo-
łują się na tę kwestię podczas toczących się debat. 

9 R. Grabowski, Norma z artykułu 38 Konstytucji RP z 1997 r. jako zasada 
prawa, s. 41, [w:] Studia prawnicze, Zeszyt 2(168) 2006, Warszawa 2006.
10 Ibidem.
11 L. Czopek, Popularna Encyklopedia Powszechna, t.3, Kraków 1994, 
s. 144.
12 M. Schooyans, Aborcja a polityka, Lublin 1991, s. 3.
13 http://www.nil.org.pl/xml/nil/wladze/str_zl/zjazd7/kel.
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4. Uregulowania ustawowe prze-
rywania ciąży

W terminologii prawniczej aborcja polega na nie-
zgodnym z prawem przerwaniu ciąży, w prze-
szłości zwane to było spędzeniem płodu. W 

Polsce według nowego kodeksu karnego     z 26 kwietnia 
1997r. art. 152 aborcja zagrożona jest karą pozbawienia 
wolności do 3 lat.1 Sprawcą tego występku może być w 
zasadzie każda osoba, nie wyłączając podżegacza             i 
pomocnika, z wyjątkiem kobiety, której zabieg przerwa-
nia ciąży dotyczy, nawet gdyby wyraziła zgodę na jego 
dokonanie. Kodeks karny zwiększa odpowiedzialność 
karną, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego 
życia poza organizmem matki i w takim wypadku karą 
może być pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat 
oraz gdy przerwanie ciąży nastąpiło bez zgody kobie-
ty ciężarnej, przez zastosowanie groźby bezprawnej lub 
podstępu kara pozbawienia wolności wynosi od 1 roku 
do 10 lat.
Polskie prawo przewiduje okoliczności legalnego prze-
rwania ciąży określone w art. 4a ust.1. ustawy z 7 stycz-
nia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz-
kiego                      i warunkach dopuszczalności przery-
wania ciąży,2 którymi są: 
zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, 
duże prawdopodobieństwo poparte badaniami lekarski-
mi ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo 
nieuleczalna choroba zagrażająca płodowi,
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w 
wyniku czynu zabronionego,
kobieta ciężarna znajduje się w ciężkich warunkach ży-
ciowych lub trudnej sytuacji osobistej.
Ostatnia z przesłanek nie obowiązuje, gdyż Trybunał 
Konstytucyjny w pełnym składzie         w orzeczeniu z 
dnia 27 maja 1997 r.,3 orzekł o niezgodności przepisu 
wprowadzającego tę przesłankę z przepisami konstytu-
cyjnymi utrzymanymi w mocy przez tzw. Małą Konsty-
tucję z 1992r. przez to, że legalizuje przerwanie ciąży bez 
dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony 
innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz 
posługuje się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, 
naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne odno-
szące się do życia ludzkiego. Ponadto w uzasadnieniu do 
tego orzeczenia TK wyraził pogląd, że Konstytucja RP 
potwierdza w art. 38 prawną ochronę życia człowieka. 
Podstawa konstytucyjna, na której oparł swoje orzecze-
nie TK, znalazła więc potwierdzenie i wyraźne wyarty-
kułowanie w nowej Konstytucji RP. Trzech z dwunastu 
1 Ustawa z 6 czerwca 1997r.- kodeks karny, ( Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 
553).
2 Ustawa z 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U z 1993 
Nr 17, poz. 78.
3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27.05.1997r. ( K 26/96), OTK 1997, 
nr 2, poz. 19.

sędziów złożyło zdania odrębne do orzeczenia. Przepisy 
dotyczące czwartej przesłanki utraciły moc obowiązują-
cą z dniem 23 grudnia 1997 r. na podstawie obwieszcze-
nia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 grud-
nia 1997 r.4 Ponadto w przypadku małoletniej lub kobie-
ty ubezwłasnowolnionej całkowicie, do dokonania abor-
cji wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na 
piśmie. W przypadku małoletniej powyżej 13 roku życia 
wymagana jest także jej pisemna zgoda; jeżeli ma poniżej 
13 lat, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego, a mało-
letnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii. 
Niemal we wszystkich współczesnych ustawodawstwach 
(z nielicznymi wyjątkami) łącznie z kodeksem kanonicz-
nym (kanony 1397, 1398)5 nielegalna aborcja wyodręb-
niona jest jako specjalny rodzaj przestępstwa przeciwko 
życiu ludzkiemu różny od przestępstwa zabójstwa (nie 
będący uprzywilejowanym przestępstwem zabójstwa) 
i zagrożony niższym wymiarem kary. 

5. Przerwanie ciąży jako pro-
blem społeczny

Zagadnienie aborcji od dawna jest rozpatrywane na 
gruncie moralnym, religijnym, społecznym, praw-
nym i medycznym. Zostało przeprowadzonych 

wiele badań związanych z tą tematyką. 
Badania Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodzi-
ny z roku 1999 i 2000 dowodzą, że ustawa antyaborcyjna 
nie zlikwidowała i prawdopodobnie nie zmniejszyła zja-
wiska aborcji. Aborcje wykonywane nielegalnie są zjawi-
skiem powszechnym, funkcjonuje tzw. podziemie abor-
cyjne, część kobiet udaje się za granicę na zabieg i wyni-
ku czego uprawiana jest tzw. turystyka aborcyjna. Usta-
wa, która zabrania dokonywania zabiegów          z przy-
czyn społecznych, nie zlikwidowała tego zjawiska, a co 
najistotniejsze doprowadziła do poważnego ogranicze-
nia dostępności przerywania ciąży zgodnie z prawem. 
W większości szpitali publicznych aborcje w ogóle nie są 
wykonywane, a klientkami podziemia aborcyjnego są w 
dużej mierze kobiety, którym przysługuje prawo do le-
galnej aborcji.6

Według danych WHO z 2000r. każdego roku dochodzi 
do około 19-20 mln niebezpiecznych aborcji na świecie, 
68 tys. kobiet umiera z powodu niebezpiecznych abor-
cji   i wiele z nich jest zranionych. Najwięcej takich zda-
rzeń ma miejsce w Południowej Ameryce   i Wschodniej 
Afryce. Generalnie najwięcej aborcji dokonuje się u ko-
biet w wieku 25 – 34 lat.7

Według Międzynarodowego raportu Amnesty Interna-
tional 2009 w Polsce jest nadal widoczny brak dostępu 

4 Dz. U. z 1997 r. Nr 157, poz. 1040 .
5 http://archidiecezja.lodz.pl/prawo.html.
6 www.federa.org.pl.
7 http://www.who.int/reproductivehealth/topics/unsafe_abortion/ar-
ticle_unsafe_abortion.pdf.
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kobiet do legalnej aborcji. Pomimo orzeczenia Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka nierozwiązano tej 
kwestii. Rząd miał stworzyć skuteczne mechanizmy do 
tego, aby kobietom zapewnić dostęp do aborcji w przy-
padku gdy byłoby to legalne1.   
W krajach Unii rocznie przeprowadza się 1,2 mln zabie-
gów usuwania ciąży. To tyle, ile wynosi populacja Malty 
i Luksemburga razem wziętych – stwierdza raport nieza-
leżnego hiszpańskiego Instytutu Polityki Rodzinnej. Do-
kument wskazuje na poważny kryzys demograficzny na 
naszym kontynencie. Przyrost naturalny stale się obni-
ża, a w krajach Europy mieszka już więcej emerytów niż 
dzieci. 2 Sprawozdanie za rok 2008 z wykonania ustawy z 
7 stycznia 1993 r. stwierdza, że z danych Głównego Urzę-
du Statystycznego wynika, że w 2008 r. zarejestrowano 
414 499 urodzeń żywych, tj. o ponad 26 tys. więcej niż 
w 2007 r. Zarejestrowano 2 338 zgonów dzieci w wieku 
poniżej pierwszego roku życia, tj. o 16 więcej niż w 2007 
r. Podtrzymany został trend malejącej umieralności nie-
mowląt. Potwierdza to współczynnik wyrażający liczbę 
ich zgonów na 1000 urodzeń żywych, który w ubiegłym 
roku wyniósł 5,6 ‰ (spadek o 0,4 pkt), a w 1990 r. wyno-
sił 19,3 ‰. Jednocześnie 775 noworodków pozostawio-
no w szpitalach z powodów pozamedycznych (o 62 wię-
cej niż w  2007 r.). Ze sprawozdania wynika, że zareje-
strowano 499 zabiegów przerywania ciąży, tj. o 177 wię-
cej niż w 2007 r. i o 159 więcej niż przed dwoma laty, 32 
zabiegi wiązały się z zagrożeniem życia lub zdrowia ko-
biety, a 467 wynikało z badania prenatalnego wskazują-
cego na duże prawdopodobieństwo ciężkiego nieodwra-
calnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu. Nie odnotowano żadnego przy-
padku przerwania ciąży wskazującego, że była on wyni-
kiem czynu zabronionego. W prokuraturach zarejestro-
wano 262 sprawy o przestępstwa dotyczące m.in.: prze-
rwania ciąży z naruszeniem przepisów ustawy; przerwa-
nia lub doprowadzenia ciężarnej do przerwania ciąży 
w wyniku stosowania przemocy; spowodowania śmier-
ci ciężarnej w następstwie przerwania ciąży; uszkodze-
nia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagra-
żającego jego życiu. Biuro Praw Pacjenta przy ministrze 
zdrowia zarejestrowało 67  spraw pisemnych i 204 roz-
mowy telefoniczne, które miały głównie charakter skarg 
na brak poszanowania godności i intymności pacjentek 
w trakcie prowadzenia ciąży i porodu.3

Według przeprowadzonego w sierpniu 2009r. badania 
TNS OBOP na reprezentatywnej ogólnopolskiej grupie 
1003 Polaków w wieku 15 lat i powyżej poparcie dla li-
beralizacji ustawy antyaborcyjnej wynosi 38 %, przeciw-
nych było 41% ankietowanych,            a nie miało zdania 
18 % pytanych.4 
Pojawia się coraz więcej spraw medialnych powiązanych 
z tą tematyką. Wymienić tutaj należy przynajmniej spra-
1 http://amnesty.org.pl/fileadmin/raport/polska.doc.pdf.
2 http://www.rp.pl/artykul/132329.html. 
3 http://www.kprm.gov.pl/s.php?doc=2043.
4 http://www.polityka.pl/kraj/analizy/300642,1,co-polacy-mysla-o-aborcji-
in-vitro-i-narkotykach.read.

wę Alicji Tysiąc, która występowała przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu i wydano 
orzeczenie na jej korzyść. Kolejnym medialnym wyda-
rzeniem było nakręcenie przed laty (1984 r.) filmu do-
kumentalnego Niemy krzyk przez dr Bernarda Nathan-
sona, który był przez wiele lat zagorzałym zwolennikiem 
aborcji i dokonał ich wiele ale w ostateczności sprzeciwił 
się temu i po latach stał się wielkim orędownikiem war-
tości jaką jest życie.
 

6. Próby modyfikacji regulacji 
prawnych w Polsce w zakresie 
prawa do życia

Wielokrotnie w ostatnich latach miały miej-
sce próby zmiany uregulowań prawnych od-
noszących się do zagadnienia ochrony pra-

wa do życia w art. 38 Konstytucji RP, a jeszcze częściej 
regulacji ustawy „antyaborcyjnej” tzn. ustawy o pla-
nowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warun-
kach dopuszczalności przerywania ciąży z 7 stycznia 
1993 r.                                  W niniejszej pracy na-
leży wymienić przynajmniej kilka z takich prób.  W 
2007 r. Prezydent RP zgłosił swój projekt zmiany Kon-
stytucji RP, w tym propozycja zmiany regulacji związa-
nej z prawem do ochrony życia w Konstytucji RP, wska-
zywała ona na dodanie do treści artykułu 30 sformuło-
wania o zobowiązaniu władz do pomocy kobietom cię-
żarnym. Natomiast partia polityczna Liga Polskich Ro-
dzin przedłożyła swój projekt zmian art. 38, który zakła-
dał wprowadzenie poszerzenie ochrony o ochronę ży-
cia człowieka od poczęcia.5 W roku 2011 również podję-
to próbę wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji, jed-
nak zakończyła się ona po raz kolejny niepowodzeniem.

7. Podsumowanie.

Główny wniosek, jaki się nasuwa przy analizie ni-
niejszej tematyki, jest jeden - należy ze szcze-
gólną uwagą i precyzyjnie stanowić opinie od-

noszące się do zmiany regulacji prawnych związa-
nych z tak ważnymi kwestiami. Wydaje się, że nale-
ży wziąć pod rozwagę sformułowanie wyrażone przez 
Monteskiusza „zła ustawa zmusza zawsze ustawodaw-
cę do wydawania innych, często także bardzo niedo-
brych, które mają usunąć złe skutki tej pierwszej (...)”.6

Zagadnienia odnoszące się do aborcji są również rozpa-
trywane przez Kościół Katolicki. Papież Jan Paweł II w 
swej encyklice Evangelium Vitae ogłoszonej 15 marca 
1995 r. stanowczo potępił aborcję i eutanazję, a ponad-
to wskazał, że tylko do Boga należy decyzja o momen-
cie śmierci. To tutaj jest mowa o kulturze śmierci, która 

5 Kronika Sejmowa, Nr 35, Warszawa 2007, s.10. http://www.sejm.gov.pl/
wydarzenia/kronika/5kad/kronika035_07.pdf
6 K.L. Monteskiusz, O duchu prawa, tłum. T. Boy- Żeleński, Kęty 1999, 
s. 584.
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atakuje kulturę życia.         W dziele kształtowania no-
wej kultury sprzyjającej życiu, kobiety mają do odegra-
nia rolę wyjątkową, a może i decydującą, w sferze myśli 
i działania: mają stawać się promotorkami „nowego fe-
minizmu”, który nie ulega pokusie naśladowania mode-
li „maskulinizmu”, ale umie rozpoznać i wyrazić auten-
tyczny geniusz kobiecy we wszystkich przejawach życia 
społecznego, działając na rzecz przezwyciężania wszel-
kich form dyskryminacji, przemocy       i wyzysku. Ży-
cie ludzkie rozumiane jest jako cenny dar Boży, jest świę-
te i nienaruszalne, co oznacza w szczególności, że abso-
lutnie niedopuszczalne jest przerywanie ciąży i eutana-
zja; życia ludzkiego nie tylko nie wolno zabijać, ale trze-
ba je chronić, otaczając je troskliwą opieką; życie znajdu-
je swój sens, gdy daje się i odzyskuje miłość, z której ro-
dzi się pełna prawda o ludzkiej płciowości i prokreacji.1

Podsumowując, trudno ocenić jednoznacznie polskie 
uregulowania prawne dotyczące prawa do ochrony ży-
cia, ale wydaje się, że bardzo ogólna treść art. 38 Kon-
stytucji RP jest jak na dzień dzisiejszy akceptowalna. 
Natomiast uregulowania ustawowe nie wyrażają kon-
sensusu i jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii. 
Najprawdopodobniej dużo czasu musi jeszcze upły-
nąć do osiągnięcia porozumienia pomiędzy różnymi 
gałęziami naukami oraz ludźmi o różnych światopo-
glądach, wyznających różne religie, a także tymi, któ-
rzy deklarują swoją bezwyznaniowość. Ale czy takie 
porozumienie jest w ogóle możliwe? Nadmienić nale-
ży jednak, że już teraz daje się zauważyć swoiste poro-
zumienie o  nadrzędności życia ludzkiego nad wszelki-
mi innymi wartościami. Wydaje się również, że wspól-
na decyzja o kształcie ochrony życia wymaga dojrzało-
ści  i odwagi społeczeństwa oraz jego reprezentantów.

Stan prawny na dzień 1 października 2011 r.

1 http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/
hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae_pl.html.

KonstytucjA Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w świetle prawa do 
ochrony życia. Część pierwsza. Problematyka przerywania ciąży

mgr judyta kasperkowicz



Forum nauk prawnych - nr1

53

1. Historyczne uwarunkowania 
eutanazji

Etymologicznie termin „eutanazja” wywodzi się z 
języka greckiego i semantycznie oznacza „dobrą 
śmierć”, „spokojną śmierć”, „śmierć szczęśliwą”- 

prefiks eu- oznacza, ze coś jest „dobre, ładne, pomyśl-
ne”, a thanatos znaczy „śmierć”.  Antonimem tego słowa 
jest „dystanazja” – „śmierć zła” ( dys- to prefiks wskazu-
jący istnienie trudności). Za dystanazję uważa się śmierć 
w boleściach, śmierć zbyt wczesną albo zbyt późną. 
Pojęcie „eutanazja” po raz pierwszy pojawiło się już w 
V w. p.n.e. Zgodnie z tekstem Polluksa, poeta Krati-
nos użył w jednej ze swej komedii (o nieznanym ty-
tule) przymiotnika euthanatos, określając w ten spo-
sób osobę „mającą dobrą śmierć”, jednakże bez bliższe-
go wskazania, czym owa „dobra śmierć” miałaby się wy-
różniać.  Wielokrotnie jeszcze w starożytności używa-
no tego terminu. Nie używano go jednak w znaczeniu 
współczesnym. Dopiero stoicy mianem „dobrej śmier-
ci” określili zakończenie życia przez mędrca,  w odpo-
wiedni sposób i w odpowiednim momencie niezależ-
nie od metody a więc także dzięki samobójstwu i to nie 
tylko z powodu nieuleczalnej choroby,  ale zawsze, gdy  
z okoliczności wynika, że należy odejść z tego świata. 
W czasach już nowożytnych, do wizji owych lekarzy an-
tycznych- pomocników śmierci, odniósł się w swej Uto-
pii z 1516 r. Tomasz Morus. Nie użył on jednak wprost 
słowa „eutanazja”, zastępując je bardzo zbliżonym zna-
czeniowo zwrotem- „śmierć dobrowolna”. Autor Utopii 
prezentując ideę „dobrowolnej śmierci”, wskazał, iż ini-
cjatywa eutanazji miała być podejmowana przez wła-
dze duchowne i świeckie, których przedstawiciele czy-
nili wszystko dla przekonania chorego, że śmierć jest 
słusznym wyborem zarówno dla niego, jak  i dla społe-
czeństwa ( które było zmuszone patrzeć na jego cierpie-
nie, ale także za nie płacić). Do legalności eutanazji wy-
magane jest zachowanie pewnej formy prawnej- nie jest 
ona samowolna, lecz w pełni zależy od zgody władz Uto-
pii. Z kolei Francis Bacon, który jako pierwszy w cza-
sach nowożytnych, w dziele zatytułowanym Of the Pro-
ficience and Advancement of Learning, Divine and Hu-
man z 1605 r., posłużył się pojęciem „eutanazja”, zmie-
nia perspektywę patrzenia na śmierć nieuleczalnie cho-
rych ze sprawy publicznej, będącej w zainteresowa-
niu kapłanów i urzędników, na problem etyki medycz-
nej- traktuje ją jako obowiązek lekarza wobec pacjenta.  
Autor ten dokonał rozróżnienia na „eutanazję zewnętrz-
ną” i „eutanazję wewnętrzną”. Przez pojęcie „eutanazji 
wewnętrznej’ określa zaś    F. Bacon duchowe przygoto-
wanie duszy na śmierć, przy czym według niego umie-
rający powinien otrzymać wsparcie również w tym za-
kresie. Przyjmując takie holistyczne stanowisko, stał się 
on prekursorem opieki paliatywnej, którą cechuje na-
stawienie na leczenie objawowe, a przede wszystkim 
na walkę z bólem oraz fizyczne i psychiczne ułatwienie 
momentu przejścia, bez dążenia do jego przyspiesze-
nia, które było tak wyraźne w Utopii Tomasza Morusa. 

W świetle powyższego zaznaczyć należy, iż pomijając 
„dobrowolną śmierć” u Morusa, wszyscy lekarze i filo-
zofowie w XVI, XVII i XVIII w. pojmowali „eutanazję” 
jako proces naturalnej śmierci w chorobie, którą stoso-
wać powinni medycy przez leczenie objawowe oraz psy-
chiczne wsparcie zapewniane każdemu choremu aż do 
końca jego dni. Jedyną bardziej aktywną pomocą, jaką 
dopuszczali niektórzy w ślad za F. Baconem, było sto-
sowanie środków przeciwbólowych, jednak nie w celu 
przyspieszenia śmierci, ale aby ułatwić proces umiera-
nia i w ten sposób zapewnić choremu „naturalną euta-
nazję”  W drugiej połowie XIX w. S. Williams i L. Tol-
lemache- powracając do poglądów lekarzy późnego an-
tyku oraz Tomasza Morusa- zdefiniowali eutanazję jako 
aktywną pomoc choremu               w uwolnieniu się 
od cierpienia umierania na jego żądanie. Dla Tollema-
che’a, w jego opublikowanym w 1873 r. dziele The New 
Cure for Incutables, pojęcie „eutanazja” oznaczało, iż „w 
przypadku nieuleczalnej i pełnej cierpienia choroby le-
karze powinni móc, zgodnie ze świadomą wolą pacjen-
ta i po przedsięwzięciu wszelkich niezbędnych zabez-
pieczeń, podać tak silne środki anestetyczne, by poda-
wanie innych anestetyków w przyszłości było zbędne; 
mówiąc krótko, powinno istnieć coś w rodzaju legal-
nego samobójstwa popełnionego przez pełnomocnika”. 
W 1883 r. po raz pierwszy użyto pojęcia „eugenika” do 
określenia nauki mającej na celu polepszenie jakości 
rasy, z jednej strony, przez eliminację osobników ułom-
nych,              a z drugiej- przez selekcję urodzeń za-
pobiegających ich multiplikacji.  Za ojca eugeniki uzna-
je się Francisa Galtona. Myślenie eugeniczne, nakiero-
wane na usunięcie słabych jednostek ze społeczeństwa, 
wyrosło z obserwacji Charlesa Darwina, który w opubli-
kowanym w 1871 r. dziele The Descent of Man and Se-
lection in Relation to Sex twierdził, iż opieka, jaką spo-
łeczeństwa zapewniają nieuleczalnie fizycznie chorym, 
niepełnosprawnym i chorym psychicznie, tudzież wy-
siłki, z jakimi utrzymują tych słabych członków gatun-
ku ludzkiego jak najdłużej przy życiu, wynika z nabyte-
go w rozwoju społecznym człowieka instynktu sympatii 
i współczucia, który pozostaje jednak w sprzeczności z 
zasadą przetrwania gatunku. Dalsze postępowanie zgod-
nie z owym instynktem sympatii doprowadzi nieuchron-
nie do utraty przez naszą rasę najszlachetniejszych war-
tości naturalnych, do jej osłabienia, a nawet wyniszcze-
nia.  W dziele zatytułowanym Tako rzecze Zarathustra 
z lat 1883-1885 wychwalał Nietzche „wolną śmierć”, któ-
ra jednak nie musiała dla niego oznaczać śmierci samo-
bójczej. Prawdziwa „wolna śmierć” miała być śmier-
cią w odpowiednim momentem po ukończeniu dzie-
ła, które było celem życia danej jednostki. Jej dokonanie 
się nie miało być przygnębiające, ale odświętne, uroczy-
ste, pełne nadziei.  Inny reprezentant eugeniki, Ernst Ha-
eckel, w swojej książce z 1904 r. zatytułowanej Die Le-
benswunder, posłużył się argumentem tak zwanej „eu-
tanazji weterynaryjnej”, twierdząc, iż jeśli mamy tyle 
współczucia dla zwierząt, że usypiamy je, gdy są bar-
dzo stare lub nieuleczalnie chore, to mamy równe pra-
wo, a wręcz obowiązek, postępować analogicznie z cięż-
ko cierpiącymi współobywatelami, co do których nie ma 
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już nadziei na poprawę stanu ich zdrowia, a choroba jest 
posunięta tak daleko, że sami nie są zdolni się wyzwolić. 
 W tym miejscu zaznaczyć należy, iż w dru-
giej połowie XIX w. i na początku XX w. w poglądach 
na eutanazję dokonano pomieszania pojęcia eutanazja w 
znaczeniu pozbawienia życia osób nieuleczalnie chorych 
na ich życzenie z pojęciem eutanazji jako eliminacji za 
społeczeństwa osób słabych, gorszych, zdegradowanych- 
całkowicie bez uwzględnienia ich woli i w wyłącznym in-
teresie gatunku, rasy, państwa. Niestety, właśnie do prak-
tycznej realizacji tych ostatnich teoretycznych wizji świata 
doszło w hitlerowskich Niemczech, gdzie zaczęto faktycz-
nie realizować teoretyczne poglądy „czystości rasowej”.  
 Poglądy nazistów w tej mierze wyraził wprost 
w Mein Kampf Adolf Hitler, który pisał: „gdy człowiek 
nie posiada już siły do walki o własne zdrowie, koń-
czy się jego prawo do życia na tym świecie wojowni-
ków, gdyż prawo to należy się silnym całym, a nie sła-
bym połowom”. Przy takich założeniach logicznym jest, 
że „jeśli Niemcy będą miały każdego roku milion zdro-
wych, silnych dzieci, a jednocześnie wyeliminuje się 
siedemset- osiemset tysięcy spośród słabszych oby-
wateli, w rezultacie końcowym siła narodu się zwięk-
szy”.  Podstawą prowadzonej w hitlerowskich Niem-
czech akcji eutanazji stały się ustne rozkazy         i pisem-
ne polecenia Führera z października 1939 r. (antydato-
wane na 1 wrzesień 1939 r.). Choć przygotowano pro-
jekt ustawy dot. eutanazji to z obawy przed negatywny-
mi reakcjami nie nadano mu charakteru normatywnego. 

2. Zagadnienia terminologiczne 
eutanazji

Różne źródła prezentują odmiennie definicję eu-
tanazji. Wszystkie jednak charakteryzują się ele-
mentami wspólnymi niezbędnymi do wyjaśnienia 

tego terminu. I tak Słownik Wyrazów Obcych i Zwro-
tów Obcojęzycznych podaje następującą definicję eu-
tanazji: skrócenie przez lekarza w szpitalu cierpień pa-
cjenta w przedłużającej się agonii za pomocą śmiertel-
nej dawki środka uśmierzającego ból.  Według Ency-
klopedii Popularnej eutanazja to zabójstwo człowie-
ka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla nie-
go.  Za Ch. Bernardem przedstawić należy także sta-
nowisko J. Fletchera , który za eutanazję czynną uznał 
jedno z trzech działań podejmowanych przez lekarza:
a) pozostawienie pacjentowi śmiertelnej dawki nar-

kotyku lub środku uspokajającego, aby cierpiący 
mógł sam odebrać sobie życie,

b) zrobienie pacjentowi zastrzyku, po którym ten już 
się nie obudzi, przy założeniu, że zaistniały okolicz-
ności, co do których ważna jest wcześniej wyrażo-
na zgoda pacjenta,

c) skrócenie życia pacjentowi, bez jego zgody, przez 
lekarza korzystającego z własnych uprawnień, za 

pomocą śmiertelnej dawki jakiegoś środka.
Według H.J. Rudolphiego  istnieje jeszcze do-
datkowo jedna przesłanka, a jest nią mianowi-
cie miejsce działania- szpital niezbędny do tego, 
aby określone spowodowanie śmierci człowie-
ka zaklasyfikować do kategorii eutanazji czynnej. 
 J. Fletcher przez eutanazję bierną rozumie 
wystąpienie jednej spośród pięciu przytoczonych niżej 
sytuacji :
a) zaniechania podjęcia leczenia choroby uleczalnej u 

pacjenta dotkniętego równolegle chorobą nieule-
czalną,

b) odmowy lekarza zastosowania nadzwyczajnych 
środków służących ratowaniu życia,    a użycie je-
dynie środków zwyczajnych,

c) zaprzestanie leczenia chorego, gdy pacjent tego so-
bie życzy,

d) zaprzestania leczenia bez zgody chorego, gdy le-
karz uważa, że dalsze leczenie tylko przedłuża cier-
pienie,

e) bezwzględnej odmowy jakiejkolwiek interwencji w 
chwili umierania.

Istnieje także podział, zaproponowany przez M. Sycha, 
na dystanazję- a więc odkładanie śmierci, do której orga-
nizm ratowanego już doszedł, sytuację taką określa się czę-
sto jako „przedłużanie umierania”, oraz ortotanazję, czy-
li przyzwolenie na śmierć, kiedy nadeszła jej pora. Jest to 
odpowiednik medycznej zasady NTR ( nie reanimować). 
 W literaturze bioetycznej odnaleźć moż-
na dwie definicje eutanazji. Pierwsza z nich, mają-
ca charakter definicji wąskiej, przyjmuje, że eutana-
zja ma miejsce wówczas, gdy lekarz podaje nieuleczal-
nie choremu i cierpiącemu pacjentowi środek, któ-
ry ma spowodować jego śmierć. Definicja w szero-
kim zakresie uznaje, że eutanazja to zarówno podanie 
środka mającego spowodować śmierć, jak i zaniecha-
nie lub zaprzestanie stosowania środków podtrzymują-
cych życie  nieuleczalnie chorego i cierpiącego pacjenta. 

3. Uregulowania prawne eutana-
zji w polskim ustawodawstwie

Zabójstwo eutanatyczne określone jest w art. 150 
k.k. z jednoczesnym uwzględnieniem norm sank-
cjonowanych, wynikających z przepisów Rozdzia-

łu XIX kodeksu karnego- przyjąć można by za upraw-
niony pogląd A. Zolla, że prawo karne zapewnia każde-
mu człowiekowi ochronę jego życia, zarówno jako obiek-
tywnej wartości, niezależnej od stosunku do niego dzier-
życiela, jak i jako jego podmiotowego „prawa do życia”.  
Polska konstrukcja zabójstwa z art. 150 k.k. (w zasadzie 
nieulegająca zmianie w kolejnych kodeksach karnych) 
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Ma swoisty charakter. Opiera się ona bowiem 
na dwóch przesłankach- ofiara musi wyra-
zić żądanie pozbawienia jej życia, a sprawca 

musi działać pod wpływem współczucia.  Z dwóch za-
bójstw, a mianowicie „zabójstwa na żądanie” i „zabój-
stwa pod wpływem współczucia”, uczyniono jedno już 
w kodeksie karnym z 1932 r. Z tego też powodu nie są 
ścisłe nazwy tego przestępstwa eksponujące tylko jed-
ną z tych przesłanek, np. ujmowanie go jako „zabój-
stwa z litości”, „zabójstwa na żądanie”, a także „zabój-
stwa eutanatycznego”.  Regulacja art. 150 k.k. z 1997 r. 
tym różni się od wcześniejszych, że obniżona zosta-
ła sankcja- ustawodawca przesunął dolną granicę za-
grożenia karą pozbawienia wolności z sześciu miesię-
cy na trzy miesiące. Co więcej wprowadzono w § 2 art. 
150 k.k. możliwość zastosowania nadzwyczajnego zła-
godzenia kary, a nawet odstąpienie od jej wymierzenia.
Jedną z przesłanek do zaistnienia przestępstwa z art. 
150 k.k. jest wystąpienie żądania. Zdaniem W. Świ-
dy „żądanie ma być w pełni świadomym, niewątpli-
wym i stanowczym aktem nieprzymuszonej woli, po-
chodzącym od całkowicie poczytalnej osoby doro-
słej, nie zaś chwilową reakcją, np. okrzykiem „zabij-
cie mnie” pod wpływem strasznego bólu. Żądanie ta-
kie jest dla sprawcy zewnętrznym bodźcem jego czynu”. 
Drugą z przesłanek jest współczucie dla ofiary, czyli oko-
liczność swego rodzaju niezwykle subiektywna i bardzo 
osobista. Eutanazja nie może być zatem wyrazem woli 
sprawcy. Współczucie musi być współczuciem dla osoby 
żądającej śmierci, a nie dla np. jej rodziny. Niekoniecz-
ne jest uzewnętrznienie współczucia. Według Słow-
nika Języka Polskiego współczucie to „uczucie smut-
ku i żalu nad kimś z powodu jego nieszczęścia, cierpie-
nia”  Według W. Woltera „sprawca nie może działać z in-
nych, niż współczucie powodów- np. dlatego, że żądają-
cy ofiarowuje za wykonanie swego żądania korzyść ma-
jątkową, albo dlatego, że sprawca lituje się jedynie nad 
rodziną, którą nieuleczalna choroba żądającego rujnuje 
finansowo”.  Najczęściej w grę wchodzą jednak cierpie-
nia ofiary wywołane nieuleczalną chorobą lub męki to-
warzyszące długotrwałej agonii.  Sąd Najwyższy w wy-
roku z 1936 r. orzekł: „o współczuciu, które uzasadnia-
łoby art. 227 k.k. (obecnie art.150 k.k.) może być mowa 
tylko w przypadku, gdy sprawca przekonany jest o tym, 
że osoba żądająca śmierci, cierpi tak silnie, iż ze wzglę-
du na jej cierpienia śmierć stanowi dla niej raczej do-
brodziejstwo i że śmierć może ją od tych cierpień wy-
bawić”. Były Prezes Trybunału Konstytucyjnego jed-
noznacznie stwierdza, że polska Konstytucja w obec-
nym kształcie wyklucza możliwość legalizacji eutanazji.
Przestępstwo z art. 150 k.k. można popełnić w zamia-
rze bezpośrednim lub ewentualnym, choć istnieje spór 
w doktrynie dotyczący tej kwestii. To przestępstwo może 
być popełnione zarówno przez działanie, jak i zanie-
chanie. W tym ostatnim wypadku polega ono na za-
przestaniu podawania środków czy stosowania urzą-
dzeń podtrzymujących życie. Gdy nie zostaną spełnio-
ne ww. przesłanki sprawca ponosi odpowiedzialność z 
art. 148 k.k. Przez „wyjątkowy wypadek” A. Zoll rozu-
mie: „wyjątkowo silny nacisk motywacyjny na spraw-

cę, a więc wyjątkowo uzasadnione powody do współ-
czucia dla ofiary”. Wg innych autorów ustawodaw-
ca miał na myśli zapewne „takie sytuacje, w których te-
rapia, często pozorna, przedłuża agonię, kiedy cier-
pienia chorego przekraczają zdolności ich znoszenia”.
Działania Rady Europy począwszy od lat siedemdziesią-
tych XX w. tworzyły podstawy europejskich standardów 
bioetycznych.  Rezultatem podjętych prac było otwarcie 
do podpisu w Strasburgu (4 kwietnia 1997 r.) Konwen-
cji o Ochronie Praw Człowieka               i Godności Isto-
ty Ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny : Kon-
wencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie, zwyczajo-
wo nazywana Europejską Konwencją Bioetyczną. Kon-
wencja przyznaje i chroni prawa pacjenta, a mianowi-
cie: prawo do zgody na podjęcie wszelkiego rodzaju in-
terwencji medycznych, prawo do informacji oraz prawo 
do odmowy przyjęcia informacji o stanie zdrowia.  Rada 
Europy powróciła ponownie do tematyki związanej z za-
gadnieniami godnej śmierci w rekomendacji 1418 z 1999 
r. o ochronie praw człowieka i godności osób terminal-
nie chorych i umierających. Znalazł się w niej zapis art. 
9 c, wyrażający zakaz eutanazji czynnej, zarówno do-
browolnej, jak i niedobrowolnej.  Ponowne stanowisko 
Rady zostało przedstawione w dokumencie nr 312 z 2001 
r. , potępiającym holenderską ustawę o zakończeniu ży-
cia na życzenie. Przedstawić można jeszcze wiele regu-
lacji, które zawierają uregulowania dotyczące eutanazji. 
Kodeks Etyki Lekarskiej uchwalony w grudniu 1991 r. w 
artykule 31 stanowi, że: „Lekarzowi nie wolno pod żad-
nym pozorem stosować eutanazji”; z kolei artykuł 30 
mówi, że  „Lekarz powinien dołożyć wszelkich starań, 
aby zapewnić choremu humanitarną opiekę terminalną i 
godne warunki umierania. Lekarz winien do końca łago-
dzić cierpienia chorych, w stanach terminalnych i utrzy-
mywać w miarę możliwości, jakość kończącego się życia.” 

4. Zjawisko eutanazji w wybra-
nych  państwach

Prowadząc rozważania o eutanazji w innych pań-
stwach świata pierwszym skojarzeniem u większo-
ści osób zapewne jest Holandia tudzież Belgia. W 

Holandii eutanazja jest prawnie dozwolona od 1994 r.  
przy zachowaniu określonych ściśle warunków. Holan-
dia jest krajem, który przoduje w Europie jeśli chodzi o 
liczbę osób decydujących się na eutanazję (15 % umie-
rających). Opinia sondaży społecznych wskazuje na to, 
że 80 % Holendrów zgadza się na eutanazję wykonaną 
zgodnie z wolą pacjenta. W 2002 roku Els Borts-Eilers 
podpisała ustawę o legalizacji eutanazji. Holandia sta-
ła się pierwszym krajem, który zalegalizował eutanazję, 
choć jednym z nielicznych, gdzie przez wiele lat prakty-
kowano ją bezprawnie. Zanim w Holandii zalegalizowa-
no eutanazję, komisja rządowa zebrała dane, z których 
wynikało, że w 1990 roku w tym kraju przeprowadzo-
no 25306 zabiegów eutanazji, aż 14691 wypadkach zosta-
ła ona wykonana bez wiedzy i zgody pacjenta. Tę formę 

KonstytucjA Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.  w 
świetle prawa do Ochrony życia. Część druga.  

Problematyka zabójstwa eutanatycznego

mgr judyta kasperkowicz



Forum nauk prawnych - nr1

56

TEZA
Prawo do obrony koniecznej przysługuje zaatakowane-

mu zawsze i niezależnie od tego, że np. mógł uniknąć 
niebezpieczeństwa związanego z zamachem przez uciecz-
kę, ukrywanie się przed napastnikiem, wezwanie pomo-
cy osób trzecich, czy też poprzez poszukiwanie ochro-
ny u znajdującego się w pobliżu przedstawiciela organów 
porządku publicznego. Pogląd ten wynika z tego, iż ra-
tio legis obrony koniecznej to nie tylko wzgląd na ochro-
nę zaatakowanego dobra, ale także respektowanie zasa-
dy, iż prawo nie powinno ustępować przed bezprawiem. 
Osoba napadnięta ma prawo odpierać zamach wszelkimi 
dostępnymi środkami, które są konieczne do zmuszenia 
napastnika do odstąpienia od kontynuowania zamachu. 
 

STAN FAKTYCZNY 

Z uzasadnienia prawnego Sądu Najwyższego wynika, 
iż wieczorem w dniu 01.10.2007r.  w odludnym miej-

scu w  L., dwóch bezdomnych mężczyzn: S.K. oraz J.M  
zostało zaatakowanych przez nietrzeźwego 22- letniego 
Ł.P, któremu towarzyszyła M.W.  Początkowo Ł.P. kilku-
krotnie kopnął leżącego pod wagonem S.K. oraz znie-
ważył obu bezdomnych mężczyzn słowami wulgarny-
mi. Ł.P na prośbę S.K. o pozostawienie w spokoju zare-
agował groźbą „ja Cię ch… zostawię, zaraz Cię tu szlag 
trafi”. Następnie Ł.P. z pomocą M.W. przystąpił do ata-
kowania obu mężczyzn poprzez obrzucenie ich kamie-
niami. Kilka z kamieni trafiło w oskarżonego J.M. Ude-
rzony został także S.K. Mimo to, obaj bezdomni męż-
czyźni wystosowali kolejne prośby w stronę Ł.P o po-
zostawienie w spokoju. Ł.P jednak nie reagował. Spo-
wodowało to, że 53- letni oskarżony J.M. zaczął wycofy-
wać się spod wagonu kolejowego.  Ł.P  na kolejną proś-
bę oskarżonego J.M o pozostawienie w spokoju zareago-
wał uderzeniem oskarżonego ręką w głowę oraz kap-
nięciem oskarżonego w ramię. Doszło do szamotani-
ny obu mężczyzn podczas której J.M zadał jeden cios 
nożem Ł.P. Pokrzywdzony nie zaniechał jednak ata-
ku i mimo próśb oskarżonego by odszedł, Ł.P. ponow-
nie przystąpił do ataku na skutek którego oskarżony 
J.M zadał pokrzywdzonemu kolejne uderzenie nożem.   
Sąd Okręgowy w R. (wyrokiem z dnia 10 czerwca 2008 
r., sygn. II K 19/08) uznał J. M. winnym tego, że w dniu 
01.10.2007 r. w L. działając z zamiarem ewentualnym po-
zbawienia życia kilkakrotnie pchnął nożem Ł. P. w klat-
kę piersiową i kończynę dolną prawą w wyniku cze-
go spowodował powstanie ran kłutych klatki piersio-
wej, kończyny dolnej prawej, nacięcie tętnicy i żyły udo-
wej prawej z następowym masywnym krwotokiem ze-
wnętrznym, nacięcie żebra VII-VIII strony lewej, opłuc-
nej lewej i płata lewego wątroby, nacięcie IV przestrze-
ni międzyżebrowej strony prawej, worka osierdziowego, 
przecięcie prawej komory serca z następowym masyw-
nym krwiakiem osierdzia i prawej jamy opłucnej, odmę 
opłucną obustronną, które to obrażenia doprowadziły 
do masywnych krwotoków zewnętrznych i wewnętrz-
nych, wstrząsu hypowolemicznego i ostrej niewydolno-

ści oddechowo-krążeniowej, w wyniku których nastą-
piła śmierć Ł. P., przy czym ustalił, iż oskarżony działa-
nia tego dopuścił się w warunkach przekroczenia granic 
obrony koniecznej przed bezpośrednim bezprawnym za-
machem ze strony Ł. P., tj. przestępstwa określonego w 
art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 25 § 2 k.k. i za to na mocy 
tychże przepisów przy zastosowaniu art. 60 § 1 i § 6 pkt 
1 k.k. wymierzył mu karę 6 lat pozbawienia wolności. 
Od tego wyroku apelację złożył obrońca oskarżonego J. 
M. i zarzucając min. naruszenie prawa materialnego art. 
148 § 1 k.k. w zw. z art. 25 § 2 k.k. polegające na przy-
jęciu, iż czyn oskarżonego wyczerpuje znamiona prze-
stępstwa opisanego tymi przepisami, pomimo iż oskar-
żony nie godził się na skutek swojego zachowania w po-
staci pozbawienia życia pokrzywdzonego, działał pod 
wpływem silnego wzburzenia spowodowanego okolicz-
nościami oraz w warunkach obrony koniecznej. Wniósł 
o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskar-
żonego od zarzucanego mu czynu,  zmianę opisu czy-
nu poprzez przyjęcie, iż oskarżony działał w warun-
kach przekroczenia granic obrony koniecznej będą-
cej wynikiem wzburzenia usprawiedliwionego okolicz-
nościami zamachu i odstąpienie od wymierzenia kary, 
uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy 
do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji.
Po rozpoznaniu tej apelacji Sąd Apelacyjny w R. (wy-
rokiem z dnia 20.11.2008r. sygn. II AKa 62/08), zmie-
nił zaskarżony wyrok w ten sposób, że przyjmując, iż 
oskarżony J. M. działał w obronie koniecznej, uniewin-
nił go od popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpu-
jącego znamiona zbrodni określonej w art. 148 § 1 k.k. 
Od tego wyroku kasację złożył pełnomocnik oskarży-
ciela posiłkowego M. P. zarzucając min.: rażące narusze-
nie prawa materialnego, które mogło mieć istotny wpływ 
na treść zaskarżonego wyroku, tj.: art. 148 § 1 k.k. w zw. 
z art. 25 § 2 k.k. oraz art. 25 § 1 k.k. poprzez wadliwe 
przyjęcie, iż w ustalonym stanie faktycznym J. M. nie do-
puścił się zabójstwa w warunkach przekroczenia granic 
obrony koniecznej i nie popełnił przestępstwa w związ-
ku z działaniem w ramach obrony koniecznej. Wniósł o 
uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Są-
dowi Apelacyjnemu w R. do ponownego rozpoznania.

 

OCENA ROZSTRZYGNIĘCIA
Uzasadnienie Sądu Najwyższego w dużej mierze po-

święcone jest kwestiom proceduralnym.  Swo-
je rozważania chciałabym jednak poświęcić prawu ma-
terialnemu.  W punkcie III uzasadnienia Sąd Najwyż-
szy, odnosząc się do zarzutu obrazy prawa material-
nego, przytacza wiele okoliczności faktycznych spra-
wy, które zdaniem Sądu uzasadniają przyjęcie, iż oskar-
żony J.M działał w warunkach obrony koniecznej. 
Kontratypem o podstawowym znaczeniu jest obrona ko-
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nieczna. Instytucja obrony koniecznej ma bardzo długą 
tradycję. Już Cycero pisał: „istnieje bowiem owo niepi-
sane, lecz wrodzone prawo, którego się nie uczymy ani 
nie czytamy, ale które przyjmujemy i akceptujemy, iż siłę 
siłą odeprzeć wolno”1. Słowa Cycero do dziś często przy-
woływane służą prawno naturalnemu uzasadnieniu tej 
instytucji. Zgodnie z tymi poglądami prawo do obrony 
wynika z natury człowieka i jego instynktu samozacho-
wawczego2. Inaczej uzasadnia się tę instytucję zgodnie z 
tzw. teorią wyręczenia. Według tego stanowiska, nawią-
zującego do tzw. umowy społecznej, obrona konieczna 
stanowi wyręczenie organów państwowych w ich funk-
cji ochrony obywateli przed bezprawnymi zamachami3. 
W doktrynie polskiej zwolennikami tego podejścia byli 
min. A. Gubiński oraz A. Świda. Twierdzili, iż kiedy pań-
stwo nie jest w stanie zapewnić obywatelom dostatecz-
nej ochrony, wówczas przekazuje swe kompetencje w ich 
ręce, uznając obronę konieczną za mieszczącą się w ra-
mach prawa4. Z kolei Peiper komentując kodeks karny z 
1932 r. pisał „państwu potrzeba nie tchórzy szukających 
u innych pomocy lub uciekających pod fartuszek poli-
cji, lecz ludzi mężnych, odważnych, którzy potrafią bro-
nić własnego i cudzego dobra, a także dobra związane-
go z państwem”5.  Często podkreśla się również społecz-
no- prawny aspekt obrony koniecznej poprzez sformu-
łowanie, iż prawo nie powinno ustępować przed bezpra-
wiem6. Teza SN zawiera to ostanie stwierdzenie, ponad-
to odpowiada w zasadzie brzmieniu wyroku z 19.03.1982 
r. (III KR 31/82. OSNPG 1982, Nr 11, poz. 142)7.  
Zgadzam się ze stanowiskiem, zgodnie z którym ra-
cjonalne podejście do instytucji obrony koniecz-
nej wymaga uwzględnienia wymienionych po-
glądów, ale wymaga interpretacji pośredniej8.  
Po pierwsze, rzeczywiście trzeba przyznać, iż obrona 
człowieka przed zamachem niewątpliwie wynika z jego 
instynktu samozachowawczego. Stany zagrożenia wywo-
łują zarówno reakcje natury psychicznej jak i czysto bio-
logicznej (jak np. uruchamianie neuroprzekaźników ad-
renaliny), popychające człowieka do obrony, i rzeczywi-
ście prawo do obrony można uznać za podstawowe pra-
wo podmiotowe każdej osoby.   Po drugie, nie można 
bezkrytycznie przyjąć poglądu, zgodnie z którym prawo 
do obrony stanowi swoiste wyręczenie organów państwa. 
Obrona konieczna nie jest ani prawem prywatnej zemsty, 
ani otwarciem drogi do egzekwowania swoich uprawnień 
1 Marek A., Obrona konieczna w prawie karnym teoria i orzecznictwo, 
Oficyna, Warszawa 2008r.,str.11 
2 Tamże, str.12
3 Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009r., str. 170
4 Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna komentarz, C.H. Beck, 
Warszawa 1999r., str. 678 
5 Pow.za, Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna komentarz, C.H. 
Beck, Warszawa 1999r., str. 678 
6 Dukiet- Nagórska T.(red.),Prawo karne część ogólna szczególna i wojs-
kowa, LexisNexis, Warszawa 2008r.,  str. 134,
7 Pow.za; Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna komentarz, C.H. 
Beck, Warszawa 1999r., str. 705,  
8 Wróbel W., Zoll A.,  Polskie prawo karne część ogólna, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2010r., str. 346 

na własną rękę, a już na pewno w żadnym wypadku nie 
stanowi przyzwolenia na samowolne realizowanie „spra-
wiedliwości”9 i wyręczanie organów państwa. Instytucja 
obrony koniecznej nie może stanowić usprawiedliwienia 
dla sytuacji, w której obywatele realizowaliby na tej dro-
dze przysługujące im uprawnienia w przypadku naru-
szenia ich dóbr i bezczynności organów państwa. Niedo-
puszczalne jest by w takich wypadkach kształtowali sy-
tuację zgodnie z własnymi oczekiwaniami w wybranym 
przez siebie czasie. Bezczynność komornika nie upraw-
nia wierzyciela do samodzielnego przeprowadzenia eks-
misji10, zasądzenie alimentów od mężczyzny, za którym 
przemawia domniemania ojcostwa dziecka, mimo że oj-
cem nie jest,  nie uprawnia do ochrony jego dóbr po-
przez niepłacenie zasądzonej kwoty na rzecz dziecka11. 
Po trzecie, odnosząc się do powołanego poglądu Pe-
ipera, działanie w obronie koniecznej w moim przeko-
naniu, nie powinno być rozpatrywane w kategoriach 
tchórzostwa bądź bohaterstwa. Już samo słowo „obro-
na” uzupełnione dodatkiem „konieczna” wyraźnie wska-
zuje, że nie mamy tutaj do czynienia z rycerskim poje-
dynkiem12.  Obrona koniczna nie jest obowiązkiem tyl-
ko uprawnieniem13. I wreszcie po czwarte,  sformułowa-
nie SN, iż prawo nie powinno ustępować przed bezpra-
wiem wydaje mi się nie tylko niezbyt precyzyjne inter-
pretacyjnie, ale przede wszystkim zdecydowanie zbyt 
daleko idące. Takie ujęcie może zniekształcać sedno 
tej instytucji we współczesnym prawodawstwie. Obro-
na konieczna nie jest środkiem walki z przestępczością 
(choć uważam, że swym echem może oddziaływać pre-
wencyjnie). Nie ma na celu ochrony porządku prawne-
go jako takiego ani jej esencją nie jest udzielenie przez 
zaatakowanego nauczki napastnikowi. Bardzo traf-
nie rzecz ujmuje E. Krzymuski twierdząc, iż „w obro-
nie koniecznej nie rozchodzi się o zapewnienie prze-
wagi prawu nad bezprawiem, lecz tylko o zapobieżenie 
temu, aby bezprawie nie stało się czynem dokonanym”14.    

Czyn będący przedmiotem rozważań został popeł-
niony 01.11.2007r., orzeczenia natomiast zapadły :
•	 Wyrok Sądu Okręgowego 10.06.2008 r.,
•	 Wyrok Sądu Apelacyjnego 20.11.2008 r., 
•	 Postanowienie Sądu Najwyższego 16.11.2009 r.
W czasie popełnienia czynu zabronionego oraz w 

9 Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna komentarz, C.H. Beck, 
Warszawa 1999r.
10 Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna komentarz, C.H. Beck, 
Warszawa 1999r., str.686
11 Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna komentarz, C.H. Beck, 
Warszawa 1999r., str. 692
12 Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009r., str. 173
13 Wróbel W., Zoll A.,  Polskie prawo karne część ogólna, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2010r., str. 346 
14 Marek A., Obrona konieczna w prawie karnym teoria i orzecznictwo, 
Oficyna, Warszawa 2008r., str.17
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czasie orzekania obowiązywał kodeks karny z dnia 
06.06.1997r. ( Dz.U.Nr 88,poz.553 ze zm.).  Kontratyp 
obrony koniecznej został uregulowany w art. 25  tego 
kodeksu. Ustawą z 5.11.2009r. (Dz.U.Nr206,poz.1589) 
został zmieniony Paragraf 3 artykułu 25, jednak zmia-
na ta weszła w życie dopiero dnia 08.06.2010r., a za-
tem już po wydaniu postanowienia przez SN. Zmia-
na nie obejmuje więc przedmiotowego przypadku.   
W literaturze przyjmuje się następujące warun-
ki obrony koniecznej: bezpośredni, bezprawny i rze-
czywisty  zamach na jakiekolwiek dobro chro-
nione prawem, odpieranie zamachu czyli obro-
na, konieczny charakter tej obrony i jej współmier-
ność do niebezpieczeństwa zamachu oraz współcze-
sność działania  obronnego w stosunku do zamachu1.
Słownik języka polskiego podaje następującą defi-
nicję zamachu: zamach to działanie mające na celu 
odebranie komuś życia, naruszenie lub odebra-
nie czyjejś własności, targnięcie się, porwanie się 
na coś lub kogoś, przeciwko komuś lub czemuś2. 
W doktrynie przyjmuje się, iż zamachem są zachowa-
nia, które stwarzają bezpośrednie i rzeczywiste niebez-
pieczeństwo dla chronionych przez prawo dóbr3. Za-
mach zaczyna się z chwilą powstania niebezpieczeń-
stwa dla dobra prawnego, a kończy się z momentem 
ustania tego niebezpieczeństwa czyli trwa tak długo 
jak długo napastnik utrzymuje stan bezprawny4. Obro-
na konieczna jest zatem dopuszczalna przez cały czas 
utrzymywania się stanu bezprawia5.  Istotne jest tak-
że, że przez zamach rozumie się nie tylko zachowa-
nia naruszające określone dobra, ale także zachowa-
nia, które stwarzają dla nich realne niebezpieczeństwo6. 
Bezpośredni to nie mający ogniw pośrednich, dotyczący 
kogoś lub czegoś wprost7. Zamach jest bezpośredni już 
wtedy, kiedy z zachowania napastnika jednoznacznie wy-
nika, że przystępuje on do zamachu, gdyby bowiem przy-
jąć, że wymagana jest realizacja znamion typu czynu za-
bronionego przez napastnika, wówczas w wielu przypad-
kach obrona byłaby już niemożliwa, co czyniłoby instytu-
cje obrony koniecznej praktycznie nieprzydatną i unice-
stwiłoby względy celowościowe tej instytucji. Nie oznacza 
to bynajmniej, aby możliwe było podejmowanie obrony 
koniecznej zapobiegawczo, niejako na wszelki wypadek 8.  
Zamach musi być bezprawny czyli musi pocho-
1 Marek A., Obrona konieczna w prawie karnym teoria i orzecznictwo, 
Oficyna, Warszawa 2008r., str.33
2 Słownik Języka Polskiego, Tom III, PWN, Warszawa 1981r., str. 925
3 Marek A., Obrona konieczna w prawie karnym teoria i orzecznictwo, 
Oficyna, Warszawa 2008r., str.40
4 Marek A., Obrona konieczna w prawie karnym teoria i orzecznictwo, 
Oficyna, Warszawa 2008r., str.41
5 Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009r.str. 171
6 Marek A., Obrona konieczna w prawie karnym teoria i orzecznictwo, 
Oficyna, Warszawa 2008r., str.41
7 Słownik Języka Polskiego, Tom I, PWN, Warszawa 1978r.,str. 148
8 Dukiet- Nagórska T.(red.),Prawo karne część ogólna szczególna i wojs-
kowa, LexisNexis, Warszawa 2008r., str. 135-136

dzić od człowieka, którego zachowanie nie posia-
da legalnego podłoża, jest sprzeczne z obowiązują-
cym porządkiem prawnym. O tym czy istnieje bez-
prawny i bezpośredni zamach decyduje zachowanie 
się napastnika w całym przebiegu zdarzenia a nie tyl-
ko w momencie, w którym zaatakowany podejmu-
je akcję obronną9. Ponadto zamach ma być rzeczywisty.
Zgodnie ze słownikiem języka polskiego przez obronę 
należy rozumieć odpieranie napaści, zwykle z bronią w 
ręku, przez obronienie się zaś, odparcie od siebie czyjegoś 
ataku10. Przez konieczność rozumiemy to co jest niezbęd-
ne, nieuchronne, nie dające się uniknąć, nieodzowne11. 
W doktrynie prawa podkreśla się, że działania obron-
ne muszą być skierowane przeciwko napastnikowi oraz 
nakierowane na odpieranie zamachu. Obrona musi być 
konieczna, a sposób obrony dostosowany do niebezpie-
czeństwa zamachu12 ( wymóg współmierności). Jako, że 
obrona konieczna jest kontratypem, działania obronne 
polegają na zaatakowania dóbr napastnika. Zatem nie 
można za obronę konieczną uznać nic nieczynienia, za-
niechania czy ucieczki. Odpierający zamach musi czy-
nić to świadomie, działać w zamiarze odparcia zamachu,  
natomiast skutki podjętych działań obronnych świado-
mością objęte być nie muszą13. Niebezpieczeństwo za-
machu ocenianie jest przecież przez broniącego się ex 
ante a nie ex post14.  Zgadzam się  z poglądem jaki przed-
stawił W. Wróbel oraz A. Zoll,  że nieumyślne spowo-
dowanie skutku może być także objęte obroną koniecz-
ną, jeśli zostaną spełnione pozostałe znamiona tego kon-
tratypu, w szczególności znamię konieczności obrony15.
Zatem obrona musi być konieczna. W tym zakresie 
można wyróżnić dwa stanowiska. Jeśli przyjąć samo-
istny charakter obrony koniecznej wówczas usprawie-
dliwienie działań obronnych leży już w samym pod-
jęciu przez napastnika  bezpośredniego i bezpraw-
nego zamachu na jakiekolwiek dobro chronione pra-
wem.  Z tego punktu widzenia obrona jest dopuszczal-
na także wtedy, gdy istniała realna możliwość unik-
nięcia zamachu w inny sposób np. przez ucieczkę. 
W tych wypadkach pojęcie konieczności obrony będzie 
odnoszone do :
•	 sposobu prowadzenia tej obrony, 

9 Marek A., Prawo karne, C.H.Beck, Warszawa 2009r. , str. 172
10 Słownik Języka Polskiego, Tom II, PWN, Warszawa 1979r., str. 423-424
11 Słownik Języka Polskiego, Tom I, PWN, Warszawa 1978r., str. 989
12 Dukiet- Nagórska T.(red.),Prawo karne część ogólna szczególna i 
wojskowa, LexisNexis, Warszawa 2008r.,  str. 137
13 Wróbel W., Zoll A.,  Polskie prawo karne część ogólna, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2010r., str. 353
14 Tabaszewski T., „Obrona konieczna de lege ferenda w świetle sporu o 
samoistność tej instytucji”, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych,  
Rok XIII, 2009r., zeszyt 3, str. 36  
15  Wróbel W., Zoll A.,  Polskie prawo karne część ogólna, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2010r., str. 353 
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•	 współmierności dóbr pozostających w kolizji 1 .
Jeżeli z kolei przyjąć subsydiarny charakter obrony ko-
niecznej, wówczas przez konieczność obrony należy 
uznać brak realnej możliwości ochrony zaatakowane-
go bezpośrednim i bezprawnym zamachem dobra ina-
czej jak tylko przez poświęcenie dobra napastnika2. 
W doktrynie i orzecznictwie dominuje stanowisko pierw-
sze. Zgadzam się z ujęciem pośrednim, zgodnie z którym 
zaatakowany bezprawnym i bezpośrednim zamachem 
może bronić się zawsze, pod tym jednak warunkiem, 
że obrona w sposób rażący nie narusza proporcji mię-
dzy dobrem zaatakowanym, a dobrem poświęcanym w 
wyniku obrony.  Obrona musi być konieczna, niezbędna 
dla odparcia zamachu w tym także sensie, iż powstrzy-
mywanie się od podjęcia akcji obronnej prowadziłoby do 
zwiększenia zagrożenia dla dobra chronionego prawem 
lub wręcz jego unicestwienia3. Za trafną należy uznać 
także konstatację, zgodnie z którą skuteczną obroną bę-
dzie tylko taka obrona, która pozwoli odpierającemu za-
mach uzyskać pewną przewagę nad atakującym, bowiem 
tylko wtedy możliwe jest rzeczywiste odparcie zamachu4. 
Z tego też powodu działający w obronie koniecznej może 
użyć wszelkich dostępnych środków, co nie wyklucza 
użycia niebezpiecznego narzędzia nawet, gdy napastnik 
go nie używa, ale jego siła i brutalność stwarza poważne 
niebezpieczeństwo dla broniącego się zaatakowanego5. 
Uwagi powyższe pragnę teraz odnieść do stanowi-
ska przedstawionego przez SN. Na tle poczynio-
nych ustaleń faktycznych również i w moim przekona-
niu nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowym przy-
padku mamy do czynienia z obrona konieczną miesz-
czącą się w granicach wyznaczonych przez ustawę. 
Analizując kolejno prawne warunki przyjęcia, iż J.M 
działał w ramach obrony koniecznej należy po pierw-
sze podkreślić, że z całą pewnością mamy do czynie-
nia z bezprawnym, bezpośrednim i rzeczywistym zama-
chem na dobro chronione prawem. Początkowo działa-
nia Ł.P nakierowane były głównie na poniżenie i uwła-
czanie bezdomnym mężczyznom, ich upokorzenie po-
przez słowne obelgi i groźby.  Ł.P  pozostawał głuchym 
na prośby o pozostawienie w spokoju, działał tak długo 
jak długo jego ostateczny cel w postaci przepychanki nie 
został osiągnięty.  Dowodzi tego fakt, iż Ł.P nie poprze-
stał na słownych atakach, kopiąc S.K, usiłując zdjąć z nie-
go kołdrę, obrzucając mężczyzn kamieniami, a ostatecz-
nie uderzając J.M w głowę i kopiąc go w ramię.  Mimo 
to, J.M przez długi czas pozostał w defensywie, ograni-
czając się do bezskutecznych, słownych próśb o pozosta-
wienie w spokoju.  Do obrony aktywnej doszło dopiero 

1 Wróbel W., Zoll A.,  Polskie prawo karne część ogólna, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2010r., str. 354
2  Wróbel W., Zoll A.,  Polskie prawo karne część ogólna, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2010r., str. 354
3 Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009r., str. 171
4 Wróbel W., Zoll A.,  Polskie prawo karne część ogólna, Wydawnictwo 
Znak, Kraków 2010r., str. 355
5 Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009r., str. 173

w czasie  „cielesnego kontaktu” z Ł.P, a zatem w ostatecz-
ności, gdy stan zagrożenia osiągnął maksimum nasilenia.   
Słusznie SN zauważa dysproporcję siły między mężczy-
znami. Oskarżony to 53- letni mężczyzna dotknięty cho-
robą alkoholową, Ł.P to mężczyzna 22- letni. Warto  za-
stanowić się  nad wpływem alkoholu na obu mężczyzn. 
Jak podnosi SN spożyty przez Ł.P  alkohol nie spowodo-
wał ograniczenia możliwości jego działania. Wspierając 
się wskazaniami doświadczenia życiowego można przy-
puszczać, iż alkohol potęgował jego agresywność. Zgo-
ła czym innym byłaby sytuacja, w której stopnień nie-
trzeźwości Ł.P spowodowałby np. zaburzenia funkcjono-
wania błędnika, kiedy to niewielka ilość siły pozwalał-
by na jego obezwładnienie (jak w sytuacji, o której czy-
tamy w wyroku  SN z 01.02.1974 r. III KR 4/75- nie publ. 
„napastnik na skutek znacznego stopnia nietrzeźwości, 
nie był w pełni sprawny fizycznie. Dla zapewnienia so-
bie bezpieczeństwa przed dalszym atakiem pochodzą-
cym od niego wystarczyłoby wypchnięcie go z mieszka-
nia i zamknięcie drzwi na klucz, a nie zadanie mu silnych 
ciosów deską w głowę, po obezwładnieniu go w trakcie 
zamachu i spowodowaniu w ten sposób jego śmierci” 6). 
Trafnie SN wziął pod uwagę przypuszczenie wyrażo-
ne przez J.M : „jak bym się wywrócił na ziemię, to już 
bym nie wstał, bo by mnie cały czas kopał”.  Przewa-
ga leżała po stronie napastnika. Jak zauważa SN, nie 
bez znaczenia pozostają także takie okoliczności spra-
wy jak czas i miejsce zdarzenia, sytuacja rozegrała się 
bowiem w porze wieczornej w odludnym miejscu. 
Na tym tle należy także uznać, że narzędzie obrony 
J.M było odpowiednie. Konieczność obrony sprowa-
dza się do jej niezbędności, a niezbędność do skutecz-
ności odpierania napaści7.  Niezbędny środek obrony to 
środek skuteczny i taki, który pozwoli uzyskać przewa-
gę nad przeciwnikiem w stopniu umożliwiającym od-
parcie zamachu. Okoliczności zdarzenia wskazują, że 
zarówno  z punktu widzenia ex ante jak i ex post śro-
dek był odpowiedni. Taki obraz uwidacznia się zwłasz-
cza, gdy zwrócić uwagę, że nawet skuteczne użycie noża 
( zranienie Ł.P) nie powstrzymało Ł.P od dalszego ata-
ku, wręcz przeciwnie. Jak słusznie zauważył SN w wyro-
ku z 21.11.1977r. ( IV KR220/77, OSNKW 1978, nr.2-3, 
poz. 20)8 „sam fakt użycia środka obrony w sposób go-
dzący w ważne dla życia i zdrowia organy ciała nie sta-
nowi wystarczającej podstawy do nieuznania za działa-
nie w obronie koniecznej i przyjęcia, że nastąpiło prze-
kroczenie jej granic”. Ponadto w moim przekonaniu, 
ilość obrażeń i ich umiejscowienie na ciele Ł.P świad-
czy raczej o przypadkowości   zadawanych ciosów. 
Nie ulega także wątpliwości, że zamach trwał w czasie 
jego odpierania, choć J.M tak długo jak było to moż-
liwe powstrzymywał się od podjęcia akcji obronnej. 
6 Pow. Za; Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna komentarz, C.H. 
Beck, Warszawa 1999r., str.682 
7 Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna komentarz, C.H. Beck, 
Warszawa 1999r., str. 703  
8 Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna komentarz, C.H. Beck, 
Warszawa 1999r., str. 704 
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Nie zgadzam się natomiast z SN, że mamy tu do czy-
nienia z przypadkiem dwukrotnego skorzystania z pra-
wa do obrony, bowiem atak Ł.P  nie ustał i nie zaczął 
się ponownie (dwuetapowo), a tylko przybrał na in-
tensywności.  Był  rozciągnięty w czasie i jego siła na-
rastała, ale cały czas groził wyrządzeniem nowego zła1. 
Biorąc powyższe pod uwagę SN słusznie odrzucił po-
glądy Sądu I instancji. Sąd ten przyjął iż, J.M dzia-
łał w warunkach przekroczenia obrony koniecznej. 
Nie można jednak zgodzić się z tym stanowiskiem. W 
przedmiotowym przypadku podjęcie obrony nie na-
stąpiło ani przedwcześnie ani zbyt późno, nie mamy 
tu więc do czynienia defensio antecedens czy defen-
sio subsequens w ramach ekscesu ekstensywnego. Nie 
można także uznać by sposób obrony i użyte środ-
ki  były  niewspółmierne do niebezpieczeństwa za-
machu co niweluje także byt ekscesu intensywnego.  
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SUMMARY
GLOSS TO THE SUPREME COURT JUDGMENT OF 
16 NOVEMBER 2009 - IV KK 105/09
The present paper is concerned with the issue of neces-
sary defence. The author inclines Supreme Court stand-
point. Attacked person is permited to take possible and 
necessary steps, especially to protect his health and life. 
Justified is Supreme Court conclusion that using dange-
rous implement to repel an attack, even when attacker is 
not using such, do not forejudges about exceeding the li-
mits of necessary defence. Moreover stabing attacker tor-
so can be understood as taking rightful measures to stop 
his actions agains attacked. The necessary defence is not 
only connected with the obligation to flight. 

1  Rejman G. (red.), Kodeks karny część ogólna komentarz, 
C.H. Beck, Warszawa 1999r., str. 687  
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Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis 
dispositio1

Naczelny Sąd Administracyjny dokonał wykładni 
pojęcia „soboty” w kontekście zastosowania 
normy art. 57 § 4 kpa. Faktycznie jednak rezul-

taty tej wykładni idą znacznie dalej, a to ze względu na 
tożsamość uregulowań dotyczących metody obliczania 
terminów wyrażonych w kodeksie postępowania ad-
ministracyjnego oraz na gruncie nauki prawa cywilnego 
(art. 115 k.c.). W rezultacie owej wykładni znaczenie 
pojęcia „soboty” może podlegać dwóm równoprawnym 
interpretacjom. Uchwała zamiast wyjaśniać wątpliwości 
prawne, faktycznie je potęguje, gdyż wprowadziła do 
obrotu prawnego element niejasności interpretacyjnej. 
Ze względu na jej charakter prawny można się bow-
iem spodziewać, że sądy administracyjne stosując prz-
episy o obliczaniu terminów mogą postępować zgod-
nie z wyrażoną tam zasadą, co prowadzi do wniosków 
całkowicie przeciwnych do treści przepisów ustawy, jeśli 
oprzeć się na ich dosłownym (językowym) brzmieniu. 
W tym rozumieniu uchwała nie realizuje w sposób 
prawidłowy swojej podstawowej funkcji, która polega 
na wyjaśnianiu znaczenia przepisów i norm prawnych 
w nich zawartych, wywołujących rozbieżności w orzec-
znictwie.

1

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w 
składzie 7 sędziów w dniu 15 czerwca 2011 
r. podjął uchwałę (sygn. I OPS 1/11) o treści: 

„Sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo 
wolnym od pracy w rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a.”. Orzec-
zenie to wywołuje doniosłe skutki prawne w orbicie sto-
sunków administracyjnoprawnych w zakresie, w jakim 
interpretuje zasady ustalania biegu terminów dla zre-
alizowania czynności wynikających z przepisów prawa 
administracyjnego. Równolegle wnioski zawarte w treści 
uzasadnienia uchwały Naczelnego Sądu Administracyj-
nego, jako że w dużej mierze polegają również na ocenie 
uregulowań zawartych w przepisach prawa cywilnego, 
rzutują także na kwestie interpretowania funkcji prze-
pisów zawartych w Księdze I, Tytuł V – „Termin” ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 
16, poz. 93, z późn. zm.). W ujęciu bardziej ogólnym 
glosowana uchwała daje szerokie pole do rozważań na 
temat granic prawotwórczej działalności sądów, a także o 
metodach wykładni prawniczej.
Uchwała zapadła na tle pytania prawnego Rzecznika 
Praw Obywatelskich, który wnioskiem z dnia 14.01.2011 
r., na podstawie art. 264 § 2 w zw. z art. 15 §1 pkt 2 ustawy 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze 

1 „W takich samych okolicznościach należy stosować te same rozwiązania 
prawne”; jedna z 86 paremii prawniczych umieszczona na kolumnie 
gmachu Sądu Najwyższego w Warszawie.

zm.) zwrócił się o wyjaśnienie, czy  sobota jest dniem 
równorzędnym z dniem ustawowo wolnym od pracy w 
rozumieniu art. 57 § 4 k.p.a. Postawione pytanie prawne 
sprowadzało się do wyjaśnienia, czy jeżeli ostatni dzień 
terminu upływa w sobotę, to zgodnie z regułą art. 57 
§ 4 k.p.a. należy wtedy przyjąć, że za ostatni dzień ter-
minu uważa się najbliższy następny dzień powszedni, 
czy przyjąć, że koniec terminu przypada w sobotę. 
Rzecznik przywołał rozbieżności, jakie w zakresie usta-
lania biegu terminu, który upływa w sobotę, wynikają z 
norm Kodeksu postępowania administracyjnego i ustaw 
regulujących szczególne przypadki procedury adminis-
tracyjnej – art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 
60, z późn. zm.), a także art. 83 § 2 ustawy z dnia 30 si-
erpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. 
zm.). Zdaniem Rzecznika, za rozstrzygnięciem tego 
zagadnienia prawnego przemawiała przede wszystkim 
okoliczność, że kwestia będąca przedmiotem zapytania 
prawnego nie jest jednolicie rozstrzygana w orzecznic-
twie – inaczej przez sądy administracyjne i odmiennie 
przez sądy cywilne. 

2

Przechodząc do analizy merytorycznej stanow-
iska składu 7 sędziów NSA należy na wstępie 
zasygnalizować, że przedstawiony w tezie 

pogląd prawny budzi zastrzeżenia, tak pod kątem 
oceny przepisów prawa materialnego, jak też 
ze względu na skutki proceduralne, jakie może 
wywołać zastosowanie się do tej interpretacji. 
Przede wszystkim trzeba zaakcentować, że komentow-
ane orzeczenie jest faktycznie przykładem wykładni 
sądowej pojęć i zwrotów języka prawnego występujących 
na gruncie przepisów administracyjnych, które mają 
swój literalny odpowiednik w przepisach prawa cywil-
nego. W szczególności porównanie treści art. 57 § 4 
kpa i art. 115 kc - prowadzi do tego samego wniosku, 
że jeżeli koniec terminu przypada na dzień uznany za 
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu 
uważa się najbliższy następny dzień powszedni. Tylko 
na gruncie ustaw regulujących szczególne przypadki 
procedury administracyjnej w sprawach podatkow-
ych (art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej) oraz w ustawie 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi (art. 83 § 2) przyjęto nieco pojemniejszą 
formułę i ustalono, że jeśli ostatni dzień terminu przy-
pada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po 
dniu lub dniach wolnych od pracy. Niemniej jednak 
owe różnice stanowią konkretną wypowiedź usta-
wodawcy, której źródło leży nie tylko w szczególnych 
zadaniach postępowania podatkowego, ale także prze-
jawia się w nich swoisty sposób traktowania strony tego 
postępowania. Nie bez znaczenia są także względy aks-
jologiczne motywowane założeniami konstrukcyjnymi 
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przyjętymi przez ustawodawcę podatkowego, m.in. w 
zakresie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe.
 W tym miejscu wypada zwrócić uwagę na 
kilka praktycznych aspektów zastosowania się do in-
terpretacji wyrażonej w treści komentowanej uchwały. 
Przede wszystkim uchwała NSA w Warszawie z 15 cz-
erwca 2011 r. faktycznie stwarza obywatelom możliwość 
wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiągnięcia 
zamierzonego celu, związanego z realizacją spraw w 
administracyjnym toku instancji. Zastosowanie się do 
literalnego brzmienia art. 57 § 4 kpa. powoduje, że do-
konanie czynności prawnej w poniedziałek (po sobocie), 
jeśli ostatni dzień terminu dla tej czynności przypada 
w sobotę, jest działaniem wbrew ustawie, gdyż zreal-
izowanym po upływie przewidzianego terminu; ewentu-
alnie z możliwością jego przywrócenia, jeśli zaistnieją ku 
temu odpowiednie przesłanki (art. 58-59 kpa.). Jednak 
stosując się do treści zasady wyrażonej w uchwale NSA 
z dnia 15 czerwca 2011 r. można wnioskować, że doko-
nanie tej samej czynności w poniedziałek nie wywoła 
ujemnych skutków prawnych dla strony, ale taki wniosek 
zależy już od decyzji organu stosującego prawo (prakty-
cznie sądu). Problem w tym, że w obowiązującym sta-
nie prawnym zasadą procedury administracyjnej zgod-
nie z art. 7 kpa. jest działanie organu na podstawie i w 
granicach prawa. Podstawą tej oceny powinien być więc 
prawidłowo zastosowany przepis ustawy, w dodatku 
wykładany z uwzględnieniem zasady, że organy admin-
istracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób 
budzący zaufanie jego uczestników do władzy public-
znej (art. 8 kpa). Wypełnienie funkcji tych przepisów 
winno więc polegać przede wszystkim na stosowaniu 
przy podejmowaniu rozstrzygnięć administracyjnych 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, czyli 
prawidłowo opublikowanych przepisów prawa mate-
rialnego, prawa ustrojowego oraz prawa procesowego. 
Zwłaszcza podstawy decyzji administracyjnych nie 
mogą obecnie stanowić akty wewnętrzne, zarządzenia, 
czy też inne akty nieopublikowane w sposób przewid-
ziany w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych1.
Wartości leżące u podstaw zasady słuszności i dbałości o 
interes obywateli, który nie powinien sprzeciwiać się in-
teresowi społecznemu (art. 7 kpa in fine), zwyczajnie nie 
pozwalają uznać, że dla podjęcia w sposób prawidłowy 
rozstrzygnięcia przez organ stosujący prawo wystarczy 
jedynie powołać się w podstawie prawnej decyzji na 
zasadę wynikającą z orzecznictwa. Tym bardziej, że 
charakter prawny abstrakcyjnych orzeczeń sądu admin-
istracyjnego nie ma wyraźnie charakteru wiążącego w 
konkretnej sprawie. Stanowisko orzecznicze może co 
najwyżej być podstawą oceny działań prawnych strony 
postępowania, od której nie można jednak wymagać, 
aby działania jej były zgodne ze stanowiskiem sądowym, 
skoro ich skuteczność zależy głównie od znajomości pra-
wa powszechnie obowiązującego, do których nie zaliczają 

1 Zob. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania admin-
istracyjnego. Komentarz. Tom II. wyd. 3, Komentarz do art. 107 (uwaga 
nr 5), LEX 2010.

się orzeczenia sądowe, nawet te podejmowane przez 
skład 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

3

Analizując wnioski uzasadnienia zawarte w treści 
glosowanej uchwały NSA można  postawić tezę, 
że przedstawiona tam argumentacja wiąże się ni-

erozerwalnie z wykładnią celowościową pojęć ustawow-
ych - lub wyróżnianą obok niej wykładnią funkcjonalną 
(„ma na  celu…”, „celem było …”). Chodzi więc w tym 
przypadku o typ rozumienia pozajęzykowego, który 
przypisuje decydujące znaczenie nie literalnemu brz-
mieniu ustawy, ale zawartemu w niej dążeniu do 
określonego celu2. Celem tym ma być w istocie uczynien-
ie względnie równego traktowania w zakresie możliwości 
terminowego zrealizowania czynności procesowej przez 
strony postępowania. Związane jest to z faktem, że w 
sobotę większość placówek pocztowych jest nieczynna 
(przynajmniej w opinii sędziów NSA - „(…) Od wielu lat 
sobota przestała w praktyce być „dniem powszednim”, a 
stała się dla większości pracowników dniem wolnym od 
pracy, przy czym dniem, w którym, nie działają zarówno 
sądy i urzędy organów administracji publicznej, jak i 
przeważająca większość urzędów pocztowych”. Według 
składu orzekającego ta okoliczność w praktyce wpływa 
negatywnie na możliwość skorzystania z uprawnień 
procesowych przez strony, które zamieszkują z dala od 
lokalizacji placówek pocztowych, czyli na wsiach i prow-
incjach. Proponuje się więc zmianę rozumienia „soboty”, 
jako dnia równoważnego dniom wolnym od pracy. 
W ocenie składu orzekającego zmiana znaczenia praw-
nego tego pojęcia jest uzasadniona ponadto względami 
pewności prawa, które powinno jednakowo być rozu-
miane na tle uregulowań procedury administracyjnej. 
W tym miejscu cytuje się przepisy ustaw szczególnych 
– Ordynacji podatkowej (art. 12 § 5) oraz ustawy o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (art. 
83 § 2), które w sposób odmienny aniżeli w ogólnym 
postępowaniu administracyjnym (art. 57 § 4 KPA) 
traktują skutki upływu terminu w sobotę, tj. powodują 
przesunięcie terminu na kolejny dzień powszedni 
przypadający po dniu lub dniach wolnych od pracy.
Przedstawione w uchwale argumenty prawne są jednak 
jedynie pozornie uzasadnione, i to zasadniczo jedynie 
funkcjonalnie, gdyż w gruncie rzeczy opierają się na 
ocenie, że poprzez syntezę norm zawartych w przepisach 
dotyczących metody ustalania biegu terminów w proce-
sie administracyjnym można odnaleźć uzasadnienie ak-
sjologiczne w systemie ocen przypisywanym aktualnemu 
prawodawcy. Ten typ wykładni wiąże się z idealistyczną 
koncepcją prawodawcy o uporządkowanym syste-
mie wartości, któremu przypisuje się racjonalność 
językową, prakseologiczną i epistemologiczną3.

2 Zob. J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1996, 
s. 198.
3 Por. Z. Ziembiński, Wstęp do aksjologii dla prawników, Wydawnictwo 
Prawnicze, Warszawa 1990, s. 162-165.
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Również przedstawione w uzasadnieniu „historyc-
zne” racje przemawiające za zmianą koncepcji poj-
mowania „soboty” – jako dnia równoważnego dniom 
wolnym od pracy, łączą argumenty cywilistyczne z ad-
ministracyjnym rozumieniem funkcji tych przepisów. 
Jak się okazuje niekonsekwentnie, gdyż w końcowej 
fazie uzasadnienia skład orzekający wyraźnie akcen-
tuje odrębności w sferze wykładni pojęć na gruncie 
tych dwu dyscyplin prawniczych: „(…) Co prawda w 
świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów cy-
wilnych na gruncie prawa cywilnego – w świetle art. 
115 kc. – sobota jest traktowana jak każdy dzień pow-
szedni, ale prawo cywilne jest odrębną od prawa ad-
ministracyjnego gałęzią prawa, charakteryzującą się 
odmiennością przyjmowanych rozwiązań prawnych, 
a także ze względu na swoje korzenie wywodzące się z 
prawa rzymskiego, prawnym konserwatyzmem przyj-
mowanych rozwiązań i formułowanych poglądów”. 
Zwraca uwagę, że Naczelny Sąd Administracyjny raz 
wywodzi o różnicach poglądów na temat tych samych 
zagadnień na płaszczyźnie cywilnej i administracyjnej, 
z drugiej strony w uzasadnieniu podjętego stanowiska 
stara się dowieść słuszności swojej tezy przy pomocy ar-
gumentów z zakresu prawa pracy, mających swe źródło 
w przepisach cywilnych, i to jak zostanie omówione 
w dalszej części rozważań – niewłaściwie interpre-
towanych. Argumentem całkowicie nietrafionym jest 
dalsza część tego wywodu, że „(…) niebagatelne znacze-
nie dla kwestii zachowania terminu musi mieć fakt, iż w 
procesie cywilnym, o wiele częściej niż w postępowaniu 
administracyjnym, uczestnicy tego procesu korzystają 
z usług adwokatów bądź radców prawnych. Także więc 
z tej przyczyny niebezpieczeństwo uchybienia ter-
minu upływającego w sobotę może być w praktyce o 
wiele niższe niż w postępowaniu administracyjnym”. 
O „niebezpieczeństwie” uchybienia terminu mogą 
decydować w szczególności trudności z określeniem 
właściwego znaczenia przepisów wskutek potencjal-
nie różnej wykładni, ale już nie mniejsza liczba spraw 
administracyjnych rozpatrywanych przy udziale fa-
chowego pełnomocnika. W postępowaniu adminis-
tracyjnym strona ma zagwarantowaną w przepisie art. 
32 kpa możliwość działania przez pełnomocnika, i nie 
musi nim być jedynie osoba posiadająca uprawnie-
nia radcy prawnego lub adwokata. Po myśli art. 33 § 
1 kpa. pełnomocnikiem strony może być osoba fizy-
czna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
Teza o równoważności soboty z innymi dniami wolny-
mi od pracy, w interpretacji składu orzekającego, 
rzeczywiście sprzeciwia się dotychczasowej wykładni 
przepisów dotyczących terminów w prawie administra-
cyjnym (w ogólności), przypisującej im głównie funk-
cje ochronne, gwarancyjne i petryfikujące1. Ponadto 
w komentarzach2 akcentuje się, że z realizacją ter-
1 Zob. M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie 
administracyjne – ogólne, podatkowe i egzekucyjne, Warszawa 1998, s. 69.
2 Por. M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego, 
Komentarz do art. 12, LEX 2009; G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, 
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. wyd. 3, 

minów procesowych związana jest reguła szybkości 
i prostoty postępowania. Jasne rozumienie reguł 
obliczania biegu terminów jest jednym z przejawów 
procesowych gwarancji dla stron, gdyż stwarza 
możliwość skutecznej obrony praw podmiotowych.
W ujęciu bardziej ogólnym, z realizacją terminów pro-
cesowych wiążą się oceny w kategoriach pewności pra-
wa, rozumianej przez pryzmat przewidywalności działań 
prawnych; dotyczy to także działań prawnych podej-
mowanych przez organy stosujące prawo. Niejasności 
w zakresie metody obliczania terminów ustawow-
ych mogą powodować wnioski o braku stabilności i 
pewności w stosunkach społecznych, których częścią są 
stosunki administracyjne. Motywy legislacyjne takiego 
ukształtowania przepisów dotyczących specyfiki usta-
lania biegu terminów wiążą się nieodwołalnie z funk-
cjami organizacyjnymi i ochronnymi. Jeżeli natomiast 
uwzględnić, że zajęcie przez Naczelny Sąd Administra-
cyjny stanowiska wyrażonego w uchwale z 15 czerwca 
2011 r. spowoduje, że pojęcie „soboty” będzie mogło 
podlegać różnym (równoprawnym) interpretacjom, to 
przedmiotowa uchwała zamiast wyjaśniać wątpliwości 
prawne, w istocie wprowadza do obrotu prawnego ele-
ment niejasności interpretacyjnej, i w tym rozumieniu 
nie spełnia także swojej podstawowej funkcji prawnej. 
Dlatego uznać należy, że skład 7 sędziów NSA w sposób 
pozbawiony uzasadnienia wywodzi, że wyrażone w 
uchwale stanowisko sprzyjać będzie pewności prawa. 
Jak bowiem należałoby rozumieć sens owej zasady, jeśli 
zważyć na skutki procesowe jej zastosowania. Ponadto 
rodzi się pytanie, jak w tym kontekście ustalać znaczenie 
identycznie brzmiących przepisów na gruncie cywilnym. 
Dobitnie wyraził tę wątpliwość M. J. Golecki3. Nie wdając 
się w szczegółową analizę koncepcji pewności prawa na 
gruncie teorii i filozofii prawa, można wątpić, czy uznawa-
nie, iż w świetle art. 57 § 4 kpa. sobota winna być trak-
towana jak dzień powszedni byłoby „jaskrawo sprzeczne 
z wywodzoną z art. 2 Konstytucji RP zasadą zaufania do 
Państwa i stanowionego przezeń prawa”, jak wywodził 
NSA w swoim uzasadnieniu do uchwały. Sędziowie argu-
mentowali, że „jak się wydaje trudno byłoby w takiej sy-
tuacji przekonać obywatela, iż w ramach tej samej gałęzi 
prawa – różne skutki prawne przypisuje się konsekwenc-
jom prawnym identycznych zdarzeń”. Jednakże taka 
ocena nie eliminuje bynajmniej tych samych wątpliwości 
odnośnie relacji: orzecznictwo – przepis ustawy.
Wykładnia Naczelnego Sądu Administracyjnego 
kreująca tezę o równoważności soboty z dniem 
wolnym od pracy polega przede wszystkim na ocenie 

Komentarz do art. 12 (uwaga nr 3), LEX 2010.
3 Zob. M. J. Golecki, Między pewnością a efektywnością. Marginalizm 
instytucjonalny wobec prawotwórczego stosowania prawa, Warszawa 2011, 
s. 47 i 172 – „Wartość, jaką stanowi pewność prawa, wymaga zajęcia wobec 
prawotwórczego stosowania prawa postawy krytycznej, w szczególności 
przy założeniu, że dany system prawny nie akceptuje zasady wiążącego 
precedensu”; „Ustawodawca lub sądy mogą i powinny tworzyć i stosować 
prawo zgodnie z postulatem pewności (…) sądy powinny uwzględniać 
skutki ekonomiczne tylko o tyle, o ile nie narusza to podstaw pewności 
prawnej w ogóle”.
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działań obywatela, jako uczestnika stosunków admin-
istracyjnych, ale nie uwzględnia i w związku z tym nie 
odnosi się do tych kwestii, jakie wiążą się ze stoso-
waniem tego rozumienia przez organy stosujące prawo. 
Raczej należałoby przede wszystkim zwrócić uwagę, 
że - ze względu na treść sformułowania - tezę orzec-
zenia trzeba również odnosić do czynności organów 
procesowych, dla których termin dokonania upływa w 
sobotę. Powoduje to oczywiście realne skutki dla drugiej 
strony procesu, w przypadku postępowania adminis-
tracyjnego – wydłuża okres legalnego oczekiwania na 
decyzję organów procesowych, a także uniemożliwia 
w tym przypadku chociażby skorzystanie ze skargi na 
przewlekłość postępowania (art. 36-37 kpa).  W tym 
ujęciu teza uchwały pozostaje w formalnej sprzeczności 
z logiką systemu ochrony praw podmiotowych, jak to ma 
miejsce w przypadku postępowania administracyjnego. 
Przyjęta w prawie administracyjnym formuła regu-
lowania skutków upływu terminów, obowiązująca także 
na gruncie prawa cywilnego, nie pozwala zaakceptować 
argumentacji składu NSA. Nie można dokonywać 
oceny znaczenia „soboty” jedynie w kontekście za-
chowania terminu dla jednej ze stron procesu. 
Zwrócić też należy uwagę, że w kontekście funkc-
jonowania aparatu administracyjnego, szczególnie ak-
tualnie realizowanej „reformy” w zakresie procedury 
administracyjnej związanej z wdrożeniem rozwiązań 
elektronicznego dostępu do usług publicznych (ePUAP) 
zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) 
- główny argument  uzasadnienia uchwały NSA o rze-
komej nieadekwatności przepisów ze względu na cel, 
jakim winno być umożliwienie dostępu usług admin-
istracyjnych bez względu na miejsce zamieszkania, jest 
pozbawiony racji prawnych. Wynika to przede wszyst-
kim stąd, że efektem zmian dokonanych w procedurze 
administracyjnej, poniekąd już od dnia 17 czerwca 2010 
r., jest m.in. stworzenie formalnej możliwości załatwienia 
sprawy administracyjnej także w formie dokumentu elek-
tronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne doręczanego środkami 
komunikacji elektronicznej1. W aktualnym stanie 
prawnym złożenie podania może nastąpić bez względu 
na to, czy w dacie jego składania w formie elektronicznej 
jest faktycznie czynna placówka urzędu administracji 
publicznej (a więc także w niedzielę). Dzięki znowel-
izowanym przepisom zagwarantowano obywatelom w 
zasadzie nieograniczoną dostępność do usług adminis-
tracyjnych, i to bez względu na czas pracy pracowników 
odpowiedzialnych za realizację spraw administracyjnych 
w urzędzie obsługującym organ administracji public-
znej. Nie obowiązują tutaj reguły maksymalnego czasu 
pozostawienia bez pracy serwerów urządzeń, będących 
w dyspozycji urzędów świadczących usługi na platformie 
elektronicznej. W zasadzie tylko w przypadku Biuletynu 
1  Zob. art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230).

Informacji Publicznej uregulowano tę kwestię w § 21 
ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 10, 
poz. 68), zgodnie z którym w przypadku awarii brak 
dostępności strony podmiotowej BIP dla odwiedzającego 
stronę nie powinien być dłuższy niż 24 godziny.
W efekcie nowelizacji z 17 czerwca 2010 r. zmieni-
one zostały m.in. przepisy Ordynacji podatkowej, 
na przykład nowe brzmienie uzyskał §1 i 2 w art. 3a 
tej ustawy, a w związku z tym deklaracje podatkowe 
określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie 
§ 3 tej ustawy mogą być również składane za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. Ten nurt informa-
tyzacji postępowania administracyjnego dotyczy także 
innych ustaw szczególnych, m.in. ustawy z dnia 20 czer-
wca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. W tym przypad-
ku na podstawie art. 80c ust. 3a-3d ustawy każdy może 
uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie 
zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym 
lub pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w 
ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w 
art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.). Także zaświadczenie 
zgodnie z nowym brzmieniem art. 217 § 4 kpa. wydaje 
się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli 
zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.
Z tym zagadnieniem korespondują ostatnie zmiany 
legislacyjne w zakresie zasad i trybu publikacji aktów 
normatywnych i innych aktów prawnych. Z dniem 1 
stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 4 
marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów nor-
matywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 676). W 
konsekwencji tych zmian akty normatywne i inne akty 
prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza się w formie 
dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
Nr 64, poz. 565, z późn. zm.), chyba że ustawa stanowi 
inaczej. Również dzienniki urzędowe wydaje się w 
postaci elektronicznej, chyba że ustawa stanowi inaczej.
W uzasadnieniu uchwały przedstawiono wybrane 
tezy orzeczeń sądów cywilnych i administracyjnych, 
pogrupowanych na zasadzie wniosków pro et con-
tra, w których sędziowie tych sądów wypowiadali 
się odnośnie kwestii obliczania terminów, które 
upływają w sobotę. W tym miejscu nie ma sensu 
przytaczać wszystkich tez tych orzeczeń, jednak 
nasuwają się pewne wnioski prawne z nimi związane. 
Przedstawione w uchwale argumenty historyczne 
polegające na analizie orzecznictwa, mogą co najwyżej 
przemawiać za tym, aby dokonać odpowiednich zmian 
legislacyjnych w obrębie przepisów regulujących szc-
zególne przypadki procedury. Nie jest to natomiast 
wystarczający powód dla wywołania zmian w rozumien
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iu powszechnie utrwalonych pojęć prawnych w drodze 
sądowej wykładni. Z punktu widzenia zasad legislacji 
warto zaznaczyć, że sędziowie Naczelnego Sądu Admin-
istracyjnego praktycznie dokonują zmiany znaczenia 
pojęcia („soboty”), którego treść nie była dotąd pod-
dawana dyskusji, gdyż nie zawiera ono w sobie żadnych 
cech wieloznaczności. W szczególności nie ma argu-
mentów prawnych ani językowych, aby temu pojęciu 
przypisywać cechy homonimiczne lub polisemiczne. 
Według definicji słownikowej1 - sobota oznacza ni mniej, 
ni więcej - „szósty dzień tygodnia pomiędzy piątkiem, 
a niedzielą”. Przyjmując naczelne założenie techniki leg-
islacyjnej, że zamiarem racjonalnego prawodawcy jest 
przekazanie adresatom przepisów ścisłej i adekwatnej 
do jego zamierzeń informacji o normach zakodowanych 
w tekstach prawnych, trzeba przyjąć, że w płaszczyźnie 
oceny semantycznej i syntaktycznej nie ma właściwych 
powodów, dla których istniałaby rzeczywiście potr-
zeba sądowej wykładni znaczenia pojęć, które są 
jednolicie wykładane, i to w sposób odpowiadający 
potocznemu (leksykalnemu) ich rozumieniu. 
Zagadnienie tej oceny dokonywanej przez pryzmat 
zasad techniki prawodawczej ma głębszy wymiar, gdyż 
w istocie pozostaje także w związku z regułami nauki i 
praktyki wypracowanymi na gruncie dyscypliny teo-
rii i filozofii prawa. Dotyczy to zwłaszcza stosowania 
dyrektyw wykładni językowej, mającej pierwszeństwo 
zastosowania, wedle których zwrotom użytym w tekście 
prawnym nie należy bez dostatecznych powodów 
nadawać szczególnego znaczenia prawnego. Powinny 
one być rozumiane w takim znaczeniu, w jakim są 
używane w ogólnym (potocznym) języku. Ponadto należy 
unikać nadawania tym samym określeniom użytym 
w tekście prawnym różnego (odmiennego) znaczenia. 
W rozumieniu techniki legislacyjnej2 ocena dotyczy 
także zagadnienia tzw. definicji równościowych, sto-
sowanych w odniesieniu do zwrotów języka prawnego, 
które w tekście normatywnym odgrywają centralną rolę. 
Najkrócej mówiąc, definicje równościowe budowane są 
w ten sposób, że definiens oznacza nazwę równoważną 
definiendum, a efekt ten osiąga się za pomocą zwrotu 
łączącego, wskazującego na relację równościową (na 
przykład przy użyciu wyrażeń: jest to; oznacza; tyle, co; 
jest równoznaczne, itp.). Jednak bardziej istotne wydaje 
się to, że według przepisów cyt. rozporządzenia w tek-
stach prawnych nie używa się zwrotu „jest równoważne 
z …” w znaczeniu niedefinicyjnym3. I chociaż Zasady 
techniki prawodawczej nie mają wpływu na „ważność” 
aktu prawnego ze względu na ich posiłkowy charakter, 
to wyrażają zasadę, że prawidłowym sposobem ujed-
noznaczniania pojęć na gruncie normatywnym powinno 

1 Zob. „Słownik poprawnej polszczyzny” wyd. PWN, Tom. 5, red. M. 
Bańko, 2010, s. 114.
2 Zob. §152 Zasad techniki prawodawczej, stanowiących Załącznik do 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. 
Nr 100, poz. 908).
3 Por. szerzej: A. Malinowski, Polski tekst prawny. Opracowanie treściowe 
i redakcyjne. Wybrane wskazania logiczno-językowe, wyd. 3. rozszerzone, 
Warszawa 2012, s. 55-58.

być właśnie stosowanie w tekście definicji legalnych. Ich 
brak i występujące trudności w praktycznym stosowaniu 
określonych reguł postępowania powinny raczej skłaniać 
do nowelizacji przepisów, a nie być przyczyną sądowej 
ingerencji w kompetencje zastrzeżone dla ustawodawcy. 
W płaszczyźnie przepisów ogólnych ocena ta dotyczy 
także stosowania zasady konstytucyjnej podziału władzy 
ujętej w art. 10 ustawy zasadniczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 
78, poz. 483, z późn. zm.). Nadawanie sensu wyrażeniom 
języka prawnego, definiowanie nazw lub podawanie 
jednoznacznej ich charakterystyki w tekstach prawnych 
nie jest na pewno domeną sądów, ale rolą ustawodawcy 
(zwykłego), który na drodze procesu legislacyjnego i 
przy pomocy typowych dla niego mechanizmów pow-
inien zmierzać do ewentualnej zmiany tekstu prawnego, 
aby wyeliminować w ten sposób niejednoznaczności 
związane z praktycznym stosowaniem norm za-
kodowanych w tych przepisach. W przypadku ustaw, 
sposobem poprawy ich treści jest więc nowelizacja. Ar-
gumenty za zmianą przepisów są formułowane na etapie 
konsultacji społecznych i podlegają ocenie prawnej, jako 
część uzasadnienia do projektu aktu nowelizującego.
Odnosząc się do komentowanej tutaj kwestii prawnej 
nie można pominąć, że była wyraźna szansa dla nowel-
izacji art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyj-
nego. Charakterystyczne, że wnioski takie wynikały z 
treści opinii prawnej4 sporządzonej w dniu 21 czerwca 
2010 r. przez W. Chróścielewskiego, nota bene sędziego 
sprawozdawcę ze składu 7 sędziów NSA, który wydał 
glosowaną uchwałę. Opinia ta dotyczyła projektu ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyj-
nego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (druk sejmowy nr 2987). Treść opi-
nii jest o tyle istotna, że opiniujący podaje, iż motywem 
wyroku NSA z 20 czerwca 2008 r., II OSK 682/07, który 
stanowił także część argumentacji przemawiającej za 
podjęciem komentowanej uchwały NSA z 15 czerwca 
2011 r., były względy celowości związane z faktem, że 
„w większości zakładów pracy sobota jest dodatkowym 
dniem wolnym od pracy na skutek czego, wszystkie urzędy 
administracji publicznej, sądy, jak też przytłaczająca 
większość urzędów pocztowych w sobotę jest niec-
zynna”. Zdaniem W. Chróścielewskiego – „nie można 
na gruncie tej samej gałęzi prawa (administracyjnego) 
odmiennie regulować, bez żadnej racjonalnej przyczyny, 
tożsamych kwestii”. O ile twierdzenie to jest prawdziwe w 
swojej ocenie, to jednak należy zasygnalizować, że w tym 
konkretnym przypadku występowały takie „racjona-
lne powody” dla zróżnicowania metody uregulowania. 
Ustawy szczególne - Ordynacja podatkowa oraz Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to 
nie fragment tej samej procedury, ale całe kompleksy 
rozwiązań prawnych realizujące cele postępowania 
podatkowego i sądowo-administracyjnego, u pod-
staw których leży różna motywacja legislacyjna, także 
aksjologiczna. W tym kontekście można wskazywać 

4 Opinia opublikowana na stronach Sejmu RP, Prace Sejmu VI Kadencji, 
http://orka.sejm.gov.pl/RexDomk6.nsf/0/6D93646D788D1A88C12577280
02A112A/$file/i821-10.rtf

Glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
z dnia 15 czerwca 2011 r. sygn. Akt I OPS 1/11

mgr Marcin Wilski



Forum nauk prawnych - nr1

66

na potrzebę ujednolicenia procedury, argumentować 
ją różnymi względami, ale nie uzasadnia to jeszcze 
nadawania przez sąd odmiennego sensu wyrażeniom 
języka ustawy o ukształtowanym rozumieniu, szczegól-
nie jeśli prowadzi to do wniosków całkowicie przeci-
wnych, aniżeli wyrażonych wprost w ustawie. Takie za-
chowanie musi spotkać się z uzasadnioną krytyką. Nie 
uzasadnia go tym bardziej kwestia niekompatybilności 
rozwiązań prawnych w orbicie przepisów danej gałęzi 
prawa i związane z tym argumenty, że jedna ustawa 
(szczególna) traktuje o skutkach danej czynności w 
sposób odmienny od ogólnych założeń procedury.
Z punktu widzenia zasad techniki legislacyjnej, przepis 
art. 57 § 4 kpa. jest na tyle precyzyjnie sformułowany, 
że pozwala jasno określić: kogo, kiedy i w jakiej sytu-
acji dotyczy jego dyspozycja. Treść tego przepisu nie 
pozostawiała dotąd wątpliwości, że dokonanie czynności 
w ostatnim dniu terminu, który przypada na sobotę, 
wywołuje zamierzony skutek prawny. Natomiast wnios-
kowanie o wynikaniu z tej normy „równorzędności” w 
pojmowaniu soboty jako dnia odpowiadającego katego-
rii dni wolnych od pracy, w dodatku argumentowane 
względami komunikacyjnymi, jest całkowicie nieuzasa-
dnione, gdyż po prostu taki wniosek ze względu na jasną 
treść przepisu nie może z niego wynikać. Co najwyżej 
można powiedzieć, że istnieją pewne racje, względy 
funkcjonalne, aby wnioskować za tym, żeby sens prz-
episów traktujących na temat tych samych zachowań 
adresatów odpowiadał jednolitej regule. Argumentacja 
ta powinna jednak znaleźć odbicie w działaniach leg-
islatorów, a nie skutkować podjęciem uchwały przez 
sąd, która nakazuje praktycznie nadawać odmienny 
sens wyrażeniom, których treść nie budzi zastrzeżeń. 
Z perspektywy obywatela glosowana uchwała może 
wywołać odwrotny skutek do zamierzonego. Ze względu 
na jej charakter prawny można się spodziewać, ze sądy 
administracyjne będą postępować zgodnie z wyrażoną 
tam zasadą, a to oznacza, że obywatel który zastosuje się 
do literalnego brzmienia przepisu w postępowaniu ad-
ministracyjnym spotka się z orzeczeniem organu admin-
istracji, którego podstawą jest przepis ustawy, literalnie 
stosowany. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem, 
graniczącym z pewnością można stwierdzić, że sądy 
administracyjne, będąc pośrednio związane treścią 
abstrakcyjnego orzeczenia NSA1, mogą ustalać skut-
ki prawne tych samych zdarzeń prawnych w sposób 
całkowicie odmienny, aniżeli wynika to wprost z prz-
episów. Nie jest to jednak działanie ani pożądane, ani ce-
nione z perspektywy zasady demokratycznego państwa 
prawa (art. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.).
Odnosząc się jeszcze raz do opinii prawnej W. 
Chróścielewskiego, to wnioski tej oceny koncentrują się 

1 Zob. A. Kabat, Komentarz do art. 269 ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi, wyd. 4, LEX 2011 (uwaga nr 1 i 2) – 
„(…) stanowisko zajęte w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego 
wiąże pośrednio wszystkie składy orzekające sądów administracyjnych. 
Dopóki więc nie nastąpi zmiana tego stanowiska, dopóty sądy administra-
cyjne powinny je respektować.”.

w dalszym ciągu na wskazaniu i uwypukleniu zagad-
nienia związanego z dostępnością placówek urzędów 
pocztowych i lokali urzędów w soboty. Opiniujący pot-
wierdza tym samym potrzebę nowelizacji „ze względów 
praktyki administracyjnej” i z uwagi na „rozbieżność 
orzecznictwa sądowego”. Szkoda jedynie, że jego 
opinia - pomimo, że została sporządzona na zlecenie i 
jako taka stanowiła również składnik oceny projektu 
legislacyjnego - nie została uwzględniona w dalszym 
procesie legislacyjnym. Jeśli tak by się stało, to można 
by uniknąć wielu problemów związanych z prawną 
oceną założenia wyrażonego w tezie uchwały Naczel-
nego Sądu Administracyjnego z 15 czerwca 2011 r.
Konkludując tę część rozważań wypada zaznaczyć, 
że w zasadzie dopiero zamieszczenie w normach sys-
temu prawa powszechnie obowiązującego przepisów, 
które w sposób logiczny i spójny traktują rozumienie 
tych samych zwrotów języka prawnego, może wywołać 
ten skutek prawny, że zarówno organy orzecznicze, 
jak też inni uczestnicy stosunków administracyjno-
prawnych będą mogli formalnie i legalnie dokonać 
czynności procesowych w zmienionym terminie. Z 
perspektywy ochrony praw podmiotowych stron pro-
cesu, biorąc pod uwagę ocenę ewentualnych negaty-
wnych skutków prawnych wywołanych rozumieniem 
przepisów nadanym w uchwale, można oczekiwać, że 
w praktyce zastosowanie się do tezy orzeczniczej NSA 
dla obywatela będzie nie tyle niemożliwe, co utrud-
nione. Uchwała może natomiast wpłynąć na sposób 
orzekania przez wojewódzkie sądy administracyjne.

4

Wpływ tej uchwały na porządek prawny impliku-
je dodatkowe problemy ze zrozumieniem tych 
samych przepisów, bo jednakowo brzmiących, 

występujących na gruncie prawa cywilnego i prawa pracy. 
Na zasadzie art. 300 kp. do stosunku pracy stosuje 
się odpowiednio metody ustalania biegu terminów 
określone w prawie cywilnym (art. 112 kc. i nast.), z 
jednym wyjątkiem, który dotyczy obliczania długości 
okresów wypowiedzeń w odniesieniu do umów o pracę 
(art. 30 §2 1 kp.). Ponadto metodologia obliczania ter-
minów obowiązująca w prawie cywilnym w odniesieniu 
do „soboty” odpowiada metodzie administracyjnej za-
wartej w kodeksie postępowania administracyjnego. 
Również w postępowaniu cywilnym stosuje się prz-
episy kodeksu cywilnego o obliczaniu terminów (art. 
165 § 1 kpc.). W ujęciu tych przepisów upływ terminu 
w sobotę oznacza możliwość i sposobność realizacji 
danej czynności także w tym dniu. Z tego, że ostatni 
dzień na wykonanie czynności przypada na sobotę nie 
wynika jeszcze, że strona realizująca czynność w tym 
właśnie dniu czyni to nieroztropnie czy bez należytej 
powagi dla czynności. Jest to bowiem taki sam dzień, 
jak każdy inny „zaznaczony na czarno w kalendarzu” 
i dokonanie czynności w sobotę wywołuje dokładnie 
taki sam skutek, jak jej wykonanie w poniedziałek lub 
w innym dniu tygodnia. Natomiast argumentowanie 
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zmiany rozumienia tych przepisów względami praktyki 
administracyjnej oraz organizacją czasu pracy urzędów, 
poniekąd szczegółowo niewykazane, wydaje się z pers-
pektywy działalności sądów co najmniej niewłaściwe. 
W ocenie sędziów Naczelnego Sądu Administracyj-
nego podjęcie przedmiotowej uchwały odpowiada 
dążeniu do wyrównania szans w zakresie dostępności 
do usług administracyjnych w soboty, co rzekomo us-
prawiedliwia okoliczność, że właśnie w sobotę większość 
urzędów administracji publicznej jest nieczynna. Moty-
wacja ta wydaje się poniekąd słuszna, tyle tylko, że jeśli 
uwzględnić przedstawione niżej racje może się okazać, że 
jest ona pozbawiona głębszego uzasadnienia prawnego.
Przede wszystkim nie do utrzymania są argumen-
ty sędziów NSA bazujące na wykładni historycznej 
związanej z nowelizacjami Kodeksu pracy w kierunku 
zmiany przepisów Działu VI regulujących problematykę 
czasu pracy. W ujęciu ogólnym te instytucje prawa pracy 
służą właściwemu kształtowaniu harmonogramów czasu 
pracy i przestrzeganiu zasad ochrony zdrowa i życia pra-
cowników na wypadek przekroczenia norm. W ten sposób 
przepisy Działu VI spełniają swoje funkcje ochronne, 
organizatorskie i wychowawcze, co jest immanentną 
cechą prawa pracy1. Natomiast całkowicie nie można 
się zgodzić, że charakter i funkcja tych przepisów może 
dostarczać argumentów na rzecz zmiany rozumienia 
metody ustalania biegu terminów, gdy te upływają w 
sobotę, czy też w innym dniu uznanym za wolny od pra-
cy. W tym zakresie nastąpiło pomieszanie funkcji normy 
czasu pracy i zasady przeciętnie pięciodniowego tygod-
nia pracy z zasadami ustalania biegu terminów. Ponadto 
przedstawione argumenty prawne polegają na ocenia 
dawno nieobowiązujących przepisów, które po dacie 
akcesji Polski do Unii Europejskiej, czyli praktycznie 
od przeszło 7. lat, są całkowicie odmiennie wykładane. 
Trzeba więc w tym miejscu przypomnieć, że w rezulta-
cie nowelizacji Kodeksu pracy zgodnie z ustawą z dnia 
14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, 
poz. 2081), która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2004 
r., zmieniono zasadniczą część przepisów regulujących 
czas pracy. Wprowadzono do kodeksu pracy m.in. nowe 
systemy czasu pracy, ujednolicono zasady obliczania 
wymiaru czasu pracy, uregulowano w nowy sposób 
metody udzielania urlopów wypoczynkowych, a także 
sprecyzowano zasady stosowania pięciodniowego ty-
godnia pracy przez wskazanie, że chodzi o przeciętnie 
pięciodniowy tydzień pracy, co oznacza, że udzielanie 
pracownikom dni wolnych od pracy może następować 
nieregularnie w całym okresie rozliczeniowym czasu 
pracy2. Zasada ta ma charakter powszechny w tym 
znaczeniu, że prawo pracy wymaga jej stosowania 
bez względu na system czasu pracy oraz bez względu 

1 A. Sobczyk, Zasady prawnej regulacji czasu pracy, Dom Wydawniczy 
ABC, Warszawa 2005, s. 23-39.
2 Zob. P. Ciborski, Czas pracy pracowników oświaty niebędących 
nauczycielami, Gdańsk 2004, s. 27; P. Ciborski, Czas pracy pracowników 
samorządowych, Gdańsk, 2009, s. 30-31.

na to, jakiej grupy zawodowej ma dotyczyć. Zasada 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy zgodnie 
z art. 129 § 1 kp. oznacza tyle, że w każdym tygodniu 
pracy (rozumianym jako 7 kolejnych dni) - przeciętnie 
jeden dzień powinien być wolny od pracy oprócz 
niedzieli3. Dzień wolny od pracy może teraz formalnie 
przypadać w każdym dniu tygodnia innym niż niedzie-
la. W każdym razie, nie musi to być zawsze i wyłącznie 
sobota. W praktyce zakłady pracy zatrudniające pra-
cowników w równoważnym czasie pracy, a także w 
systemie weekendowo-świątecznym organizują często 
dzień wolny od pracy w jednym z dni przypadających od 
poniedziałku do soboty. Wymaganie przeciętności w ust-
alaniu liczby dni wolnych od pracy oznacza, że w danym 
tygodniu wolnych dni może być więcej niż jeden (albo 
żaden), aby tylko spełnić warunek przeciętnie (średnio) 
jednego dnia wolnego w każdym tygodniu pracy. 
Jak z tego wynika, w aktualnym stanie prawnym pra-
codawcy mogą, w ramach wybranego systemu czasu 
pracy, dokonać swobodnie wyboru, jaki dzień wolny 
w tygodniu (nie tylko sobota) będzie realizował zasadę 
przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Dotyczy to 
również pracodawców samorządowych, po myśli art. 43 
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 
późn. zm.), a także Przedsiębiorstwa Poczta Polska S.A. 
Pod względem oceny normatywnej nie ma więc aktualnie 
przeszkód, aby pracodawca samorządowy ustalił, jako 
dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygod-
nia pracy – wtorek albo piątek. Wszystko zależy od treści 
Regulaminu pracy, w którym pracodawca ustala m.in. 
systemy i rozkłady czasu pracy, okresy rozliczeniowe oraz 
zasady organizacji pracy (szerzej: art. 104 1 i nast. kp.). 
Wnioski te wspiera analiza uzasadnienie do projektu 
ustawy o pracownikach samorządowych. W uzasad-
nieniu do projektu tej ustawy można było przeczytać4, 
że legislatorom towarzyszyła idea zapewnienia pra-
codawcom samorządowym alternatywnych, dostoso-
wanych do specyficznych potrzeb metod osiągania pro-
fesjonalizmu, bezstronności i rzetelności pracowników. 
W założeniu ustawa miała sprzyjać ukształtowaniu 
sprawnej, służącej społeczeństwu lokalnemu admin-
istracji. Stąd wiele kwestii spośród uregulowanych w 
ustawie, m.in. wybór systemu czasu pracy, pozostawiono 
decyzji pracodawców samorządowych. Zerwano tym 
samym z obowiązującą na gruncie art. 24 ust. 2 ustawy 
z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) sztywną 
regułą, że czas pracy pracowników samorządowych 
nie może przekraczać 40 godzin na tydzień i 8 godzin 
na dobę. Poczynając od 1 stycznia 2009 r. pracodawcy 
samorządowi mogą stosować każdy z systemów czasu 
pracy przewidzianych w Kodeksie pracy. Ustawa o 
pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 

3 I. Jaroszewska-Ignatowska, Czas pracy i urlopy wypoczynkowe, 
Warszawa 2004, s. 17.
4 Zob. rządowy projekt ustawy o pracownikach samorządowych, Druk Nr 
752 z dnia 7.07.2008r., Sejm VI Kadencji.
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r. nie reguluje bowiem wprost tych kwestii, ale w 
sprawach nieuregulowanych każe stosować odpow-
iednio przepisy Kodeksu pracy (art. 43 ust. 1 ustawy).
Na tej podstawie nie można sensownie twierdzić, że w 
sobotę większość urzędów nie pracuje. Jest to wniosek 
pozbawiony podstaw prawnych. Nawet jeśli statysty-
cznie przyjąć, że urzędy organizują dzień wolny od 
pracy w tygodniu najczęściej w soboty, to wcale tak być 
nie musi. W szczególności taka ocena nie odpowiada 
treści przepisów Kodeksu pracy (art. 129 § 1) ani nie 
jest zgodna z ustawą o pracownikach samorządowych.
Istnieją ponadto poważne zastrzeżenia odnośnie prze-
noszenia argumentacji z dziedziny prawa pracy na 
grunt administracyjny, głównie przez wzgląd na funk-
cje, jakie w stosunkach społecznych pełnią normy 
prawa pracy. Podkreśla się przede wszystkim łączącą 
je rolę ochronną, organizatorską i wychowawczą. 
W piśmiennictwie prawniczym akcentuje się także 
odmienność społeczno-gospodarczą stosunków regu-
lowanych przepisami prawa pracy. Przeciwko takiemu 
przenoszeniu pojęć z systemu prawa pracy na grunt 
innych dyscyplin prawniczych wypowiadał się na 
przykład T. Zieliński1. Jego uwagi dotyczyły rozumi-
enia instytucji przedawnienia i terminów zawitych.
Ocena prawna wyrażona w komentowanej uchwale 
przez sędziów NSA może wydawać się uzasadniona 
prawdopodobnie z tego względu, że jej zastosowanie 
oznacza faktycznie wydłużenie terminów dla zreal-
izowania czynności procesowych dla stron, co faktyc-
znie prowadzi także do legalnego wydłużenia procesów. 
Tymczasem odmiennie powinna być oceniana funk-
cja przepisów administracyjnych, de facto całkowicie 
pominięta w uzasadnieniu uchwały składu 7 sędziów 
NSA; wnioski tej oceny winny uwzględniać działanie 
organów procesowych, a nie tylko koncentrować 
się na ocenie działań drugiej strony postępowania.
Wnioski tej oceny prawnej potwierdzają słuszność 
wywodu Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 25 
kwietnia 2003 r. (sygn. akt III CZP 8/03, OSNC z 2004 
r. Nr 1, poz. 1) uznał, że sobota nie jest dniem uznanym 
ustawowo za wolny od pracy w rozumieniu art. 115 k.c. w 
związku z art. 165 § 1 k.p.c. Przeciwne stwierdzenia, jako 
nie mające wprost oparcia w ustawie, muszą wywoływać 
uzasadnione wątpliwości. Nie można pominąć, że od 
dnia 19 stycznia 1951 r., czyli przeszło 60 lat, zamknięty 
katalog dni uznanych za wolne od pracy określa art. 
1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 
1 Zob. T. Zieliński, Przedawnienie i terminy zawite w prawie pracy jako 
problem kodyfikacyjny, Państwo i Prawo 1970, z. 8-9, s. 252 – „(…) 
cywilistyczne uzasadnienie instytucji [przedawnienia i terminów 
zawitych] nie może być mechanicznie przenoszone na grunt prawa pracy. 
Podejmując próbę określenia społeczno-gospodarczego celu tej instytucji 
w stosunkach regulowanych przez prawo należy zdać sobie sprawę z odmi-
ennej roli, jaką spełnia prawo pracy w porównaniu z prawem cywilnym. W 
rozważaniach nad ratio legis instytucji obowiązujących w stosunkach pracy 
pamiętać należy o trzech podstawowych funkcjach prawa pracy: ochron-
nej, organizacyjnej i wychowawczej”.

wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.), 
czterokrotnie nowelizowanej. Nie ma żadnych powodów, 
aby rozszerzać ten katalog w drodze sądowej wykładni. 
Uzupełniająco można zauważyć, że także na gruncie 
nauki prawa karnego były swego czasu wątpliwości, 
jak należy definiować sobotę ze względu na upływ ter-
minów. Przez pewien czas przyjmowano zgodnie z 
postanowieniem Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2003 
r. (sygn. akt II KZ 14/03), że „wolne soboty” należy 
traktować jako dzień uznany przez ustawę za dzień 
wolny od pracy w rozumieniu art. 123 §3 kpk.  Następnie 
jednak Sąd Najwyższy ustalił, że sobota nie jest dniem 
uznanym przez ustawę za dzień wolny od pracy w ro-
zumieniu tego samego przepisu (zob. postanowienie SN 
z 24 listopada 2004 r. sygn. akt IV KZ 43/03, OSNKW z 
2004 r. Nr 1, poz. 8). Właściwy jest oczywiście pogląd 
wyrażony w orzeczeniu późniejszym. Właśnie to ostat-
nie postanowienie Sądu Najwyższego wyraża expressis 
verbis istotę wątpliwości i związek pomiędzy sądową 
interpretacją pojęcia „soboty” – na gruncie karnym 
oraz cywilnym. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy odniósł 
się do stanowisk poprzednich składów orzekających, w 
których uznano, że wolną sobotę należy traktować jako 
dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy 
(por. niepublikowane postanowienia Sądu Najwyższego: 
z dnia 27 października 2000 r., III KZ 73/2000, z dnia 
21 marca 2003 r. II KZ 9/03, z dnia 5 czerwca 2003 r., 
II KZ 14/03; uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 25 
czerwca 2001 r., FPS 7/00 (ONSA 2001, z. 4, poz. 149), 
a także zacytował uchwałę 7 sędziów Sądu Najwyższego 
z dnia 25 kwietnia 2003 r. sygn. III CZP 8/03 (OSNC 
2004, z. 1, poz. 1) wyrażającą tezę przeciwną, której 
nadano moc zasady prawnej. W tym ostatnim orzecze-
niu  Sąd Najwyższy niezwykle trafnie skonstatował, że 
jakkolwiek wypowiedzi składów orzekających na temat 
znaczenia pojęcia „soboty” bywały różne, to jednak „nie 
można przeczyć oczywistości”, że wykładnia w prawie 
cywilnym dotyczyła identycznego terminu, jak użyty 
w kodeksie postępowania karnego. Sąd Najwyższy nie 
znalazł powodów, aby „w świetle bardzo obszernej ar-
gumentacji zawartej w uzasadnieniu uchwały składu 
siedmiu sędziów Sądu Najwyższego (analiza zagadnie-
nia z zastosowaniem dyrektyw wykładni językowej, 
systemowej, funkcjonalnej, oraz z uwzględnieniem 
reguł wynikających z orzecznictwa Trybunału Konsty-
tucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) 
na gruncie treści art. 123 § 3 k.p.k. prezentować pogląd 
odmienny”. W związku z tym Sąd Najwyższy stwierdza, 
że „sobota nie jest dniem uznanym przez ustawę za 
dzień wolny od pracy w rozumieniu art. 123 § 3 k.p.k.”. 
Według Sądu za takim rozumieniem pojęcia soboty 
przemawia przede wszystkim niebudzący wątpliwości 
wynik wykładni językowej (por. jednoznaczna treść 
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od 
pracy, Dz. U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) i systemowej. Jeżeli 
ustawodawca chce unormować kwestię sobót w zakresie 
terminów odmiennie, to czyni to wyraźnie np. art. 12 § 5 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Na koniec wypada zauważyć, że ten fragment uzasad
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nienia koresponduje z wcześniej poruszonym zagad-
nieniem, iż ustanowienie w przepisach szczególnych 
odmiennych metod obliczania terminów aniżeli według 
zasad ogólnych, nigdy nie powinno być oceniane w 
charakterze przypadku, ale wyraża myśl ustawodawcy, 
który z różnych względów, także aksjologicznych zmi-
erza w ten sposób do ukształtowania treści stosunków 
prawnych w ten właśnie, a nie inny sposób (analog. 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gli-
wicach z 29.04.2008r. sygn. IV SA/Gl 943/07, Teza 1 i 
2; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Kielcach z 27 maja 2010 r. sygn. I SA/Ke 210/10, Teza 2).
 Gdyby racjonalny ustawodawca chciał, by 
datę upływu terminu w sobotę ustalać na gruncie prz-
episów Ordynacji podatkowej i w postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi analogicznie do zasady art. 
57 § 4 kpa, to uregulowałby tę kwestię wprost w ustawie. 
Jeśli jednak tego dotąd nie uczynił, nie można tego 
domniemywać. Tym bardziej, wykładnia nie powinna 
powodować wniosków, które w swej istocie są przeciwne 
zasadom wyrażonym na gruncie innych ustaw, szczegól-
nie jeżeli przedmiot ich uregulowania sprowadza się 
właśnie do definiowania tych samych pojęć (tutaj – „dni 
uznanych za wolne od pracy” w rozumieniu ustawy z 
18 stycznia 1951 r.). Jeżeli obrać stanowisko przeciwne, 
należy sądzić, że utrwalenie rozumienia „soboty” w 
znaczeniu, jakie nadaje temu pojęciu uchwała Naczel-
nego Sądu Administracyjnego, przy uwzględnieniu za-
prezentowanych wyżej wniosków prawnych, spowoduje 
rzeczywiście negatywne skutki dla obrotu prawnego. 
Przede wszystkim dlatego, że w istocie zaburzy funkc-
jonowanie pojęcia zasad sprawiedliwości społecznej, a 
także reguł praworządności, które opierają się m.in. na 
ustawowym kształtowaniu treści pojęć prawnych, tak aby 
na tej podstawie strony stosunków prawnych mogły bez 
większych komplikacji samodzielnie ustalać ich znacze-
nie, albowiem z tymi ustaleniami wiążą się skutki prawne 
podejmowanych przez strony decyzji procesowych.
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