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Franciszek Longchamps de Bérier

Polityczny podział wzdłuż linii
podziału religijnego?
Dwa nowe orzeczenia Sądu
Najwyższego Stanów Zjednoczonych
Political Division along Religious
Lines? Two Recent Decisions
of the US Supreme Court

Franciszek Longchamps
de Bérier
Ksiądz katolicki, profesor nauk
prawnych, kierownik Katedry Pra‑
wa Rzymskiego na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Jagiel‑

In two recent decisions the Supreme Court of the United States interpreted two
religious clauses of the First Amendment. The legitimacy of legislative prayer was
not questioned, because of the decision in, Marsh v. Chambers, but Town of Greece,
N.Y. v. Galloway proved in 2014 that the prayer does not need to be neutral in its
content. Mentioning Jesus Christ and not a “generic” God is not unconstitutional.
For Europeans, the discussions resemble controversies around the presence of the
cross in public places like parliaments, classrooms etc. In Burwell v. Hobby Lobby
Stores, Inc., the Supreme Court agreed that even for-profit corporations could
have objection of conscience against generally applicable law, if a challenged
regulation is not the least restrictive mean of furthering compelling state interest.
The objection was to health insurance coverage for abortion-inducing drugs and
devices, as well as related education and counseling. The corporations in the case
were closely held, therefore there was no doubt whose objection of conscience
was discussed. In Poland, objection of conscience of individuals was questioned
in the public debate during last months.

lońskiego, wykłada na Uniwersytecie
Warszawskim o europejskiej tradycji
prawnej oraz o wolności wypowiedzi
i religii w prawie amerykańskim.

Ostatnimi laty sprawy z zakre‑
su regulowanego dwoma klauzu‑
lami chroniącymi wolność reli‑
gijną z I poprawki do konstytucji
Stanów Zjednoczonych trafiały
do Sądu Najwyższego USA znacz‑
nie rzadziej niż w ostatnich czte‑
rech dziesięcioleciach ubiegłego

stulecia. Czasem jedna w roku
wymagała interpretacji w świet‑
le zakazu ustanawiania kościoła
państwowego (no establishment
clause) albo swobody praktyko‑
wania religii ( free exercise clau‑
se); czasem w jednej czy dwóch
sprawach podczas całorocznej
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sesji sądowej (term) w ogóle zahaczano o I popraw‑
kę, która przecież dotyczy również swobody wypo‑
wiedzi, wolności prasy i zgromadzeń. Zakończenie
sesji SN USA roku 2013 przyniosło trzy sprawy bardzo
ważne, oczekiwane przez całe amerykańskie społe‑
czeństwo z zapartym tchem. Orzeczenie w sprawie

licznej, głównie zaś w szkołach publicznych oraz
ciałach prawodawczych. Dwie dyskutowane tutaj
sprawy dotyczą: Town of Greece modlitwy, Burwell
poglądów na temat początku życia ludzkiego, a po‑
średnio stosunku do aborcji. Kandydaci mianowani
przez prezydenta na stanowiska sędziowskie zawsze

Wolność praktykowania religii określa przesłanki
pozwalające powołać się na obiekcję sumienia.
McCullen v. Coakley1 wydano dopiero 26 czerwca
2014 roku, a więc pod koniec sesji, jak na trudne spra‑
wy przystało. Dotyczyło wolności słowa i urządzania
manifestacji, a szerokie zainteresowanie oraz duże
emocje spowodowane były oczekiwaniem zmiany
jednego z wątpliwych w swych skutkach orzeczeń2,
dotyczących dopuszczalnych warunków występo‑
wania przeciwko przerywaniu ciąży – w najbliższym
sąsiedztwie klinik aborcyjnych. W dwóch innych
sprawach należało rozważyć skutki obowiązywa‑
nia każdej z klauzul religijnych I poprawki z osobna:
rozstrzygnięta 5 maja 2014 roku Town of Greece, N.Y.
v. Galloway3 oraz wydana dopiero 30 czerwca 2014
roku Burwell v. Hobby Lobby Stores, Inc.4 Oba wyroki
zapadły stosunkiem głosów 5:4, który oczywiście ma
takie same znaczenie prawne jak 9:0 w sprawie Mc‑
Cullen, czy każda inna większość. Co innego jednak,
gdy przyjrzeć się argumentacji oraz zastanawiać nad
trwałością rozstrzygnięć i perspektywami ewentual‑
nych zmian prawa amerykańskiego w zakresie wol‑
ności wyrazu czy wyznania. W obu sprawach grupy
sędziów – pięciu w większości i czterech, stanowią‑
cych mniejszość – były takie same.
Trzy kwestie prawne budzą w USA kontrowersje
poważne do tego stopnia, że stają się istotnymi ele‑
mentami powszechnej debaty publicznej, marszów
i manifestacji: aborcja, instytucjonalizacja związ‑
ków osób tej samej płci oraz modlitwa w sferze pub‑
1 134 S.Ct. 2518 (2014).
2 Hill v. Colorado, 530 U.S. 703 (2000).
3 134 S.Ct. 1811 (2014).
4 134 S.Ct. 2751 (2014).
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bywają pytani przed komisją Senatu USA o stosunek
do każdej z trzech wskazanych kwestii. Dwie spra‑
wy, w których tegorocznym rozstrzygnięciu należało
zinterpretować i zastosować jedną z dwóch klauzul
religijnych I poprawki, dotyczyły kwestii drażliwych
dla Amerykanów, ale też interesujących dla Polaków.
Zakaz ustanawiania kościoła państwowego ma zna‑
czenie dla obecności modlitwy w miejscach publicz‑
nych, i szerzej: obecności religii w życiu publicznym;
wolność praktykowania religii określa przesłanki
pozwalające powołać się na obiekcję sumienia i żą‑
dać wyłączenia zastosowania do konkretnych osób
i przypadków regulacji powszechnie obowiązują‑
cych, których przedmiotem kwestie religijne stają się
dopiero w pewnych sytuacjach i zakresie. Najnowsze
orzeczenia opierają się oczywiście na konkretnych
stanach faktycznych i dokonują konstytucyjnej oce‑
ny pewnych tylko rozwiązań prawnych, w obu jed‑
nak dochodzi do podsumowania dotychczasowego
orzecznictwa w zakresie każdej z klauzul wyzna‑
niowych I poprawki oraz do istotnego postawienia
akcentów, kierunkującego wykładnię zarówno no
establishment, jak i free exercise clause.

1. Modlitwa w parlamencie
jak krzyż na ścianie?
Kontrowersja dyskutowana w sprawie Town of
Greece dotyczyła praktyki rady niespełna stutysięcz‑
nego miasta o nazwie Grecja, znajdującego się nad
Jeziorem Ontario na północy stanu Nowy Jork. Od
1999 roku comiesięczne obrady otwierała modlitwa,
do której wzniesienia zapraszano odpowiedzialne‑
go za którąś ze wspólnot religijnych, zbierających

artykuły
się w świątyniach miasta. Nazywano go honorowo
„kapelanem miesiąca”. Nie przewidywano wyna‑
grodzenia lub ofiary w związku z tą posługą. I nikt
gratyfikacji nie otrzymywał. Pozostawiano gościo‑
wi swobodę co do treści modlitwy. W praktyce po‑
jawiały się w niej wątki obywatelskie i religijne. Za‑
kwestionowały ją w sądzie dwie aktywistki: Susan
Galloway i Linda Stephens, przychodzące często na
obrady rady miejskiej, aby przedstawiać zagadnie‑
nia istotne dla lokalnej społeczności. Protest dotyczył
jednak nie samej praktyki wznoszenia modlitw na
forum publicznym, lecz ich treści. Zdaniem obu pań
była ona „obraźliwa”, „nie do tolerowania” oraz sta‑
nowiła rodzaj afrontu uczynionego „zróżnicowanej
społeczności”5. Wynikało to z pojawiania się odwo‑
łań do Jezusa Chrystusa i chrześcijańskich wątków
w zdecydowanej większości modlitw. W istocie świą‑
tynie miasta były głównie chrześcijańskie. Miasto
sporządziło ich listę i według niej poszukiwało reli‑
gijnych liderów, którzy gotowi byliby wznosić mod‑
litwę w radzie miejskiej. Faktem jest, że przy sporzą‑
dzaniu listy wzięto pod uwagę teren samego miasta
Grecja, a nie całego rejonu, obejmującego również
Rochester6. Tak tedy, po dyskusjach wytykających
brak różnorodności wśród „kapelanów miesiąca”, za‑
proszono i żydowskiego świeckiego, i przewodniczą‑
cego świątyni bahaitów. Spełniono też prośbą o taką
możliwość kapłanki neopogańskiej religii wicca.
Protest zarzucał głównie wznoszenie modlitwy
„w imię Jezusa Chrystusa”, co miało łamać zakaz
ustanawiania kościoła państwowego, gwarantowa‑
ny klauzulą no establishment I poprawki do konsty‑
tucji USA. Domagano się, aby na skutek sądowego
zakazu wznoszono w radzie miasta modlitwę „in‑
kluzyjną i ekumeniczną”, odwołującą się tylko do
ogólnej, „gatunkowej” idei Boga (generic God) i nie‑
kojarzącą władzy publicznej z żadną konkretną wia‑
rą bądź wyznaniem. Chodziłoby więc o uznanie do‑
puszczalności wezwania Boga tylko jako elementu
religii obywatelskiej (civic religion)7. W dyskusjach
jako jej przykład powołuje się zazwyczaj narodowe
motto: In God we trust, prezydenckie God bless Ame‑

rica na zakończenie przemówienia, czy należące do
patriotycznego ślubowania deklaracji szacunku wo‑
bec flagi i reprezentowanych przez nią wartości wy‑
znanie – one Nation under God8.
Na marginesie: wstępna wersja fragmentu tego
opracowania ukazała się w formie artykułu prasowe‑
go9; jeśli tylko się uda, zawsze dobrze tekst przygoto‑
wywany pokazać innym, zwłaszcza gdy można liczyć
na żywą reakcję i uwagi krytyczne. Artykuł zatytuło‑
wałem prawniczo – prawda, że dość nudno i konser‑
watywnie – „Polityczny podział wzdłuż linii podzia‑
łu religijnego?”. Wydawało się, że tytuł oddaje istotę
zagadnienia, któremu analizowana sprawa Town of
Greece daje konkretny przykład, rozwojowy dla dal‑
szej wykładni klauzul religijnych I poprawki. Autor
często nie ma wpływu na ostateczny tytuł gazetowy,
a tym bardziej towarzyszące tekstowi zdjęcia. Redak‑
cja tygodnika tytuł rzeczywiście zmieniła, co zawsze
należy przyjąć z wdzięcznością: fachowcy lepiej wie‑
dzą, jak zwrócić uwagę czytelnika przebiegającego
wzrokiem nagłówki – w szczególności jak zwrócić
uwagę na dłuższy i trudniejszy tekst. Artykuł ukazał
się pod tytułem „Pan Bóg na wokandzie”, bez wątpie‑
nia jaśniejszym i bardziej chwytliwym. Trafniejszy
merytorycznie byłby jednak tytuł „Jezus Chrystus
na wokandzie”. W istocie bowiem obiekcja dotyczyła
wezwania w modlitwie Jezusa Chrystusa, a nie od‑
wołania się do Boga w ogóle. To akceptują wszyscy,
a przynajmniej uczestnicy procesu w sprawie Town
of Greece. Właśnie większej ogólności – powołania
generic God – domagali się skarżący, którzy kwestio‑
nowali konstytucyjność modlitwy wznoszonej w ra‑
dzie miasta Grecja. W tym kontekście może powstać
wrażenie, że spór pojawił się na linii chrześcijań‑
stwo – judaizm. Nie należy temu wrażeniu przesad‑
nie ulegać. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
to dziewięciu sędziów, z których akurat sześcioro
to katolicy, troje jest zaś żydowskiego pochodzenia.
Prawda, że większość pięciu sędziów w sprawie Town
of Greece to katolicy. Strach jednak postawić tezę, że
sprawa modlitwy w radzie miasta, przybierająca za
każdym razem konkretną wyznaniową postać, do‑

5 Town of Greece, 134 S.Ct., at 1817.

8 Por. np. Lynch v. Donelly, 104 S.Ct. 1355, 1361 (1984).

6 Por. Town of Greece, 134 S.Ct., at 1830 (Alito, J., concurring).

9 F. Longchamps de Bérier, Pan Bóg na wokandzie, „Rzeczpo‑

7 Town of Greece, 134 S.Ct., at 1817.

spolita” – tygodnik „Plus Minus” z 17–18 maja 2014 r., s. 19.
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prowadziła do podziału wzdłuż linii akceptacji albo
nieakceptacji odniesień do Jezusa Chrystusa w tre‑
ści przynajmniej niektórych z publicznych modlitw.
Sąd Najwyższy nie podzielił obaw co do konstytu‑
cyjności modlitewnej praktyki rady miejskiej. Dwoje
sędziów złożyło zdania odrębne. Sędzia Elena Ka‑
gan, wspierana głosami trzech innych członków naj‑
wyższego organu sądowego USA, starała się wykazać
sprzeczność rozstrzygnięcia z wolnością religijną.
W istocie kontrowersja dotyczyła chrześcijańskiego
charakteru modlitwy 10. Na marginesie warto zwró‑
cić uwagę na sposób napisania przez E. Kagan zda‑
nia odrębnego: styl felietonowy, lekki, bezpośredni,
narracja w pierwszej osobie; pojawiają się wtręty
w drugiej osobie skierowane ewidentnie do czytel‑
nika. Tekst jest przekonujący i zrozumiały, sugestyw‑
ny i pełen obrazów, ale czy wystarczająco dostojny
i godny urzędu? W końcu treść orzeczenia wpływa
na kształtowanie języka prawniczego. Zasadne wy‑
daje się więc pytanie: Czy wyroki mają się przesuwać
w stronę publicystyki?
W bardziej tradycyjnie napisanym i krótszym zda‑
niu odrębnym sędzia Stephen G. Breyer podkreślał,
że miasto powinno dołożyć starań, aby nikt przez
jego działania nie czuł się wyłączony z uwagi na
wyznawaną wiarę. Konstytucyjny wybór widział
następująco: albo zrezygnować z otwierania mod‑
litwą publicznego posiedzenia, albo zadbać, żeby
wznoszona modlitwa nie wskazywała na konkretne
wyznanie czy religię11.
Złożono też dwa zdania zbieżne z wyrokiem. Sę‑
dzia Samuel A. Alito rozszerzał panoramę okolicz‑
ności sprawy i związanych z nią wydarzeń, aby po‑
lemizować z uwagami sędzi E. Kagan. Wykazywał
nietrafność dwóch zasadniczych jej zarzutów: igno‑
rowanie faktów oraz realną możliwość uniknięcia
przez miasto kontrowersji konstytucyjnej. Sędzia
Clarence Thomas, który obok sędziego Antonina Sca‑
lia uważany jest za jednego z głównych przedstawi‑
cieli nurtu interpretacji konstytucji na sposób orygi‑
nalistyczny, złożył w imieniu ich obu zdanie zbieżne,
gdyż nie zgadzali się z ostatnią częścią uzasadnie‑
nia wyroku (część II–B). Podkreślił, że no establish‑

ment clause powinna być rozumiana jako nakaz dla
federacji12, stąd nie ma się co gubić w rozważaniach
o stopniu przymusu występującym, gdy ktoś, będąc
obecny na posiedzeniu rady miasta, słucha wzno‑
szonej modlitwy. Zechciał przy okazji powtórzyć,
że w świetle całej historii klauzuli zakazującej usta‑
nawiania kościoła państwowego „presja powstają‑
ca w grupie osób równych sobie, jakkolwiek byłaby
niemiła, nie jest przymusem”13. Sprawa była o tyle
aktualna, że przymus (coercion) stanowił test kon‑
stytucyjności, proponowany przez sędziego Anthony
M. Kennedy w sprawie County of Allegheny v. Ameri‑
can Civil Liberties Union14. Tam A. Kennedy zawarł go
w zdaniu odrębnym, gdyż zwyciężył test przyjmują‑
cy za kryterium poparcie (endorsement) dla religii
jako wyraz niekonstytucyjności – test promowany
przez sędzię Sandrę Day O’Connor 15. Teraz A. Ken‑
nedy pisał opinię Sądu Najwyższego w sprawie Town
of Greece i triumfował: oparł się w znacznej mierze
na badaniu, czy modlitwa w radzie miejskiej powo‑
dowała rzeczywisty przymus, a przez to stanowiła
naruszenie klauzuli no establishment. W swym zda‑
niu zbieżnym C. Thomas udowadniał też, że wyrok
o niekonstytucyjności w Town of Greece pozostawał‑
by w sprzeczności z tym, co uważali i czego oczeki‑
wali twórcy I poprawki, oraz ze sposobem jej inter‑
pretacji przez ostatnich 200 lat. W istocie wykazał
ahistoryczność argumentacji sędzi E. Kagan.
Za całkowicie arbitralne uznaję stwierdzenie,
którym zamknęła ona swój wywód: „Gdy obywatele
tego kraju stają wobec władzy państwowej, czynią to
tylko jako Amerykanie, a nie osoby należące do tego
czy innego wyznania. Znaczy to więc, że nawet wo‑
bec w części prawodawczego organu [jakim jest rada
miasta], nie powinni być konfrontowani ze sponso‑
rowaną przez władzę modlitwą, która wprowadza
między obywatelami podział polityczny wzdłuż li‑
nii różnic religijnych”16. Nie idzie, rzecz jasna, tylko
12 Id., at 1835 (Thomas, J., concurring).
13 Elk Grove Unified School Dist. v. Newdow, 124 S.Ct. 2301, 2330
(Thomas, J., concurring).
14 109 S.Ct. 3086, 3136–3137 (Kennedy, J., dissenting).
15 Id., at 3101. Zaproponowała endorsement jako test w Lynch v.

10 Town of Greece, 134 S.Ct., at 1851 (Kagan, J., dissenting).
11 Id., at 1839 (Breyer, J., dissenting).
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Donnelly, 104 S.Ct., at 1366 (O’Conor, J., concurring).
16 Town of Greece, 134 S.Ct., at 1854 (Kagan, J., dissenting).
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o finansowe sponsorowanie – w sprawie akurat nie
wchodziło ono w grę. Sędzia E. Kagan miała na myśli
jakiekolwiek organizowanie lub choćby instytucjo‑
nalne wsparcie czy formalne włączanie modlitwy do
porządku posiedzenia.
W podobnym rozumowaniu pojawia się poważ‑
ny błąd antropologiczny. Zostaje wprowadzona
fałszywa wizja człowieka. Religijność stanowi bo‑
wiem integralny składnik ludzkiej natury. Religia

obywatela, aby samemu realizując się w społeczeń‑
stwie – stale je wzbogacał.
Dla sentencji wyroku Sądu Najwyższego i dla
sprzeciwiających się jej sędziów, którzy podpisa‑
li zdania odrębne, dla rady miasta i skarżących jej
praktyki pozostaje niekwestionowaną konstytucyj‑
ność samej modlitwy na otwarcie comiesięcznej sesji
organu władzy publicznej. Jej wznoszenie w publicz‑
nym zgromadzeniu – nawet przez duchownego – nie

Religia nie stanowi „prywatnej sprawy”
wierzącego: ani dla niego samego,
ani dla wspólnoty politycznej, do której należy.
jest zwyczajną częścią życia człowieka. Co wię‑
cej, nierozerwalny związek z religią powoduje na‑
wet, że człowieka określa się jako byt religijny. Ta
sama więc osoba – homo religiosus – jest obywate‑
lem. Człowiek wierzący to podmiot zarówno przy‑
mierza politycznego, jak i religijnego17. Osoba jest
jednością i należy zadbać o warunki, aby mogła nią
pozostawać i w tej jedności się rozwijać. Nie wolno
doprowadzać do pęknięcia, ani tym bardziej dzielić
na dwoje. Inaczej nie zachowuje się realizmu i bez‑
podstawnie – właśnie arbitralnie – rozdziera się
człowieka wewnętrznie. W rozdarciu zaś, braku in‑
tegralności wewnętrznej lub zewnętrznej, a nadto
bez zachowania koherencji między oboma sferami,
nie da się normalnie i szczęśliwie żyć. Zatem religia
nie stanowi „prywatnej sprawy” wierzącego: ani dla
niego samego, ani dla wspólnoty politycznej, do któ‑
rej należy. Jego osobisty rozwój leży w najgłębszym
interesie społeczności, którą – jak w Polsce – należy
postrzegać jako dobro wspólne18. Państwo ma two‑
rzyć warunki dla publicznego działania każdego
17 F. Longchamps de Bérier, Church‑State Relations: Separation
without the Wall, „Studia Iuridica” 1995, nr 30, s. 91.
18 M. Piechowiak, Prawne a pozaprawne pojęcia dobra wspólnego

kłóci się z neutralnością, nie stanowi przymusu ani
nadmiernego uwikłania państwa lub samorządu
w religię. Nie daje sygnału osobom, które się z daną
modlitwą nie utożsamiają, iż mają stanąć z boku;
że są outsiderami czy obywatelami innej kategorii.
Modlitwa spełnia natomiast ważną rolę, gdyż – jak
podkreślił Sąd Najwyższy – jest „pomyślana dla wy‑
wołania podniosłego i służącego debacie stanu umy‑
słu, dla wezwania nadprzyrodzonego prowadzenia
w sprawach miasta oraz dla podążania za tradycją,
podtrzymywaną przez Kongres USA i tuziny stano‑
wych zgromadzeń prawodawczych”. Konstytucyj‑
ność tę potwierdzał już wyrok z 1983 roku w sprawie
Marsh v. Chambers19, której przedmiotem było otwie‑
ranie posiedzeń Kongresu stanu Nebraska modlitwą
wznoszoną przez protestanckiego duchownego, któ‑
ry otrzymywał w związku z tym stałe wynagrodze‑
nie ze środków publicznych.
Czwórka sędziów, która uznawała konkretną prak‑
tykę modlitewną w radzie miejskiej w sprawie Town
of Greece za sprzeczną z no establishment clause, nie
kwestionowała konstytucyjności modlitwy w zgro‑
madzeniach prawodawczych w ogóle. Można się
wszelako zastanawiać, czy to tylko deklaracja lo‑
jalności wobec dotychczasowej, jednoznacznej linii

(w:) W. Arndt, F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki (red.),
Dobro wspólne. Teoria i praktyka, Warszawa 2013, s. 25–26.

19 Marsh v. Chambers, 103 S.Ct. 3330 (1983).
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orzecznictwa. Zawsze można podjąć próby zmian tej‑
że linii, gdyby powstały szanse na przesunięcie ho‑
ryzontu dyskusji w stronę mniej korzystną dla obec‑
ności modlitwy w miejscach publicznych. Na razie
nie wypadało i prawnie nie sposób było pod rządami
Marsh atakować wzywania Boga w parlamentach lub
radach miejskich.
Natura modlitwy jest religijna. Jeśli Bóg miałby
być wskazany tylko gatunkowo (a nie specyficznie,
jak jest na przykład w preambule do Konstytucji RP
z 1997 roku), wkrótce okazałoby się, że występujące
w modlitwie słowo „Bóg” pozostaje puste. Nie będzie

nie się w sprawy religijne jest właśnie zakazana przez
I poprawkę do konstytucji Stanów Zjednoczonych.
Odwołanie się do Boga – nawet tylko gatunkowe –
może skłonić niektórych ateistów do zgłoszenia pre‑
tensji, że w ogóle Bóg zostaje wspomniany jako ży‑
jący, a przecież oni wierzą, że Go nie ma. Podążenie
za tą myślą i odrzucenie, zakazanie modlitwy było‑
by zaś nie bez znaczenia. Powiedziałoby wierzącym,
że nie ma dla nich miejsca; że mają sobie schować
do kieszeni przekonania decydujące o tym, kim są,
oraz to najgłębsze powierzenie Bożemu prowadzeniu
losów własnych i społeczności, w której żyją. Jedy‑

Pozostaje niekwestionowaną konstytucyjność
samej modlitwy na otwarcie comiesięcznej
sesji organu władzy publicznej.
się za nim kryła żadna rzeczywistość, żadna koncep‑
cja, żadne konkretne rozumienie, kim On jest. Mod‑
litwa, aby pozostać modlitwą, musi więc mieć kon‑
kretną treść. Inaczej nikt wznoszonej modlitwy nie
uzna za swoją, a więc nikt się nią nie będzie mod‑
lił. Cóż więc wart jest tekst brzmiący jak modlitwa,
a nią nie będący? Po co go recytować publicznie lub
prywatnie? W ogóle przecież tekstów bez znaczenia
i bez treści nie należy wygłaszać, także na forum
publicznym.
Zaangażowanie państwa w treść modlitwy jest
konstytucyjnie niemożliwe. Dążenie do różnorod‑
ności wezwań modlitewnych i odwołań, np. czasem
do Boga, czasem do Allaha, to już decyzja o treści
religijnej. Natomiast zapraszanie wyznań obecnych
na terenie miasta jest oparte na faktach i nie doty‑
czy meritum religijnego: takie są domy modlitwy
i z tych domów prosi się liderów religijnych o modli‑
twę, a więc to, co oni za modlitwę uważają. Pułapką
stałyby się także podejmowane przez władze próby
niwelowania różnic czy wprowadzania możliwie
neutralnych, niewyznaniowych treści. Oznaczałyby
przekroczenie granic tego, co dopuszczalne: aktyw‑
ność władzy w sferze wyznaniowej, jej zaangażowa‑
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nym sensownym rozwiązaniem jest zatem świado‑
me dopuszczenie wznoszenia konkretnych modlitw:
dziś przez jednych, w innym miesiącu przez drugich.
Tak też zdecydował Sąd Najwyższy, nie kwestionując
konstytucyjności praktyki miasta Grecja.
Najczęściej w radzie wznoszono modlitwy z odwo‑
łaniem do Jezusa Chrystusa. Faktem jest bowiem, że
w mieście są akurat głównie chrześcijańskie wspól‑
noty religijne. Już w sąsiednim Rochester znajduje
się sporo synagog 20. Tam praktyka rady miejskiej,
struktura zaproszeń do pełnienia roli „kapelana
miesiąca”, okazałaby się inna: za każdym razem
charakterystyczna dla danej wspólnoty lokalnej, dla
tożsamości obywateli, odzwierciedlająca konkretną
sytuację religijną, a więc rzeczywista. Ewentualne
„równoważenie” jednych wyznań innymi, ściągany‑
mi spoza miasta, będzie sztuczne. W konsekwencji to
ono wywoła i podkreśli podziały polityczne wzdłuż
linii różnic religijnych.
Uczestnicy posiedzeń rady miast nie muszą być
obecni podczas modlitwy, co podkreślił Sąd Naj‑
wyższy. W razie gdyby naprawdę nie byli w stanie
20 Town of Greece, 134 S.Ct., at 1828 (Alito, J., concurring).
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jej słuchać, mogą się nieco spóźnić na rozpoczęcie se‑
sji21. Nie są do modlitwy zmuszeni, jak dzieci w szkole
publicznej22. Nie tylko dlatego, że są dorośli. W ra‑
dzie miasta są reprezentantami: zarówno ci, których
jako takich wybrano, jak ci, którzy za takich się uwa‑
żają i przychodzą z własnej inicjatywy, aby słuchać
oraz wypowiadać się w sprawach istotnych dla spo‑
łeczności lokalnej. Tak czy inaczej, odzwierciedlają
i przedstawiają tę społeczność. Tego samego charak‑
teru powinna być i modlitwa, a raczej całość mod‑
litw zanoszonych przez kolejne miesiące: równość
i różnorodność, gdy spojrzeć na nie wszystkie razem.
Nie tylko bowiem o tolerancję chodzi, lecz bardziej
jeszcze o okazanie szacunku dla przekonań i wiary,
o urzeczywistnianie warunków do realizacji dobra
wspólnego, a więc o stwarzanie okoliczności sprzy‑
jających integralnemu rozwojowi każdego człowieka
jako podmiotu przymierza religijnego i politycznego.
Bez mieszania ich ze sobą, ale też realistycznie wo‑
bec spotkania tych przymierzy w osobie wierzącego
i obywatela zarazem.

tacja dobrze, aby w Europie były brane pod uwagę
siłą przekonywania – imperio rationis.

2. Klauzula sumienia nawet
dla spółek for‑profit?
Wydane przedostatniego dnia całorocznej sesji są‑
dowej orzeczenie Burwell w istocie dotyczyło tego,
o czym w Polsce dyskutuje się w związku z koncep‑
cją klauzuli sumienia. Należało odpowiedzieć na py‑
tanie: czy osoba prawna, która prowadzi działalność
obliczoną na zysk ( for‑profit corporation), może żą‑
dać wyłączenia z udziału w programie ubezpieczeń
zdrowotnych swych pracowników, powołując się na
sprzeciw sumienia? Czy swoboda praktykowania re‑
ligii pozwala zwolnić się uczestnikowi rynku z pro‑
gramu, który wymaga obowiązkowo finansowania
także środków antykoncepcyjnych i antynidacyj‑
nych? O program stoczono wielką polityczną ba‑
talię, pozostały wszelako rozmaite skutki wprowa‑
dzenia nowych regulacji – nie zawsze przewidziane
lub chciane przez wszystkich, którzy opowiadali się

Doświadczenie uczy, że w prawie logika musi
ustępować wymogom praktycznym porządkowania
wieloaspektowej rzeczywistości społecznej.
Amerykańskie dyskusje wokół obecności modli‑
twy w sferze publicznej, znaczenie podnoszonych ar‑
gumentów oraz społeczny wydźwięk kontrowersji
można z powodzeniem porównać do kwestii obec‑
ności krzyża w salach szkolnych i szpitalnych kra‑
jów Starego Świata, w budynkach obrad parlamentu
lub miejscach pracy, jak choćby biblioteka uniwersy‑
tecka czy komisariat policji. Wyrok więc w sprawie
Town of Greece i powołana w uzasadnieniu argumen‑
21 Id., at 1827, a więc inaczej niż w stanach faktycznych, które
dały podstawę rozstrzygnięciom w sprawie Lee v. Weisman,
112 S.Ct. 2649 (1992) czy w Santa Fe Independent School Dist.
v. Doe, 120 S.Ct. 2266 (2000).
22 Lee v. Weisman, 112 S.Ct., at 2661.

za samą ideą powszechności ubezpieczenia zdro‑
wotnego. I właśnie w omawianej sprawie chodziło
o motywowane religijnie wyłączenie od niektórych
skutków, budzących sprzeciw sumienia przedsię‑
biorców. Sąd Najwyższy przyjął apelację w dwóch
powiązanych ze sobą procesach, gdzie jedną ze stron
była minister zdrowia Sylvia Burwell, drugą spo‑
re rodzinne spółki. Najwyższy organ sądowy USA
skłoniła do udzielenia writ of certiorari i połącze‑
nia spraw nie tylko kwestia konstytucyjna wielkiej
wagi, lecz i to, że dwa różne federalne sądy apelacyj‑
ne wydały wyroki nie do pogodzenia ze sobą. Oba
rozstrzygnięcia w tej samej materii opierały się na
przeciwnych ustaleniach prawnych tychże sądów
okręgowych.
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Uchwalona przez Kongres w 1993 roku ustawa
o przywracaniu wolności religijnej (the Religious
Freedom Restoration Act23 – w skrócie RFRA) zakazy‑
wała administracji ingerencji istotnej w sferę wolno‑
ści religijnej, nawet jeśli ingerencja ta wynikała z po‑
wszechnie obowiązujących regulacji (rule of general
applicability). Zazwyczaj naruszenie wolności religij‑
nej stanowiło tu skutek uboczny rozwiązań, które za
cel stawiały sobie osiągnięcie jakichś celów gospo‑
darczych lub społecznych. Skutek uboczny powsta‑
wał często bez intencji lub świadomości prawodaw‑
cy, że mogą pojawić się problemy, budzące sprzeciw

kresu klauzuli wolności religii. Ukształtowały go
wcześniej dwie najsłynniejsze, podstawowe sprawy
dla tej gałęzi amerykańskiego prawa konstytucyj‑
nego: Sherbert v. Verner25 oraz Wisconsin v. Yoder26.
Pierwsza dotyczyła skargi pracowniczki na odmowę
przyznania jej świadczeń dla bezrobotnych, gdy zo‑
stała zwolniona z pracy i nie mogła znaleźć innej –
tylko wskutek tego, że z powodów religijnych nie
była w stanie pracować w soboty. Regulacje prawa
pracy nie brały pod uwagę religijnej przyczyny, któ‑
ra uniemożliwiła adwentystce dnia siódmego zna‑
lezienie zatrudnienia. I nie przewidywały tej przy‑

Czasem pozytywnej dyskryminacji
czy korzystniejszego traktowania wymaga
zapewnienie efektywnej ochrony wolności.
w związku z klauzulami religijnymi I poprawki do
konstytucji Stanów Zjednoczonych. Ustawa Kongresu
musiała oczywiście przewidywać ewentualność ta‑
kich naruszeń, ale pozwalała na nie po łącznym speł‑
nieniu dwóch przesłanek. Oczekiwano udowodnienia
przez administrację, że powstałe ingerencje w sferę
wolności religijnej danej osoby służą realizacji istot‑
nego interesu państwa (compelling state interest) oraz
zostały nałożone w najmniej uciążliwy sposób, a więc
niezwykle powściągliwie, czyli najbardziej restryk‑
cyjnymi ze środków koniecznych dla realizacji tego
interesu (the least restrictive means of furthering).
Dlaczego w rozważaniach nie wchodziła w grę
po prostu klauzula wolności praktykowania religii
z I poprawki, lecz trzeba było uchwalić osobną usta‑
wę? Czemu Kongres postanowił wydać dodatkowy
akt w 1993 roku? Ustawa, o której mowa, powsta‑
ła jako reakcja na wyrok Sądu Najwyższego USA
w sprawie Employment Div., Dept. of Human Resour‑
ces of Ore. v. Smith24. Orzeczenie odnosiło się do do‑
tychczasowego sposobu rozstrzygania spraw z za‑

czyny bez intencji dyskryminacji czy ze złośliwości.
Raczej trudno było twórcom unormowań wyobrazić
sobie podobne powody bezrobocia. Z drugiej strony
musiało budzić zastrzeżenia ewentualne zapewnie‑
nie żądanych świadczeń dla bezrobotnych: czy aby
nie faworyzuje się wtedy niektórych wierzących –
tu akurat sabatarian. Prawda, że czasem pozytyw‑
nej dyskryminacji czy korzystniejszego traktowania
wymaga zapewnienie efektywnej ochrony wolności
praktykowania religii. Brano pod uwagę, że zakaz
pracy w niedzielę może być zgodny z konstytucją
USA, jeśli wprowadzony został dla realizacji całko‑
wicie świeckich celów, jak ochrona pracowników
przed naciskami ze strony pracodawców, zapewnie‑
nie rodzinie jednego wspólnego dnia na bycie razem
itd. Obowiązujący zakaz powodował, że osoby świę‑
tujące sobotę, a nie niedzielę, były w tygodniu zdol‑
ne podjąć pracę najwyżej w pięć dni, a nie w sześć.
Druga sprawa – Yoder – dotyczyła motywowanej
czysto religijnie odmowy ze strony Amiszów posyła‑
nia do szkół średnich dzieci po ukończeniu 14 roku

23 107 Stat. 1488, 42 U.S.C. § 2000bb et seq.

25 83 S.Ct. 1790 (1963).

24 110 S.Ct. 1595 (1990).

26 92 S.Ct. 1526 (1972).
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życia, gdy prawo stanowe nakładało obowiązek
szkolny do 16 roku życia. W obu wyrokach podstawą
rozstrzygnięcia stało się ważenie interesów (balan‑
cing): konstytucyjnej ochrony wolności praktykowa‑
nia religii z jednej strony, ważnego interesu państwa
z drugiej. W 1990 roku wspomnianym już orzecze‑
niem Employment Div., Dept. of Human Resources of
Ore. v. Smith Sąd Najwyższy USA odrzucił metodę
ważenie interesów dla oceny przestrzegania klau‑
zuli free exercise. Sprawa dotyczyła dwóch obywateli
należących do związku wyznaniowego rdzennych
Amerykanów, których zwolniono z pracy za używa‑
nie narkotyków. Stosowali je z powodów religijnych
i w celach sakramentalnych. Administracja stanu
Oregon powoływała się rzecz jasna na sprawę Sher‑
bert, zauważając, że korzystanie z narkotyków jest
przestępstwem. Gdy więc ważyć interesy, zwolnio‑
nym pracownikom nie powinny przysługiwać świad‑
czenia dla bezrobotnych. Stanowy sąd najwyższy
uznał jednak, że odmowa łamie wolność praktyko‑
wania własnej religii, chronioną I poprawką do kon‑
stytucji USA. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
z wyrokiem tym się nie zgodził. Zmienił go w opar‑
ciu o test wyznaczony sprawą Sherbert. Podkreślił
niebezpieczeństwo, jakie niesie nadmierne powoły‑
wanie się na wolność religijną w sytuacjach, które
w zasadzie do religii się nie odnoszą: powstały na
skutek powszechnie obowiązującego prawa, którego
regulacja ma punkt wyjścia i cel religii niedotyczący.
Sąd Najwyższy USA zachęcił zatem do ostrożności,
uznając, że łatwe przyznawanie ochrony, gdy kiedy‑
kolwiek dana osoba powołuje się na motywowaną re‑
ligijnie obiekcję co do regulacji o powszechnym obo‑
wiązywaniu (generally applicable law), otwiera drogę
do kwestionowania konstytucyjności i domagania się
„wprowadzania z powodów religijnych wyjątków od
obywatelskich obowiązków prawie wszelkiego do
pomyślenia rodzaju”27. Sąd podtrzymał swe stano‑
wisko, że w rozumieniu I poprawki neutralne i gene‑
ralne regulacje mogą ingerować w praktyki religijne,
nawet jeśli nie stoi za nimi istotny interes państwa.
Kongres odpowiedział właśnie na to stanowisko,
uchwalając w 1993 roku RFRA. Chciał zapewnić
szerszą ochronę wolności religijnej, gdyż regulacje

„’neutralne’ wobec religii mogą w praktyce ingero‑
wać w jej praktykowanie tak, jak ustawy skierowa‑
ne przeciwko wolności religijnej”28. Sąd Najwyższy
nie był Kongresowi dłużny, gdy zauważył, że w para‑
grafie 5 RFRA wykroczył on poza swe uprawnienia.
Ścisły test wymagany przez ustawę z 1993 roku objął
bowiem znacznie większy zakres niż ten, jaki może
być uznany za niekonstytucyjny na podstawie klau‑
zuli wolności religijnej z I poprawki – przynajmniej
gdy chodzi o korektę orzeczenia Smith29.
Kongres, korzystając ze swych konstytucyjnych
uprawnień w zakresie regulacji handlu i wydatków,
w reakcji na wykładnię Sądu Najwyższego uchwa‑
lił w 2000 roku ustawę o korzystaniu z nieruchomo‑
ści w celach religijnych (the Religious Land Use and
Institutionalized Persons Act – w skrócie RLUIPA)30.
Przewidywała ona ten sam test co wcześniej RFRA,
ale w odniesieniu do ograniczonej liczby kategorii
działań administracji. Przede wszystkim jednak
RLUIPA znowelizowała rozumienie „praktykowania
religii” w RFRA. W ustawie z 1993 roku rozumiano
je jako „praktykowanie religii zgodnie z I poprawką”.
W ustawie z 2000 roku objęto „wszelkie praktykowa‑
nie religii, niezależnie od tego czy system wierzeń
religijnych do niego zmusza, czy nie, lub centralne
dla tego systemu”31.
W tegorocznej sprawie Burwell, o której mowa, za‑
kwestionowano regulacje Ministerstwa Zdrowia USA
(United States Department of Health and Human Ser‑
vices) z 2010 roku, które wymagały, aby pracodawcy
zatrudniający powyżej 50 pracowników na pełnym
etacie zapewnili grupowy plan zabezpieczenia zdro‑
wotnego lub grupowe ubezpieczenie zdrowotne,
dające pokrycie minimalnemu zakresowi usług me‑
dycznych32. Kongres pozwolił agendzie ministerialnej
precyzować tę regulację. Agenda w 2011 roku przewi‑
działa w owym minimum m.in. dopuszczone prawnie
przez Food and Drug Administration (FDA) metody
antykoncepcyjnie, procedury sterylizacyjne oraz do‑
28 42 U.S.C. § 2000bb(a)(2).
29 City of Boerne v. Flores, 521 U.S. 507, 533–534 (1997).
30 114 Stat. 803, 42 U.S.C. § 2000cc et seq.
31 42 U.S.C. § 2000cc–5(7)(A).
32 The Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 (w skrócie

27 Smith, 110 S.Ct., at 1605.

ACA), 26 U.S.C. § 5000A(f)(2); §§ 4980H(a), (c)(2).
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radztwo i edukację pacjentów. Znalazły się wśród nich
cztery metody antynidacyjne, a więc przeciwdziała‑
jące dalszemu rozwojowi zapłodnionych już komó‑
rek jajowych, czyli uniemożliwiające zagnieżdżenie
się embrionów w łonie matki33. Ministerstwo Zdro‑
wia upoważniło swą agendę do przygotowania listy
zwolnień od obowiązku pokrycia kosztów środków
antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych. Lista miała
objąć „pracodawców religijnych”, pod czym rozumia‑
no kościoły, zintegrowane z nimi agendy pomocni‑
cze, związki kościołów, czysto religijną działalność
zakonów. Dołączono do tego religijne organizacje
non‑profit, o ile sprzeciwiały się zapewnieniu pokry‑
cia kosztów wszystkich lub niektórych świadczeń
antykoncepcyjnych z powodu motywowanego re‑
ligijnie sprzeciwu sumienia (on account of religious
objections)34. Organizacjom religijnym pozwolono
nawet wyłączyć się (to opt out) z pokrywania ubez‑
pieczenia zdrowotnego na środki antykoncepcyjne
przez pisemne oświadczenie o sprzeciwie sumienia,
skierowane na ręce ministra zdrowia35, a niekoniecz‑
nie do ubezpieczyciela lub administratorów, będących
osobami trzecimi. W przypadku sprzeciwu ciężar po‑
krycia oprotestowanych świadczeń spadał na ubezpie‑
czyciela, aby świadczenia były chętnym zapewnione.
Wyjątki wprowadzono po wielu bardzo poważ‑
nych i przybierających na sile protestach kościołów,
związków wyznaniowych i organizacji społecznych.
Chyba wszystkie podmioty powoływały się na wol‑
ność religijną gwarantowaną przez I poprawkę; wie‑
le zapowiadało motywowane sprzeciwem sumienia
nieposłuszeństwo wobec regulacji dotyczących ubez‑
pieczenia zdrowotnego. Dodajmy dla pełni obrazu,
że nie wszystkie podmioty były tym planem objęte.
Nie dotyczył tych, którzy przed 23 marca 2010 roku
zapewnili swym pracownikom ubezpieczenie zdro‑
wotne, a więc w praktyce jednej trzeciej z 149 milio‑
nów Amerykanów, którzy jako pracownicy kwalifi‑
kowali się do objęcia tymże ubezpieczeniem36.
Sprawa, rozstrzygana jako Burwell v. Hobby Lob‑
by Stores, Inc., opierała się na dwóch apelacjach
33 Burwell, 134 S.Ct., at 2762–2763.

i w związku z tym na dwóch stanach faktycznych.
W Pensylwanii mieszkali Norman i Elizabeth Hahn
wraz z trzema synami, i byli członkami chrześci‑
jańskiego Kościoła Mennonitów, który w swym mo‑
ralnym nauczaniu m.in. sprzeciwia się aborcji oraz
uznaje, że embrion na najwcześniejszym nawet eta‑
pie swego rozwoju ma tę samą ludzką godność, co ci,
którzy go poczęli. Przed wielu laty Hahnowie rozpo‑
częli obróbkę drewna we własnym garażu, co z cza‑
sem rozrosło się w przedsiębiorstwo Conestoga Wood
Specialties zatrudniające 950 pracowników. Tylko
oni byli jego właścicielami, kontrolowali zarząd spół‑
ki i mieli wszystkie udziały uprawniające do głoso‑
wania. Uważali, że powinni prowadzić swój biznes
zgodnie z religijnymi przekonaniami i wyznawanymi
zasadami moralnymi. Przygotowali „Oświadczenie
o wizji i wartościach”, powołujące się na chrześci‑
jańskie dziedzictwo. Przewidzieli i opisali misję swe‑
go przedsiębiorstwa jako „działającego w profesjo‑
nalnym środowisku ufundowanym na najwyższych
etycznych, moralnych i chrześcijańskich zasadach”37.
Zarząd zajął nawet oficjalne stanowisko w sprawie
świętości życia, gdzie znalazło wyraz również prze‑
konanie, że ludzkie życie rozpoczyna się z momen‑
tem poczęcia. Tak tedy sprzeciw musiał wzbudzić
obowiązek pokrycia ubezpieczeniem czterech pro‑
cedur wczesnoporonnych: dwóch środków antyni‑
dacyjnych zwanych pigułkami następnego dnia oraz
dwóch typów wkładek wewnątrzmacicznych. Pań‑
stwo Hahnowie pozwali Ministerstwo Zdrowia USA,
aby uzyskać zwolnienie z obowiązku zapewnienia
pokrycia ubezpieczeń zdrowotnych na wskazane
świadczenia. Wyrazili przekonanie, że jest „niemo‑
ralne i grzeszne dla nich świadomie uczestniczyć, po‑
krywać koszt lub w inny sposób wspomagać, płacić
za stosowanie tych medykamentów”38.
W Oklahomie David i Barbara Green oraz trójka
ich dzieci, deklarujący się jako chrześcijanie, byli
właścicielami i prowadzili również rodzinne przed‑
siębiorstwo. Przed 45 laty otworzyli skromny sklep
dla majsterkowiczów i z materiałami do robótek ręcz‑
nych, lecz od tego czasu działalność ich urosła do
ogólnonarodowej sieci 500 sklepów. Ich przedsiębior‑

34 45 CFR § 147.131(b).
35 Little Sisters of the Poor v. Sebelius, 134 S.Ct. 1022 (2014).

37 Id.

36 Burwell, 134 S.Ct., at 2764.

38 Id., at 2765.
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stwo Hobby Lobby zatrudniało 13 tysięcy pracow‑
ników. Syn rozwinął powiązane biznesowo przed‑
siębiorstwo Mardel, zatrudniające 400 osób w 35
chrześcijańskich księgarniach. Nad oboma spółka‑
mi rodzina Greenów sprawowała wyłączną kontrolę.
Widać zatem, że w obu stanach faktycznych cho‑
dziło o korporacje closely held, czyli takie, w których
przynajmniej połowę udziałów ma kilkuosobowa
grupa osób prywatnych, część udziałów może być
nabyta przez innych, ale sprzedaż udziałów kontrol‑
nych wąskiej grupy jest ściśle uwarunkowana i nie
wystawia się ich jako oferty na rynek publiczny. Ta‑
kich spółek dotyczyło zasadnicze pytanie, czy oso‑
ba prawna, która prowadzi działalność obliczoną na
zysk, może żądać wyłączenia z udziału w programie
ubezpieczeń zdrowotnych swych pracowników, po‑
wołując się na sprzeciw sumienia?
I oto każdy z Greenów podpisał zobowiązanie
do prowadzenia działalności zawodowej w zgodzie
z przekonaniami religijnymi rodziny oraz do mate‑
rialnego wspomagania z zysków dzieł chrześcijań‑
skich. W związku z tym ich spółki świadomie traciły
miliony dolarów, gdy pozostawały zamknięte w nie‑
dzielę. Nie angażowały się w lukratywne przedsię‑
wzięcia, jeśli wiązałoby się to z promocją picia al‑
koholu, przekazywały spore sumy misjonarzom
chrześcijańskim i wykupowały setki pełnych stron re‑
klamowych w gazetach, aby zachęcić czytelników „do
poznania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela”39.
Podobnie jak Hahnowie, państwo Greenowie wierzy‑
li, że życie rozpoczyna się wraz z poczęciem i że re‑
ligia zabrania im udziału w finansowaniu medyka‑
mentów lub urządzeń o wczesnoporonnych skutkach.
Obie rodziny i ich trzy przedsiębiorstwa pozwały
Ministerstwo Zdrowia. W obu sprawach odpowied‑
nie federalne sądy I instancji odmówiły zablokowa‑
nia działań ministerstwa. Decyzję sądu dystryk‑
towego w sprawie państwa Hahnów podtrzymał
federalny sąd apelacyjny dla trzeciego okręgu (Third
Circuit), gdyż uznał, że działające dla zysku przed‑
siębiorstwo i świecka korporacja nie mogą korzystać
z wolności religijnej w rozumieniu RFRA czy I po‑
prawki do konstytucji USA. Sąd apelacyjny dla dzie‑
siątego okręgu (Tenth Circuit) zachował się inaczej:

obradując w pełnym składzie, choć podzielony, przy‑
znał rację Greenom. Uznał, że nawet spółki, których
celem jest generowanie zysków, są „osobami” w zna‑
czeniu RFRA. Tak poważną rozbieżność w wykładni
między równorzędnymi federalnymi sądami odwo‑
ławczymi mógł rozstrzygnąć tylko Sąd Najwyższy.
Na tym poziomie apelacji nic się nie dzieje automa‑
tycznie. Przyjęcie odwołania zależy od decyzji SN
USA, wyrażającej się w udzieleniu writ of certiorari,
do czego na szczęście doszło.
Pierwsze analizowane zagadnienie musiało do‑
tyczyć tego, co oznacza, że ochrona przewidywana
w RFRA należy się osobom. Cieszą się nią organiza‑
cje non‑profit, ale czy mogłaby obejmować korpora‑
cje, które działają dla zysku? Podstawowa obiekcja do‑
tyczyła oczywiście tego, czy przedsiębiorstwo może
praktykować religijnie. Czasem też trudno byłoby
określić, jakie przekonania religijne ma spółka. Na
pierwszy rzut oka wydaje się to wszystko mało logicz‑
ne, choć doświadczenie uczy, że w prawie logika musi
ustępować wymogom praktycznym porządkowania
wieloaspektowej rzeczywistości społecznej. Sąd Naj‑
wyższy USA nie na pierwszym miejscu przywołał
słownikowe definicje, choć te nie pozostawiają wątpli‑
wości: każą rozumieć pod pojęciem „osoba” także sto‑
warzyszenia, spółki, firmy, korporacje, joint‑venture.
Najważniejsze wydaje się natomiast wyjaśnienie przez
Sąd Najwyższy, że „korporacja jest po prostu formą or‑
ganizacyjną używaną przez ludzi do osiągania pożą‑
danych skutków. Ustanowiona osoba prawna realizuje
prawa i obowiązki ludzi (w tym udziałowców, kadry
zarządzającej i pracowników), związanych z korpo‑
racją w taki czy inny sposób. Gdy prawa – już to kon‑
stytucyjne, już to ustawowe – są rozciągane na korpo‑
racje, celem jest ochrona praw tych ludzi”40. Tak tedy
zarówno wykładnia językowa, jak i funkcjonalna ka‑
zała uznać, że Kongres w RFRA przewidział ochronę
dla takich osób jak państwo Hahnowie i Greenowie.
Opinię w sprawie napisał sędzia Samuel Alito
w charakterystyczny dla siebie sposób. Jest boga‑
ta w odniesienia do stanu faktycznego i polemikę
ze zdaniami odrębnymi. Można się zatem świetnie
zorientować co do całości kwestii podnoszonych
w sprawie przez strony. Sędzia zauważył ze zdziwie‑

39 Id., at 2765–2766.

40 Id., at 2768.
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niem, że sądy niższej instancji podnosiły, iż przed‑
siębiorstwo for‑profit nie może być objęte ochroną
RFRA, gdyż celem jego aktywności jest zarabianie
pieniędzy. Podobny pogląd staje w sprzeczności z ca‑
łym nowoczesnym prawem korporacyjnym. Wiele
przedsiębiorstw za zgodą swych udziałowców de‑
cyduje się na droższe rozwiązania techniczne, aby
chronić środowisko naturalne czy oszczędzać ener‑
gię, włącza się lub wręcz prowadzi działalność cha‑
rytatywną itd. Społeczna wrażliwość biznesu bywa
chwytem marketingowym, ale skłania konkuru‑
jących rynkowo do wsparcia cennych inicjatyw –

ści. Uznano zatem, że zmuszanie korporacji do choć‑
by pośredniego sponsorowania nieakceptowanych
praktyk istotnie łamało wymogi wiary osób, które
były właścicielami spółki i nią zarządzały. A sumy, ja‑
kie przedsiębiorstwa Hahnów i Greenów miały prze‑
znaczać na ubezpieczenie zdrowotne, były ogromne.
Hobby Lobby płaciłoby rocznie 475 milionów dolarów,
Conestoga – 33 miliony, a Mardel około 15 milionów43.
Gdy już mowa o wysokości sum, w argumentacji
na niekorzyść objęcia spółek unormowaniem RFRA
podnoszono, że korporacje zapłaciłyby mniej tytułem
kary za niezapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego

Zmuszanie korporacji do choćby pośredniego
sponsorowania nieakceptowanych praktyk
istotnie łamało wymogi wiary osób, które
są właścicielami spółki i nią zarządzają.
często motywowanych religijnie lub ideologicznie.
Dla SN USA okazał się również mało przekonujący,
a podnoszony w argumentacji, brak tradycji w Sta‑
nach Zjednoczonych do tworzenia dla korpora‑
cji for‑profit wyjątków od unormowań zawartych
w ustawach o powszechnym zastosowaniu41. Na ów
brak tradycji powoływało się Ministerstwo Zdrowia,
ale pominęło fakt, że ustawodawstwo federalne wy‑
łącza kategorie podmiotów, a wśród nich korporacje
for‑profit, z przestrzegania regulacji, którym podle‑
ganie angażowałoby je w działania, wobec jakich
mogłyby powstawać obiekcje sumienia42.
Drugie pytanie dotyczyło tego, czy nakaz ubezpie‑
czenia zdrowotnego obejmującego pokrycie kosztów
środków antykoncepcyjnych lub wczesnoporonnych
stanowi istotną ingerencję (substantially burdens)
w sferę praktykowania religii. Szczere przekonania
członków obu rodzin nie budziły żadnych wątpliwo‑
41 Id., at 2773.

pracownikom. Trudno jednak rozpatrywać na poważ‑
nie podobne stanowisko w wykładni ustawodawstwa
ubezpieczeniowego. Prawda, że jest to mniej finanso‑
wo obciążające przedsiębiorstwa rozwiązanie, które
respektowałoby obiekcję sumienia. Nie taki był wsze‑
lako cel ogólnonarodowych reform! Miały doprowa‑
dzić do objęcia wszystkich Amerykanów ubezpiecze‑
niem zdrowotnym. Co więcej, spółki for‑profit miały
motywowane religijnie powody, aby zapewnić swym
pracownikom takie ubezpieczenia. Przejście do po‑
rządku dziennego nad opcją płacenia kar także godzi‑
łoby w przekonania religijne, system wartości i wiarę
wyznawaną przez rodziny właścicieli i zarządzających
korporacjami. Natomiast merytoryczne kwestionowa‑
nie czy badanie wagi tej religijnej motywacji nie leży
w gestii sądu. Może on co najwyżej stwierdzić szcze‑
rość przekonań. I wydaje się to zupełnie wystarczające.
Trzecie pytanie prawne sprowadzało się do tego,
czy RFRA pozwala Ministerstwu Zdrowia Stanów
Zjednoczonych domagać się od trzech korporacji,

42 Id., at 2773–2774, gdzie podaje się jako przykład 42 U.S.C.
§ 300a–7(b)(2); § 238n(a).
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w całości kierowanych i kontrolowanych przez osoby
powiązane ze sobą rodzinnie i światopoglądowo, aby
zapewniły ubezpieczenie zdrowotne pracownikom,
obejmujące środki antykoncepcyjne, których stoso‑
wanie łamie szczere przekonania religijne właścicieli
korporacji. Sąd Najwyższy USA ustalił już, że regu‑
lacje nakładające taki obowiązek łamią RFRA, w ten
sposób, że istotnie ingerują w wolność religijną. Po‑
zostało zanalizować, czy środki realizacji unormo‑
wań są najmniej restrykcyjne dla wolności religijnej,
a pozwalają realizować istotny interes państwa. Za‑
pewnienie dostępu do środków antykoncepcyjnych
SN USA uznał za mieszczące się w tym interesie jako
wyraz polityki państwa, realizowanej przez aktualną
administrację amerykańską.
Sąd uznał, że Ministerstwu Zdrowia nie udało się
udowodnić, że zmuszanie korporacji nie ma mniej
restrykcyjnej alternatywy. Nie przedstawiło żadnych

Zakończenie
Przed zagrożeniem, jakie stanowi polityczny
podział wzdłuż linii podziału religijnego, Sąd Naj‑
wyższy USA wyraźnie ostrzegał od 1971 roku. Wte‑
dy bowiem w sprawie Lemon v. Kurtzman 44 uznał,
że jest to podstawowe niebezpieczeństwo, przeciw
któremu skierowane zostały dwie pierwsze, ściśle
ze sobą powiązane klauzule I poprawki do konsty‑
tucji Stanów Zjednoczonych: zakaz ustanawiania
kościoła państwowego przez federację oraz gwaran‑
cja swobody praktykowania religii i postępowania
zgodnie z własną wiarą i przekonaniami. Rozstrzyg‑
nięcia roku 2014 przypominają o prawie obywate‑
li do uzewnętrzniania wiary i przekonań, potwier‑
dzają wymóg szacunku wobec tego prawa i jego
konsekwencje. Wskazują pośrednio na pozytywną,
motywującą i wprowadzającą pokój rolę obecno‑
ści religii w życiu publicznym. Linia orzecznictwa

Przedsiębiorstwa, których pierwszym celem
działalności jest generowanie zysków, mogą
powołać się na sprzeciw sumienia.
wyliczeń statystycznych co do liczby osób, które by‑
łyby pozbawione pokrycia świadczeń, budzących
wątpliwość pracodawcy. W przekonaniu SN USA
wystarczyłoby też przejęcie ewentualnych kosztów
skorzystania z czterech typów środków wczesnopo‑
ronnych przez administrację federalną. Wszystko zaś
prowadzi go do stwierdzenia, że wynikające z fede‑
ralnych regulacji ograniczenia aktywności działają‑
cych w celu osiągnięcia zysku korporacji closely held
muszą pozostawać w zgodzie z ochroną wolności
religijnej, przewidzianą w RFRA. Tak tedy również
przedsiębiorstwa, których pierwszym celem dzia‑
łalności jest generowanie zysków, mogą powołać się
na sprzeciw sumienia, gdy łatwo ustalić, jakie osoby
musiałyby – działając w ramach danego przedsiębior‑
stwa – bezpośrednio lub pośrednio współuczestni‑
czyć w postępowaniu, wobec którego obiekcje są uza‑
sadnione przekonaniami religijnymi czy moralnymi.

SN USA wydaje się stabilna, jak stała większość tych
samych pięciu sędziów, mianowanych dożywotnio.
To wszelako pozory. W sprawach najbardziej draż‑
liwych decyduje jeden głos, toteż wymiana choćby
jednej osoby i mianowanie następcy przez obecne‑
go prezydenta może doprowadzić w krótkim czasie
do zasadniczego odwrócenia kierunku interpretacji
I poprawki w rozstrzyganiu nowych spraw. Począt‑
kowo zmiana będzie zapewne starała się przybrać
szaty kontynuacji, ale skutki orzeczeń nie muszą się
okazywać aż tak korzystne dla wolności religijnej,
jak dotąd. Czy wszystko da się poprzekręcać i nadać
tej wolności zupełnie inne znaczenie? Pytanie tylko,
na jak długo… Wolności mają bowiem to do siebie,
że nie nadaje ich sąd. Dla każdego lepiej, aby praw‑
dziwie je chronić.
44 91 S.Ct. 2105, 2116 (1971).
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The Polish Constitutional Tribunal have been asked several times to rule in energy
law cases. Among them one of the most important issues is right to action of
occupational organizations and public undertakings in procedure by the Constitutional Tribunal. Occupational organizations have a right to initiate procedure
before Constitutional Tribunal with some limitations. Under Article 191 (4) of
Polish Constitution occupational organizations may make an application to the
Constitutional Tribunal if the normative act relates to matters to the scope of
their activity. Tribunal explained that any questioned act has to relate to matters
of professionals in energy sector and shall not relate to the whole energy sector.
Another issue relates to public undertakings – they haven’t right to initiate the
procedure before Tribunal due to their dependence from State Treasury. This point
is however controversial among judges at the Constitutional Tribunal. The author
supports case‑law to date.

publikacji z zakresu publicznego
prawa gospodarczego, w tym prawa

Wprowadzenie

energetycznego.

Do tej pory Trybunał Konsty‑
tucyjny orzekał w sprawach do‑
tyczących prawa energetyczne‑
go1 zaledwie kilkunastokrotnie.

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo ener‑
getyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r.
poz. 1059 z późn. zm.), ale także całą
tę szczegółową dziedzinę prawa, która
stanowi zespół norm prawnych regu‑
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1 Przez prawo energetyczne należy

lujących procesy gospodarcze doty‑

rozumieć nie tylko regulacje ustawy

czące energii i paliw, skierowany do

artykuły
Analiza tych spraw pozwala jednak na dokonanie
już jakiegoś podsumowania, zwłaszcza że w niektó‑
rych z nich TK kierował się ustaleniami wynikają‑
cymi ze swojego orzecznictwa w innych sprawach
niż z zakresu prawa energetycznego. Można zatem
już w przypadku niektórych wypowiedzi trybunału
mówić o stałej linii orzeczniczej, także w odniesieniu
do energetyki.
Rola orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dla
prawa energetycznego wobec przemożnego wpływu
konstytucji na sposób interpretacji całego porząd‑
ku prawnego, ukształtowanego przez ustawy oraz

ponowanie systematyzacji rodzajów spraw, potem
przedstawienie wybranego zagadnienia, w końcu
przez sformułowanie wniosków i uwag krytycznych.
Analiza orzecznictwa TK prowadzi do wniosku,
że do spraw zaistniałych na wokandzie należą przy‑
padki:
– dopuszczalności rozpatrzenia przez TK wniosku
lub skargi (chodzi o podmioty prawnie legity‑
mowane do wszczęcia postępowania przed TK);
– rozłożenia kosztów na rozwój infrastruktury
między przedsiębiorstwa energetyczne a jed‑
nostki samorządu terytorialnego3;

Rola orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
dla prawa energetycznego wobec
przemożnego wpływu konstytucji na sposób
interpretacji całego porządku prawnego,
ukształtowanego przez ustawy oraz inne
akty prawne, jest nie do przecenienia.
inne akty prawne, jest nie do przecenienia. O ile do‑
tychczas powstało wiele pogłębionych opracowań
poświęconych orzecznictwu Trybunału Sprawiedli‑
wości Unii Europejskiej (słusznie zresztą, ze wzglę‑
du na jego wagę dla omawianej dziedziny prawa),
o tyle systematyczne przedstawienie orzecznictwa
TK w sprawach energetyki nie miało do tej pory miej‑
sca 2. Czas tę lukę uzupełnić. Najpierw przez zapro‑

– zakresu swobody ustawodawcy w decydowaniu
o wysokości taryf, w tym także opłat za nielegal‑
ny pobór paliwa4;
– zakresu swobody ustawodawcy w sprawie na‑
kładania na przedsiębiorstwa energetyczne
obowiązków związanych z produkcją energii
z odnawialnych źródeł energii5;
względu na zapewne i tak dużą jego objętość, opisali trzy
sprawy ich zdaniem dla prawa energetycznego najistotniejsze.

przedsiębiorców energetycznych, odbiorców energii i paliw
oraz organów administracji, służący realizacji dobra wspólne‑
go, na które składa się przede wszystkim promowanie konku‑
rencji, ochrona środowiska, efektywność oraz bezpieczeństwo.

Zob. M. Swora, Z. Muras (red.), Prawo energetyczne. Komentarz,
Warszawa 2010, s. 34–36.
3 Wyrok TK z dnia 31 maja 2005 r., K 27/04; wyrok TK z dnia
30 marca 1999 r., K 5/98.

Rozważania na temat pojęcia prawa energetycznego przedsta‑

4 Wyrok TK z dnia 26 września 2000 r., P 11/99; wyrok TK z dnia

wił m.in. Michał Będkowski‑Kozioł, Kilka uwag o dogmatyce

14 lutego 2006 r., P 22/05; wyrok TK z dnia 25 października

prawa energetycznego, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodar‑

2006 r., P 28/05; postanowienie TK z dnia 18 lipca 2005 r.,

czego” 2012, nr 4, s. 7–19.
2 W poświęconym orzecznictwu TK fragmencie wprowadze‑
nia do swej publikacji Mariusz Swora i Zdzisław Muras, ze

SK 25/04; wyrok TK z dnia 10 lipca 2006 r., K 37/04.
5 Wyrok TK z dnia 21 kwietnia 2004 r., K 33/03; wyrok TK z dnia
25 lipca 2006 r., P 24/05.
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– zakresu materii ustawowej w sprawach dotyczą‑
cych energetyki6.
Powyższa systematyzacja na pierwszym miejscu
wskazuje na zagadnienie prawa do inicjowania po‑
stępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym – czy
to w formie wniosku, czy też skargi konstytucyjnej.
Ponieważ nie jest ambicją autora omówienie w ni‑
niejszym artykule całego orzecznictwa TK w spra‑
wach energetycznych, poniżej zostanie przedstawio‑
ne wyłącznie zagadnienie legitymacji.

Podmioty prawnie legitymowane do
wszczęcia postępowania przed TK
Zagadnienie posiadania przez określony podmiot
legitymacji do wszczęcia postępowania przed Try‑
bunałem Konstytucyjnym z punktu widzenia prawa
energetycznego należy rozbić na dwie kwestie.
Po pierwsze, wobec faktu istnienia wielu organi‑
zacji zrzeszających przedstawicieli zawodów, kon‑
sumentów i producentów energii i paliw, interesują‑
cym zagadnieniem jest możliwość składania przez te
podmioty wniosków na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4
konstytucji. Zgodnie z treścią tego przepisu inicjować
kontrolę konstytucyjności mogą ogólnokrajowe orga‑
ny związków zawodowych, ogólnokrajowe władze
organizacji pracodawców i organizacji zawodowych.
W art. 191 ust. 2 konstytucji dodano zastrzeżenie, że
możliwość złożenia wniosku zależy od tego, czy akt
normatywny dotyczy spraw objętych zakresem dzia‑
łania wnioskodawcy. Prawnie legitymowanymi do zło‑
żenia wniosków są więc prima facie zawodowe organi‑
zacje branżowe energetyki. W jakim jednak zakresie są
one legitymowane, jest już przedmiotem kontrowersji.
Po drugie, na rynku energii wielu graczy to pod‑
mioty albo z kapitałem większościowym Skarbu
Państwa, albo też z całościowym kapitałem Skarbu
Państwa. W związku z tym powstaje zagadnienie ich
legitymacji do występowania ze skargą konstytucyj‑
ną. Mowa tu jest bowiem o podmiotach „ręki pub‑
licznej”, które mogą stanowić emanację państwa na
rynku. Z tego też powodu nie powinna przysługiwać
im ochrona na podstawie praw człowieka, a więc za‑
razem legitymacja do występowania ze skargą kon‑

stytucyjną. Kwestia ta jest jednak dyskusyjna w łonie
samego trybunału.

Stowarzyszenia i izby gospodarcze jako
organizacje zawodowe
Wracając do pierwszego zagadnienia, a więc legi‑
tymacji organizacji branżowych w energetyce, warto
zauważyć, że większość tego typu podmiotów zorga‑
nizowana jest bądź w formy stowarzyszeń przedsta‑
wicieli zawodów związanych z energetyką, bądź też
izb gospodarczych, zrzeszających przedsiębiorstwa
energetyczne lub przemysłowych odbiorców energii.
Na tle przedstawionych regulacji prawnych powstaje
pytanie, czy stowarzyszenia i izby gospodarcze mogą
występować z wnioskiem do TK o zbadanie konsty‑
tucyjności ustaw i innych aktów prawnych. By na to
pytanie odpowiedzieć, warto najpierw zauważyć, że
z podmiotów legitymowanych, wskazanych w Kon‑
stytucji RP w art. 191 ust. 1 pkt 4 w rachubę mogą
wchodzić w przypadku stowarzyszeń i izb gospodar‑
czych jedynie organizacje zawodowe. Stowarzyszeń
i izb gospodarczych nie można bowiem zaliczyć ani
do organizacji pracodawców, ani do związków zawo‑
dowych. Czy jednak stowarzyszenie lub izba gospo‑
darcza mogą być uznane za organizacje zawodowe,
o których mówi konstytucja?
Na to pytanie odpowiedzi należy poszukiwać
w orzecznictwie TK, w związku z brakiem defini‑
cji legalnej organizacji zawodowej na gruncie Kon‑
stytucji RP. W postanowieniu U 5/99 Trybunał Kon‑
stytucyjny wyraźnie określił, jakie cechy powinna
posiadać organizacja zawodowa, o której jest mowa
w art. 191 ust. 1 pkt 4 konstytucji. Zdaniem trybu‑
nału organizacja taka powinna zrzeszać podmioty
fizyczne, które stale i w celach zarobkowych wykonu‑
ją jedno lub kilka wyodrębnionych zajęć, mogących
być uznane za zawód, a podstawowym celem takiej
organizacji jest reprezentowanie interesów całego
środowiska, grupy zawodowej7. Kryteria wskazane
przez TK spełniają stowarzyszenia branżowe, któ‑
re zrzeszają przedstawicieli zawodów „energetycz‑
nych”, natomiast izby gospodarcze tych kryteriów co
do zasady nie spełniają. Teza ta ma swoje odzwier‑
ciedlenie w wypowiedziach TK.

6 Wyrok TK z dnia 25 lipca 2006 r., P 24/05; wyrok TK z dnia
25 października 2006 r., P 28/05.
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7 Postanowienie TK z dnia 30 maja 2000 r., U 05/99.
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Znając kryteria uznania danej organizacji za orga‑
nizację zawodową, należy zastanowić się w pierw‑
szej kolejności nad zagadnieniem przyznania izbom
gospodarczym energetyki statusu organizacji zawo‑
dowych. Co do tej kwestii orzecznictwo TK nie pozo‑
stawia wątpliwości.
W odniesieniu do izb gospodarczych TK zauwa‑
żył, że „organizacja posiadająca status izby gospo‑
darczej nie jest organizacją zawodową w rozumieniu
art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji. Tylko wyjątkowo mo‑
głaby być uznana za takową, gdyby mimo formalne‑
go (ustawowego) statusu zostało wykazane, że speł‑
nia ona wskazane wyżej konstytucyjne przesłanki

tywny dotyczy spraw objętych zakresem działania
wnioskodawcy. Tak więc stowarzyszenia zrzeszające
przedstawicieli zawodów energetycznych mogą ini‑
cjować kontrolę konstytucyjności wskazanych przez
siebie aktów prawnych, ale ich legitymacja zawężo‑
na jest do spraw, które objęte są zakresem działania
tych stowarzyszeń.
Zakres działania organizacji ustala się przede
wszystkim na podstawie postanowień statutu da‑
nej organizacji i celów w nim wyrażonych. Interpre‑
tacja postanowień statutu powinna być jednak dla
potrzeb ustalenia legitymacji stowarzyszenia doko‑
nana zawężająco. Zdaniem TK krąg uprawnionych

Izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorstwa
energetyczne nie są legitymowane do inicjowania
kontroli konstytucyjności aktów prawnych
w oparciu o art. 191 ust. 1 pkt 4 konstytucji.
uznania za organizację zawodową”8. Krótko mówiąc,
izby gospodarcze zrzeszające przedsiębiorstwa ener‑
getyczne nie są legitymowane do inicjowania kon‑
troli konstytucyjności aktów prawnych w oparciu
o art. 191 ust. 1 pkt 4 konstytucji. Pogląd ten nie bu‑
dzi zastrzeżeń.
Skoro izby gospodarcze wyłączone zostały z za‑
kresu pojęcia organizacji zawodowej, to należało roz‑
ważyć, czy w jego zakres nie wchodzą stowarzysze‑
nia skupiające przedstawicieli zawodów energetyki.
W ich sprawie TK miał okazję wypowiedzieć się w po‑
stanowieniu K 42/019, w którym potwierdził legity‑
mację stowarzyszeń do inicjowania kontroli na pod‑
stawie wniosku, jeśli tylko spełniają wyżej wskazane
konstytucyjne kryteria uznania za organizację zawo‑
dową. Jak jednak wiadomo, legitymacja organizacji
zawodowych jest na podstawie Konstytucji RP ogra‑
niczona wyłącznie do sytuacji, w których akt norma‑
8 Tamże.
9 Postanowienie TK z dnia 20 marca 2002 r., K 42/01.

podmiotów do złożenia wniosku został ściśle i wąsko
określony, a organizacje wskazane w art. 191 ust. 1
pkt 4 konstytucji nie mogą przez swoją aktywność
prowadzić do poszerzenia zakresu spraw, o których
ma rozstrzygać TK.
W omawianej sprawie TK rozpatrywał wniosek
Stowarzyszenia Naukowo‑Technicznego Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
(dalej: stowarzyszenie). Domagało się ono stwier‑
dzenia niekonstytucyjności przepisów dotyczących
sposobu ustalania opłat należnych przedsiębiorstwu
energetycznemu z tytułu świadczonych usług. Opła‑
ty te decydują o rentowności przedsiębiorstwa ener‑
getycznego i mają wpływ na rozwój całego sektora.
Stowarzyszenie podnosiło, że jego statut, wskazując
jako cele współpracę z przemysłem naftowym i ga‑
zowniczym oraz opracowywanie wytycznych tech‑
nicznych i współdziałanie przy ustalaniu państwo‑
wych i branżowych norm oraz branżowych aktów
prawnych, stanowi uzasadnienie dla legitymacji na
podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 konstytucji. Ponadto
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stowarzyszenie wskazywało, że zrzesza nie tylko
osoby fizyczne (inżynierów i techników), ale także
ma członków wspierających – przedsiębiorstwa ener‑
getyczne, w imieniu których występuje do Trybunału
Konstytucyjnego.
Trybunał w odpowiedzi na te argumenty, uzasad‑
niające legitymację stowarzyszenia do występowania
z wnioskiem o badanie konstytucyjności, stwierdził,
że „wnioskodawca korzystając ze statusu organiza‑
cji zawodowej przed Trybunałem może występować
wyłącznie w celu ochrony interesów zawodowych
osób fizycznych, które zrzesza, tj. inżynierów i tech‑
ników”. Ponadto TK zauważył, że „ramy działania na‑
rzucone statutem organizacji zawodowej wykluczają
uznanie, że organizacja taka reprezentuje interesy
osób prawnych, podmiotów gospodarczych występu‑
jących na rynku, nawet jeśli w konkretnym przypad‑
ku, dzięki wykorzystaniu formuły członka wspierają‑
cego podmioty takie są członkami stowarzyszenia”.
Stowarzyszenie branżowe energetyki może zatem
występować wyłącznie w interesie osób fizycznych
w nim zrzeszonych, a nie całego bądź części sektora
energetyki, nawet jeśli jego członkami wspierającymi
są przedsiębiorstwa energetyczne.
Dalej TK stwierdził, że tego typu organizacje jak
wnioskodawca „z definicji nie mogą zajmować się
rentownością przedsiębiorstw. Do zakresu ich dzia‑
łania nie może więc należeć kwestionowanie prze‑
pisów wpływających na poziom zysków osiąganych
przez podmioty gospodarcze”. Tym samym odmówił
stowarzyszeniu prawa do występowania w omawia‑
nej sprawie. Zakres spraw, w których mogą występo‑
wać organizacje zawodowe, jest więc ograniczony
do interesu członków stowarzyszenia, niezależnie
nawet od tego, co zostało określone jako cel statuto‑
wy stowarzyszenia.
Wnioski wypływające z cytowanego orzecznictwa
są dla organizacji branżowych następujące: izby go‑
spodarcze zrzeszające przedsiębiorstwa energe‑
tyczne nie są prawnie legitymowane do inicjowania
kontroli konstytucyjności aktów normatywnych na
podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 konstytucji, gdyż nie
stanowią żadnej z organizacji wskazanych w tym
przepisie; stowarzyszenia, jeśli spełniają kryteria
wskazane w orzecznictwie TK odpowiadające orga‑
nizacjom zawodowym, są na podstawie art. 191 ust. 1
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pkt 4 konstytucji prawnie legitymowane do składania
wniosków do TK, jednak w zakresie ograniczonym
wyłącznie do spraw dotyczących członków stowa‑
rzyszenia (osób fizycznych zawodowo zajmujących
się daną dziedziną energetyki) i nie mogą dotyczyć
całej branży energetycznej, a zwłaszcza wyłącznie
interesów przedsiębiorstw energetycznych.

Skarga konstytucyjna przedsiębiorstwa
energetycznego z większościowym
udziałem Skarbu Państwa
Druga kwestia związana z prawem do inicjowania
kontroli konstytucyjności aktów normatywnych do‑
tyczy możliwości skorzystania ze skargi konstytucyj‑
nej przez przedsiębiorstwa energetyczne stanowią‑
ce w całości lub w części „ekonomiczną własność”
państwa. Podobnie jak i w poprzednim przypadku,
również i w tym Trybunał Konstytucyjny miał oka‑
zję wypowiadać się nie tylko w odniesieniu do bran‑
ży energetycznej, ale w ogóle do sytuacji prawnej
przedsiębiorstw Skarbu Państwa lub jednostek sa‑
morządu terytorialnego. Zagadnienie legitymacji jest
w tym przypadku dla branży energetycznej szczegól‑
nie doniosłe, ze względu na fakt, że w największych
przedsiębiorstwach energetycznych udział Skarbu
Państwa jest przeważający.
Omawiana kwestia budzi zarówno w literaturze10,
jak i w orzecznictwie TK kontrowersje. Przedmiotem
10 Temat jest obrosły znaczącym dorobkiem literatury. Warto tu
wskazać najpierw na przeciwników uznania przedsiębiorców
publicznych za podmioty legitymowane do złożenia skargi
konstytucyjnej (z różnych powodów): K. Pawłowicz, Prawo
człowieka do swobodnej działalności gospodarczej (w:) A. Rze‑
pliński (red.), Prawa człowieka w społeczeństwie obywatelskim,
Warszawa 1994, s. 69 i n.; A. Walaszek‑Pyzioł, Swoboda dzia‑
łalności gospodarczej. Studium prawne, Kraków 1994 r. Do
zwolenników przyznania przedsiębiorcom publicznym możli‑
wości powoływania się na wolność działalności gospodarczej,
a więc jednego z fundamentalnych dla przedsiębiorców praw
człowieka, należą Cezary Kosikowski i Michał Waligórski: zob.
C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warsza‑
wa 1995, s. 33–34; M. Waligórski, Administracyjna regulacja
działalności gospodarczej. Problemy prawnej reglamentacji,
Poznań 1998, s. 52, a z nieco nowszej literatury J. Ciapała,
Konstytucyjna wolność działalności gospodarczej w Rzeczypo‑
spolitej Polskiej, Szczecin 2009., s. 238 oraz K. Strzyczkowski,
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sporu jest określenie statusu przedsiębiorstw z udzia‑
łem Skarbu Państwa, a mianowicie okoliczności, czy
przysługuje im ochrona prawna na podstawie kon‑
stytucyjnie gwarantowanych praw człowieka i oby‑
watela. Jak więc widać, zagadnienie nie dotyczy już
tylko skargi konstytucyjnej, ale statusu przedsię‑
biorstw z udziałem Skarbu Państwa w ogóle.
Na wstępie warto zauważyć, że na podstawie
art. 79 ust. 1 konstytucji „[k]ażdy, czyje konstytucyj‑
ne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo,
na zasadach określonych w ustawie, wnieść skargę
do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności
z Konstytucją ustawy lub innego aktu normatywne‑
go, na podstawie którego sąd lub organ administra‑
cji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach
lub prawach albo o jego obowiązkach określonych
w Konstytucji. Przepis art. 79 ust. 1 konstytuuje więc
prawo do wniesienia skargi konstytucyjnej w przy‑
padku naruszenia któregoś z praw lub wolności,
gwarantowanych w Konstytucji RP. Adresatem tego
prawa jest „każdy”. Zasadniczym zatem pytaniem na
gruncie prowadzonych rozważań jest pytanie, czy
jest nim także przedsiębiorstwo energetyczne z więk‑
szościowym udziałem Skarbu Państwa.
Punktem wyjścia przy udzielaniu odpowiedzi na
to pytanie musi być stwierdzenie, że konstytucja nie
wyraża wprost, o kogo chodzi, gdy mowa jest o „każ‑
dym”. To jest zaś właśnie źródłem kontrowersji.
Mimo że w kilku już orzeczeniach Trybunał Kon‑
stytucyjny miał okazję wypowiadać się w tej spra‑
wie11, to postanowienie SK 21/07 12, zapadłe w peł‑
nym składzie TK wydaje się dla przedsiębiorstw
energetycznych szczególnie istotne. W tej sprawie
skarżącym przepisy podatkowe była Polska Grupa
Energetyczna S.A. (dalej: PGE S.A.), która w skardze

wskazała jako wzorce kontroli prawo do własności
oraz wolność działalności gospodarczej. Trybunał
w celu wydania rozstrzygnięcia merytorycznego
był zobowiązany wyjaśnić, czy PGE S.A. jako spółka
z całościowym udziałem Skarbu Państwa jest praw‑
nie legitymowana do złożenia skargi konstytucyjnej.
Na wstępie Trybunał Konstytucyjny przypomniał,
że osobom prawnym przysługuje prawo do skargi
konstytucyjnej. Osoby prawne są bowiem adresa‑
tami wolności i praw zawartych w Konstytucji RP.
Trudno byłoby sądzić, że w obecnych warunkach
gospodarczych takie prawa i wolności, jak własność
czy wolność działalności gospodarczej, miałyby nie
przysługiwać osobom prawnym13. Niestosowanie lub
ograniczenie wolności i praw osób prawnych może
być przede wszystkim podyktowane specyfiką dane‑
go prawa podstawowego, jak ma to miejsce w przy‑
padku zakazu tortur14, lub normatywnym charakte‑
rem danej osoby prawnej15 , jak w przypadku partii
politycznych 16. Co do zasady osoby prawne są jed‑
nak podmiotami wolności i praw, a przede wszystkim
wolności i praw gospodarczych.
Należy pamiętać, że wolności i prawa konstytu‑
cyjne przysługują osobom prawnym niejako wtór‑
nie. Konstytucyjnie gwarantowane prawa człowieka
mają swoje źródło, jak stanowi art. 30 Konstytucji RP,
w przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka.
A zatem podmiotem praw podstawowych jest czło‑
wiek – z tego jedynie powodu, że jest człowiekiem.
Poszerzenie zakresu podmiotowego ochrony o jed‑
nostki organizacyjne powinno mieć zatem z punktu
widzenia aksjologii konstytucyjnej głębokie uzasad‑
nienie. Wydaje się, że jest nim okoliczność, że czło‑
wiek, tworząc pewne byty prawne, korzysta z wolno‑
13 M. Safjan, Zastosowanie standardów konstytucyjnych do osób
prawnych (w:) J. Żuławski (red.), XX lat samorządu radców

Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej, „Przegląd
Ustawodawstwa Gospodarczego” 2011, nr 11, s. 2–6. Także
autor niniejszego artykuł poświęcił monografię kwestii przed‑

prawnych, Warszawa 2003, s. 38.
14 Z przyczyn oczywistych zakaz tortur nie może obejmować
osób prawnych.

siębiorcy publicznego jako podmiotu wolności działalności

15 B. Banaszkiewicz, Konstytucyjne prawo do własności (w:)

gospodarczej: A. Szafrański, Przedsiębiorca publiczny wobec

M. Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu

wolności gospodarczej, Warszawa 2008, s. 208–240.

prawa, Warszawa 2001, s. 50.

11 Por. wyrok TK z dnia 7 maja 2001 r., K 19/00; postanowienie TK

16 Charakter normatywny partii politycznych jest związany z ich

z dnia 20 grudnia 2007 r., SK 67/05; postanowienie TK z dnia

celem, a więc udziałem w życiu publicznym. Z tego względu

8 kwietnia 2008 r., SK 80/06.

nie stanowią one form organizacyjno‑prawnych prowadzenia

12 Postanowienie TK z dnia 6 kwietnia 2011 r., SK 21/07.

działalności gospodarczej.
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ści (przede wszystkim z wolności zrzeszania się) oraz
z prawa do własności. Jednostki organizacyjne są
beneficjentami praw podstawowych bezpośrednio,
choć swe uprawnienia wywodzą pośrednio z god‑
ności człowieka, a więc od osób, które te jednostki
organizacyjne tworzą17. Takie rozumienie prawnej le‑
gitymacji do występowania ze skargą konstytucyjną

Odmówienie możliwości powoływania się przez
podmioty publiczne na prawa i wolności nie jest jesz‑
cze jednoznaczne z odmówieniem takiej możliwości
przedsiębiorcom publicznym (inaczej nazywanym
publicznymi podmiotami gospodarczymi, np. w wy‑
roku K 19/00). Trybunał stanął w tej kwestii na sta‑
nowisku, że przedsiębiorcy publiczni nie są adresa‑

Jednostki organizacyjne są beneficjentami
praw podstawowych bezpośrednio, choć
swe uprawnienia wywodzą pośrednio
z godności człowieka, a więc od osób, które
te jednostki organizacyjne tworzą.
wyklucza siłą rzeczy z zakresu podmiotów uprawnio‑
nych do jej złożenia podmioty publiczne. Istnieją one
również ze względu na wolę człowieka, ale ich istnie‑
nie nie ma związku z wolnością zrzeszania się czy
też wolnością dysponowania swoją własnością. Prze‑
ciwnie, funkcją podmiotów publicznych jest ochrona
konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności.
Ten pogląd na rozumienie skargi konstytucyjnej
przypomniał Trybunał Konstytucyjny w omawianej
sprawie: „jednocześnie, mając na uwadze funkcję
skargi konstytucyjnej, Trybunał odmawia zdolności
skargowej podmiotom realizującym funkcje władzy
publicznej. Istotą skargi konstytucyjnej jest ochro‑
na praw i wolności konstytucyjnych, które zabezpie‑
czają jednostkę przed nadmierną ingerencją orga‑
nów władzy publicznej oraz zobowiązują te organy
do podjęcia działań gwarantujących ich realizację.
Z powyższego wynika, że podmioty realizujące funk‑
cje władzy publicznej nie są adresatami uprawnień
wynikających z poszczególnych praw konstytucyj‑
nych, lecz adresatami obowiązków związanych z re‑
alizacją tych praw”. Pogląd TK zasługuje w całości
na aprobatę.
17 A. Szafrański, Przedsiębiorca publiczny…, dz. cyt., s. 200.
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tami wolności i praw konstytucyjnych. Jednocześnie
wskazał na kryteria wyróżnienia przedsiębiorców
publicznych (za postanowieniem SK 80/06).
Pierwszym i zasadniczym kryterium jest kryte‑
rium majątkowe. Zdaniem TK przedsiębiorcą pub‑
licznym jest ten podmiot, w którym większość udzia‑
łów posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu
terytorialnego.
Drugim kryterium, uzupełniającym, jest kryte‑
rium funkcjonalne: o uznaniu danego podmiotu za
przedsiębiorcę publicznego rozstrzyga decydujący
wpływ na działalność tego podmiotu wywierany
przez organy państwa lub jednostki samorządu tery‑
torialnego. Przy czym o decydującym wpływie władz
publicznych na dany podmiot można mówić w szcze‑
gólności wtedy, gdy władze te – pośrednio lub bezpo‑
średnio – posiadają większą część subskrybowanego
kapitału przedsiębiorstwa lub kontrolują większość
głosów przypadających na akcje wyemitowane przez
przedsiębiorstwa, lub mogą mianować więcej niż
połowę członków organu administracyjnego, zarzą‑
dzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa, a także
jeżeli posiadają inne uprawnienia wynikające z prze‑
pisów szczególnych, dzięki którym mogą wpływać na
faktyczne funkcjonowanie danego podmiotu. Istotne

artykuły
w tym zakresie jest to, że dany podmiot nie posia‑
da autonomii gospodarczej w stosunku do organów
szeroko rozumianego państwa18. Nota bene, pojęcie
przedsiębiorstwa publicznego, choć niezdefiniowa‑
ne, występuje w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Eu‑

ną funkcję w realizacji istotnych celów, takich jak
obrona narodowa, bezpieczeństwo publiczne czy też
ochrona środowiska. Nawet jeżeli zysk jest głównym
celem działania takiego podmiotu, to i tak w osta‑
tecznym rozrachunku musi on być przeznaczony na

Trybunał stanął w tej kwestii na stanowisku,
że przedsiębiorcy publiczni nie są adresatami
wolności i praw konstytucyjnych.
ropejskiej (art. 106 TFUE). Definicję zawiera jeden
z aktów prawa wtórnego, w którym kryterium funk‑
cjonalne obok majątkowego stanowi sposób dookre‑
ślenia przedsiębiorstwa publicznego19.
Warto również przywołać pogląd TK, zgodnie
z którym „działalność gospodarcza państwa różni
się (…) zasadniczo od działalności podmiotów pry‑
watnych. Obok tradycyjnej roli, jaką jest pozyskiwa‑
nie przychodów, pełni ona przede wszystkim waż‑
18 A. Szafrański, Przedsiębiorca publiczny…, dz. cyt., s. 90–102
(podrozdz. „Kryteria wyodrębnienia pojęcia przedsiębiorcy
publicznego”.
19 Definicję legalną przedsiębiorstwa publicznego, o którym mowa
w art. 106 TFUE, zawiera dyrektywa Komisji z 16 listopada
2006 r. 2006/111/WE w sprawie przejrzystości stosunków
finansowych między państwami członkowskimi a przedsię‑
biorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości
finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw. W art. 2
lit. b) sformułowano następującą definicję: „przedsiębiorstwa
publiczne” oznaczają każde przedsiębiorstwo, na które wła‑
dze publiczne mogą, bezpośrednio lub pośrednio, wywierać
dominujący wpływ z racji bycia jego właścicielem, posiadania
w nim udziału kapitałowego lub ze względu na zasady, które

realizację określonych celów publicznych”. O prze‑
znaczeniu zysku decyduje właściciel, czyli Skarb Pań‑
stwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
Trybunał po przedstawieniu swojego stanowiska
w sprawie legitymacji przedsiębiorców publicznych
do występowania ze skargą konstytucyjną, stwier‑
dził, że skarżąca – Polska Grupa Energetyczna SA
– w chwili składania wniosku była jednoosobową
spółką Skarbu Państwa. Zgodnie więc z kryterium
majątkowym nie przysługiwało jej prawo do złoże‑
nia skargi. Trybunał umorzył zatem postępowanie
ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.
Pogląd wyrażony przez Trybunał Konstytucyjny
jest zasadniczo powtórzeniem, ale też zdecydowa‑
nym potwierdzeniem jego linii orzeczniczej, którą
bodaj rozpoczęło orzeczenie TK z 2001 r. w sprawie
K 19/00. Linia ta nie jest jednak jednomyślna w łonie
samego trybunału. W omawianej sprawie SK 21/07
czterech sędziów TK złożyło zdania odrębne20.
Wśród wskazywanych w zdaniach odrębnych
uwag podkreślono między innymi okoliczność, że
Konstytucja RP nie wyróżnia kategorii przedsiębiorcy
publicznego, a więc nie można kategorii tej arbitral‑

nim rządzą. Dominujący wpływ ze strony władz publicznych za‑
kłada się wówczas, gdy władze te, pośrednio lub bezpośrednio,

20 W jednym ze zdań odrębnych (sędziego Piotra Tulei) nie kwe‑

w odniesieniu do przedsiębiorstwa: posiadają większą część

stionowano braku legitymacji przedsiębiorców publicznych

subskrybowanego kapitału przedsiębiorstwa lub kontrolują

do występowania ze skargą konstytucyjną, lecz podważano

większość głosów przypadających na akcje wyemitowane

kryterium funkcjonalne jako wyróżniające przedsiębiorcę

przez przedsiębiorstwa lub mogą mianować więcej niż poło‑

publicznego spośród innych przedsiębiorców. Pozostałe zda‑

wę członków organu administracyjnego, zarządzającego lub

nia odrębne złożyli sędziowie Andrzej Rzepliński, Sławomira

nadzorczego przedsiębiorstwa.

Wronkowska‑Jaśkiewicz oraz Marek Kotlinowski.
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nie tworzyć i pozbawiać jej prawa do złożenia skargi
konstytucyjnej. Ponadto zauważono, że przedsiębior‑
cy z kapitałem państwowym stanowią odrębne od
Skarbu Państwa podmioty, które funkcjonują na ryn‑
ku na tych samych zasadach co podmioty z kapitałem
prywatnym (np. płacą te same podatki). Wreszcie nie
bez znaczenia jest fakt, że spółki kapitałowe – jako
odrębne od swych akcjonariuszy podmioty – samo‑
dzielnie i niezależnie podejmują decyzje, co ma wy‑
raz prawny w osobistej odpowiedzialności członków

rynek, twierdzić, że jest inaczej. Decyzje polityczne
rządu o inwestowaniu w wydobycie gazu łupkowego,
o zakupie zagranicznych rafinerii, zakupie gazu za
granicą, budowie elektrowni atomowej przekłada‑
ją się na decyzje rynkowe przedsiębiorstw energe‑
tycznych pozostających w rękach Skarbu Państwa.
Przedsiębiorstwa energetyczne są związane z po‑
lityką państwa, co ma zresztą swój wyraz w doku‑
mencie rządowym zatytułowanym „Polityka ener‑
getyczna Polski do 2030 roku”21. Przyznanie zatem

Z przedstawionych argumentów – za i przeciw –
najbardziej ważkim wydaje się ten, który odwołuje
się do funkcji ochrony przyznawanej na podstawie
praw człowieka zawartych w Konstytucji RP.
zarządu za działania spółki. Nie powinno się zatem
utożsamiać akcjonariuszy ze spółką, a więc Skarbu
Państwa z utworzonymi przez niego podmiotami.
Z przedstawionych argumentów – za i przeciw –
najbardziej ważkim wydaje się ten, który odwołuje
się do funkcji ochrony przyznawanej na podstawie
praw człowieka zawartych w Konstytucji RP. Nie
tylko historycznie, ale także obecnie zagwaranto‑
wanie jednostce praw w konstytucji miało na celu
chronienie jej przed państwem. Danie jej zarazem
narzędzi prawnych (skargi konstytucyjnej) do ochro‑
ny tych praw. Ostatecznie to zatem człowiek, jego
godność – jako źródło tych praw – są chronione przed
nadużyciami władzy. Twierdzenie, że osoby prawne
bez względu na kapitał w nie zainwestowany są pod‑
miotami praw człowieka, zapoznaje tę podstawową
funkcję praw podstawowych, o której jest tu mowa.
Państwo do realizacji swoich celów posługuje się
różnymi jednostkami organizacyjnymi, w tym także
spółkami kapitałowymi. Część z nich wypełnia za‑
dania publiczne wprost określone w ustawie, część
zaś, prowadząc działalność gospodarczą, realizuje
strategiczne cele państwa. Energetyka jest tego naj‑
lepszym przykładem. Trudno zresztą, obserwując
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im prawa do złożenia skargi konstytucyjnej – jako
środka ochrony przed państwem, które je utworzyło
i ma wpływ na ich działalność za pomocą narzędzi
przewidzianych przez kodeks spółek handlowych –
wydaje się daleko odbiegać od celu, jaki ma ochrona
praw człowieka.
Podsumowując, należy zgodzić się z dotychcza‑
sową linią orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego
i żywić nadzieję, że mimo różnic zdań między sędzia‑
mi TK linia ta będzie miała potwierdzenie w kolej‑
nych orzeczeniach.

Wnioski i uwagi krytyczne
Sposób określenia w orzecznictwie TK zasad wy‑
stępowania z wnioskiem do Trybunału Konstytucyj‑
nego przez branżowe organizacje zawodowe energe‑
tyki nie budzi kontrowersji. Podsumowując wywody
Trybunału Konstytucyjnego, warto przypomnieć, że
21 Uchwała nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada
2009 r. w sprawie „Polityki energetycznej Polski do 2030 roku”,
http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5474D2C2‑2306‑42B0‑
B15A‑7D3E4E61D1D8/58593/uchwala.pdf (dostęp 12 sierpnia
2014 r.).

artykuły
co do zasady izby gospodarcze energetyki nie są le‑
gitymowane do składania wniosków (chyba że speł‑
niają kryteria uznania za organizację zawodową).
Branżowe organizacje zawodowe zrzeszające przed‑
stawicieli zawodów związanych z energetyką (naj‑
częściej jako stowarzyszenia) są natomiast legitymo‑
wane do występowania z wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego. Mogą one występować jedynie
w tych sprawach, w których kwestionowane przez
nie akty normatywne dotyczą spraw objętych ich
zakresem działania. Zakres działania branżowych
organizacji zawodowych nie może jednakże obejmo‑
wać spraw całego sektora energetycznego, lecz jedy‑
nie odnosić się bezpośrednio do praw i obowiązków
osób zrzeszonych w organizacji – osób fizycznych
przedstawicieli danego zawodu.

O wiele bardziej złożonym zagadnieniem – i za‑
razem ważkim z punktu widzenia praktyki – jest le‑
gitymacja skargowa przedsiębiorców publicznych.
Mimo kontrowersji zwycięża dotychczas wśród sę‑
dziów TK ta linia, zgodnie z którą przedsiębiorcom
publicznym nie przysługuje prawo do złożenia skar‑
gi konstytucyjnej. Podmioty te ze względu na zaan‑
gażowane w nie państwo nie są bowiem podmiota‑
mi praw i obowiązków, o których mówi Konstytucja
RP. Autor niniejszego artykułu ma nadzieję, że linia
ta zostanie przez Trybunał Konstytucyjny utrzyma‑
na, podobnie jak i dotychczasowy sposób określania
przedsiębiorców publicznych (przez zastosowanie
kryterium majątkowego i funkcjonalnego).
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Wychowanie do praw pacjenta
Education in Patient Rights

Błażej Kmieciak
Doktor nauk społecznych w zakresie
socjologii prawa (KUL), pedagog spe‑
cjalny (UŁ) oraz bioetyk (UKSW),

Patients’ rights are a special category of human rights, which transpire to be
applicable in exceptional situations. While interacting with medical personnel,
a patient ‘must typically disclose intimate private information about their own
life. Interestingly enough, it is also when discussing the workings of the healthcare
system that the issue of patients’ rights land under the light of serious examination. In recent times, opinions have surfaced according to which in the world of
medicine there can be seen a phenomenon of so‑called “disproportion of rights”
belonging to patients and staff, respectively. What is fervently emphasized in the
debates is a presumption that while the position of patients is most commonly
associated with the rights, the medical staff is depicted against the backdrop of
commitments and duties burdened upon them. Does this mean that patients do
not have any responsibilities? May intensified deliberations revolving around
the rights of the patient – while, intentionally or not, dodging the aspect of duties – lead to fostering a “demoralization through the law” phenomenon? Aside
from these fundamental issues, this text also strives to address a question of
responsible conduction of teaching patients’ rights.

asystent w Zakładzie Prawa Me‑
dycznego Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi, redaktor naczelny działu

Wprowadzenie

Bioetyka portalu Biotechnologia.pl,

Termin „prawa pacjenta” na
stałe zagościł w krajowej deba‑
cie odnoszącej się do problema‑
tyki ochrony zdrowia. Zgodnie
z wynikami badań i analiz spo‑
łecznych Polacy posiadają coraz
większą świadomość przysługu‑
jących im uprawnień, podczas
korzystania z pomocy eksperta
medycznego1. Podobny wniosek

były rzecznik praw pacjenta szpitala
psychiatrycznego, członek Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego oraz
Polskiego Towarzystwa Bioetyczne‑
go, autor publikacji z zakresu socjo‑
logii prawa, teorii prawa medyczne‑
go, bioetyki oraz praw człowieka

można wysnuć, obserwując sta‑
tystyki państwowych organów
specjalizujących się w udzielaniu
wsparcia osobom, których prawa
mogły być naruszone w trakcie
udzielania świadczeń zdrowot‑
nych 2. Analiza przekazów me‑
wiedza%20w%20Polsce.pdf (dostęp
8 lipca 2014 r.), s. 2–3.
2 Zob. np. dynamikę zmian liczby
spraw zgłaszanych do Biura Rzecz‑
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1 O. Wagner, Prawa pacjenta. Raport

nika Praw Pacjenta, www.bpp.gov.

z badania Capibus, http://w w w.

pl (dostęp 8 lipca 2014 r.): 2013 r. –

prawapacjenta.eu/var/media/File/

69 045; 2012 r. – 63 913; 2011 r. – 36 228;

Raport%20z%20badania_swiado‑

2010 r. – 28 735; oraz S. Szparkowska,

mosc%20praw%20pacjenta%20i%20

Skarg pacjentów ciągle przybywa,
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dialnych opisujących relacje pacjent–lekarz wskazuje
jednak, iż coraz częściej zaobserwować możemy na
tej linii wyraźny konflikt. Media poza przykładami
np. naruszeń praw osób leczonych w szpitalu dono‑
szą o pacjentach, którzy prezentują nieuzasadnioną
postawę roszczeniową, stosują wobec personelu me‑
dycznego przemoc fizyczną lub słowną oraz podej‑
mują działania w postaci zniesławienia danej osoby,
np. na portalach internetowych3. Podobne zjawiska
powodują, że coraz bardziej uzasadniona wydaje się
refleksja, czym w istocie są prawa pacjenta, jaka jest
ich relacja w stosunku do kluczowego w tym miej‑
scu pojęcia „prawa człowieka”, w tym prawa osoby
udzielającej świadczeń zdrowotnych.
Szczególny charakter spotkania, do jakiego docho‑
dzi pomiędzy lekarzem, pielęgniarką a osobą potrze‑
bującą, zmusza jednak do rozważenia, w jaki sposób

czynnikiem demoralizującym? Czy społeczno‑me‑
dialne przekazy, a nade wszystko sformułowania,
takie jak: „pacjent ma prawo”, „pacjent może ocze‑
kiwać”, „lekarz ma obowiązek”, nie doprowadzą do
stanu, w którym dojdzie do zaburzenia społecznego
ładu, jakże istotnego w szeroko rozumianym syste‑
mie opieki zdrowotnej4?

Prawa pacjenta a prawa człowieka
Termin „prawa człowieka” jest w pewnym sensie
określeniem niejednoznacznym. Autorzy badający to
zjawisko często odnoszą się do całkowicie różnych
problemów, zjawisk czy zagadnień. Przedstawia‑
jąc zakres znaczeniowy tego pojęcia z perspektywy
ogólnej, warto przywołać definicję Marka Piecho‑
wiaka. Określa on prawa człowieka jako „zespół
praw podmiotowych wynikających z przyrodzonej

Do istoty praw człowieka należy to, że są
niezależne od władzy państwowej – nie są przez
nią ani nadawane, ani nie mogą być odbierane.
w czasach dzisiejszych budować kulturę praw pacjen‑
ta, w jaki sposób przygotowywać go do odpowie‑
dzialnego „zarządzania” owymi prawami. Innymi
słowy należałoby zastanowić się: Czy współczesne
społeczeństwo możemy wychować do praw pacjen‑
ta? Czy wspomniany proces wychowawczy powinien
dotyczyć wyłącznie przyszłych specjalistów świad‑
czących pomoc medyczną, czy też również samych
pacjentów? Co, jeśli jednak działanie to się nie po‑
wiedzie? Czy ustawowo uregulowane uprawnienia
osoby leczonej mogą w podobnej sytuacji stać się

i niezbywalnej godności człowieka, których celem
jest rozwój osoby ludzkiej”, dodając, że: „[d]o istoty
praw człowieka należy to, że są niezależne od wła‑
dzy państwowej – nie są przez nią ani nadawane, ani
nie mogą być odbierane. Przywoływane są jako uza‑
sadnienie sprzeciwu wobec władzy, przede wszyst‑
kim władzy publicznej (państwowej), także tej le‑
gitymowanej demokratycznie: pojmowane są jako
granice, których nie wolno przekraczać także w imię
woli większości. Jednocześnie formułowany jest pod
adresem władzy publicznej postulat, aby chroniła
prawa człowieka i była ich gwarantem”5. Z kolei te‑

„Rzeczpospolita”, www.rp.pl/artykul/431756.html?print=tak
(dostęp 8 lipca 2014 r.).
3 J. Solska, Wrednypacjent.pl „Polityka”, 2014, nr 15 (2953), s. 36–
38; K. Ogiolda, Opolscy lekarze chcą swojego rzecznika praw,

4 B. Kmieciak, Rzecznik praw pacjenta szpitala psychiatrycznego
jako strażnik ładu społecznego (w:) E. Moczuk, B. Sagan (red.),
III Forum Socjologów Prawa, Rzeszów 2010, s. 224–256.

„Nowa Trybuna Opolska” z 30 stycznia 2010 r, http://www.nto.

5 M. Piechowiak, Prawa człowieka (hasło encyklopedyczne) w:

pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100130/REGION/645466771

Powszechna encyklopedia filozofii, http://www.ptta.pl/pef/

(dostęp 8 lipca 2014 r.).

index.php?id=hasla_p&lang=pl (dostęp 15 czerwca 2012 r.).
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oretyk prawa Wiktor Osiatyński podkreśla, że pra‑
wa człowieka stanowią nade wszystko zobowiąza‑
nie moralne państwa, co wynika z tego, iż władza
państwowa posiada charakter ograniczony, a prawa
człowieka są w swej istocie przyrodzone, niezbywal‑
ne oraz powszechne, a wiec przynależne każdemu
człowiekowi6. Autor zauważa, iż owa powszechność
wynika z wyjątkowego statusu człowieka jako oso‑
by – prawa przysługują mu wyłącznie dlatego, że jest
człowiekiem. Tym samym stanu tego nie mogą zmie‑
nić żadne akty prawa pozytywnego. Podstawowymi
„elementami tej koncepcji są także: na płaszczyźnie
struktury praw – uznanie ich współzależności i in‑
tegralności w antropologii – uznanie wyjątkowego
statusu bytowego człowieka, jego autoteliczności,
rozumności, wolności, i posiadania przez niego su‑
mienia oraz równości godności wszystkich ludzi” –
konkluduje M. Piechowiak7. Chcąc uzupełnić prezen‑
towane rozważania, należy także przytoczyć pogląd
Wojciecha Bołoza, który uważa, że prawa człowieka
stanowią „tytuł lub rację, dla których państwo i inni
współobywatele winni nam są określone formy re‑
spektu i zachowania wobec nas”8.
Przechodząc w tym miejscu na grunt praw pa‑
cjenta, postrzeganych jako swoista kategoria praw
człowieka”9, warto zwrócić uwagę na analizę przed‑
stawioną przez Jędrzeja Bujnego. Autor ten zwra‑
ca uwagę, że problematyka zdrowia w kontekście
praw człowieka zaczęła być rozpatrywana stosun‑
kowo późno. Poza aspektem dostępu do świadczeń
zdrowotnych czy też zagadnieniem tortur kwestie
te rzadko ukazywane były na wspólnej płaszczyź‑
nie. Bujny, powołując się na anglojęzyczną literatu‑

rę przedmiotu, stwierdza, że zagadnienia zdrowia
i praw człowieka winny być analizowane nie na jed‑
nej, lecz na trzech płaszczyznach. W tym miejscu, dla
ukazania złożoności tematu, warto krótko przedsta‑
wić spostrzeżenia autora10.
Pierwsza z zaproponowanych przez J. Bujnego
płaszczyzn związana jest z wpływem polityki zdro‑
wotnej na prawa określonych osób. Wpływ ten może
być zarówno pozytywny, jak i negatywny. Przede
wszystkim chodzi o zjawisko powiązania praktyk
dyskryminacyjnych z dostępem do świadczeń me‑
dycznych – autor zwraca jednak uwagę, że w tym
kontekście można również ukazywać korelację po‑
między procedurą gromadzenia danych sensytyw‑
nych (wrażliwych, dotyczących m.in. zdrowia) a pra‑
wem pacjenta do zachowania prywatności11. „Druga
płaszczyzna oparta jest na założeniu, że przypadki
łamania praw człowieka mają wpływ na dziedzinę
zdrowia. Najbardziej typowym przykładem w tej
kwestii są ciężkie naruszenia praw człowieka, jak
tortury czy przetrzymywanie więźniów w niehuma‑
nitarnych warunkach”12. Z kolei trzecia płaszczyzna
wiąże kwestie praw i wolności osobistych z doświad‑
czeniem zdrowia. Zgodnie z tym ujęciem prawdzi‑
wy rozwój i „udoskonalenie stanu ludzkiej pomyśl‑
ności” możliwe są jedynie wówczas, gdy idea praw
człowieka powiązana zostanie z należną każdemu
troską o odpowiedni poziom zdrowia13. Przykładem
niedostrzegania braku tego związku jest zdaniem
Bujnego np. zjawisko pandemii AIDS. Oto bowiem
„brak szacunku dla praw człowieka i godności jed‑
nostki bądź grup społecznych objawiający się dyskry‑

6 W. Osiatyński, Wprowadzenie do praw człowieka, http://www.

11 Odnosząc się w tym miejscu do rzeczywistości polskiej, warto

hfhrpol.waw.pl/pliki/WOsiatynski_HistIFilo.pdf (dostęp

zwrócić uwagę, że art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

15 czerwca 2012 r.).

o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn.

10 J. Bujny, Prawa pacjenta…, dz. cyt., s. 35.

7 M. Piechowiak, Pojęcie praw człowieka (w:) L. Wiśniewski (red.),

zm.) stanowi: „Zabrania się przetwarzania danych ujawnia‑

Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa

jących pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,

1997, s. 7, cyt. za: Bujny, Prawa pacjenta – między autonomią

przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyzna‑

a paternalizmem, Warszawa 2007, s. 34.

niową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie

8 W. Bołoz, Bioetyka i prawa człowieka, Warszawa 2006, s. 38.

zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksual‑

9 Pojęcie zaczerpnięte z M. Paszkowska, Prawa pacjenta jako

nym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu

swoista kategoria praw człowieka, praca doktorska (w:) Na‑

i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych

uka Polska (portal internetowy), http://nauka‑polska.pl/

w postępowaniu sądowym lub administracyjnym”.

dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&obje

12 J. Bujny, Prawa pacjenta…, dz. cyt., s. 35.

ctId=22389 (dostęp 8 lipca 2014 r.).

13 Tamże.
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minacją, marginalizacją, stygmatyzacją zwiększa ich
podatność na zakażenie wirusem HIV”14.
W tym miejscu należy także zwrócić uwagę, że
pojęcie praw pacjenta zawsze odnosi się do praw
człowieka w kontekście funkcjonowania danej in‑
stytucji, będącej częścią ogólnie pojętego systemu
ochrony zdrowia. Relacja ta, co istotne, nie odnosi
się jedynie do bezosobowej organizacji formalnej

rakteryzował Jacek Sobczak, który pisze: „Pacjent,
z natury rzeczy, znajduje się wobec lekarza w sytuacji
mało komfortowej, w której trudno mówić o partner‑
stwie czy chociażby tylko równowadze stron takie‑
go stosunku. Wydaje się być w położeniu znacznie
gorszym niż petent wobec urzędnika. Jest nie tyle
podmiotem, co przedmiotem działań lekarza, czę‑
sto w oczach znacznej grupy przedstawicieli świata

Pojęcie praw pacjenta zawsze odnosi się do
praw człowieka w kontekście funkcjonowania
danej instytucji, będącej częścią ogólnie
pojętego systemu ochrony zdrowia.
(np. szpitala). Sformułować można tezę, iż ze zjawi‑
skiem tym mamy do czynienia najczęściej w sytuacji
nawiązywania kontaktu przez osobę chorą z przed‑
stawicielem zawodu medycznego. Urszula Drozdow‑
ska, analizując zależność pomiędzy prawami pacjen‑
ta a prawami człowieka, zwraca uwagę, że pomimo
pojawiającej się w literaturze przedmiotu wyraźnej
krytyki wydzielania kolejnych grup praw, istnieje
poważne uzasadnienie dla podobnych działań. Ba‑
daczka wskazuje, że prawa pacjenta odnoszą się do
rzeczywistości całkowicie unikalnej, z którą wiąże
się niesymetryczność w ramach układu pacjent – per‑
sonel medyczny. Z jednej strony przyczyną tego jest
dynamiczny postęp techniki, a z drugiej – skompli‑
kowany system wymagań administracyjno‑biuro‑
kratycznych. Zarówno pierwszy, jak i drugi element
powodują powolne oddalanie się personelu medycz‑
nego od pacjentów – w rozumieniu rozluźniania re‑
lacji interpersonalnej. Ponadto stan ten wpływa na
kształtowanie się instytucji medycznych coraz bar‑
dziej odhumanizowanych, w których najistotniej‑
szym z działań jest np. wypełnianie zobowiązań
kontraktowych 15 . Asymetryczność ciekawie scha‑

medycznego nie jest nawet człowiekiem, tylko przy‑
padkiem, który o tyle godny jest zainteresowania,
o ile wart jest obserwacji, poszerza wiedzę badają‑
cego, stosującego terapię czy operującego. Człowiek
znajdujący się w niezbyt wygodnym położeniu pa‑
cjenta gotów jest wiele znieść i wycierpieć, byle tyl‑
ko uzyskać ulgę, pozbyć się bólu, potwierdzić to, że
jest zdrowy, a jego obawy i podejrzenia co do stanu
zdrowia były bezpodstawne”16.
Marcin Śliwka, nawiązując w swoich rozwa‑
żaniach do poruszanego tu zagadnienia, zwra‑
ca uwagę, że ów brak symetrii powoduje, iż na
„świadczeniodawcy jako na podmiocie zawodowo
sprawującym opiekę zdrowotną powinny spoczy‑
wać obowiązki będące refleksem praw pacjenta
i praw człowieka”17. W tym miejscu należy bowiem
zwrócić uwagę, że tuż po II wojnie światowej pra‑
wa osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych
analizowane były jedynie w oparciu o tzw. ogólny
standard praw człowieka. Dopiero takie działania
jak osądzenie w Norymberdze nazistowskich leka‑
prawne ochrony zdrowia, Białystok 2006, s. 53.
16 J. Sobczak, Godność pacjenta, „Medyczna Wokanda” 2009,

14 Tamże.
15 U. Drozdowska, Cywilnoprawna ochrona praw pacjenta w usta‑
wodawstwie polskim (w:) A. Górski, P. Dzienis (red.), Regulacje

nr 1, s. 31.
17 M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnopo‑
równawczym, wyd. 2, Toruń 2010, s. 27.
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rzy oraz niespotykany dotąd w historii rozwój wie‑
dzy biomedycznej wymusiły opracowanie szczegó‑
łowych zapisów prawnych, które zagwarantować
miały stosowne standardy ochrony praw pacjentów18.
Co więcej, owo „uszczegółowienie praw” wynika tak‑
że z coraz bardziej powszechnego w ostatnim czasie
traktowania pacjenta jak klienta, konsumenta czy
świadczeniobiorcę określonych usług. W tym sensie
można mówić o pojawieniu się nowych, niespotyka‑
nych dotąd w świecie praw człowieka zjawisk. Z jed‑
nej bowiem strony pacjent traktowany jest jako osoba
cierpiąca, potrzebująca fachowej wiedzy i wsparcia,
z drugiej zaś – relacja pomiędzy leczonym a leczącym
może przybrać postać kontraktu, w którym wszelkie
zobowiązania znane są stronom przed jego podpisa‑
niem; w tym wypadku będzie chodziło o podpisanie
umowy na świadczenie usług leczniczych. Zjawisko
to prowadzi do stanu, w którym coraz częściej obser‑
wujemy w medycynie nie tyle wertykalne, ile hory‑
zontalne funkcjonowanie praw pacjenta i praw czło‑
wieka. Świadczenie usług medycznych coraz częściej
przybiera postać realizacji transakcji handlowej po‑
między pacjentem a specjalistą (jedną osobą czy
grupą osób świadczących prywatne usługi), zajmu‑
jącym w tym układzie miejsce instytucji państwowej
(państwowego zakładu opieki zdrowotnej). Z oczy‑
wistych zatem względów tendencja do powstawania
partnerskich relacji (pacjent i lekarz jako partnerzy)
doprowadziła do tego, że coraz częściej czynności,
o których wspominają przepisy prawa medycznego,
przebiegają na płaszczyźnie horyzontalnej19.
18 Tamże.
19 Zob. M. Śliwka, Prawa pacjenta…, dz. cyt., s. 24. Szeroko
problematykę postrzegania praw człowieka z perspektywy

Dorota Karkowska, odnosząc się do prezentowanej
materii, podkreśla, że nie wszystkie prawa pacjenta
mają charakter bezwzględny oraz absolutny. Autor‑
ka zauważa, że takie prawa, jak prawo do wyrażenia
zgody na zabieg leczniczy (bądź sprzeciwu wobec
zabiegu), obowiązek poszanowania godności oraz
intymności pacjenta, a także prawo do umierania
w spokoju, mają charakter niezbywalny i bezwzględ‑
ny, czego nie można powiedzieć o takich uprawnie‑
niach, jak prawo do świadczeń zdrowotnych odpo‑
wiadających aktualnemu stanowi wiedzy medycznej
czy też prawo do ustalenia kolejności przyjęć pacjen‑
tów w chwili wystąpienia określonego utrudnienia
w dostępie do omawianych usług. Przywołane prawa
nie odnoszą się w tym ujęciu bezpośrednio do dóbr
osobistych (zdrowie, integralność osobista, wolność
itd.) chronionych zapisami prawa cywilnego, lecz
w istocie z nich wynikają20. Podążając tym tropem,
warto zwrócić uwagę na ciekawą refleksję autorki,
która zaznacza, iż w chwili obecnej można wyodręb‑
nić dwie kategorie praw pacjenta.
Prawa należące do pierwszej kategorii określają
obowiązek państwa do zapewnienia dostępu do od‑
powiedniego poziomu opieki medycznej, zatem są to
prawa o specyfice socjalnej: „Celem tych praw jest
likwidacja wszelkich dyskryminacji i barier dostęp‑
ności świadczeń zdrowotnych”21. Do drugiej katego‑
rii praw, w istocie praw uszczegóławiających prawa
człowieka, należą te, których celem jest stworzenie
takiej sytuacji, w której pacjent będzie traktowa‑
ny jako podmiot, a nie przedmiot działań medycz‑
nych 22. W tym miejscu odwołujemy się do impera‑
tywno‑atrybutywnego charakteru działania normy
prawnej. Z jednej strony prawo daje pacjentowi moż‑

stosunków horyzontalnych analizuje W. Osiatyński, który
zwraca uwagę, że „coraz trudniej też chronić czyjeś prawa

pomocą stosownych przepisów, regulujących poszczególne

łamane przez megakorporacje, monopole i różne instytucje

sfery życia społecznego, albowiem złożoność relacji, w jakich

użyteczności publicznej”. W jego ujęciu analiza problemu

jednostka zmuszona jest „występować”, powoduje, iż w chwili

ma wyraźnie krytyczny charakter. Autor zwraca uwagę,

doświadczania szkody, określonej niesprawiedliwości, posia‑

że idea praw człowieka z założenia odwołuje się do relacji

da ona prawo wymagania od państwa (relacja wertykalna)

pomiędzy jednostką a państwem. Gwarancje wynikające

stworzenia istotnych legislacyjnych gwarancji (odwołanie do

z zapisów chroniących prawa i wolności mają wyposażyć

zasady pomocniczości). Więcej na ten temat zob. W. Osiatyń‑

jednostkę w odpowiednie narzędzia do obrony jej interesów

ski, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011, s. 305–308.

w kontakcie np. z urzędniczą machiną danego kraju. Zdaniem

20 D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2004, s. 35–36.

Osiatyńskiego na państwie ciąży obowiązek, by pojawiające

21 Tamże, s. 40.

się pomiędzy jednostkami spory mogły zostać rozwiązane za

22 Tamże.
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liwość występowania z roszczeniem, z drugiej strony
określona norma zobowiązuje państwo do podjęcia
odpowiednich działań. Prezentowane zagadnienia
bardzo ciekawie ujmuje w swojej analizie Aleksan‑
dra Fryś. Badaczka pisze: „Posiadanie przez człowie‑
ka praw oznacza, że może on wymagać od innych
osób konkretnych zachowań lub zaniechań, a zatem
inne podmioty, z którymi ma on do czynienia, mają
wobec niego obowiązki należnego zachowania się.
Przyznanie więc komuś praw zakłada jednocześnie
istnienie obowiązków ciążących na drugiej osobie
lub osobach. Nie oznacza to jednak funkcjonowania
tej zależności w drugą stronę, czyli o ile prawa gene‑
rują obowiązki, to obowiązki nie wyznaczają praw,
np. pacjent ma prawo do poszanowania intymno‑
ści, co dla personelu medycznego oznacza obowią‑
zek zadbania o odpowiednie warunki udzielania
świadczeń zdrowotnych”23. Choć warto zaznaczyć,
że druga z wymienionych kategorii odwołuje się do
pewnych uprawnień, które wynikają nie tylko z racji
przyrodzonych i niezbywalnych praw człowieka, ale
kierują nas także w stronę węższej rzeczywistości –
występowania w roli pacjenta24.
Przedstawiając spostrzeżenia przy wołanej
uprzednio D. Karkowskiej, nie można pominąć za‑
akcentowania przez autorkę faktu istnienia obecnie
tzw. dwóch funkcji praw człowieka, odnoszących się
bezpośrednio do codziennej pracy osób reprezentują‑
cych zawody medyczne. W pierwszym rzędzie nale‑
ży zwrócić uwagę, że prawa pacjenta tworzą pewien
spodziewany standard postępowania wobec osoby
chorej. Po drugie zaś prawa te są dla personelu swo‑
istym drogowskazem postępowania w sytuacjach
konfliktowych25. Ów drogowskaz zdaje się być szcze‑
gólnie istotny w sytuacji, którą poniekąd można od
pewnego czasu zaobserwować, tj. sytuacji swego ro‑
dzaju kryzysu praw pacjenta. Stan ten zdiagnozował
m.in. Janusz Kochanowski, rzecznik praw obywatel‑
skich V kadencji, który zauważył, że „zapewnienie
prawa do ochrony zdrowia i rzeczywistego dostępu
ubezpieczonych do świadczeń medycznych, a tak‑

że respektowanie praw pacjentów korzystających
z tych świadczeń, winny być traktowane w dysku‑
sjach dotyczących oceny sytuacji w ochronie zdro‑
wia oraz potrzeby reform jako cel podstawowy po‑
dejmowanych działań. Trudno oprzeć się natomiast
wrażeniu, że pacjent oraz jego prawa wypierane są
na margines przez problematykę stricte ekonomiczną
i organizacyjną”26.

Wychowanie do prawa w ujęciu
Franciszka Janusza Mazurka
Oceniając prawa pacjenta z perspektywy społecz‑
nej, dojść można do wniosku, że są one „zjawiskiem”
o dynamicznym charakterze. Coraz liczniejsza grupa
ustaw medycznych, mających na celu uregulowanie
relacji pomiędzy pacjentem a przedstawicielem za‑
wodu medycznego, powoduje, iż w ostatnim czasie
obserwujemy niespotykane do tej pory zjawiska, ta‑
kie, jak występowanie agresji pacjentów, kierowanej
głównie wobec lekarzy, tworzenie kolejnych instytu‑
cji ochrony praw pacjenta, powoływanie rzeczników
praw lekarzy, silna komercjalizacja usług medycz‑
nych, dominacja roli świadczeniodawcy oraz świad‑
czeniobiorcy w procesie udzielania wsparcia medycz‑
nego (a nie lekarza oraz pacjenta)27 itd. Wszystko to
prowokuje, by zadać pytanie: czy pacjenci oraz per‑
sonel medyczny są należycie przygotowani do nawią‑
zania ze sobą kontaktu interpersonalnego?
W opinii Leona Petrażyckiego, twórcy polskiej
szkoły socjologii prawa, wychowawcze działanie
normy prawnej odgrywa znacznie istotniejszą rolę
niż jej funkcja motywacyjna. Myśl Petrażyckiego do‑
prowadziła do narodzin terminu „pedagogika praw‑
na”. Andrzej Kojder w studium poświęconym temu
autorowi zwraca uwagę, że odpowiedzialna polityka
prawa powinna być w istocie pedagogiką wykorzy‑
stującą narzędzia prawne. Tym samym podkreśla,
26 J. Kochanowski, Wprowadzenie (wypowiedź Rzecznika Praw
Obywatelskich na konferencji Rzecznika Ubezpieczonych
„Prawa pacjenta w systemie ubezpieczeń zdrowotnych”, War‑
szawa, 4 czerwca 2008 r.), s. 3.

23 A. Fryś, Wybrane prawa pacjenta nieprzytomnego, „Anestezjo‑
logia i Ratownictwo” 2009, nr 3, s. 365.

27 Mowa o pojawieniu się dominującego obecnie nazewnictwa,
odnoszącego się nie do misji udzielania pomocy osobie chorej,

24 D. Karkowska, Prawa pacjenta…, dz. cyt., s. 41.

ale bezpośrednio ukazującego coraz bardziej dominującą

25 Tamże.

relację kontraktową pomiędzy chorym a lekarzem.
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że przywołane powyżej motywacyjne działanie pra‑
wa odnosi się najczęściej do zjawisk teraźniejszych,
a jego wychowawczy charakter kieruje nas w stronę
realnej, istotnej dla danej społeczności przyszłości28 .

kładem może być np. sytuacja, kiedy urzędnik zatra‑
ca swój zawodowy etos, a podstawowym celem jego
działania nie jest już służba i dbanie o wspólne dobro,
lecz pragnienie zaspokojenia własnych interesów30.

W obecnych czasach dominuje postawa, którą
określić można mianem „demoralizacji prawem”.
Zagadnienia wychowania do praw człowieka
w dalszym ciągu zajmują w literaturze przedmiotu
niewiele miejsca29. Dogłębną analizę tej problematy‑
ki przedstawił badacz specjalizujący się w tematyce
praw człowieka, ks. prof. F. J. Mazurek.
W ocenie F.J. Mazurka zagadnienia „pedagogiki
praw człowieka” w pierwszej kolejności dotyczą po‑
trzeby wychowania prawno‑moralnego osób, którym
powierzona została władza. W ocenie autora nie wy‑
starczy sama świadomości istnienia praw. Dana jed‑
nostka musi przejawiać wyraźną wolę ich respek‑
towania. Mazurek zaznacza, że żadna instytucja,
rozumiana jako struktura społeczno‑gospodarcza,
nie działa samoistnie. Tym samym aktywność, np.
konkretnego urzędu, można rozpatrywać wyłącz‑
nie poprzez aktywność konkretnego człowieka. To
jedynie człowiek funkcjonujący w instytucji może
ją przemienić – na drodze przemiany własnej oso‑
by. W przeciwnym razie każda organizacyjna forma
działania z czasem przybrać może postać struktury
solidnie zorganizowanej, ale nade wszystko nieczułej
na los człowieka. Pamiętać w tym miejscu należy, że
instytucje mogą być wykorzystywane przez człowie‑
ka zarówno do budowania kultury praw człowieka,
jak i do tych praw „sprawniejszego” łamania. Przy‑

Prezentowane poglądy kierują nas w stronę psycholo‑
gicznego podejścia do prawa. Franciszek J. Mazurek
zauważa, że kształtując świadomość praw człowie‑
ka31, nie można ograniczyć się jedynie do tworzenia
formalnych organizacji. Wydaje się również, iż zmia‑
na nie nastąpi wyłącznie dzięki edukacji w powyż‑
szym zakresie, lecz pojawić się tutaj musi element
modyfikacji „w psychice jednostki. Sama zmiana
struktur i tworzenie różnych instytucji, aczkolwiek
są konieczne, nie wpłynie na poprawę korzystania
z praw człowieka bez zmiany mentalności i postaw
ludzkich”32. Zdaniem autora wszelkie formy naruszeń
praw człowieka wynikają z szerzenia się egoizmu,
który powstrzymany być może poprzez „rozwój kul‑
tury moralnej jednostek i społeczeństw”33.
Istotnym elementem owego rozwoju jest nie tylko
kształtowanie społecznej świadomości przynależ‑
nych jednostce praw, ale również ciążących na niej
obowiązków, które są immanentną częścią idei praw
człowieka. Zdaniem Mazurka w obecnych czasach
dominuje postawa, którą określić można mianem
„demoralizacji prawem”. Przejawia się ona w przy‑
zwoleniu na kształtowanie świadomości przynależ‑
nych człowiekowi uprawnień – bez koniecznej pa‑
mięci o ciążących na nim zobowiązaniach. Autor
słusznie wskazuje, że „nie każde wychowanie pro‑

28 A. Kojder, Godność i siła prawa, Warszawa 1995, s. 116.
29 Aczkolwiek pozytywnym przejawem zainteresowania świata
nauki tym problemem i korelacją pomiędzy prawem a peda‑

30 F. J. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Koś‑
cioła, Lublin 1991, s. 242.

gogiką było zorganizowanie w grudniu 2012 r. w Krakowie

31 Wydaje się, że zagadnienia te można w pełni odnieść do prob‑

Międzynarodowego Kongresu w całości poświęconego prob‑

lematyki praw pacjenta, stanowiących „swoistą kategorię praw

lemowi edukacji w zakresie praw człowieka, zob. 3th Interna‑

człowieka”.

tional Conference on Human Right Education, Cracow, 6–10

32 F.J. Mazurek, Prawa człowieka…, dz. cyt., s. 243.

December 2012, www.hre2012.uj.edu.pl (dostęp 1 lipca 2013 r.).

33 Tamże.
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wadzi do przestrzegania praw człowieka. Naruszanie
praw człowieka ma swoje korzenie między innymi
w wychowaniu na zasadach liberalizmu, w ukie‑
runkowaniu człowieka na konsumpcyjny styl życia,
w eksponowaniu uprawnień z pominięciem ciążą‑
cych obowiązków”34. Tym samym zagadnienie wy‑
chowania do praw człowieka odnosi się nie tylko do
przestrzeni międzynarodowej lub nawet krajowej.
W sposób bezpośredni powiązane jest ono z istnieją‑
cymi także wewnątrz konkretnej rodziny relacjami.
Mazurek zaznacza bowiem, że w analizie zjawiska
łamania praw człowieka, przy słusznym uwzględnia‑
niu perspektywy wertykalnej, nie można pominąć
odniesienia horyzontalnego35.
Autor dzieła Prawa człowieka w nauczaniu społecz‑
nym Kościoła, analizując omawiane zjawisko pedago‑
giczno‑prawne, zdecydował się wskazać realne zagro‑
żenia, jakie występują w obszarze szacunku dla praw
osoby ludzkiej. Mazurek stwierdza mianowicie, że
„[p]oszanowaniu praw człowieka nie sprzyja wycho‑
wanie oparte na takiej hierarchii wartości, w której
kapitał stoi przed osobą ludzką, wartości materialne
przed duchowymi, technika przed etyką, zasada zysku
przed zasadą sprawiedliwości”36. Owa diagnoza nie
pozostaje jednak bez konkretnej propozycji terapeu‑
tycznej, autor zwraca bowiem uwagę, że prawdziwe
wychowanie do praw człowieka polega na ustawicz‑
nym kształtowaniu szacunku do drugiej osoby, jako do
istoty posiadającej pełnię praw. Inny człowiek winien
być traktowany jak brat. Dopiero wówczas pojawić się
może prawdziwy szacunek, sprzyjający przemianie
wewnętrznej człowieka. Owocem owego wychowania
winno być pojawienie się zmysłu krytycznego, diag‑
nozującego, co w sposób realny przyczynić się może
do zniszczenia człowieka, czyli zmysłu, który opierać
się będzie na poszukiwaniu prawdy. Tylko wówczas
człowiek potrafił będzie umiejętnie korzystać z przy‑
należnego mu prawa do wolności, rozumianego nie
jako anarchistyczne czynienie wszystkiego, czego za‑
pragnie, ale jako podejmowanie działań z pełną świa‑
domością ponoszonej odpowiedzialności37.

Za niezwykle ciekawe dla dalszej analizy należy
uznać spostrzeżenie, jakiego dokonał F.J. Mazurek,
iż praw człowieka nie można traktować jako jedy‑
nego istniejącego obecnie gwaranta szacunku dla
ludzkiej godności. Autor słusznie podkreśla, że cały
czas spotkać można plemiona afrykańskie, które za‑
pewniają dużo lepsze traktowanie osobom starszym
niż np. kraje szczycące się podpisaniem kolejnych
deklaracji czy konwencji. Być może odpowiedzią na
nasuwające się w tym miejscu pytanie, dlaczego do‑
chodzi do wypaczenia idei praw człowieka, będzie
stwierdzenie, iż wiąże się to z obecnym dzisiaj dyk‑
tatem uprawnień, których realizacji jednostka coraz
częściej oczekuje, zapominając o roli przebaczenia
oraz pojednania. Pojawienie się powyższych warto‑
ści zawsze powiązane jest z dopuszczeniem miłości
społecznej do promowanej koncepcji wychowania do
praw człowieka. Trafnym jest bowiem spostrzeżenie,
że głód, bieda oraz cierpienie ludzkości wynikają nie
tyle z nieposiadania odpowiedniej techniki, ile ra‑
czej z nadal dominującego egoizmu, który przełamać
może swoisty „dyktat miłości społecznej”, opartej na
dialogu rodzącym wzajemne zaufanie. Ów dialog nie
oznacza jednak w istocie niczego więcej niż przyjęcie
w trakcie rozmowy z drugą osobą postawy szacunku,
wystrzegającej się jednostronnej krytyki, złośliwego
języka, wyszydzania oraz ironii38.

Obowiązki pacjenta
Tak jak wspomniano we wstępie do proponowa‑
nych rozważań, coraz częściej zdarza się, że zarze‑
wiem konfliktu na linii pacjent – ekspert medyczny
jest nie tyle niestosowne zachowanie personelu, np.
pielęgniarki czy też lekarza łamiących prawa pacjen‑
ta, ile raczej agresja występująca po stronie same‑
go świadczeniobiorcy usług medycznych 39. W tym
miejscu może pojawić się naturalne pytanie: czy
w dzisiejszym świecie przepisów prawno‑medycz‑
nych pacjenci posiadają wyłącznie prawa, a personel
obowiązki? Być może pacjent posiada jednak okre‑
38 Tamże, s. 247.

34 Tamże. s. 244.

39 Zob. także M. Paszkowska, Agresja pacjentów jako problem

35 Tamże.

w pracy lekarzy, Wolters Kluwer Business (portal internetowy),

36 Tamże, s. 245.

http://www.bhp.abc.com.pl/czytaj/‑/artykul/agresja‑pacjen‑

37 Tamże, s. 246.

tow‑jako‑problem‑w‑pracy‑lekarzy (dostęp 21 lutego 2013 r.).
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ślone zobowiązania w kontakcie z innym pacjentem,
a przede wszystkim z personelem? Jeśli jednak uzna‑
my, że pojawienie się praw pacjenta z natury rzeczy
implikuje obecność obowiązków, to nadal aktualnym
będzie pytanie o źródła, z których personel medycz‑
ny może czerpać wzorce rozwiązywania trudnych
sytuacji, do jakich należy doświadczanie przemocy
psychicznej bądź fizycznej ze strony pacjentów.
W tym miejscu warto odnieść się do instytucji peł‑
nomocników40. Czy przywołani specjaliści mają istot‑
ny wpływ na sytuację panującą w szpitalu bądź na
oddziale. Rzecznik czy też pełnomocnik praw pacjen‑
ta, realizując swoje obowiązki, ma możliwość kształ‑
towania odpowiednich postaw w stosunku do norm
prawnych. Z całą pewnością dysponuje on również
narzędziami wspomagającymi personel medyczny
w procesie terapeutycznym. Czy jednak przy zało‑
żeniu dużej siły oddziaływania owego rzecznika
można uznać, iż nieumiejętne informowanie przez
niego o obowiązujących prawach powodować może
wzrost roszczeniowości ze strony osób chorych oraz
ich rodzin? Być może także w tym przypadku zaob‑
serwować można zjawisko, które określa się mianem
demoralizacji prawami pacjenta? Przed dalszą anali‑
zą warto przywołać szczególnie cenne w tym kontek‑
ście słowa L. Petrażyckiego, który wskazał, że „prawo
może mieć wpływ ujemny na moralność, może ludzi
demoralizować, może swymi nierozumnymi posta‑
nowieniami szerzyć zarazę moralną i degenerację”41.
40 Zob. B. Łoza, R. Wójcik, Rzecznik praw pacjenta szpitala
psychiatrycznego: nowe doświadczenia, stare błędy, „Neuro‑
psychiatria. Przegląd Kliniczny” 2010, nr 1, s. 38. Zob. także
Pełnomocnik ds. Pacjenta, http://www.dzieciatkajezus.pl/
index.php?option=com_content&task=view&id=51&Item

Rzecznicy oraz pełnomocnicy mają możliwość
oddziaływania zarówno terapeutycznie, jak i an‑
tyterapeutycznie na osobę zgłaszającą się z prośbą
o wsparcie. Jest jednak również bardzo prawdopo‑
dobne, iż rzecznik informujący jedynie o prawach,
bezrefleksyjnie nawołujący do walki o nie, np. o pra‑
wo wyjście ze szpitala, nie tylko przyczynić może
się do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, ale tak‑
że wpłynąć na ukształtowanie się postawy, którą
obrazowo przedstawia zwrot „nasze prawa – wa‑
sze obowiązki”42. Ponadto dojść może do sytuacji,
w której pacjenci będą „straszyć rzecznikiem”, pró‑
bując w ten sposób uzyskać konkretne przywileje.
Oczywiste jest, iż podobny, negatywny scenariusz
wystąpić może jedynie w sytuacji skumulowania
określonych zjawisk, takich jak stan pacjenta, jego
temperament, warunki lokalowe szpitala, sposób
traktowania przez personel, motywacja do wylecze‑
nia itd. Faktem jest jednak, że dynamiczny wzrost
liczby aktów prawnych traktujących o prawach osób
poddawanych leczeniu powoduje zmiany w zakre‑
sie społecznego postrzegania omawianego proble‑
mu. Przedstawione pytania oraz wątpliwości z całą
pewnością nie mogą być wyjaśnione w sposób gene‑
ralny, tym niemniej należy wskazać, iż na początku
XXI w. obserwujemy liczne zmiany w relacjach po‑
między lekarzem a pacjentem. Stąd też, podsumo‑
wując dotychczas przedstawione rozważania, war‑
to zastanowić się nad fundamentalnym pytaniem:
czy pacjent ma obowiązki? Odpowiedź pozwoli nie
tylko ukazać rzadko poruszany aspekt zobowiązań
pacjenta, ale umożliwi zaprezentowanie wątpli‑
wości i obaw dotyczących dostrzegalnego obecnie
wzrostu roszczeniowości pacjentów. Analiza za‑

id=69 (dostęp 1 czerwca 2013 r.) oraz Zarządzenie Nr 25/8

42 Na tego typu problem uwagę zwrócił prezes Naczelnej Izby

z dnia 18.08.2008 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego

Lekarskiej, Maciej Hanankiewicz, stwierdzając w wystąpieniu

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszewie ws. powoła‑

z dnia 27 września 2012 r., że „rola, jaką ustawa powierzyła

nia Rzecznika Praw Pacjenta http://www.szpitalstaszow.pl/

rzecznikowi praw pacjenta szpitala psychiatrycznego, wcale

sites/default/files/pdf/prawa_pacjenta/zarzadzenie25_08.

nie oznacza, że rzecznik ma działać w opozycji do lekarzy psy‑

pdf (dostęp 21 lutego 2013 r.) i Zarządzenie Nr 26/29 Dyrektora

chiatrów, podważając ich kompetencje, nakłaniając pacjenta

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

i jego rodzinę do składania skarg (…). Nie sposób zaakceptować

w Staszewie ws.zmiany Zarządzenia Nr 25/8 z dnia 18.08.2008 r.,

działań rzecznika praw pacjenta, które utrudniają lub wręcz

http://www.szpitalstaszow.pl/sites/default/files/pdf/pra‑

uniemożliwiają prawidłowe leczenie”. Więcej na ten temat

wa_pacjenta/zarzadzenie.pdf (dostęp 21 lutego 2013 r.).

M. Hanankiewicz, List do Krystyny Barbary Kozłowskiej –

41 L. Petrażycki, Wstęp do nauki polityki prawa, Warszawa 1968,
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gadnienia wychowania do praw człowieka nasuwa
myśl, iż nie jest możliwe ukształtowanie w pełni
odpowiedzialnego podejścia do praw – bez zwró‑
cenia uwagi na istnienie obowiązków. Prezentowa‑
na kwestia poruszana była już w chwili tworzenia
biblii praw człowieka, jak wielu określa rezolucję
Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 10 grudnia 1948 r.,
znaną jako Powszechna deklaracja praw człowie‑
ka. Wiktor Osiatyński zwraca uwagę, że w trakcie
prac nad tym dokumentem trwał spór o możliwość
dołączenia do niego zapisu odnoszącego się do idei
zobowiązań. Pojawiały się głosy socjalistów, któ‑
rzy zwracali uwagę, że jednostka powinna mieć
zobowiązania wobec państwa, a państwo ma z ko‑
lei prawo je egzekwować. Koncepcja ta zakłada, że
państwo nadaje jednostce prawa i to jego dobro jest
ważniejsze od dobra pojedynczego człowieka. Osia‑
tyński zauważa, iż wedle socjalistycznej idei praw
człowieka każdemu prawu danego człowieka od‑
powiada określony obowiązek innej osoby. W tym
kontekście warto zauważyć, że za włączeniem do
deklaracji artykułu dotyczącego obowiązków op‑
towali nie tylko przedstawiciele ZSRR, ale również
personalistycznie zorientowani katolicy. Zgodnie
z nauczaniem Jana XXIII zarówno prawa, jak i obo‑
wiązki wynikają z jednego źródła, a mianowicie
z prawa naturalnego. Nauczanie Kościoła ma na celu
ukształtowanie postawy jednostki świadomej swo‑
ich praw, która jednocześnie rozumie, iż ma obowią‑
zek respektowania praw innych. Jak dostrzega ks.
Joachim Kądziela, posiadanie praw „wymaga przy‑
jęcia przez poszczególne osoby obowiązków wyni‑
kających z identycznych praw innych. (…) Przyjęcie
takich obowiązków oznacza ograniczenie wolno‑
ści jednostkowych i zbiorowych oraz nade wszyst‑
ko odrzucenie indywidualistycznej wizji wolności
absolutnej”43. Leon Petrażycki wyróżniał obowiązki
dwojakiego rodzaju. Pierwszy rodzaj to zobowiąza‑
nia „innych osób, które nam przysługują, jako nasze
prawa, na mocy których to, do czego jeden jest zobo‑
wiązany, drugiemu się należy”. Drugi rodzaj to obo‑
43 J. Kądziela, Chrześcijańskie ujęcie praw człowieka na tle dyskusji
międzynarodowej, „Chrześcijanin w Świecie” 1977, nr 63–64,

wiązki, które są „w stosunku do innych wolne i nie
należą do nich jako ich prawa, według których to, do
czego jesteśmy obowiązani, nie występuje w naszej
świadomości jako innym należne” 44.
Odnosząc się do przywołanych refleksji, warto
zastanowić się nad nimi w kontekście omawianej
tu problematyki. Czy na pacjencie ciążą obowiąz‑
ki wobec innych pacjentów? Czy może on naruszyć
prawa innego pacjenta? Czy ma je wyłącznie wobec
państwa reprezentowanego przez instytucję szpitala
oraz państwa jako wielkiej zbiorowości, której należ‑
ne są określone zobowiązania?
Obowiązki wobec państwa ciążyły na chorym
w Polsce w okresie PRL‑u. To wówczas obowiązywała
swoista filozofia obowiązków obywatela. Pacjentki
miały obowiązek informowania lekarza o podejmo‑
wanych przez siebie działaniach antykoncepcyjnych.
Do 1993 r. kobieta poddająca się badaniu ginekolo‑
gicznemu nie mogła zataić tego rodzaju informacji
medycznej, powołując się na prawo do intymności,
które w czasach Polski Ludowej nie było sformuło‑
wane w żadnej ustawie. Brakuje wprawdzie infor‑
macji na temat sankcji przewidzianych w wypadku
niezastosowania się do tego nakazu, jednak z pew‑
nością standardy, zgodnie z którymi to pacjent w re‑
lacji z lekarzem miał prawnie określony obowiązek,
utrwalały paternalistyczne podejście do chorego.
Warto przypomnieć w tym kontekście, że do 1991 r.
pacjenci przyjmowani do szpitala byli zobligowani
do oddawania swoich prywatnych rzeczy, nie mogli
opuszczać oddziału bez zgody personelu, mieli prawo
przebywać tylko w swoim pokoju lub w sali rekrea‑
cyjnej, zakazane było im np. siadanie na łóżku inne‑
go pacjenta, a także zobowiązani byli do wykonywa‑
nia czynności porządkowych w miejscu, w którym
przebywali. Nakazane było ponadto wykonywanie
wszelkich zaleceń personelu oddziału. Co istotne,
szczegółowe obowiązki dotyczyły również osób od‑
wiedzających. Regulaminy wymagały, by osoby te
zachowywały się w sposób cichy, spokojny oraz cał‑
kowicie podporządkowany poleceniom personelu.
Warto dodać, że nie istniało wówczas prawo do od‑
wiedzin w oddziałach dziecięcych. Rodzice nie mieli
również możliwości zobaczenia dziecka tuż po poro‑

s. 56, cyt. za W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice…,
dz. cyt., s. 77.

44 L. Petrażycki, O pobudkach postępowania…, dz. cyt., s. 41.
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dzie45. W tym miejscu warto podkreślić, iż znaczna
większość wymienionych obostrzeń wprowadzana
była nie na mocy ustawy, lecz w oparciu o instruk‑
cje Ministra Zdrowia. Także w obecnym porządku
prawnym spotkać można zapisy ustanawiające obo‑
wiązki po stronie pacjenta. Przykładem są chociaż‑
by przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczące leczenia pa‑
cjentów w stacjonarnych zakładach lecznictwa od‑
wykowego. Dokument stanowi, że wszyscy pacjenci
(nie tylko osoby leczone przymusowo, czyli bez ich
zgody) mają obowiązek „poddawania się niezbęd‑
nym zaleceniom lekarskim oraz czynnościom z za‑
kresu terapii”46, dbania o porządek w zajmowanych
pomieszczeniach oraz przestrzegania zarządzeń i re‑
gulaminów szpitalnych47.
Temat regulaminów kieruje nas w stronę kolejnego
zagadnienia, a ściślej przepisu, tym razem usankcjo‑
nowanego na poziomie ustawowym, z którego wyni‑
kać mogą obowiązki pacjenta. Zgodnie z art. 29 ust. 1
ustawy o działalności leczniczej wypisanie pacjenta
ze szpitala nastąpić może m.in. w sytuacji, gdy „pa‑
cjent w sposób rażący narusza porządek lub prze‑
bieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,
a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie
udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodo‑
wać bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia
lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób”48.
Kilka lat temu Instytut Praw Pacjenta i Eduka‑
cji Zdrowotnej przeprowadził analizę obowiązków
45 K. Karkowska, Prawa pacjenta…, dz. cyt., s. 219–225.
46 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
6 maja 1983 r. w sprawie regulaminów stacjonarnych zakładów
lecznictwa odwykowego oraz domów pomocy społecznej dla
osób uzależnionych od alkoholu (Dz.U. nr 25, poz. 115), § 3.
47 Tamże.
48 Art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

pacjenta wynikających ze standardów określonych
w regulaminach i sformułował pewien modelowy
wzorzec zapisanych w „szpitalnym prawie” zobowią‑
zań chorego. Wśród nich wymienić trzeba następu‑
jące zalecenia: należy zachowywać się kulturalnie,
przestrzegać higieny osobistej, nie zakłócać spoko‑
ju innych osób, posiadać odpowiednie dokumenty,
stosować się do zaleceń lekarza, współpracować
z personelem placówki, wyrażać szacunek wobec
własności placówki, oddawać wartościowe rzeczy
do depozytu49. W tym samym opracowaniu eksper‑
ci wspomnianego think tanku zauważają, że polska
ustawa o świadczeniach zdrowotnych nakłada na
pacjenta formalny obowiązek w postaci zgłoszenia
do NFZ członka rodziny, okazania przy realizacji
recepty dokumentu potwierdzającego uprawnienie
do korzystania z bezpłatnych leków (np. honorowi
dawcy krwi), okazania dokumentu potwierdzające‑
go posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, powia‑
domienia lekarza o braku możliwości stawienia się
na wizytę itd.50
Pojęcie obowiązku pacjenta pojawiło się także
w kontekście dyskusji dotyczących zmian w polskim
systemie ochrony zdrowia. Na początku 2013 r. wpro‑
wadzono na terenie Polski Elektroniczną Weryfikację
Ubezpieczeń Świadczeniobiorców, tzw. e‑WUŚ. Sy‑
stem ten uruchomiony został m.in. w związku z pro‑
testem, jaki przeprowadziło na początku 2012 r. śro‑
dowisko lekarskie, chcąc zwrócić uwagę, iż lekarze
nie powinni być obarczani obowiązkiem sprawdza‑
nia, czy pacjent posiada aktualne ubezpieczenie.
Sprzeciw budził także pomysł obciążenia tej grupy
zawodowej odpowiedzialnością finansową w przy‑
padku wygenerowania strat spowodowanych źle
przeprowadzoną weryfikacją. Trzeba powiedzieć, że
system e‑WUŚ rzeczywiście umożliwia szybką wery‑
fikację uprawnień pacjenta, której dokonuje się na

leczniczej (Dz.U. nr 112 poz. 654). W poprzedzającej przywołany
akt ustawie o zakładach opieki zdrowotnej zwrócono uwagę,

49 Zob. Obowiązki pacjenta (wynikające z ustawy o świadczeniach

iż regulamin oddziału powinien określać prawa i obowiązki

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

pacjenta (art. 18a). Warto w tym miejscu dodać, iż niestety

oprac. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, http://

w obecnym porządku ustawowym brak jest niezwykle istotnego

www.prawapacjenta.eu/var/media/File/Filarski_obowiaz‑

zapisu ustępu 2 tego artykułu: który stanowi, że „[p]ostanowie‑

ki%20pacjenta.pdf (dostęp 23 lutego 2013 r.); B. Kmieciak,

nia regulaminu, o którym mowa w ust. 1, nie mogą naruszać

Czy pacjenci mają obowiązki?, „Medical Tribune” 2013, nr 8,

praw pacjenta określonych i wynikających z przepisów ustawy
oraz przepisów odrębnych” (art. 18a ust. 2).
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podstawie przedstawionego przez niego dokumen‑
tu tożsamości51. Co istotne, w sytuacji, kiedy system
wykaże, że pacjent jest osobą nieubezpieczoną (po‑
mimo iż faktycznie jest ubezpieczony), wówczas zo‑
bowiązany jest do złożenia stosownego oświadcze‑
nia, w którym określić musi źródło uprawnienia „do
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finan‑
sowanych ze środków publicznych”52.
Ukazując zobowiązania świadczeniodawców
i świadczeniobiorców usług medycznych, cały czas
poruszamy się w sposób „pionowy”, który w litera‑
turze określany jest mianem wertykalnego wymiaru
praw człowieka, a więc w relacji jednostki do wła‑
dzy publicznej. Jak jednak słusznie zauważa Bar‑

Przytoczony fragment kieruje nas w stronę aspektu
praw człowieka określanego w literaturze jako ho‑
ryzontalny. Zdaniem Wiktora Osiatyńskiego aspekt
ten „nie ogranicza się do dochodzenia uprawnień,
obejmuje również obowiązki, które każda jednost‑
ka może mieć wobec innych i wobec społeczeństwa
jako całości”54.

Prawa pacjenta z perspektywy
zjawiska demoralizacji
Propozycja, by w trakcie debaty wiązać ze sobą
terminy praw i obowiązków człowieka, spotyka się
nierzadko z opiniami krytycznymi. Zdaniem Mar‑
ka Michalaka, rzecznika praw dziecka IV kadencji,

Polska ustawa o świadczeniach zdrowotnych
nakłada na pacjenta formalny obowiązek
zgłoszenia do NFZ członka rodziny, okazania przy
realizacji recepty dokumentu potwierdzającego
uprawnienie do korzystania z bezpłatnych leków.
tosz Skwara, „[o]chrona jednostki przed przemo‑
cą nie może podlegać pełnemu urzeczywistnieniu
wyłącznie w tradycyjnym układzie wertykalnym:
władza publiczna – jednostka, ponieważ przemoc,
mająca (…) podlegać eliminacji poprzez stosowanie
praw podstawowych, występuje również, i to coraz
częściej, w innych konstelacjach personalnych”53.
51 M. Klimowicz‑Starosta, Do lekarza tylko z dowodem tożsamości,
http://zdrowie.trojmiasto.pl/Do‑lekarza‑tylko‑z‑dowodem‑to‑
zsamosci‑n63906.html (dostęp 25 lutego 2013 r.).
52 Zob. Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie
do świadczeń opieki zdrowotnej (wzór), http://www.nfz.gov.pl/
new/art/5127/2012_12_11_osw.pdf (dostęp 25 lutego 2013 r.);
portal e‑WUŚ, Najczęściej zadawane pytania, http://ewus.

prawa człowieka nie mogą być antagonizowane,
tzn. jedne przeciwstawiane drugim. Należy z nich
korzystać z odpowiedzialnością, co oznacza, iż nie
powinny one uprawniać do stwierdzeń w rodzaju:
„nic nie muszę, wszystko mogę”. Musimy być świa‑
domi, że prawa przysługują każdemu ze względu
na przyrodzoną i niezbywalną godność człowieka.
Rodzi to zobowiązania wobec innych osób, których
prawa winny być przestrzegane w takim samym stop‑
niu. Autor zauważa, iż idea praw człowieka mogła
być przez część środowisk ukazywana społeczeń‑
stwu w sposób nieodpowiedzialny. Prawa zaczęły
budzić roszczeniowość – zamiast życzliwości. Stan
ten, choć niepokojący, nie uprawnia jednak do tego,
by „wrzucać do jednego garnka praw i obowiązków,

csioz.gov.pl/pytania/2/19#q19 (dostęp 25 lutego 2013 r.).
53 B. Skwara, Poziome obowiązywanie praw człowieka, „Homines
Hominibus” 2009, nr 1(5), s. 49.

54 W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice…, dz. cyt., s. 59.
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bo wówczas zatracimy idę praw”55 . Prawa nam się
należą, bez względu na wypełnianie obowiązków,
których „nabieramy z wiekiem”56. Przenosząc po‑
wyższe stwierdzenie na grunt praw pacjenta, moż‑
na zilustrować to następującym przykładem: pacjent
udaje się do lekarza w celu uzyskania konkretnego
świadczenia zdrowotnego, nie przedstawia aktual‑
nego zaświadczenia informującego o posiadanym
ubezpieczeniu zdrowotnym. Jeśli nie występuje bez‑
pośrednie zagrożenie jego życia, lekarz będzie miał
prawo odmówić wykonania świadczenia zdrowotne‑
go, jednak w sytuacji, gdy pacjent będzie wymagał
nagłej interwencji lekarskiej, prawo do świadczeń
zdrowotnych będzie miało wyższą rangę niż okre‑
ślony formalny obowiązek 57. Z drugiej jednak stro‑
ny kształtowanie w społeczeństwie świadomości, iż
dany przywilej należy się bez względu na zaistniałe
okoliczności, sprzyjać może pojawieniu się niepoko‑
jących zachowań przybierających postać przywoła‑
nej już w tekście postawy oczekiwań.
Warto w tym kontekście przywołać słowa Jana
XXIII z encykliki Pacem in terris: „Jeśli jakiś czło‑
wiek zaczyna uświadamiać sobie swoje prawa, to
powinien również uświadomić sobie i swe obowiąz‑
ki. Kto bowiem posiada jakieś prawa, powinien rów‑
nież mieć wpojony obowiązek domagania się posza‑
nowania ich, jako oznak swej godności. Na innych
zaś spoczywa obowiązek uznawania i poszanowania
tych praw”58. I dalej: „Tych więc ludzi, którzy dopo‑
minają się o swe własne prawa, a równocześnie albo
całkowicie zapominają o swych obowiązkach, albo
wykonują je niedbale, trzeba porównać z tymi, któ‑
rzy jedną ręką wznoszą gmach, a drugą go burzą”59.

55 M. Michalak, Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka (podczas
konferencji „Młodzież na rzecz dzieci. Świadomość i od‑
powiedzialność”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
Oświęcim, czerwiec 2010 r.), http://www.youtube.com/
watch?v=cqrhVGTfv6U (dostęp 25 marca 2013 r.).
56 Tamże.
57 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Wakacyjny poradnik pacjenta,

W podobnym tonie wypowiada się znany polski
psycholog ks. Marek Dziewiecki, który w swoich pra‑
cach zwraca uwagę na pewną społeczną sprzeczność.
Zauważa on, że „sztab Rzecznika Praw Dziecka” jest
bardzo aktywny w aspekcie pedagogizacji społe‑
czeństwa, a zwłaszcza ukazywania potrzeby wal‑
ki o dobro, np. dzieci doświadczających przemocy.
Podejmując tę problematykę, M. Dziewiecki nie tyle
stawia pytania, co wręcz rzuca oskarżenia dotyczą‑
ce charakteru obecnego społecznego wychowania60,
co oczywiście przekładać się może na interesującą
nas sferę praw pacjenta. Na pierwszym miejscu au‑
tor dostrzega problem zaniku odpowiedzialnej pro‑
filaktyki, wskazując, że społecznie ukształtował się
model bardzo silnego zaufania do programów inter‑
wencyjno‑kryzysowych, przy jednoczesnym zani‑
ku odpowiedzialnego kształtowania zachowań jed‑
nostki – jeszcze niezdemoralizowanej. Tym samym
w społecznej perspektywie pojawia się paradygmat
redukcji strat przy jednoczesnym zaniku klasyczne‑
go wychowania61. W swych analizach autor zwraca
uwagę, że kryzys społecznego wychowania wynika
z kultu postmodernizmu, który sprzyja budowaniu
pedagogiki opartej na fikcji i utopii. Konsekwencją
jest skoncentrowanie poddanej takiemu procesowi
wychowawczemu jednostki przede wszystkim na
własnej osobie i nadmierne wykształcenie jej po‑
czucia własnej wolności – przy jednoczesnym bra‑
ku świadomości obowiązków oraz odpowiedzial‑
ności. Zdaniem M. Dziewieckiego to właśnie tutaj
leży przyczyna zjawiska opisanego w przytoczonej
wcześniej wypowiedzi M. Michalaka. To bowiem nie‑
odpowiedzialna za skutki swych działań pedagogi‑
ka prowadzi do utrwalenia postawy roszczeniowej
w odniesieniu do praw dziecka, przy jednoczesnym
zatraceniu takich postaw jak obowiązkowość i od‑
powiedzialność62. Przenosząc przywołane spostrze‑
żenie na grunt praw pacjenta, stwierdzić można, że
dominacja w medialnym dyskursie pojęć takich, jak
„należne prawa”, „prawa pacjenta”, „uprawnienie
chorego” itd., bez jednoczesnego wskazania na ist‑

Warszawa 2013, s. 6.
58 Jan X XIII, Pacem in terris, http://www.opoka.org.pl/

60 M. Dziewiecki, Kochać i wymagać, Kraków 2006, s. 40.

biblioteka/W/WP/jan_xxiii/encykliki/pacem_in_ter‑

61 Tamże, s. 58.

ris_11041963.html (dostęp 25 marca 2013 r.).

62 M. Dziewiecki, Pedagogika integralna, Warszawa 2010,

59 Tamże.
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nienie elementarnych obowiązków, sprzyjać może
utrwalaniu się wymienionych niepokojących postaw.
Warto zwrócić także uwagę, iż z punktu widzenia
terminologicznego użycie w tym kontekście okre‑
ślenia „demoralizacja” może być uznane za nieade‑
kwatne. Jest to bowiem pojęcie bliskie terminologii
związanej z ustawą o postępowaniu w sprawach nie‑
letnich i odnosi się przede wszystkim do zachowań
młodzieży z grupy wiekowej 13–17 lat (np. palenie
papierosów, unikanie obowiązku szkolnego itd.). Być
może trafniejszym terminem byłoby „nieprzystoso‑
wanie społeczne”, które definiowane jest jako „za‑
chowania jednostki, które są nieadekwatnymi, po‑
wtarzającymi się uporczywie reakcjami na wymogi
i nakazy zawarte w przypisanych jej rolach społecz‑
nych. Wspomniana nieadekwatność reagowania na
przepisy i nakazy ról społecznych ujawnia się w ła‑
maniu norm społecznych (prawnych, moralnych,
obyczajowych) i lekceważeniu przez jednostkę po‑
wszechnie uznawanych oczekiwań społecznych”63.
Z drugiej jednak strony trudno nie zgodzić się z Cze‑
sławem Czapowem, który zwraca uwagę, iż demo‑
ralizacja jest pewną formą nieprzystosowania spo‑
łecznego i posiada dwojaki charakter. Jak zauważa
Renata Szczepanik: „Z jednej strony środowisko
działa destrukcyjnie na jednostkę (demoralizujące
wpływy), z drugiej – sama zdemoralizowana jednost‑
ka oddziałuje negatywnie na środowisko”64.
Dychotomia ta występuje także w dziedzinie praw
pacjenta. Należy zaznaczyć, że termin „demorali‑
zacja prawami pacjenta” posiada specyficzny cha‑
rakter, wymagający doprecyzowania. Prawo jako
zjawisko nie jest w tym miejscu tworem żywym,
działającym np. w sposób osobowy. Jest ono jednak
czynnikiem, który wpływać może – w zależności od
tego, czy prawo jest przestrzegane, czy nie – na po‑
jawienie się w poszczególnych grupach społecznych
demoralizacji. Pacjent ulega zdemoralizowaniu pra‑
wem wówczas, gdy w sposób nieodpowiedni będzie
kształtowana w nim, a następnie utrwalana postawa

roszczeniowa, tj. postawa żądania bez jednoczesnej
refleksji dotyczącej własnych zobowiązań moralnych
lub prawnych. W mediach z jednej strony coraz częś‑
ciej pojawiają się informacje świadczące o wzroście
agresji wśród pacjentów, a z drugiej spotkać się moż‑
na z opiniami wyrażanymi przez część przedstawi‑
cieli środowiska lekarskiego, że widoczny jest brak
symetrii w relacji między pacjentem a lekarzem – do‑
minująca jest pozycja lekarza. Padają w tym kontek‑
ście stwierdzenia, iż lekarze w obecnych czasach nie
dysponują skutecznymi formami obrony, jak ma to
miejsce w przypadku pacjentów mogących odwołać
się np. do Rzecznika Praw Pacjenta65. Ową niepoko‑
jącą roszczeniowość pacjentów dostrzec można rów‑
nież na szczególnie newralgicznej społecznie płasz‑
czyźnie – płaszczyźnie współczesnych problemów
bioetyki. Doskonale zjawisko to ilustruje rozmowa,
jaką przeprowadził redaktor magazynu „Wysokie
Obcasy” z małżeństwem lekarzy dr Marzeną Dęb‑
ską (neonatologiem) i prof. Romualdem Dębskim
(ginekologiem‑położnikiem), dlatego warto w tym
miejscu przytoczyć kilka wypowiedzi zaczerpniętych
z tego wywiadu:
„Często pan odmawia? [aborcji – B.K.]
On: 16‑latka przyszła ze skierowaniem na aborcję
od znanego profesora: »wada płodu – stopy szpota‑
we«. To nie jest wada zagrażająca zdrowiu czy życiu.
I do tego dość łatwo się leczy. Inny przypadek: na
USG okazało się, że dziecko nie ma jednego paluszka.
A rodzice mieli plan, że zostanie pianistą.
Gdzie jest granica?
On: Ustawa. Brak palca to nie jest »ciężkie upośle‑
dzenie«. Trzymam się prawa. Jeśli mam wątpliwości,
konsultuję się z innymi specjalistami.
Ona: Ludzie mają dziś nierealistyczne oczekiwa‑
nia wobec życia, wobec swoich dzieci. Uważają, że
powinno być idealne. Jak w reklamach. I wiele par
nie wyobraża sobie urodzenia dziecka nawet z drob‑
ną wadą. Mają wszystko fantastycznie zaplanowane,
dziecko ma pasować do tego idealnego planu.

63 Zespół Monitorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciw‑
działania Zjawiskom Patologii Społecznej, Wspólnie przeciw

65 J. Podgórska, Agresja wobec lekarzy – nawrzucać dok‑

patologiom (raport z wdrażania programu), Gdańsk 2006, s. 19.

t o r o w i , h t t p: // w w w.p o l i t y k a .p l /s p o l e c z e n s t w o/

64 R. Szczepanik, Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej, Polski

artykuly/297806,1,agesja‑wobec‑lekarzy.read (dostęp 27 lu‑

Uniwersytet Wirtualny, Łódź 2008, s. 29.

tego 2013 r.).
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On: Przychodzi para, domaga się aborcji, bo płód
ma rozszczep wargi. Ta wada na USG może wyglą‑
dać dość koszmarnie, ale po porodzie łatwo ją sko‑
rygować. Przy dzisiejszej technice – nie pozostawia
śladu. Nie wypisałem skierowania, starałem się to
wytłumaczyć. Powiedzieli, że pójdą do kogoś innego.
Ona: Dziecko ma być najpiękniejsze na świecie,
mieć niebieskie oczy, zachwycać rodzinę i znajo‑
mych. Pewnie bali się, że z takim dzieckiem nigdzie
się nie pokażą”66.
Tomasz P. Terlikowski w swojej książce Operacja
„Chusta” ukazuje futurologiczną wizję przyszłości,
która w pewnym aspekcie pozwala na poznanie
przyczyn owej „demoralizacji pacjenta”67. Publicy‑
sta opisuje Polskę oraz Europę końca XXI w., gdzie
ze względu na systematyczną ideologizację świa‑
topoglądową władzom udało się doprowadzić do
zmiany mentalnej, zarówno jeśli chodzi o podejście
do aborcji, jak i eutanazji. W tym przyszłościowym
scenariuszu pacjentka nie tyle ma prawo do dokona‑
nia zabiegu przerwania ciąży, ile raczej przysługu‑
je jej swobodna, niczym nieograniczona możliwość
skorzystania z kliniki usuwania choroby. Podobnie
w przypadku eutanazji: pacjent, a często również
jego rodzina (bez jego zgody), mogą udać się do kli‑
niki godnej i pogodnej śmierci. Te liberalne prawa
w obrazie literackim Terlikowskiego zostają zaszcze‑
pione również do przemysłu biotechnologicznego.
Ludzie mają już nie tylko prawo do skorzystania
z pozaustrojowego zabiegu skutkującego zapłodnie‑
niem – w przedstawionej wizji przyszłości obowiązu‑
je niczym nieograniczone prawo do powielania kopii
własnej osoby w wyniku procedury genetycznego
klonowania. Terlikowski idzie jednak jeszcze dalej,
opisuje bowiem świat, w którym jedyną miarą do‑
skonałości człowieka jest jego subiektywne uczucie
66 G. Sroczyński, Nie mówię o aborcji. Mówię: Ma pani wybór,
wysokieobcasy.pl, 16 kwietnia 2012 r., www.wysokieobcasy.

szczęścia oraz jakość życia. Tym samym część osób
pozbawiona zostaje np. praw pacjenta – ze wzglę‑
du na ich tzw. obiektywną społecznie niską jakość
egzystencji68.

Konkluzja
Z całą pewnością przedstawione zagadnienia bioe‑
tyczne stanowią zaledwie pewien wycinek problemu
„demoralizowania prawami pacjenta”, czy też poja‑
wiającej się w związku z tym nierzadko agresywnej
roszczeniowości pacjentów. Z drugiej jednak strony
stanowią one w istocie obraz podsumowujący zapro‑
ponowane powyżej refleksje pedagogiczno‑praw‑
ne. Opisane zjawiska pokazują w sposób jaskrawy
współczesną trudność, jaka wiąże się z jednej stro‑
ny z ukazywaniem wizji praw pacjenta, a z drugiej
z przedstawieniem prawdy o ludzkich obowiązkach
i odpowiedzialności.
Jak wspomniano we wstępie, wyniki badań wska‑
zują, że w dziedzinie ochrony praw pacjenta moż‑
na dostrzec coraz większą świadomość społeczną.
Programy edukacyjne, informacje prasowe, powo‑
ływanie kolejnych rządowych oraz pozarządowych
instytucji broniących owych praw tworzą swoisty
świat praw pacjenta. Z całą pewnością ukazywanie
praw osoby doświadczającej choroby – jako szcze‑
gólnej kategorii praw człowieka – zasługuje na pozy‑
tywną ocenę. Sferę ochrony zdrowia cechuje szcze‑
gólny charakter, odnosi się ona bowiem do zjawisk,
tematów oraz sytuacji często najbardziej intymnych
dla danego człowieka. Bez względu jednak na licz‑
bę uchwalanych ustaw w sferze tej zawsze obecna
będzie pewna dysproporcja. Trudno przypuszczać,
by na jakimkolwiek etapie rozwoju obszarów praw‑
no‑medycznych pacjent leczący się u dentysty mógł
powiedzieć, że jest pełnoprawnym partnerem w pro‑
cesie terapii. To dentysta dysponuje w tym przypad‑
ku wiedzą stomatologiczną, to on potrafi przeprowa‑
dzić zabieg. Pacjent w takiej sytuacji zawsze, choćby

pl/wysokie‑obcasy/1,96856,11518946,Nie_mowie_o_abor‑
cji__Mowie__Ma_pani_wybor.html (dostęp 27 lutego 2013 r.).

68 T.P. Terlikowski, Operacja „Chusta”, Warszawa 2010, s. 110–115.

67 T.P. Terlikowski kilkakrotnie spierał się z prof. Romualdem

Z kolei Bogna Wach, odnosząc się w tym kontekście do zagad‑

Dębskim w kwestii np. zapłodnienia pozaustrojowego, zob.

nienia eutanazji, dodaje: „Doszło do swoistego paradoksu – pa‑

materiał wideo z konferencji „Stawka większa niż życie: In

cjenci muszą bowiem potwierdzać swoje podstawowe prawo.

vitro”, http://www.youtube.com/watch?v=1hiHvlluWcg (do‑

Ludzie chorzy muszą usprawiedliwiać swoje istnienie”, zob.

stęp 27 lutego 2013 r.).

B. Wach, Eutanazja w Europie, „Głos dla Życia” 2013, nr 4, s. 17.
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przez chwilę, musi poddać się lekarzowi. Tym bar‑
dziej zatem głoszenie haseł wprost odwołujących się
do praw pacjenta ma szczególny walor, zapewne nie‑

zachodzących w systemie ochrony zdrowia może
doprowadzić do ziszczenia się maksymy consensus
facit legem.

Nie można zapominać, iż każda ze stron
biorących udział w „spotkaniu terapeutycznym”,
posiada swoje prawa. Na obu także
stronach ciążą pewne obowiązki.
jednemu pacjentowi pozwala bowiem doświadczyć
silniejszego poczucia bezpieczeństwa w trakcie za‑
biegu. Ukazując znaczenie owej relacji, nie można za‑
pominać, iż każda ze stron biorących udział w „spot‑
kaniu terapeutycznym”, posiada swoje prawa. Na obu
także stronach ciążą pewne obowiązki – wynikające
nie tylko z szeroko pojętych ustaw zdrowotnych, ale
również z elementarnych, kulturowo akceptowanych
i uznanych zasad współżycia społecznego. Jedynie
kształtowanie pełnego i realnego obrazu interakcji

____________________
Artykuł jest przeredagowanym fragmentem pracy
doktorskiej „Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium
Socjologiczne”, obronionej na Katolickim Uniwersy‑
teckie Lubelskim 7 maja 2014 r.
Projekt sfinansowany ze środków Narodowego
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji
numer DEC‑2013/10/E/HS5/00157.
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Odpowiedzialność karna
za wykorzystanie informacji
poufnych powstałych w procesie
ustawodawczym
Criminal Liability for Use of Classified
Information Produced in the Course
of the Legislative Process
The article discusses the problem of insider trading based on information derived
from the legislative process. The author reviews and comments on the regulation
of insider trading in Poland and the European Union and draws comparative conclusions with the corresponding laws applicable in the United States of America.
The author’s aim is to depict how information derived from the legislative process
is being protected by the said regulations. In order to emphasize the significance
of the issue the author gives practical examples of the correlation between the
price of financial instruments and the legislative process.

Fabian Elżanowski
Doktorant w Zakładzie

1. Wstęp

Administracyjnego Prawa

Przyjęcie założenia, że informa‑
cja poufna może powstać w proce‑
sie ustawodawczym (legislacyj‑
nym), diametralnie zmienia optykę
analizy ryzyka odpowiedzialności
prawnej za ich wykorzystanie.
Tradycyjnie insider trading jest
postrzegany przez pryzmat infor‑
macji powstałych w spółce będącej
emitentem instrumentów finanso‑
wych bądź w przedsiębiorstwach
innych podmiotów wchodzących
lub zamierzających wejść z takim
emitentem w bezpośrednie stosun‑

Gospodarczego i Bankowego
Uniwersytetu Warszawskiego.
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ki gospodarcze. Celem niniejszego
artykułu jest zainicjowanie dysku‑
sji na temat zjawiska kryminalne‑
go dotychczas nierozpoznanego
w literaturze. Charakterystyce
prawnej zostało poddane prze‑
stępstwo wykorzystania informa‑
cji poufnych powstałych w proce‑
sie ustawodawczym. Zagadnienie
zaprezentowano na tle rozwiązań
występujących w prawie Stanów
Zjednoczonych. Ponadto w arty‑
kule został zarysowany obszar ry‑
zyka odpowiedzialności karnej na
tle konkretnych przykładów.

artykuły
2. Pojęcie informacji poufnej
Pojęcie informacji poufnej stanowi fundament
regulacji insider trading zawartej w dyrektywie
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
28 stycznia 2003 r. w sprawie wykorzystywania po‑
ufnych informacji i manipulacji na rynku (nadużyć
na rynku)1 (dalej: dyrektywa 2003/6) oraz dyrekty‑
wie 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymo‑
gów dotyczących przejrzystości informacji o emi‑

Można z powodzeniem wyróżnić następujące ele‑
menty konstytutywne definicji: a) precyzyjny cha‑
rakter informacji (precyzyjność); b) określona treści
informacji – dotyczy ona, bezpośrednio lub pośred‑
nio, emitenta instrumentów finansowych lub in‑
strumentu finansowego, lub nabywania/zbywania
instrumentu finansowego (określoność); c) pouf‑
ność informacji (poufność); d) istotny, cenotwórczy
charakter informacji (cenotwórczość)6. Zdarzenie,
którego okoliczności nadają cenotwórczy charakter

Niełatwe zadanie precyzyjnego ustalenia
desygnatów pojęcia informacji poufnej jest
jeszcze trudniejsze w odniesieniu do informacji
jedynie pośrednio dotyczących emitenta.
tentach, których papiery wartościowe dopuszczone
są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmienia‑
jącej dyrektywę 2001/34/WE 2 (dalej: dyrektywa
2004/109). Rzeczone dyrektywy zostały implemen‑
towane do prawa polskiego – odpowiednio – w usta‑
wie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumenta‑
mi finansowymi3 (dalej: u.o.i.f.) oraz ustawie z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zor‑
ganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pub‑
licznych4 (dalej: u.o.p.).
Pojęcie informacji poufnej zostało zdefiniowane
w art. 154 ust. 1 u.o.i.f. W świetle regulacji ustawowej
nośnik informacji poufnej nie jest istotny. Informacja
poufna może być wyrażona za pomocą mowy, pisma,
obrazu, dźwięku, znaku, utrwalona na nośniku in‑
formacji lub wyrażona w jakikolwiek inny sposób5.

informacji, można określić mianem zdarzenia ceno‑
twórczego. Po ogólną charakterystykę poszczegól‑
nych elementów konstytutywnych informacji pouf‑
nej odsyłam do licznych wypowiedzi w doktrynie7.
Niełatwe zadanie precyzyjnego ustalenia desygna‑
tów pojęcia informacji poufnej jest jeszcze trudniej‑
sze w odniesieniu do informacji jedynie pośrednio
6 K. Oplustil, P.M. Wiórek, Europejskie i polskie regulacje doty‑
czące informacji poufnych na rynku kapitałowym (cz. I), „Prawo
Spółek” 2005, nr 2, s. 3.
7 Zob. F. Elżanowski, Kiedy informacja przestaje być poufna?,
„Prawo Europejskie w Praktyce” 2012, nr 6/7; M. Górecki,
Informacje poufne na rynku kapitałowym: podstawowe proble‑
my regulacji prawnej oraz pojęcie informacji poufnej i insidera,
„Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upad‑
łościowego oraz Rynku Kapitałowego” 2007, nr 1; M. Glicz,
Obowiązki publikacyjne emitentów w zakresie informacji pouf‑
nych, „Przegląd Prawa Handlowego” 2005, nr 10; K. Oplustil,

1 Dz.Urz. WE L 96 z 12.4.2003, s. 16 z późn. zm.

P.M. Wiórek, Europejskie i polskie…, dz. cyt.; T. Sójka, Ustawa

2 Dz.Urz. UE L 390 z 31.12.2004 z późn. zm.

o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów

3 Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 211, poz. 1384 z późn. zm.

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach

4 Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 z późn. zm.

publicznych, Warszawa, 2010; A. Romanowska, Informacje

5 M. Romanowski, Prawo o publicznym obrocie papierami war‑

poufne w świetle nowych regulacji prawnych, „Przegląd Prawa

tościowymi. Komentarz, Warszawa 2003, s. 998.

Handlowego” 2006, nr 9.
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dotyczących emitenta lub instrumentów finanso‑
wych, lub transakcji zbycia albo nabycia instrumen‑
tu finansowego (zwanych łącznie „przedmiotem in‑
formacji poufnej”). Aby ułatwić zadanie podmiotom

Reasumując, relacja zdarzenia cenotwórczego
do przedmiotu informacji – określana mianem po‑
średniej – występuje przede wszystkim w sytuacjach
zmiany otoczenia regulacyjnego. W istocie chodzi

Model regulacji zjawiska insider trading w Stanach
Zjednoczonych różni się od europejskiego.
stosującym prawo, Komitet Europejskich Regulato‑
rów Rynku Papierów Wartościowych (ang. Commit‑
tee of European Securities Regulators – CESR)8 wydał
zalecenia interpretacyjnie odnoszące się do pojęcia
informacji poufnej.
Zgodnie z zaleceniami CESR informacjami doty‑
czącymi emitenta pośrednio są:
– dane i informacje statystyczne publikowane
przez państwowe urzędy statystyczne;
– nieopublikowane raporty, badania, rekomen‑
dacje, sugestie agencji ratingowych dotyczące
wartości instrumentów finansowych w obrocie
publicznym;
– decyzje organów banku centralnego ustalające
wysokość stóp procentowych, decyzje rządu
dotyczące podatków, regulacji gospodarki, za‑
rządzania długiem publicznym;
– decyzje dotyczące zmian zasad ustalania wskaź‑
ników rynkowych;
– decyzje w zakresie regulacji rynków;
– decyzje organów ochrony konkurencji i nadzo‑
ru nad rynkiem kapitałowym dotyczące spółek
publicznych;
– znaczące decyzje organów administracji pub‑
licznej i podmiotów sprawujących funkcje ad‑
ministracji publicznej;
– zmiany zasad publicznego obrotu instrumenta‑
mi finansowymi9.

o takie decyzje władzy publicznej, które kształtują
otoczenie regulacyjne danego emitenta w ten sposób,
że może mu to przynieść ekonomiczne korzyści lub
straty. W szczególności więc może chodzić o zmianę
regulacji ustawowej. Ocena prawna tego typu sytu‑
acji wydaje się wyjątkowo trudna.

3. Perspektywa międzynarodowa
W ostatnich latach przedmiotem dyskursu pub‑
licznego w Stanach Zjednoczonych były przypadki
wykorzystywania przez kongresmenów i wyższych
urzędników Kongresu informacji cenotwórczych po‑
chodzących z prac legislacyjnych w prywatnej dzia‑
łalności inwestycyjnej10. Model regulacji zjawiska
insider trading w Stanach Zjednoczonych różni się
od europejskiego. Mianowicie, zakaz wykorzystania
informacji poufnych nie ciąży na wszystkich jej po‑
siadaczach, lecz wyłącznie na tych, których łączy ze
spółką‑emitentem stosunek powierniczy ( fiduciary
duty)11, lub z inną relewantną spółką (np. przejmu‑
jącą emitenta) – stosunek zaufania i poufności (rela‑
tion of trust and confidence)12. Innymi słowy: zakaz
wykorzystania nie obejmuje zasadniczo informacji,
którą w systemie europejskim określilibyśmy jako
informację poufną dotyczącą pośrednio jednego lub
kilku emitentów instrumentów finansowych albo
files/02_089d.pdf (dostęp 8 sierpnia 2014 r.), tłumaczenie
własne.

8 Obecnie pod nazwą European Securities and Markets Authority

economist.com/node/21547797 (dostęp 8 sierpnia 2014 r.).

(ESMA).
9 CESR’s Advice on Level 2 Implementing Measures for the
proposed Market Abuse Directive, December 2002 (Ref:
CESR/02‑089d), http://www.esma.europa.eu/system/
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11 Orzeczenie w sprawie Chiarella v. United States, 455 U.S. 222
(1980).
12 Zob. United States v. O’Hagan (521 U.S. 642), 1997.
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jednego lub kilku instrumentów finansowych, albo
nabywania lub zbywania takich instrumentów.
Jednak w odpowiedzi na zarzuty o nieetyczne
zachowanie kongresmenów już w 2006 r. powstał
projekt ustawy Stop Trading on Congressional Kno‑
wledge Act, zwany w skrócie STOCK Act. Ustawa
weszła w życie dopiero 4 kwietnia 2012 r.13 W myśl
ustawy kongresmeni oraz pracownicy Kongresu
wysokiego szczebla (senior staff) są obowiązani co

wanie konkretnych problemów niż tworzenie za‑
sad ogólnych.

4. Insider trading jako czyn przestępny
w prawie polskim
Prawo karne może służyć zabezpieczeniu stosun‑
ków społeczno‑gospodarczych kształtowanych przez
inne dziedziny prawa lub w sposób autonomiczny
określać pożądane wzory zachowania. W przedmio‑

Ustawodawca uznał, że środki przewidziane
w prawie administracyjnym i cywilnym nie są
wystarczające do ochrony dobra prawnego, jakim
jest powszechny i równy dostęp do informacji.
roku składać oświadczenia majątkowe. STOCK Act
nakazuje ponadto, aby rzeczona grupa podmiotów
informowała o nabyciu lub zbyciu instrumentów
finansowych (m.in. akcji, obligacji, instrumentów
pochodnych) najpóźniej w ciągu 45 dni od daty do‑
konania transakcji. Ponadto kongresmeni oraz pra‑
cownicy wysokiego szczebla zostali objęci zakazem
nabywania papierów wartościowych w pierwszej
ofercie publicznej na warunkach innych niż prze‑
widziane dla ogółu (public generally). Natomiast
kongresmeni i wszyscy pracownicy Kongresu zosta‑
li objęci zakazem wynikającym z rozporządzenia
10‑b514. Sekcja 4 STOCK Act stanowi wyraźnie, że
kongresmenów i wszystkich pracowników Kongresu
łączy stosunek zaufania i poufności (trust and confi‑
dence relationship) z Kongresem Stanów Zjednoczo‑
nych, rządem Stanów Zjednoczonych oraz wszyst‑
kimi obywatelami Stanów Zjednoczonych. Przyjęta
konstrukcja wydaje się dość sztuczna, z drugiej jed‑
nak strony odpowiada anglosaskiemu podejściu do
legislacji – bardziej ukierunkowanej na rozwiązy‑

towym zakresie mamy do czynienia z tą pierwszą
sytuacją. Zakazy rzeczonych zachowań, związanych
z posiadaniem informacji poufnej, wynikają w pierw‑
szej kolejności z norm materialnego prawa admini‑
stracyjnego. Ustawodawca uznał, że środki przewi‑
dziane w prawie administracyjnym i cywilnym nie
są wystarczające do ochrony dobra prawnego, jakim
jest powszechny i równy dostęp do informacji15.
Zakres polskiej prawnokarnej regulacji insider
trading wyznaczają trzy artykuły zamieszczone
w dziale X ustawy o obrocie instrumentami finan‑
sowymi, zatytułowanym „Przepisy karne”. Zgodnie
z art. 180 u.o.i.f. czyn przestępny stanowi ujawnienie
informacji poufnej wbrew zakazowi, o którym mowa
w art. 156 ust. 2 pkt 1 u.o.i.f. Zgodnie z art. 181 ust. 1
u.o.i.f. czyn przestępny stanowi wykorzystanie in‑
formacji poufnej wbrew zakazowi, o którym mowa
w art. 156 ust. 1 u.o.i.f. Z kolei zgodnie z art. 182 u.o.i.f.
czyn przestępny stanowi udzielanie rekomendacji
lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumen‑
tów finansowych, których dotyczy informacja pouf‑
na. Powyższe regulacje obejmują przestępstwa po‑

13 Pub.L. 112–105, S. 2038, 126 Stat. 291, enacted April 4, 2012
14 U.S. Securities and Exchange Commission, Rule 10b‑5, codified
at 17 C.F.R. 240.10b‑5

15 Szerzej na temat zasady subsydiarności zob. L. Gardocki,
Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990, s.127–138.
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wszechne, których podmiotem może być każda osoba
odpowiadająca ogólnych cechom podmiotu przestęp‑
stwa16. Natomiast art. 181 ust. 2 u.o.i.f. wyznacza typ
kwalifikowany przestępstwa wykorzystania informa‑
cji poufnych, uzupełniony o znamiona podmiotowe
(czynu dopuszcza się osoba, o której mowa w art. 156
ust. 1 pkt 1 lit. a) u.o.i.f.). Jest to przestępstwo indywi‑
dualne niewłaściwe. Wszystkie te typy przestępstw
mogą być popełnione wyłącznie z winy umyślnej oraz
są ścigane z oskarżenia publicznego.
Wyżej wymienione normy prawa karnego stano‑
wią normy sankcjonujące w relacji z sankcjonowa‑
nymi normami prawa administracyjnego. W rezul‑
tacie wykładnia ustawowych znamion przestępstwa
wymaga przeprowadzenia wykładni odpowiednich
przepisów prawa administracyjnego, które określają
treść zakazów administracyjnych związanych z po‑
siadaniem informacji poufnych. W szczególności na‑
leży sięgnąć do definicji legalnej pojęcia „wykorzy‑
stywanie informacji poufnej” z art. 156 ust. 4 u.o.i.f.,
definicji legalnej pojęcia „ujawnienie informacji po‑
ufnej” z art. 156 ust. 5 u.o.i.f. oraz wyłączeń od zaka‑
zów zawartych w art. 156 ust. 6–8 u.o.i.f. Szczegóło‑
wa analiza wszystkich powyższych pojęć wykracza
poza granice niniejszej publikacji17.
Racjonalna jest wyłącznie kryminalizacja nasta‑
wiona na ochronę pewnego dobra prawnego. Istota
dobra prawnie chronionego będzie przy tym różnie
określana – w zależności od prawnego modelu re‑
gulacji insider trading. Przedmiotem ochrony tego
typu przestępstw w Polsce (i w UE) jest powszech‑
ny i równy dostęp do informacji na rynku kapitało‑
wym18. Przyjmując za kryterium przedmiot ochrony,
są to przestępstwa abstrakcyjnego narażenia na nie‑
bezpieczeństwo, ponieważ do ich znamion nie nale‑
ży uszczerbek ani konkretne niebezpieczeństwo dla
dobra prawnego19. Ponieważ znamię skutku w ogóle
nie należy do znamion rzeczonych czynów przestęp‑

nych, należy przyjąć, iż są to przestępstwa formal‑
ne20. Na marginesie warto zauważyć, że formalny
charakter przestępstw stanowi cechę charaktery‑
styczną przestępstw związanych z funkcjonowaniem
rynku kapitałowego21.
Wszystkie wymienione typy przestępstw zostały
podobnie sprofilowane w zakresie typów i dolegli‑
wości kar. Są to występki zagrożone karę grzywny
lub pozbawienia wolności. Cechą charakterystycz‑
ną kar grożących za czyny przestępne związa‑
ne z funkcjonowaniem rynku kapitałowego jest
znaczna wysokość grzywien. Jak trafnie wskazuje
Marcin Dyl, „wiąże się to z uznaniem metodologicz‑
nego związku sankcji z potencjalną korzyścią uzy‑
skiwaną przez podmiot naruszający normę prawa
karnego”22. W rezultacie wysokość grzywien gro‑
żących za przedmiotowe przestępstwa została okre‑
ślona kwotowo przez wyznaczenie górnej granicy,
w zależności od typu przestępstwa, od dwóch do
pięciu milionów złotych.
Treść projektu ustawy jako przykład informacji ce‑
notwórczej i określonej
Powyżej wskazano, że relacja informacji pouf‑
nej do jej przedmiotu określana mianem pośredniej
występuje przede wszystkim wtedy, kiedy następuje
zmiana otoczenia regulacyjnego emitenta23. Przykła‑
dem takiej sytuacji jest zmiana prawa powszechnie
obowiązującego w formie ustawy. W tym przypad‑
ku informacje o treści projektu nowej ustawy mogą
stanowić informację poufną. Jednak tego rodzaju in‑
formacje rzadko spełniają przesłankę określoności
informacji, z czym mamy do czynienia, gdy szcze‑
gólny wpływ na sytuację ekonomiczną konkretnego
emitenta jest oczywisty lub wysoce prawdopodobny.
Zmiana otoczenia regulacyjnego na rynku konkuren‑
cyjnym, na którym występuje znaczna (bliżej nie‑
określona) liczba konkurentów, nie stanowi źródła
20 Podobnie A. Błachnio‑Parzych, Prawo rynku…, dz. cyt., s. 1613

16 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2013, s. 69.
17 W tym zakresie zob. w szczególności A. Błachnio‑Parzych,
Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 1613–

2012, s. 165–166.
22 Tamże, s. 165.

1620 i zebrana tam literatura.
18 A. Błachnio‑Parzych, Prawo rynku…, dz. cyt., s. 1613 i zebrana
tam literatura.

23 Zob. też M. Glicz w: M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda
(red.), Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, Warszawa 2012,

19 L. Gardocki, Prawo karne…, dz. cyt., s. 92.
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informacji poufnych, jeżeli nowa regulacja równo‑
miernie wpływa na sytuację ekonomiczną wszyst‑
kich konkurentów.
Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 2 u.o.i.f. informacja
mogłaby po przekazaniu jej do publicznej wiadomo‑

nie stwierdzono nieprawidłowości”26. Późniejsza in‑
formacja (12 stycznia 2012 r.) o zmianach w projekcie
ustawy zmierzających do obniżenia przedmiotowej
stawki podatkowej spowodowała wzrost kursu cen
akcji KGHM S.A. o ok. 6 proc.27 Powyższy przykład

Zapowiedzi ewentualnych zmian w prawie
oraz informacje o postępach procedury
ustawodawczej mogą wywierać istotny wpływ
na ceny instrumentów finansowych.
ści w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość in‑
strumentów finansowych lub na cenę powiązanych
z nimi pochodnych instrumentów finansowych (ang.
price sensitive information) wtedy, gdy mogłaby ona
zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji in‑
westycyjnych przez racjonalnie działającego inwe‑
stora. O tym, jaki wpływ na ceny akcji emitenta może
mieć procedura ustawodawcza, świadczy przykład
procedowania ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o po‑
datku od wydobycia niektórych kopalin24. W exposé
z 18 listopada 2012 r. Prezes Rady Ministrów zapo‑
wiedział opodatkowanie wydobycia kopalin srebra
i miedzi. Jedynym podmiotem wydobywającym
rudę miedzi i srebra w Polsce jest KGHM S.A.25 Cena
akcji KGHM S.A. spadła o 13,8 proc. jeszcze tego sa‑
mego dnia. Gwałtowna zmiana kursu akcji, będąca
reakcją na ogłoszenie zaskakującej informacji ceno‑
twórczej, zawsze rodzi pytania o możliwości jej wy‑
korzystania niezgodnie z prawem. W rezultacie 25
listopada 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego wy‑
dała komunikat w sprawie obrotu akcjami KGHM,
w którym poinformowała, że „według wstępnych
ustaleń w obrocie akcjami spółki KGHM S.A. oraz
kontraktami terminowymi na akcje KGHM w okre‑
sie poprzedzającym exposé Prezesa Rady Ministrów

wskazuje, że zapowiedzi ewentualnych zmian w pra‑
wie oraz informacje o postępach procedury ustawo‑
dawczej mogą wywierać istotny wpływ na ceny in‑
strumentów finansowych.

5. Obieg informacji w procesie
ustawodawczym
Parafrazując stanowisko Sławomiry Wronkow‑
skiej odnośnie „procedury prawodawczej”, pod poję‑
ciem procesu ustawodawczego należy rozumieć zbiór
reguł sterujący zinstytucjonalizowanym procesem
tworzenia ustaw i wiążący jego uczestników28. Cho‑
dzi nie tylko o procedurę parlamentarną, ale i proces
kształtowania treści projektu przez inne podmioty
posiadające inicjatywę ustawodawczą. Należy za‑
znaczyć, że reguły sterujące zinstytucjonalizowanym
tworzeniem ustaw są złożone, a sam proces zwykle
dość długotrwały. Nie jest moim celem szczegółowe
omówienie rzeczonych reguł, dlatego w tym zakresie
pragnę odesłać do doskonałych opracowań monogra‑
26 Zob. ht t p://w w w.k n f.gov.pl / I mages/ K N F_ KGH M _
tcm75‑28522.pdf (dostęp 8 sierpnia 2014 r.).
27 Zob. http://forsal.pl/artykuly/583717,resort_finansow_lago‑
dzi_formule_podatku_od_kopalin_akcje_kghm_mocno_w_
gore.html (dostęp 8 sierpnia.2014 r.).

24 Dz.U. z 2012 r., poz. 362.
25 Zob. http://www.polityka.pl/rynek/ekonomia/ 1524685,1,po‑
datek‑miedziowy.read (dostęp 8 sierpnia 2014 r.).

28 S. Wronkowska, Tworzenie prawa w Polsce – ocena i propono‑
wane kierunki zmian. Raport Rady Legislacyjnej przy Prezesie
Rady Ministrów, PL 2006, nr 1(53), s. 10.
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ficznych29. W kontekście dalszych rozważań w zakre‑
sie przesłanek informacji poufnych chciałbym jedy‑
nie zwrócić uwagę na trzy kwestie: wieloetapowość
procesu; wielość aktorów procesu; jawność procesu.
Za przykład przyjmę najczęstszą sytuację, gdy z ini‑
cjatywą ustawodawczą występuje Rada Ministrów.
Istnieją dwa podstawowe sposoby realizacji inicja‑
tywy ustawodawczej Rady Ministrów30. Zasadą jest
opracowanie projektu ustawy po uprzednim przy‑
jęciu przez Radę Ministrów założeń tego projektu31.
Projekt ustawy może także powstać, w drodze wy‑
jątku, bez uprzedniego przyjęcia założeń projektu
ustawy przez Radę Ministrów, jeśli taka możliwość
wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Mini‑
strów albo decyzji Rady Ministrów lub Prezesa Rady
Ministrów32.
Formowanie projektu założeń ustawy przez Radę
Ministrów stanowi wieloetapowy proces33. W pierw‑
szym etapie następuje opracowanie projektu założeń
do projektu ustawy. Kluczową rolę na tym etapie od‑
grywa organ wnioskujący o przyjęcie założeń pro‑
jektu ustawy. Katalog podmiotów (podmiotem jest
tzw. organ wnioskujący) uprawnionych do opraco‑
wania, prowadzenia procesu uzgodnień, konsulta‑
cji publicznych lub opiniowania oraz wnoszenia do
rozpatrzenia projektu dokumentu rządowego został
zawarty w § 20 ust. 1 regulaminu Rady Ministrów34.
Do powyższej grupy należy w szczególności czło‑
nek Rady Ministrów, stosownie do zakresu swojej
właściwości, oraz Szef Kancelarii Prezesa Rady Mi‑
nistrów. Drugi etap obejmuje uzgodnienia między‑
resortowe, konsultacje publiczne oraz opiniowanie.
Na tym etapie zaangażowane są liczne podmioty,
zarówno organy wewnętrzne Rady Ministrów, jak
i podmioty pozostające poza strukturą administracji
publicznej. W trzecim etapie projekt założeń do pro‑
29 W szczególności A. Malinowski, Zarys metodyki pracy legisla‑
tora, Warszawa 2009; J. Krawczyk (red.), Procedura tworzenia
aktów prawnych, Warszawa 2013.

jektu ustawy podlega rozpatrzeniu przez komitety,
według zakresu właściwości – Stały Komitet Rady
Ministrów, Komitet do Spraw Europejskich lub Ko‑
mitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Czwar‑
ty etap zakłada wniesienie przez organ wnioskujący
założeń projektu ustawy do rozpatrzenia przez Radę
Ministrów. Piąty etap zakłada opracowanie projektu
ustawy. Projekt ustawy opracowuje Rządowe Cen‑
trum Legislacji na podstawie przyjętych przez Radę
Ministrów założeń i we współpracy z organem wnio‑
skującym. W istocie na tym etapie następuje powtó‑
rzenie wszystkich poprzednich etapów, tym razem
jednak w odniesieniu nie do założeń, lecz do projek‑
tu ustawy. W szczególności więc projekt ustawy jest
przedmiotem uzgodnień i konsultacji publicznych
oraz rozstrzygnięcia właściwych komitetów.
Postępowanie ustawodawcze w Sejmie rozpo‑
czyna się od wykonania inicjatywy ustawodawczej
przez uprawniony podmiot. Wykonanie inicjatywy
ustawodawczej polega na złożeniu projektu „do la‑
ski marszałkowskiej”35. Marszałek Sejmu kieruje pro‑
jekt ustawy do pierwszego czytania na posiedzeniu
Sejmu albo na posiedzeniu właściwej komisji sejmo‑
wej, jeżeli spełnia on wymogi formalne określone
w art. 34 regulaminu sejmowego36. Rozpatrzenie
projektu ustawy odbywa się w trzech czytaniach.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 regulaminu Sejmu pierw‑
sze czytanie projektu ustawy (uchwały) obejmuje
uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, debatę
w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania po‑
słów i odpowiedzi wnioskodawcy. Zasadniczo dru‑
gie czytanie (art. 44 ust. 1 regulaminu) obejmuje:
1) przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji
o projekcie, 2) przeprowadzenie debaty oraz zgła‑
szanie poprawek i wniosków. Zgodnie z art. 49 re‑
gulaminu Sejmu trzecie czytanie projektu obejmuje:
1) przedstawienie dodatkowego sprawozdania komi‑
sji lub – jeżeli projekt nie został ponownie skierowa‑
ny do komisji – przedstawienie przez posła sprawo‑
zdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych podczas

30 J. Bennewicz w: J. Krawczyk (red.), Procedura…, dz. cyt. s. 5.
31 Tamże.

35 W. Białończyk, Ł. Kasiak w: J. Krawczyk (red.), Procedura…,

32 Tamże.

dz. cyt., s. 61–62.

33 Tamże, s. 5–40.

36 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca

34 Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979).
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drugiego czytania; 2) głosowanie. W dalszej kolej‑
ności następuje przekazanie uchwalonej ustawy do
Senatu. Warunkiem wejścia ustawy w życie jest jej
podpisanie przez Prezydenta RP i ogłoszenie.

6. Kiedy informacja zaczyna
być precyzyjna?
Powyższy, jakże pobieżny opis procesu ustawodaw‑
czego dowodzi, że jest on złożony i wieloetapowy.
Rodzi to pytanie o moment powstania informacji po‑
ufnej, w kontekście przesłanki jej precyzyjności. Usta‑
wodawca w art. 154 ust. 1 pkt 1 u.o.i.f. wskazuje, że
informacja „jest określona w sposób precyzyjny, wte‑
dy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które
wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie
oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu

w formie żadnych czynności formalnych – a nastą‑
piło to np. w postaci obietnicy złożonej na spotkaniu
wyborczym? Wydaje się, że wszelkie odpowiedzi na
takie pytania, oparte o analizę prawno‑dogmatyczną
reguł procesu ustawodawczego in abstracto, niestety
znamionowałaby wysoka arbitralność i bardzo niska
użyteczność. Stopień precyzji informacji poufnej po‑
winien być oceniany casu ad casum.

7. Kiedy informacja przestaje
być poufna?
Przypomnijmy, że zgodnie z art. 154 ust. 1 u.o.i.f.
informacją poufną jest informacja, która „nie została
przekazana do publicznej wiadomości”. W doktrynie
wskazuje się przy tym na dwa konkurencyjne kryte‑
ria oceny przesłanki poufności: kryterium formalne

Wysoce problematyczne jest określenie cezury,
od której wyjście w życie proponowanych
rozwiązań może być zasadnie oczekiwane.
umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu
tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość in‑
strumentów finansowych lub na cenę powiązanych
z nimi pochodnych instrumentów finansowych”. Na‑
leży podkreślić, że zasadność przekonań zakłada wy‑
sokie prawdopodobieństwo zdarzeń lub okoliczności,
jednakże niekoniecznie bliskie pewności37.
Wysoce problematyczne jest określenie cezury, od
której wyjście w życie proponowanych rozwiązań
może być zasadnie oczekiwane. Czy jest to wniosek
o przyjęcie założeń do projektu ustawy przez Radę
Ministrów? Czy przyjęcie projektu ustawy przez
Radę Ministrów? A może znacznie wcześniej, a mia‑
nowicie wtedy, kiedy decyzja o przyjęciu ustawy „za‑
padła” – choć jeszcze nie została zmaterializowana

i kryterium materialne. Kryterium formalne zakła‑
da, że informacja przestaje być poufna, jeżeli została
podana do publicznej wiadomości zgodnie z oficjalną
procedurą upublicznienia danych informacji. Kryte‑
rium materialne zakłada, że informacja traci cechę
poufności, jeżeli została przekazana do publicznej
wiadomości, tj. gdy możliwość zapoznania się z nią
miał nieograniczony krąg podmiotów profesjonalnie
zainteresowanych informacją rynkową38. Kryterium
formalne ze względu na liczne wady należy odrzucić
w całości, tj. nie tylko w sytuacji, gdy oficjalna pro‑
cedura upublicznienia informacji nie jest dostępna39.
Kiedy więc informacja o treści propozycji zmian
ustawodawczych przestaje być poufna? Na wstę‑
pie warto zaznaczyć, że procedura ustawodawcza
w systemie demokracji deliberatywnej powinna być

37 CESR’s Advice on Level 2 Implementing Measures for the
proposed Market Abuse Directive, December 2002 (Ref:

38 T. Sójka, Ustawa o ofercie publicznej…, dz. cyt., s. 314–316.

CESR/02‑089d), http://www.esma.europa.eu/system/

39 Zob. szerzej F. Elżanowski, Kiedy informacja…, dz. cyt.,

files/02_089d.pdf (dostęp 8 sierpnia 2014 r.).

s.97–102.
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maksymalnie jawna. Jak trafnie wskazuje Bogu‑
sław Banaszczak, „[w]spółcześnie ważnym elemen‑
tem rzetelności działania organów państwa demo‑
kratycznego jest zapewnienie obywatelom prawa

Pewnym rozwinięciem instytucji konsultacji publicz‑
nych są postanowienia aktów prawnych rangi usta‑
wowej, które uprawniają poszczególne grupy intere‑
sów do opiniowania projektów ustaw znajdujących

Co do zasady informacja traci przymiot
poufności, jeśli została udostępniona
nieoznaczonemu adresatowi.
do uzyskiwania informacji o działalności władzy
publicznej łączącego się z powszechnie aprobowaną
w państwach demokratycznych zasadą otwartego
rządu (open government) oznaczającą otwartość –
tzn. jawność (transparentność – transparency) dzia‑
łalności wszystkich organów władzy publicznej”40.
Zasada jawności procesu stanowienia prawa jest
realizowana przez liczne instytucje prawne41. Prze‑
de wszystkim informacje na temat planów legislacji
ustawodawczej oraz dokumenty rządowe prezentu‑
jące kolejne etapy procesu ustawodawczego powinny
być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
(dalej: BIP). W szczególności w BIP należy publiko‑
wać: wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów42,
projekty założeń do projektów ustaw43 , projekty
ustaw44. Z kolei w Systemie Informacji Sejmu (dalej:
SIS) podlegają udostępnieniu druki sejmowe oraz
inne formy informacji publicznej. Ponadto kluczową
instytucją prawną służącą zapewnieniu jawności pro‑
cesu stanowienia prawa są konsultacje publiczne45.

40 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz,
Warszawa 2009, s. 307–308.
41 Zob. szerzej J. Krawczyk (red.), Procedura…, dz. cyt.,
s. 439–490.
42 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w pro‑
cesie stanowienia prawa (Dz.U. nr 169, poz. 1414 z późn. zm.;
dalej: u.d.l.), art. 3 ust. 3.
43 Art. 5 u.d.l.

się w ich zakresie działalności 46. Zapewnieniu jaw‑
ności procesu ustawodawczego służy również udział
przedstawicieli organizacji społecznych i dziennika‑
rzy w posiedzeniach Sejmu i komisji sejmowych.
Powstaje więc pytanie o moment „przekazania
informacji do publicznej wiadomości”. Bez wątpie‑
nia informacja traci przymiot poufności z chwilą
jej opublikowania w BIP lub SIS. Podobnie informa‑
cja przestanie być poufna, jeśli zostanie podana do
publicznej wiadomości z wykorzystaniem środków
masowego przekazu. Nie traci charakteru poufne‑
go informacja, która została ujawniona np. na we‑
wnętrznym spotkaniu w ministerstwie lub zamknię‑
tym spotkaniu wyborczym. Co do zasady informacja
traci przymiot poufności, jeśli dostęp do niej uzyskał
bliżej nieokreślony krąg adresatów.

8. Podsumowanie
Relacja zdarzenia cenotwórczego do przedmio‑
tu informacji – określana mianem pośredniej – sta‑
nowi źródło licznych problemów prawnych. Prze‑
de wszystkim identyfikacja takich informacji rodzi
istotne wątpliwości. Ustawowe przesłanki informa‑
cji poufnej zostały sformułowane w oparciu o liczne
pojęcia nieostre. Parafrazując słowa Lecha Gardo‑
ckiego, sytuacja sądu, badającego zaistnienie usta‑
wowych znamion czynu przestępnego wykorzy‑
stania informacji poufnych, przypomina spacer po
polu, którego część stanowi pole minowe. Niestety

44 Tamże.
45 Zob. M. Półtorak, M.M. Walewska w: J. Krawczyk (red.), Pro‑
cedura…, dz. cyt., s. 439–449.
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46 A. Olejniczak w: J. Krawczyk (red.), Procedura…, dz. cyt.,
s. 463–471.
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granice części zaminowanej są niezbyt wyraźnie
oznaczone47.
Informacje poufne, które charakteryzuje pośred‑
nia relacja zdarzenia cenotwórczego do przedmiotu
informacji, dotyczą przede wszystkim zmian szero‑
ko rozumianego otoczenia regulacyjnego emitentów

czego, takimi jak wieloetapowość, wielość aktorów
partycypujących oraz jawność, stanowi źródło prob‑
lemu wytyczenia ostrych granic obszaru ryzyka od‑
powiedzialności karnej za wykorzystanie informacji
poufnych powstałych w procesie ustawodawczym.
Podmiotami szczególnie narażonymi na ryzyko od‑

Powszechna trudność identyfikacji informacji
poufnych w powiązaniu z cechami procesu
ustawodawczego, takimi jak wieloetapowość,
wielość aktorów oraz jawność, stanowi
źródło problemu wytyczenia ostrych granic
obszaru ryzyka odpowiedzialności karnej.
instrumentów finansowych na rynku regulowanym.
W szczególności zmiana otoczenia regulacyjnego
może przybrać formę zmian regulacji ustawowych.
Nie każda zmiana otoczenia regulacyjnego może być
jednak uznana za zdarzenie cenotwórcze, tak jak nie
każde zdarzenie cenotwórcze stawowi źródło infor‑
macji poufnych. O zaistnieniu informacji poufnych
można mówić wyłączenie w przypadku zaistnienia
wszystkich czterech elementów konstytutywnych
informacji poufnej. Dobrym przykładem zaistnienia
informacji poufnych jest wymieniony w artykule ca‑
sus spółki KGHM.
Powszechna trudność identyfikacji informacji po‑
ufnych w powiązaniu z cechami procesu ustawodaw‑
47 L. Gardocki, Prawo karne…, dz. cyt., s. 15.

powiedzialności karnej są posłowie, senatorowie
oraz urzędnicy związani z procesem ustawodaw‑
czym. Z kolei w ujęciu przedmiotowym informacja
poufna, będąca przedmiotem bezprawnego wyko‑
rzystania, może pochodzić z każdego etapu proce‑
dury ustawodawczej.
Wykorzystanie informacji poufnych powstałych
w procesie ustawodawczym stanowi zjawisko kry‑
minalne dotychczas nierozpoznane w literaturze.
Przyczyną tego stanu rzeczy jest najprawdopodob‑
niej, według mojej najlepszej wiedzy, brak w historii
polskiego wymiaru sprawiedliwości przypadków po‑
ciągnięcia do odpowiedzialności karnej podmiotów
wykorzystujących tego rodzaju informację. Rzeczy‑
wistą wagę problemu sygnalizują opisane w artykule
międzynarodowe tendencje regulacyjne.
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Tomasz Giaro

Ex Oriente lux?
Pierwsza polska monografia
o bankierach rzymskich
i ich operacjach
1. Światło ze Wschodu

Tomasz Giaro
W latach 1990–2006 pracownik
Max‑Planck‑Institut für Europäische
Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad
Menem. W latach 1994–1995 profesor
kontraktowy na Uniwersytecie we
Frankfurcie nad Menem, a w roku
1996 na Freie Universität w Berli‑
nie. W 2007 r. otrzymał mianowa‑
nie na stanowisko profesora UW,
a w 2009 r. tytuł profesora nauk
prawnych. W 2011 r. otrzymał nagro‑
dę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pojęcia Wschodu i Zachodu są
w sposób oczywisty, jak więk‑
szość rzeczy tego świata, względ‑
ne. W kategoriach tak mezoregio‑
nów geograficzno‑historycznych,
jak podziałów kulturowo‑poli‑
tycznych ziemie polskie na przy‑
kład można określać nie tylko
jako Zachód Wschodu, lecz rów‑
nież jako Wschód Zachodu1. Kla‑
syfikacja zależy od przyjętych
kryteriów. Niemniej jednak po‑
zostaje niepodważalną prawdą,
że światło słoneczne – a według
niektór ych także oświecenie
intelektualne i moralne – za‑
wsze przychodzi ze Wschodu: ex
Oriente lux.
W kontekście tej starej mądro‑
ści zauważalny ostatnio w ogól‑
nopolskich parametryzacjach
i rankingach awans Wydziału
Prawa Uniwersytetu Białosto‑
ckiego nie jest tak sensacyjny,
jakim z perspektywy Warszawy
mógłby się wydawać na pierwszy

rzut oka. Wydział białostocki był
wprawdzie przez długie lata filią
Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego, jednak w epo‑
ce boomu biznesu edukacyjnego
stał się na tyle samodzielny, że
w 1990 r. JM Rektor Uniwersyte‑
tu Warszawskiego przekształcił
białostocki Instytut Prawa w od‑
powiedni Wydział, który z cza‑
sem przerósł swoją jednostkę
macierzystą.
W tym duchu Centralna Ko‑
misja do spraw Stopni i Tytułów
Naukowych, nieznana cywiliza‑
cji zachodniej instytucja, utwo‑
rzona w PRL w 1951 r. i wciąż
jeszcze działająca przy Prezesie
Rady Ministrów RP w Warsza‑
wie 2 , w jednej z prawniczych
spraw habilitacyjnych uczyniła
Białystok instancją odwoławczą
dla Stolicy. Mimo że chodziło
o dyscyplinę tak ezoteryczną, jak
papirologia prawnicza, która na
wydziałach prawa tak na zachód,
2 T. Giaro, Kronika bubli prawnych.
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1 T. Giaro, The East of the West. Harold

Gdybym mógł zmienić jeden przepis,

J. Berman and Eastern Europe, „Rechts‑

„Dziennik Gazeta Prawna”, dodatek

geschichte” 2013, vol. 21, s. 193–197.

„Prawnik” z dnia 29 maja 2013, s. 8.
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jak i – tym bardziej – na wschód od Warszawy nie jest
uprawiana, Białystok skorzystał z okazji, przyznając
habilitację pracownikowi Wydziału Prawa i Admini‑
stracji Uniwersytetu Warszawskiego, który nie zdołał
jej uzyskać w mieście stołecznym.
W kręgach zbliżonych do Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego wyjaśnia się, że Wydział
Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zawdzięcza swo‑

rożytności, którego interesuje właściwie wszystko,
co należy do epoki. Autor pomija przy tym refleksję
o związkach między ówczesną praktyką bankową
a stanem wiedzy rachunkowej i ustaleniami historii
gospodarczej, mimo że mogłoby to posunąć naprzód
dyskusję tak prawników, jak i historyków.
Jeśli jednak szczególne regulacje prawne dotyczą‑
ce bankierów i ich operacji finansowych były w Rzy‑

Białystok skorzystał z okazji.
je niedawne sukcesy przede wszystkim wzmożonej
działalności publikacyjnej. Przyjrzyjmy się zatem
jednej z ostatnich publikacji białostockiego Wydzia‑
łu Prawa, która ratione materiae przyciągnęła moją
uwagę jako romanisty – monografii doktora habili‑
towanego, a jednocześnie profesora Uniwersytetu
Białostockiego Piotra Niczyporuka, zatytułowanej
„Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym
Rzymie”3.

2. Treść monografii
Sformułowanie tematu monografii musiało być dla
P. Niczyporuka zadaniem niełatwym. W odróżnieniu
od znanych w nauce światowej prac Aldo Petruccie‑
go jej tytuł nie wspomina bowiem ani o „bankach”4,
ani o rzymskim „przedsiębiorstwie finansowym” czy
o „systemie bankowym”5, a zwłaszcza nie wspomina
o „prawie bankowym”6, lecz tylko o obiektach tak na‑
macalnych, jak „bankierzy” i ich „operacje”. Zastana‑
wia zwłaszcza konsekwentne unikanie przez autora
perspektywy prawnej. Bankierzy i ich operacje to
przecież raczej temat dla „czystego” historyka sta‑
3 P. Niczyporuk, Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym
Rzymie, Białystok 2013, s. 292.
4 A. Petrucci, Profili giuridici delle attività e dell’organizzazione
delle banche romane, Torino 2002.
5 A. Petrucci, ‘Mensam exercere’. Studi sull’impresa finanziaria

mie na tyle liczne i istotne, że kwalifikują się na temat
monografii, czemu nie zatytułowano jej po prostu
„rzymskie prawo bankowe”? Oczywiście należało‑
by przy tym pamiętać, że rzymskie prawo bankowe
nie było tożsame z prawem banków współczesnych,
lecz to rozumie się przecież samo przez się. Skoro jed‑
nak byli w Rzymie starożytnym bankierzy, miejsce
ich pracy, nawet jeśli składało się ono tylko ze stołu
bankierskiego (mensa argentaria) i ławki, można już
nazwać bankiem. A znane były też i zamykane na noc
kramy (tabernae), chociaż ich architektura ustępo‑
wała dostojnym bryłom siedzib większości banków
współczesnych.
W każdym razie argentarii, czyli bankierzy, wy‑
stępują w edykcie rzymskiego pretora, który uznać
można w przybliżeniu za odpowiednik dzisiejszego
kodeksu cywilnego, aż cztery razy: jako zobowią‑
zani do procesowego okazania własnych ksiąg ra‑
chunkowych (EP § 9.2), jako zobowiązani z tytułu
formalnego poręczenia zwanego receptum argentarii
do zapłacenia długu ich klienta wobec osoby trze‑
ciej (EP § 50), jako zobowiązani do wytaczania skargi
przeciw klientowi z potrąceniem jego wzajemnych
wierzytelności (EP § 100) i wreszcie jako uprawnieni
do tzw. zarzutów bankierskich (exceptiones argenta‑
riae), wynikających z umów zawartych przez bankie‑
ra z jednej strony ze zbywcą, a z drugiej – z nabywcą
licytowanego przedmiotu (EP § 272)7.

romana, Napoli 1991, s. 1–17.
6 P. Cerami, A. Petrucci, Diritto commerciale romano, wyd. 3,
Torino 2000, s. 115–116.

7 Paragrafy edyktu według wydania O. Lenel, Das Edictum
perpetuum, wyd. 3, Leipzig 1927.
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Co zyskuje więc P. Niczyporuk celowo pomijając po‑
jęcia banku i, tym bardziej, prawa bankowego? Unika
on w ten sposób wchodzenia w dyskusje późnych lat
osiemdziesiątych zeszłego stulecia, w których nieod‑
żałowany Mario Talamanca wywodził przeciwko Al‑
fonsowi Bürge, że pytanie o ewentualność istnienia
w starożytnym Rzymie banków i bankierów w zna‑

z daleka od spraw zasadniczych, które były przed‑
miotem starcia wspomnianych romanistów. Autor
ograniczył się zatem do zagadnień drugorzędnych,
a w gruncie rzeczy terminologicznych. Wzorując się
na najbardziej renomowanym badaczu bankowości
antycznej, którym jest obecnie francuski historyk
starożytności Jean Andreau11, P. Niczyporuk wyszedł

Autor ograniczył się zatem
do zagadnień terminologicznych.
czeniu nowożytnym nie ma sensu, skoro odpowiedź
negatywna jest z góry przesądzona8. Z drugiej strony
A. Bürge trafnie krytykował dopatrywanie się ban‑
ków i bankierów wszędzie tam, gdzie występowali
jedynie typowi dla Rzymu pośrednicy finansowi, któ‑
rzy z uwagi na niedostępność tzw. zastępstwa bezpo‑
średniego działali zawsze w imieniu własnym9.
Pośrednicy ci należeli zresztą z reguły do niższych
warstw społecznych, takich zwłaszcza jak wyzwoleń‑
cy, a stopień instytucjonalizacji ich działalności czy
koncentracji kapitału w odpowiednich zrzeszeniach,
odległych pod tym względem od dzisiejszych spółek
akcyjnych, był niewysoki. Jeśli reprezentanci warstw
wyższych społeczeństwa rzymskiego potrzebowali
większych kredytów, zwracali się raczej – w sposób,
by tak rzec, epizodyczny – do przyjaciół. Na przykład
w celu sfinansowania studiów syna w Atenach Cyce‑
ron pożyczał pieniądze od swojego wydawcy Attyka,
który był człowiekiem wykształconym i bogatym,
w związku z czym trudno go było nazwać bankierem10.
W tej delikatnej sytuacji P. Niczyporuk uznał za
strategię najbezpieczniejszą trzymać się po prostu
8 M. Talamanca, Pubblicazioni pervenute alla Direzione, „Bul‑
lettino dell’Istituto di Diritto Romano” (dalej: „BIDR”) 1987,

w pierwszym rozdziale swojej monografii (s. 27–74)
od wyliczenia kategorii osób uprawiających działal‑
ność w szerokim sensie bankierską, choć określanych
w Rzymie nie mniej niż dziewięcioma różnymi na‑
zwami, poczynając od greckiej trapezitai.
Swoje „zasadnicze problemy badawcze” sprowadził
autor do dwóch „pytań ogólnych”, a mianowicie „(1)
czy istnienie wielu terminów używanych na określe‑
nie osób zajmujących się działalnością bankową było
oznaką swego rodzaju specjalizacji wśród tej grupy
zawodowej? (2) czy w związku z nazewnictwem
podmiotów podejmujących się operacji bankierskich
można im przypisać wykonywanie konkretnych czyn‑
ności charakterystycznych tylko dla nich?” (s. 16).
Płodność heurystyczna tych pytań jest wątpliwa.
Przypominają one bowiem kwestię, czy określanie
pewnych składników nakrycia stołowego jako łyżek,
innych jako widelców, a jeszcze innych jako noży jest
oznaką swego rodzaju specjalizacji? Niechybnie tak.
To truizm, że prawo wyraża się zawsze w języku.
Jednak skutki powierzchownego klasyfikowania
słówek i ślepego posłuszeństwa w stosunku do ter‑
minologii źródeł przybierają w historii prawa często
postać swego rodzaju nominalizmu, a nawet fety‑
szyzmu terminologicznego12. Idąc zatem za zdaniem

vol. 90, s. 917–922.
9 A. Bürge, recenzja z: Aldo Petrucci, ‘Mensam exercere’, „Zeit‑

11 J. Andreau, La banque et les affaires dans le monde romain,

schrift der Savigny‑Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanis‑

Paris 2001, s. 65–71; tenże, L’économie du monde romain, Paris

tische Abteilung” (dalej: „ZSS”) 1997, vol. 114, s. 509, 513.
10 A. Bürge, Fiktion und Wirklichkeit, „ZSS” 1987, vol. 104, s. 487–
490, 508–509, 555–558.
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2010, s. 145–149.
12 W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie.
U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 43.
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św. Jana (1,1), że „na początku było Słowo”, należało‑
by wnioskować, że skoro wyrazy „bank” i „bankier”
pochodzą dopiero ze średniowiecza, w starożytno‑
ści ani banków, ani bankierów nie było i być nie mo‑
gło. A każdy opis rzeczywistości antycznej za pomo‑
cą terminologii średniowiecznej obciążony będzie
niechybnie błędem tzw. prezentyzmu. Chyba że
przyjmiemy w ślad za Emilio Bettim13, że w prawie
rzymskim najpierw powstawała „rzecz”, a dopiero
potem – i to często dużo później – jej „nazwa”.
Tak czy inaczej, zamiast historii prawa P. Niczy‑
poruk oferuje czytelnikowi historię terminologii
prawniczej dotyczącej zawodów bankierskich, wy‑
pełnioną w dużym stopniu mniej lub bardziej jałowy‑

też był jedynie kontaktującym strony i finansującym
transakcję pośrednikiem (s. 124). Reprezentowane
przez autora podejście encyklopedyczne nie uchyla
jednak pytania, po co w dobie darmowych elektro‑
nicznych baz danych zamieszczać w publikacjach
drukowanych ponadwymiarowe przypisy bibliogra‑
ficzne zapożyczone z owych baz. W wielu miejscach
monografii P. Niczyporuka (s. 14–15, 24–25, 69–70,
85, 116, 169) przypisy te zajmują całą stronę drobne‑
go druku.
Przejdźmy jednak do historycznoprawnych aspek‑
tów pracy, zawartych przede wszystkim w jej rozdzia‑
le drugim, poświęconym operacjom bankierskim (s.
75–145). W odniesieniu do bankierskiego obowiązku

Każdy opis rzeczywistości antycznej za pomocą
terminologii średniowiecznej obciążony
będzie błędem tzw. prezentyzmu.
mi rozważaniami o tym, czy ten lub inny „finansista”
antyczny winien być określany jako argentarius, czy
raczej jako coactor argentarius (s. 59, 128). W wyniku
skrajnej przezorności P. Niczyporuka jego monogra‑
fia drepcze w miejscu, wykazując charakter w du‑
żym stopniu nie tylko terminologiczny, lecz przede
wszystkim opisowo‑sprawozdawczy. Gdzie tylko
mógłby się zarysować najmniejszy nawet problem,
autor unika jego samodzielnej analizy na podstawie
źródeł, by podążyć za zdaniem aktualnej większo‑
ści doktryny.
W ten sposób podchodzi P. Niczyporuk zwłaszcza
do pytania, czy w ramach aukcji bankier sam kupo‑
wał rzecz, a następnie – jak chciała starsza literatura
niemiecka14 – sprzedawał ją zwycięzcy licytacji, czy
13 T. Giaro, Rzymski zakaz nadużycia praw podmiotowych w świetle
nowej jurysprudencji pojęciowej, „Zeszyty Prawnicze UKSW”
2006, nr 2.1, s. 294.

pozywania klienta z potrąceniem jego wzajemnych
roszczeń pojawia się tu błąd, polegający na wyróż‑
nieniu okresu „jurystów przedklasycznych” (s. 186–
187). Jako ich jedynego reprezentanta P. Niczyporuk
wymienia prawnika przytoczonego we fragmencie
justyniańskich Digestów (D. 16,2,22), a określonego
imieniem Scaevola. Umieszczając go w okresie przed‑
klasycznym i przypisując fragmentowi „przedkla‑
syczną treść” (s. 187), autor musi identyfikować go
jako Kwintusa Mucjusza Scewolę zwanego kapłanem
(pontifex), który zmarł w 95 r. przed Chr.
Przyjęta przez P. Niczyporuka identyfikacja po‑
zostaje jednak w rzeczywistości absolutnie nie do
obrony, gdyż wspomnianego prawnika późnorepub‑
likańskiego przytacza się w Digestach justyniańskich
wyłącznie pod imieniem Quintus Mucius. Chodzić
więc musi oczywiście o cytowanego przez kompilato‑
rów Justyniana równie konsekwentnie jako Scaevola
dużo późniejszego Kwintusa Cerwidiusza Scewolę. Ów

14 A. Leist, Auction (w:) Paulys Real‑Encyclopädie der Classischen
Altertumswissenschaft, t. 2, Apo–Bar, Stuttgart 1896, szp.

s. 94–95, 222–224; por. też U. Malmendier, ‚Societas publica‑

2271; G. Thielmann, Die römische Privatauktion, Berlin 1961,

norum‘, Köln 2002, s. 94.
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dobrze zorientowany w sprawach bankowych praw‑
nik działał mniej więcej do 200 r. po Chr. – początko‑
wo był on doradcą cesarza Marka Aureliusza, zaś od
175 r. prefektem wigilów, a później także nauczycielem
dalszych wybitnych jurystów Paulusa i Tryfoninusa.
Przy okazji analizy krótkiej wypowiedzi Cerwidiu‑
sza Scewoli, zawartej w D. 16,2,22, ujawnia się zresz‑
tą wykazywana przez P. Niczyporuka jako romani‑
stę tendencja do prześlizgiwania się po powierzchni
tekstów źródłowych, których szczegółową egzegezę

rzymskiej dość nowocześnie, a mianowicie potrzebą
ochrony zaufania, z konieczności okazywanego ban‑
kierom przez ich klientelę (D. 2,13,9,2)17.
W tym kontekście trudno pochwalić pominięcie
przez P. Niczyporuka (s. 182) charakterystycznych
przypadków dalszego rozszerzenia tego obowiązku.
Pretor mógł bowiem ponadto nakazać, by bankier
okazał klientowi swe księgi po raz wtóry, a nawet od‑
wrotnie – w ramach słusznościowego rozpatrzenia
sprawy (causae cognitio) – był władny nakazać rów‑

Po co w dobie darmowych elektronicznych
baz danych zamieszczać w publikacjach
drukowanych ponadwymiarowe przypisy
bibliograficzne zapożyczone z owych baz?
zwykł on zastępować mniej lub bardziej sterylną pa‑
rafrazą. Autor nie dostrzega bowiem w tym przypad‑
ku zagadnienia dopuszczalności prowadzenia kont
bankowych nie tylko w pieniądzu, lecz również w na‑
turze, a zwłaszcza – obok wspomnianych już w pod‑
ręczniku Gaiusa (G. 4,66) kont, opiewających na ta‑
kie towary, jak zboże i wino – rozważanego właśnie
przez Scewolę konta „w niewolnikach”15.
Zawarty w wydanym zapewne już w II w. przed
Chr. edykcie pretorskim De rationibus argentariis
edendis (EP § 9.2) obowiązek „okazania ksiąg ra‑
chunkowych” (editio rationum) przez bankiera
uchodzi w doktrynie romanistycznej słusznie za
centralny przekaz źródłowy na temat regulacji praw‑
nej rzymskiej bankowości16. Obowiązek ten był ak‑
tualny nie tylko w tych procesach, w których ban‑
kier był stroną sporu, lecz nawet wtedy, gdy nią nie
był (D. 2,13,10pr.). Promulgację edyktu o okazaniu
ksiąg rachunkowych uzasadniano w jurysprudencji

17 A. Petrucci, Per una storia della protezione dei contraenti con

15 M. Talamanca, Pubblicazioni pervenute alla Direzione, „BIDR”

18 R. Martini, Il problema della ‘causae cognitio’ pretoria, Milano

nie dobrze, by w razie utraty ksiąg bankowych w wy‑
niku burzy morskiej, katastrofy budowlanej i pożaru,
to klient okazał swoje księgi rachunkowe bankierowi
(D. 2,13,6,8–9)18. W końcu należy też zauważyć, że
obowiązek okazania ksiąg nie wygasał z chwilą za‑
przestania działalności przez bankiera (D. 2,13,4,4),
lecz z mocy interpretacji prawniczej ciążył nadal na
jego spadkobiercach i wspólnikach (D. 2,13,6,1)19.
Autor wspomina oczywiście bankierskie okazanie
ksiąg rachunkowych, jednak pojawiającą się w ko‑
mentarzu do edyktu Ulpiana (D. 2,13,6,3) wzmian‑
kę o tym, że obowiązek ów nie obejmuje otrzymane‑
go przez bankiera zastawu ani przyjętego przezeń
zlecenia, kwituje w sposób całkiem niezrozumiały:
„istnieje wzmianka o zastawie, co może sugerować
brak możliwości jego zapisu, zaś istniejącą informa‑
cję o mandatum słusznie uważa się za glosę” (s. 183).

gli imprenditori, Torino 2007, s. 166–167, 173.
1988, vol. 91, s. 833; T. Masiello, Le ‘Quaestiones’ di Cervidio
Scevola, Bari 2000, s. 190.
16 M. Talamanca, Pubblicazioni pervenute alla Direzione, „BIDR”
1993–1994, vol. 96–97, s. 829.
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2010, s. 169–170.
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Gdyby P. Niczyporuk zapoznał się dokładniej z wyda‑
ną niemal przed ćwierćwieczem monografią A. Pe‑
trucciego Mensam exercere i z późniejszymi publi‑
kacjami na temat rzymskiego prawa bankowego20,
wiedziałby jednak, że za glosę wzmianki tej nie uwa‑
ża się już od dawna.
Zagadkowa jest wreszcie refleksja Niczyporuka
na temat użycia terminu greckiego trapezitai w jed‑
nej z konstytucji cesarzy późnoantycznych Teodo‑
zjusza II i Walentyniana III. Autor łączy je z faktem,

ków jego nauki, nie wyłączając oczywiście dyscyplin
historycznych, winna być dbałość o poprawność języ‑
ka. Niestety pod tym względem monografia P. Niczy‑
poruka rozczarowuje najbardziej. W odniesieniu do
wspomnianego epizodu użycia greki autor utrzymuje
nieprecyzyjnie, że słowa trapezitai i argentarii trak‑
towano w Rzymie jako „tożsame” (s. 32). „Tożsame”
znaczy identyczne, podczas gdy dobra polszczyzna
wymagałaby raczej określenia „równoznaczne”, czy‑
li synonimiczne. Zdaniem znawców parametryzacji

Obowiązek „okazania ksiąg rachunkowych”
uchodzi w doktrynie romanistycznej słusznie
za centralny przekaz źródłowy na temat
regulacji prawnej rzymskiej bankowości.
że w V w. po Chr. na Wschodzie Cesarstwa „językiem
dominującym stała się greka” (s. 33). Tym niemniej
wiadomo przecież, że greka nie „stała się” językiem
dominującym na Wschodzie, lecz dominowała tam
nieprzerwanie już od epoki klasycznej21. O stosun‑
kach Wschód–Zachód dowiadujemy się zresztą zbyt
mało, jak na monografię, po której spodziewalibyśmy
się pewnych informacji o recepcji w Rzymie greckich
instytucji bankowych. Stwierdziwszy, że treść mono‑
grafii bankierskiej P. Niczyporuka nie zawiera funda‑
mentalnych odkryć naukowych, przejdźmy obecnie
do jej aspektów językowych.

3. Język monografii
Skoro właśnie błędy językowe leżą u podstaw wie‑
lu niejasności prawa, jednym z pierwszych obowiąz‑
20 A. Petrucci, ‘Mensam exercere’…, dz. cyt., s. 190–196; M. Ta‑
lamanca, Pubblicazioni pervenute…, „BIDR”, vol. 96–97,
s. 832–834.
21 F. Millar, Rome, the Greek World and the East, t. 1. The Roman
Republic and the Augustan Revolution, Chapel Hill & London
2002, s. 31; P. Veyne, Imperium grecko‑rzymskie, przeł. P. Do‑
mański, Kęty 2008, s. 160–161.

białostocki Wydział Prawa zawdzięcza swój awans
przede wszystkim publikacjom w językach obcych.
Tej chwalebnej tendencji towarzyszy niestety – wi‑
doczny w monografii o rzymskich bankierach – brak
dbałości o język ojczysty.
Na przykład w poprawnej polszczyźnie nie można
mówić o obowiązkach ciążących „nad” bankierami
(s. 17), lecz jedynie o obowiązkach ciążących „na”
bankierach. Upierając się przy zachowaniu przyim‑
ka „nad”, należałoby mówić raczej o obowiązkach
„wiszących” nad bankierami, co byłoby wyrażeniem
dość niezwykłym. Na temat bankiera twierdzi au‑
tor ponadto niezbyt elegancko, że „miał on nałożony
obowiązek” prowadzenia księgi rachunkowej (s. 151).
Inne kłopoty ze słowem „obowiązek” zdradza autor,
gdy wspomina o obowiązku dłużnika „do” zapłaty
takiej czy innej sumy pieniędzy (s. 112), zamiast mó‑
wić po prostu o obowiązku zapłaty.
W języku polskim nie można również wykluczać
nikogo „z” piastowania urzędów (s. 32), tylko co naj‑
wyżej „od” ich piastowania. Mimo że autor wspomi‑
na „koncepcje o związkach” kontraktu tzw. depozytu
nieprawidłowego (depositum irregulare) z prawem
greckim (s. 86), wiązanie rzeczownika „koncepcje”
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z przyimkiem „o” nie wydaje się na gruncie polskiej
składni najlepszym pomysłem. Podobnie dziwacz‑
nie brzmi twierdzenie, że „w” tabliczkach Sulpicju‑
szy brakuje tego, czy innego elementu treściowego
(s. 112), gdyż poprawną formą polską jest tylko „na”
tabliczkach lub ewentualnie „w zbiorze” tabliczek
Sulpicjuszy.
Do lansowanych przez P. Niczyporuka makaroni‑
zmów prawniczych należy umowa „kupna‑sprzeda‑
ży”, o której wspomina on jedynie na s. 124 aż trzy‑

Osobnej refleksji wymagają rozważania autora
o tytule justyniańskich Digestów (D. 2,13) „De en‑
dendo, czyli o znaczeniu skarg” (s. 182). Podczas gdy
zbędna litera „n” to tylko literówka, których zresztą
jest w monografii nieco za dużo23, jednak przetłuma‑
czenie tytułu De edendo w sensie „o znaczeniu skarg”
stawia łacinę prawniczą P. Niczyporuka w niezbyt
korzystnym świetle. Zresztą i gdzie indziej pojawia
się zarazem ten sam błąd transkrypcji tytułu D. 2,13,
jak i tłumaczenie wprawdzie odmienne, lecz w nie

Właśnie błędy językowe leżą u podstaw
wielu niejasności prawa.
krotnie, a poza tym także gdzie indziej (s. 126, 136),
chociaż język polski widzi tę umowę wyłącznie z per‑
spektywy sprzedawcy i określa ją – analogicznie do
francuskiej vente i angielskiej sale – tylko jako umo‑
wę „sprzedaży”. Znajduje to nawet wyraz normatyw‑
ny w tytule XI księgi trzeciej polskiego kodeksu cy‑
wilnego (art. 535 k.c.). Co prawda Niemcy nazywają
sprzedaż odwrotnie „kupnem” (Kauf ), jednak lan‑
sowanego przez autora „kupna‑sprzedaży” nie zna –
poza włoskim (compravendita)22 – żaden współczesny
język europejski.
Popełnione przez P. Niczyporuka grzechy przeciw
polszczyźnie przeplatają się z występkami przeciw
łacinie. I tak coactores argentarii, będący przecież
bytem zbiorowym, występują w liczbie pojedynczej
jako „podmiot zajmujący się” działalnością bankierską
(s. 5, 59). Podobny błąd pojawia się na s. 149 w zda‑
niu „kto sprzedaje tabernae argentariae (liczba mno‑
ga – T.G.) lub inną…” (liczba pojedyncza – T.G.). Au‑
tor wspomina dwukrotnie w równobrzmiącej frazie
bankierów, „tworzących argentarii socii” (s. 163, 196),
podczas gdy tworzyli oni tylko spółkę, zwaną argenta‑
ria societas. Nie najlepsze świadectwo wystawia wy‑
kształceniu i stylowi autora jego wzmianka o „pocho‑
dzeniu etymologicznym” określonego słowa (s. 28).

mniejszym stopniu błędne: tym razem jako tytułu
„o przyznaniu skarg” (s. 19). Wszystko to w mono‑
grafii o bankierach i ich operacjach, których trzo‑
nem było unormowane przez Justyniana w tytule De
edendo (D. 2,13) „okazanie ksiąg” (editio rationum)!
Następne błędne tłumaczenie P. Niczyporuka, któ‑
re stanowi zarazem żenujący błąd historycznopraw‑
ny, to tłumaczenie innego tytułu Digestów justyniań‑
skich, a mianowicie D. 14,3 De institoria actione, za
pomocą frazy „O skardze przeciwko zwierzchniko‑
wi familijnemu z zobowiązań podległego jego wła‑
dzy przedsiębiorcy” (s. 19). Fraza ta zawiera całą
kumulację błędów, gdyż w Digestach chodzi w rze‑
czywistości nie o skargę przeciwko zwierzchniko‑
wi przedsiębiorcy, lecz o skargę przeciwko samemu
przedsiębiorcy, który ustanowił kierownika skle‑
pu lub warsztatu, niekoniecznie zresztą będąc jego
„zwierzchnikiem familijnym” lub piastunem innej
władzy prywatnoprawnej24.

22 Ale i tu w kodeksie cywilnym (art. 1470) i w dyskursie cywi‑

24 W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzym‑

23 Dostrzeżono s. 15 wiersz 2 od g.; s. 28 wiersz 1 od g.; s. 48 wiersz
9 od d.; s. 82 wiersz 9 od d.; s. 82 wiersz 11 od g.; s. 116 wiersz 2
od g.; s. 117 wiersz 7 od g.; s. 119 wiersz 8 od d.; s. 122 wiersz 16
od g.; s. 124 wiersz 6 od d.; s. 150 wiersz 3 od d.; s. 154 wiersz 3
od d.; s. 156 wiersz 13 od d; s. 180 wiersz 7 od d.; s. 200 wiersz
16 od d.
skie…, dz. cyt., s. 144.

listycznym przeważa vendita.
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Dość typowe dla stylu monografii stwierdzenie
P. Niczyporuka, według którego w okresie wczesne‑
go pryncypatu „cesarz pozbawiał dobrego imienia,
czyli ignominia za uprawianie … procederu pożycza‑
nia pieniędzy u innych na niższy procent, a tym sa‑
mym udzielać pożyczek na wyższe oprocentowanie”
(s. 109), wymaga niestety radykalnej korekty. Stwier‑
dzenie to jest błędne treściowo, ponieważ ignominia
nie jest z pewnością „dobrym imieniem”, lecz jego
całkowitą odwrotnością25, podczas gdy z punktu wi‑
dzenia językowego zwrot „a tym samym” należałoby
zastąpić spójnikiem „aby” lub równorzędnym.
Nieporadność językowa autora sięga niekiedy tak
daleko, że przeszkadza w zrozumieniu tekstu mo‑
nografii. W tym sensie P. Niczyporuk zalicza wielo‑
krotnie do typowych operacji bankierskich „odzyski‑
wanie długów (swoich) klientów od osób trzecich”
(s. 76, 142, 145) lub – bardziej ogólnikowo – „odzy‑
skiwanie (windykację) długów klientów” (s. 18, 142).
Sformułowania te muszą rodzić u czytelnika błędne
skojarzenia. Jeśli bowiem klient bankiera miał dłu‑
gi wobec osób trzecich, bankier mógł je co najwyżej

zacytowane wyżej wzmianki o „odzyskiwaniu dłu‑
gów”. Zobowiązania nie podlegają bowiem odzy‑
skiwaniu – jedyne, co w tym bankierskim procesie
windykacji wierzytelności udawało się (częściowo)
„odzyskać”, to (źle ulokowane) pieniądze klienta.
Podobne quid pro quo, świadczące o daleko posu‑
niętej bezradności autora w dziedzinie podstawowej
terminologii prawa zobowiązań, zachodzi w odnie‑
sieniu do dokumentów dłużnych pozbawionych jed‑
nak jakiejkolwiek wzmianki o terminie spłaty długu.
Niczyporuk dopatruje się w nich bowiem „groźby na‑
tychmiastowego wykonania zobowiązania” (s. 112).
Daj Boże takie groźby każdemu wierzycielowi! Lo‑
gicznie rzecz biorąc, w rozpatrywanej sytuacji cho‑
dzić może przecież tylko o groźbę „zażądania przez
wierzyciela” natychmiastowego wykonania zobo‑
wiązania.
W sposób równie kuriozalny autor określa insty‑
tucję prawną potrącenia jako „redukcję wierzytel‑
ności bankiera z długiem klienta” (s. 192). Pomijając
błędny związek składniowy rzeczownika „redukcja”
z przyimkiem „z”, w ramach potrącenia (compensa‑

Grzechy przeciw polszczyźnie przeplatają
się z występkami przeciw łacinie.
spłacić i w ten sposób – mówiąc już bardzo potocz‑
nie – „wykupić”. Było jednakże absolutnie niemoż‑
liwe, żeby mógł on te długi w jakikolwiek sposób
„odzyskać”.
Natomiast w sytuacji odwrotnej, kiedy to klient
miał wobec osób trzecich (słabo ściągalne) wierzy‑
telności, upoważniony przezeń bankier mógł mu po‑
móc również w tej operacji. Sytuację tę można opisać
w języku potocznym w ten sposób, że bankier poma‑
gał w „odzyskaniu” oczywiście nie długów, lecz tylko
pieniędzy klienta. Użyte przez autora sformułowa‑
nie, że klient bankiera – określony tu jako „wierzy‑
ciel” – „odzyskiwał” wtedy „znaczna część swojego
zobowiązania” (s. 142) jest równie niepoprawne, jak

tio), przeciwstawieniu podlegały wierzytelności
bankiera nie „długom”, lecz tylko – wręcz odwrot‑
nie –wzajemnym wierzytelnościom klienta. Z ob‑
jaśnienia tzw. receptum argentarii jako „zobowiąza‑
nia, jakiego bankier udzielał osobie trzeciej” (s. 106),
wynika dość niecodzienny wniosek, że zobowiąza‑
nia można nie tylko – jak wspomniano przed chwi‑
lą – „odzyskiwać” (s. 142), lecz że można ich także
„udzielać”26.
Bariery poprawnej polszczyzny padają na oczach
czytelnika jedna za drugą, gdyż nieco dalej Niczy‑
poruk wspomina o „udzielaniu” jeszcze czegoś in‑
nego, a mianowicie „operacji pożyczkowych, któ‑
26 Por. jednak S. Mędak, Praktyczny słownik łączliwości składnio‑

25 J.G. Wolf, Das Stigma ‘ignominia’, „ZSS” 2009, vol. 126, s. 55–113.

wej czasowników polskich, Kraków 2011, 547.
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rych udzielali profesjonaliści” (s. 110). Z pewnością
niepoprawne jest określenie przez autora złożenia
na przechowanie pewnej kwoty w zapieczętowanej
sakiewce jako „formy” tego kontraktu (s. 89, 143).
W ogóle pojęcie formy przybiera w praktyce języko‑
wej P. Niczyporuka postać nazbyt obszerną. Rozdział
trzeci monografii (s. 147–197), zatytułowany „forma
prowadzenia działalności bankierskiej” (s. 6; nieco
inaczej s. 147 „formy”), obejmuje m.in. takie zagad‑
nienia, jak jej miejsce, urzędowy nadzór nad nią i jej

prawnicy rzymscy posługiwali się w takich wypad‑
kach poprawnym terminem pluris petitio27.

4. Konkluzje
Pracownicy badawczo‑naukowi, którym nie jest
dane stawiać nowych problemów i formułować no‑
wych tematów, wykonują swoje prace z reguły w celu
poszerzenia lub pogłębienia osiągnięć literatury
przedmiotu. W przypadku monografii P. Niczypo‑
ruka ów cel minimalny uzupełnienia dotychczaso‑

Nieporadność językowa autora sięga
niekiedy tak daleko, że przeszkadza
w zrozumieniu tekstu monografii.
ewidencjonowanie.
Pod hasłem „uprzywilejowanego wierzyciela”
(s. 93), rozważanym przez prawnika Ulpiana w jed‑
nym z tekstów komentarza do edyktu, kryła się – co
Niczyporuk wyjaśnia gdzie indziej – pozycja praw‑
na deponentów uprzywilejowanych „przed” innymi
wierzycielami upadłego bankiera (s. 83). Mimo to
w poprawnej polszczyźnie należałoby mówić o ich
uprzywilejowaniu „w stosunku do” innych wierzy‑
cieli. Wspomniane przez autora „stosowanie” li‑
chwy i spekulacji (s. 172) określa się po polsku raczej
jako ich „uprawianie”. Zabawna jest wreszcie poda‑
na przez autora informacja, że komediopisarz Plaut
przypisywał niepopularnym wśród ludności bankie‑
rom „cechy nieprzychylne” (s. 35).
Nie wiedzieć czemu P. Niczyporuk zwykł w swej
monografii zachwalać autentyczność tekstów praw‑
nych przekazanych przez Ulpiana, podkreślając
zwłaszcza, że w ten sposób monografia zawiera
„autentyczny edykt” (s. 182) lub „autentyczny tekst”
(s. 150) pretora czy wreszcie jego „autentyczną treść”
(s. 183). Ulpian nie miał przecież żadnego powodu,
by w swoim komentarzu do edyktu przytaczać teks‑
ty nieautentyczne lub zniekształcać autentyczne. Na
pewno nieautentyczne jest natomiast wyrażenie plus
petitio, którym P. Niczyporuk określa błąd zgłosze‑
nia w procesie „nadmiernego żądania” (s. 38), gdyż
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wych wyników doktryny być może nie został nawet
sformułowany, a w każdym razie nie został osiągnię‑
ty. Nadal nie wiemy tego, czego prawie ćwierć wie‑
ku temu nie wiedział A. Petrucci28; co więcej, z mo‑
nografii Niczyporuka nie dowiemy się często nawet
tego, co Petrucci wówczas już wiedział.
Oczywiście większość błędów, wytkniętych auto‑
rowi w poprzednim punkcie, ma charakter formal‑
ny. Jednak w prawie starożytnym forma czynności
prawnej – jako tzw. forma sprawcza – wywiera‑
ła wpływ na jej treść, a nawet poniekąd sama była
treścią 29. Podobnie ścisły związek formy z treścią
przypisuje się w architekturze antycznej pirami‑
dom. Skojarzenie to nasuwa konkluzję, że niekom‑
petencja językowa P. Niczyporuka osiąga niekiedy
poziom piramidalny, który uniemożliwia lekturę na‑
wet czytelnikom skłonnym do poświęceń. Muszą oni
bowiem wciąż zgadywać, jakie właściwie treści za‑
warł w swoim przekazie autor. W tym sensie trzeba
monografii P. Niczyporuka przypisać niestety pewną
ilość „cech nieprzychylnych”.

27 W. Wiegand, Plus petitio, Berlin 1974, s. 2.
28 A. Petrucci, ‘Mensam exercere’…, dz. cyt., passim.
29 W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzym‑
skie…, dz. cyt., s. 123.

artykuły recenzyjne
Niemniej jednak pozostanie w annałach nauki
polskiej zasługa napisania i opublikowania pod egi‑
dą Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
pierwszej w polskiej literaturze monografii o staro‑
rzymskich bankierach i ich operacjach. Jeśli jednak

że niewiele brakuje do ideału publikacji obcojęzycz‑
nej. Ex Oriente lux!
Wielu recenzentów ceni nie te publikacje, które
obfitują w odpowiedzi – im bardziej autorytatyw‑
ne, tym rychlej narażone na dezaktualizację – lecz

Bariery poprawnej polszczyzny padają
na oczach czytelnika jedna za drugą.
dostępność takiej pracy w języku ojczystym uzna‑
libyśmy za potrzebę podstawową, rozwiązaniem
prostszym byłoby chyba tłumaczenie prac zagra‑

przede wszystkim te, które nasuwają nowe pytania
i wątpliwości. Za najważniejsze z nich trzeba uznać
w naszym wypadku zagadnienie następujące: czy

Na polską monografię o rzymskich
bankach i prawie bankowym trzeba
będzie jeszcze poczekać.
nicznych. W każdym razie na polską monografię
o rzymskich bankach i prawie bankowym trzeba
będzie jeszcze poczekać. Zresztą język monografii
P. Niczyporuka zawiera tak liczne aspekty twórcze,

białostockie wydawnictwo „Temida 2”, związane
z jednym z czołowych wydziałów prawa w Polsce,
nie wyasygnowałoby nieco środków na redakcję ję‑
zykową, a zwłaszcza na podszlifowanie problemu
tzw. łączliwości składniowej? Noblesse oblige.
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Piotr Niczyporuk

Cudze chwalicie, swego nie znacie.
Odpowiedź na recenzję Tomasza Giaro

Piotr Niczyporuk
Doktor habilitowany nauk
prawnych, profesor Uniwersytetu
w Białymstoku, kierownik Zakładu
Prawa Rzymskiego, radca prawny
i członek OIRP w Białymstoku.
Autor trzech monografii, współautor
podręcznika oraz trzech innych
książek, współredaktor 3 publikacji,
autor ponad 50 artykułów (także
w językach obcych), recenzji
i sprawozdań. Prowadził wykłady
w zagranicznych szkołach wyższych
i jednostkach naukowych. Odbył
także liczne staże szkoleniowe
za granicą. Zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół
sytuacji prawnej wdowy w prawie
rzymskim, ochrony nasciturusa oraz
wybranych aspektów bankowości
w prawie rzymskim.
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Otrzymałem recenzję prof.
Tomasza Giaro (UW) mojej pra‑
cy pt. Bankierzy i operacje ban‑
kierskie w starożytnym Rzymie,
Białystok 2013. Nie będę ukry‑
wał, że po jej lekturze poczułem
się mocno rozczarowany zarów‑
no poziomem uwag, jak i formą
wypowiedzi. Merytorycznych
argumentów, z którymi można
by spokojnie dyskutować, jest tu
mało, natomiast Recenzent pod‑
nosi przede wszystkim zarzuty
wobec stosowanych przeze mnie
sformułowań i stylu wypowie‑
dzi, co może jest rzeczą ważną,
ale zapewne nie na tyle, aby na
tej podstawie dyskwalifikować
pracę, a nawet wydawcę.
W części merytorycznej recen‑
zji, w niezwykle napastliwym to‑
nie, Recenzent poucza mnie, że
powinienem był zatytułować
pracę „rzymskie prawo banko‑
we”. Mógłbym tu odpowiedzieć,
że kwestia ustalenia brzmienia
tytułu jest suwerennym prawem
autora. Chodzi jednak o coś in‑
nego: Tomasz Giaro, który wręcz
gloryfikuje pracę Aldo Petruccie‑
go i wskazuje mi ją jako niedości‑
gły wzór, zaznacza jednocześnie,
że ten autor o prawie bankowym
nie wspomina. Jak się zatem to
gloryfikowanie ma do sugestii

Recenzenta? Ponadto Tomasz
Giaro zastanawia się, dlacze‑
go nie posłużyłem się terminem
„prawo bankowe” oraz dlaczego
postanowiłem zbadać zakres zna‑
czeniowy terminów stosowanych
na oznaczenie bankiera? Jestem
zdania, że sformułowanie „prawo
bankowe” nie przystaje zupełnie
do rzymskich realiów i zastoso‑
wanie go byłoby zdecydowanym
nadużyciem. Natomiast wielość
terminologiczna stanowi wyraz
zróżnicowania jakościowego.
Bankierzy nie stanowili jedno‑
litej grupy. Zakres ich obowiąz‑
ków był różny, w zależności od
specjalizacji. Zatem próba wpro‑
wadzenia ładu terminologiczne‑
go w tym zakresie jest jak naj‑
bardziej uzasadniona. Kwestie
te nie były jeszcze przedmiotem
szczegółowych analiz i moim
prawem, jako badacza, było pod‑
jęcie tego zagadnienia. Co praw‑
da terminologia stosowana na
oznaczenie osób zajmujących się
działalnością bankierską była
przez romanistów i historyków
czasami przytaczana, lecz rzad‑
ko omawiana i konfrontowana ze
źródłami prawa1. Ze swej strony
1 Por. A. Földi, Dubbi e ipotesi in tema
della terminologia relativa ai banchieri

polemiki
uznałem więc za wielce pożyteczne podjęcie badań
w tym zakresie.
W romanistyce można znaleźć różne poglądy
w przedmiocie zaliczenia osób zajmujących się dzia‑
łalnością bankierską do poszczególnych kategorii
bankierów. Leonhard Schmitz uważał, że mensarii,
mensularii i nummularii byli bankierami publicz‑
nymi 2. Miguel Angel Peńalver Rodriguez propono‑
wał rozszerzenie tej kategorii o coactores argentarii.
Uznawał ich za bankierów publicznych 3, opierając
swoje wywody na fragmencie D. 40, 7, 40, 8. Zatem
owe rozbieżności skłoniły mnie do przeanalizowania
źródeł i ustalenia, które osoby zajmowały się dzia‑
łalnością bankierską w imieniu i na rzecz państwa.
W mojej ocenie tzw. bankierzy publiczni to mensa‑
rii, nummularii oraz ewentualnie także collectarii.
Owi bankierzy, znani na różnych etapach rozwoju
społeczno‑prawnego, tworzyli pewien rodzaj banku
publicznego. Nie można natomiast zaliczyć do ban‑
kierów publicznych ani coactores argentarii, ani men‑
sularii. Nie wykonywali oni powszechnie czynności
w imieniu i na rzecz państwa, nie byli także urzęd‑
nikami bankowymi, natomiast dokonywali operacji
w imieniu i na rzecz klienta, licząc na zyski. Jeżeli
któryś z nich wykonywał czynności w imieniu i na
rzecz państwa, to jedynie jednorazowo czy też do‑
raźnie. Osoby te jednak nie mogły nawet wówczas
być zaliczone do szeroko rozumianej tzw. bankowo‑
ści publicznej (mensa publica). To właśnie jest mój
skromny wkład naukowy w badania nad bankowoś‑
cią antyczną.
Posługiwanie się zaś współcześnie zwrotem
„rzymscy bankierzy” jest jedynie kwestią przyjęcia
uproszczonej konwencji językowej. W rzeczywistości
bowiem pojęcie to obejmuje wiele terminów służą‑
cych w starożytnym Rzymie na oznaczenie osób wy‑
romani (w:) M. Zabłocka (red.), Au‑delŕ des frontierčs. Mélanges
de droit romain offerts ŕ Witold Wołodkiewicz, t. I, Warszawa

konujących różne rodzaje czynności, zwanych obec‑
nie czynnościami bankowymi. Prowadzone przeze
mnie rozważania wykazały, że do typowych usług
świadczonych przez bankierów rzymskich należały:
przyjmowanie depozytów, sprawdzanie jakości oraz
wymiana monet, pośrednictwo w sprzedaży aukcyj‑
nej majątków, udzielanie kredytów i odzyskiwanie
długów klientów. Zatem poziom rzymskiej banko‑
wości był rozwinięty a współczesność w niewielkim
stopniu potrafiła ten katalog czynności bankowych
rozszerzyć a to w szczególności jedynie o operacje
związane z pieniądzem elektronicznym. „Istota dzia‑
łalności banków jest niezmienna, bowiem podsta‑
wowe czynności uznane za bankowe w zasadzie nie
zmieniły się od czasów rzymskich”4.
Krytykowana przez Tomasza Giaro monografia za‑
wiera zarówno omówienie strony podmiotowej, czyli
podmiotów zajmujących się działalnością bankier‑
ską (rozdział I), jak i strony przedmiotowej, ukazu‑
jącej rodzaje działalności bankierów rzymskich (roz‑
dział II) oraz wskazanie na formy tej działalności i jej
ewidencję (rozdział III).
Ponadto uważam, że moja monografia została
przygotowana poprawnie pod względem metodo‑
logicznym. We wstępie przedstawiony został prob‑
lem badawczy, uzasadnienie zakresu i układu pracy
oraz wskazanie źródeł, na których oparto rozważa‑
nia. Literatura przedmiotu została przytoczona po to,
aby wykazać to, w jakim stopniu nie rozwiązuje ona
problemów przeze mnie badanych. Ponadto każdy
z rozdziałów kończy się wnioskami, a praca mery‑
torycznym zakończeniem (s.199–206). Zatem meto‑
da polegająca na omówieniu stanu źródeł i literatu‑
ry dotyczącej tematu monografii pokazuje, że znam
ten dorobek i chcę go wzbogacić własną publikacją.
Moim zdaniem wyraźnie określony przedmiot ba‑
dań w formie dwóch pytań głównych i wielu pytań
szczegółowych (s. 16–17) stanowi atut pracy a nie jej
mankament. Jako ważny problem naukowy uważam

2000, s. 207 i n.
2 L. Schmitz, ‘Mensarii’, ‘Mensularii’, or ‘Nummularii’ (w:) J. Mur‑

4 P. Niczyporuk, A. Talecka, Rzymska antyczna bankowość

ray (ed.), A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London

wspólnym dziedzictwem Europy (w:) K. Filipow (red.), Pie‑

1875, s. 750.

niądz – symbol – władza – wojna – wspólne dziedzictwo Europy.

3 M.A. Peńalver Rodriguez, La banca en Roma (w:) J. Roset

Białoruś – Estonia – Litwa – Łotwa – Polska – Rosja – Rumunia –

Esteve (ed.), Estudios en Homenaje al Profesor Juan Igliesias,

Słowacja – Ukraina. Studia i materiały, Augustów–Warszawa

t. III, Madrid 1988, s. 1534.

2010, s. 27–41, s. 40.

2014 |

FORUM PR AWNICZE

63

polemiki
udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące tego,
czy używanie wielu terminów na określenie osób zaj‑
mujących się działalnością bankową stanowiło rezul‑
tat specjalizacji zawodowej, czy też wiązało się z ro‑
dzajami czynności wykonywanych przez te osoby.
Problematyka ta nie traci na swej aktualności także
i współcześnie, gdy ludzkość zaczyna się gubić w na‑
zewnictwie związanym z wykonywaniem czynności
bankowych przez podmioty, które mają nie tylko ce‑
chy tradycyjnego banku jak chociażby instytucje kre‑
dytowe i instytucje finansowe oraz konglomeraty fi‑
nansowe w prawie Unii Europejskiej, a także krajowe
banki i parabanki (SKOK, Provident). Zatem zakres
i układ pracy przyjęty przeze mnie uważam za w peł‑
ni uzasadniony. Pozwala on bowiem zbadać i ocenić
podjęty problem badawczy oraz udzielić odpowiedzi
na postawione we wstępie monografii pytania.
Recenzent zarzuca mi pominięcie ref leksji
o związkach między ówczesną praktyką bankową
a stanem wiedzy rachunkowej i ustaleniami historii
gospodarczej. Kwestie te poruszał w swojej monogra‑
fii Der Codex accepti et expensi im römischen Recht:
ein Beitrag zur Lehre von der Litteralobligation, Ralf
Michael Thilo, trudno jednak powiedzieć, że doszedł
do przekonywających rozstrzygnięć. Źródła prawne
właściwie nic o tym nie mówią – wiemy doskonale, że
wszelkie w nich wymienione kwoty są abstrakcyjne.
Więcej mogłaby powiedzieć nam pogardzana przez
Recenzenta papirologia prawnicza i studia nad dia‑
graphai bankowymi (choć i tak trudno z tych doku‑
mentów dokonać dobrej rekonstrukcji). To prawda,
że nie poświęciłem im wiele miejsca w swojej mono‑
grafii. Na pewno przybliżenie tej problematyki wzbo‑
gaciłoby moje opracowanie. Zważyć jednak trzeba,
że ta materia jest niezwykle skomplikowana, korzy‑
sta z hermetycznej – by przywołać zdanie Recenzen‑
ta – metodologii, co niepomiernie zwiększyłoby roz‑
miar mojej książki, przy tym raczej nie przekładając
się na lepsze zrozumienie tekstów prawniczych: znaj‑
dujących się przede wszystkim w spektrum mojego
zainteresowania.
Według Tomasza Giaro odnośne wyjaśnienie, po‑
dobnie jak i uwzględnienie „ustaleń historii gospo‑
darczej”, czego też domaga się Recenzent, „mogłyby
posunąć naprzód dyskusję tak prawników, jak i histo‑
ryków”. Za wyjątkowo odkrywcze należy natomiast
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uznać umieszczone w tym kontekście stwierdzenie
Recenzenta, że „rzymskie prawo bankowe nie było
tożsame z prawem banków współczesnych” czy też,
że architektura zamykanych na noc kramów ban‑
kierskich (tabernae) „ustępowała dostojnym bryłom
siedzib większości banków współczesnych”. Oczy‑
wiście z jednym i drugim stwierdzeniem absolutnie
się zgadzam i nie pozostaje mi nic innego, jak tyl‑
ko pogratulować Tomaszowi Giaro trafności obser‑
wacji. Trudno się natomiast zgodzić z kolejną jego
uwagą, a mianowicie że edykt rzymskiego pretora
„można uznać w przybliżeniu za odpowiednik dzi‑
siejszego kodeksu cywilnego”. Nie ta treść, nie ten
zakres i chyba o tym wie każdy początkujący roma‑
nista. Gdybym to ja napisał te słowa, to prawdopo‑
dobnie Recenzent „rozerwałby” mnie na strzępy. To
jedno zdanie w moim przekonaniu stawia całą recen‑
zję w złym świetle. Polecam artykuł prof. Wojciecha
Dajczaka, Błędy poznawcze a tęsknota za użytecznoś‑
cią nauki prawa rzymskiego5. Tomasz Giaro dobrze go
zna, ale – jak widać – nic sobie nie robi ze słusznych
wywodów swojego uczonego kolegi.
Nie bardzo z kolei rozumiem wypowiedź Recen‑
zenta, że Aldo Petrucci nie wspomina o „bankach
ani o rzymskim przedsiębiorstwie finansowym”,
a zwłaszcza nie wspomina o „prawie bankowym”,
lecz tylko o „obiektach namacalnych”. Co jednak
oznaczają owe „obiekty namacalne” już nie wyjaś‑
nił. Może więc powinienem był zatytułować swoją
pracę „prawo obiektów namacalnych”?
Także nietrafna jest sugestia Recenzenta, że „po‑
średnicy należeli zresztą z reguły do niższych warstw
społecznych, takich zwłaszcza jak wyzwoleńcy, a sto‑
pień instytucjonalizacji ich działalności czy koncen‑
tracji kapitału w odpowiednich zrzeszeniach, od‑
ległych pod tym względem od dzisiejszych spółek
akcyjnych, był niewysoki”. Niestety swych wywo‑
dów Tomasz Giaro nie poparł żadnymi dowodami.
Zatem skąd taka wiedza i pewność w formułowa‑
niu wniosków? Co daje podstawę Recenzentowi do
tak radykalnej generalizacji? W moim przekonaniu
pośrednicy nie musieli wcale należeć wyłącznie do
niższych warstw społecznych, bowiem gruntowna
5 W. Dajczak, Błędy poznawcze a tęsknota za użytecznością nauki
prawa rzymskiego, „Forum Prawnicze” 2013, nr 3 (17), s. 9 i n.
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analiza źródeł może prowadzić do zgoła odmiennych
wniosków. Chociażby z inskrypcji widać pełny prze‑
krój społeczny rzymskich bankierów.
Myli się także Tomasz Giaro twierdząc, że „jeśli re‑
prezentanci warstw wyższych społeczeństwa rzym‑
skiego potrzebowali większych kredytów, zwracali
się raczej – w sposób, by tak rzec, epizodyczny – do
przyjaciół”. Na poparcie swych wywodów podaje
przykład Cycerona, który w celu sfinansowania stu‑
diów syna w Atenach pożyczał pieniądze od swoje‑
go wydawcy Attyka, który nie był bankierem. Moim
zdaniem przykład z Cyceronem jest nie na miejscu.
To tak jakby z faktu, że Kowalski pożyczył Jasińskie‑
mu, wywodzić, iż pożyczki bankowe i parabankowe
we współczesnej Polsce nie cieszą się zbytnią popu‑
larnością, a tak w ogóle to mało kto pożycza. Skoro
zawsze można było pożyczyć u „kolegi”, to dlaczego
tak wielu arystokratów działało właśnie przez pod‑
stawione osoby. A w jaki sposób finansowano prowa‑
dzenie wojen domowych? Skąd brano na to środki?
Od „kolesiów”? Nie! Od bankierów lub lichwiarzy
(por. monografia prof. Anny Pikulskiej‑Robaszkie‑
wicz, Lichwa w państwie i prawie republikańskiego
Rzymu, Łódź 1999). Amicitia odgrywa ważną rolę
w prowadzeniu operacji finansowych, ale zwłaszcza
wtedy, kiedy jedną ze stron był jakiś kliencki władca
(por. przypadek króla Dejotara).
Nie można zgodzić się z wywodami Recenzenta
dotyczącymi jego zdaniem „zagadkowej” refleksji na
temat użycia terminu greckiego trapezitai w jednej
z konstytucji cesarzy późno‑antycznych Teodozjusza
II i Walentyniana III. Tomaszowi Giaro nie podoba
się, że łączę to z faktem, że w V w. po Chr. na Wscho‑
dzie cesarstwa językiem dominującym stała się gre‑
ka. Recenzent uważa, że „greka nie „stała się” języ‑
kiem dominującym na Wschodzie, lecz dominowała
tam nieprzerwanie już od epoki klasycznej”. W moim
zaś przekonaniu na terenach Grecji właściwej, wysp
czy chociażby Anatolii język grecki słyszano już
w czasach Homera. Cały zaś Wschód aż po dalekie
Indie przemówił po grecku wraz z nadejściem wojsk
Aleksandra Wielkiego. Poza tym nie rozumiem, co
znaczy „język dominujący”? W monografii z zakre‑
su historii prawa zwraca się uwagę raczej na kwestie
prawne, a nie społeczne. Skoro już w okresie klasycz‑
nym greka dominowała na Wschodzie, to dlaczego

kancelaria cesarska wciąż sporządzała edykty i re‑
skrypty po łacinie? Były one następnie tłumaczone.
Tymczasem dopiero V – a zwłaszcza – VI wiek to czas,
kiedy praktyka ta odchodzi w niebyt i to z wielu za‑
leżnych i niezależnych od siebie powodów. Wówczas
to właśnie konstytucje dla wschodniej części cesar‑
stwa zaczynają być wydawane tylko po grecku. I o to
w monografii chodzi, gdy odnoszę się do konstytucji
Teodozjusza II i Walentyniana III.
Zatem uwagi merytoryczne Recenzenta dotyczące
moich rozważań są wysoce rozczarowujące.
Jestem niezwykle wdzięczny Tomaszowi Giaro za
dokonanie redakcji językowej mojej pracy. Faktycz‑
nie, nie ustrzegłem się błędów, trudno jednak byłoby
wskazać monografię, nie tylko romanistyczną, zu‑
pełnie od nich wolną. Dużym zaskoczeniem jest dla
mnie jednak fakt, że kwestie językowe tak bardzo
pochłonęły Recenzenta, że poświęcił im więcej niż
jedną trzecią część swoich rozważań.
Recenzent zarzuca mi brak dbałości o poprawność
językową, a szczególnie dużo trudu zadaje sobie,
aby wykazać, że mój styl budzi zastrzeżenia, albo‑
wiem błędnie używam przyimków. W sumie takich
przypadków odnotował sześć, natomiast za strasz‑
ne wykroczenie przeciw składni polskiej uznał uży‑
cie określenia „tożsame” zamiast „równoznaczne”.
Otóż można by uznać to zaangażowanie Tomasza
Giaro w obronie czystości języka, gdyby nie fakt, że
jego polszczyzna budzi jeszcze większe zastrzeże‑
nia. Chodzi tu nie tylko o fatalnie brzmiące sformu‑
łowania w rodzaju „aspekty treściowe”, ale również
o częste posługiwanie się swoistym slangiem okre‑
ślanym popularnie jako tzw. nowomowa, np. me‑
zoregiony, boom biznesu i inne, a także tworzenie
przedziwnych konstrukcji językowych zrozumia‑
łych tylko dla niego, m.in. „obiekty tak namacal‑
ne”, „sterylna parafraza”, „płodność badawcza” itd.
Trudno też nie zauważyć, że Recenzent nieco prze‑
sadził, zarzucając mi „lansowanie makaronizmów
prawniczych”, a w szczególności stosowanie okre‑
ślenia umowa „kupna–sprzedaży”. Można tu odpo‑
wiedzieć, że chyba Tomasz Giaro nie rozumie pojęcia
„makaronizm”, które oznacza po prostu wtrącanie do
polskiego tekstu obcych wyrażeń, co zresztą w jego
recenzji, jak pisałem wyżej, występuje nagminnie,
ale większe znaczenie ma tu inna okoliczność. Jak
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bowiem podkreśla, „język polski widzi tę umowę wy‑
łącznie z perspektywy sprzedawcy”, podobnie jak ję‑
zyk francuski, angielski i inne. Można dodać, że być
może również język chiński, japoński, suahili i pozo‑
stałe, tylko że to nie ma żadnego znaczenia. Nie cho‑
dzi tu bowiem o „język polski”, lecz o język prawny
i prawniczy, którym posługiwali się Rzymianie, a oni
używali tu podwójnego określenia emptio–venditio,
oddając w ten sposób charakter tego kontraktu jako
zobowiązania dwustronnego doskonałego. Być może
Recenzent nie zauważył, że moja monografia doty‑
czy właśnie prawa rzymskiego. Mógłbym tu przy‑
toczyć wiele prac, w których stosowano właśnie tę
terminologię. Jednocześnie nie mogę zgodzić się ze
stwierdzeniem Recenzenta, że określenia umowa
„kupna–sprzedaży” nie znajdziemy w języku pol‑
skim. Polecam wyszukiwarkę Google oraz wizytę
w komisie samochodowym, gdzie można znaleźć
właśnie gotowe formularze umowy kupna–sprze‑
daży. Kodeks cywilny posługuje się – owszem – po‑
jęciem umowa sprzedaży, niemniej w praktyce ma‑
sowo zawiera się umowy kupna–sprzedaży, które są
ważne i zaskarżalne.
Według Recenzenta popełniam grzech przeciw
łacinie. Zdaniem Tomasza Giaro jest to szczególnie
widoczne, gdy „autor wspomina dwukrotnie w rów‑
nobrzmiącej frazie bankierów, „tworzących argenta‑
rii socii” (s. 163, 196), podczas gdy tworzyli oni spół‑
kę, zwaną argentaria societas”. Tworzyli argentaria
societas a w stosunku do siebie i innych podmiotów
byli argentarii socii. Moim zdaniem nie ma tutaj su‑
gerowanego przez Tomasza Giaro problemu. Tym‑
czasem u Recenzenta nie najlepiej z greką, choć nie
powiedziałbym, że przeciw niej grzeszy. Grzeszyć
można – jak nauczają teologowie – jedynie świado‑
mie. Grzech jest bowiem świadomą i dobrowolną de‑
cyzją. W omawianej sytuacji nie może zatem Recen‑
zent grzeszyć, ale pragnę zapytać Tomasza Giaro, co
to takiego jest „grecka trapezitai”?
Można by tę polemikę dalej jeszcze kontynuować,
ale nie bardzo ma to sens. Zarzut np., że zbyt obfi‑
cie cytuję literaturę, co w dobie elektronicznych baz
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danych jest rzeczą zbędną, a jak można wnioskować
z tonu tego zarzutu, wręcz szkodliwą, w moim prze‑
konaniu jest stwierdzeniem co najmniej dyskusyj‑
nym. Zgodzić się można natomiast z uwagą, że moja
monografia nie zawiera „fundamentalnych odkryć
naukowych”, chociaż sam Recenzent zaznaczył, że
jest to pierwsza polska monografia z tego zakresu.
Nawiasem mówiąc, nie wiem, która z jego prac zo‑
stała uznana za fundament nowego odkrycia, być
może skorzystałbym z takiego wzorca dla dalszego
doskonalenia się.
Na koniec czuję się w obowiązku podkreślić, że
przedmiotem surowej krytyki Tomasza Giaro stałem
się nie tylko ja, ale również Centralna Komisja do
Spraw Stopni i Tytułów oraz mój macierzysty Uni‑
wersytet w Białymstoku (nazywany przez Recenzen‑
ta „Uniwersytetem Białostockim”). Oczywiście obie
zaatakowane instytucje wybronią się same i nie ma
potrzeby, abym to ja stawał w szranki w ich obronie.
Nie ustosunkowuję się do krytycznych uwag Toma‑
sza Giaro w tej materii, pozostawiając je ocenie śro‑
dowiska naukowego.
Podsumowując: Recenzent jest przekonany, że
mnie zdruzgotał. Muszę go jednak rozczarować,
bynajmniej nie czuję się zdruzgotany, jak również
nie oczekuję, że w wyniku jego zastrzeżeń zniknie
Centralna Komisja, a Wydział Prawa Uniwersytetu
w Białymstoku zostanie pozbawiony prawa do ha‑
bilitowania. I wreszcie ostatnie zdanie: Ex Oriente
lux – Zgoda! Parafrazując jednak to zdanie, jakkol‑
wiek nie będzie to parafraza „sterylna”, albowiem
co to wyrażenie oznacza, nie wiem, w świetle oma‑
wianej recenzji uzasadnione natomiast wydaje się
zdanie Ex Occidente tenebrae, przy czym ten ostatni
rzeczownik, oprócz znaczenia „ciemności”, posiada
szereg innych desygnatów, jak o tym można się do‑
wiedzieć ze Słownika łacińsko‑polskiego Mariana Ple‑
zi. Niektóre z nich zdają się odpowiednie do tego, aby
w tym kontekście z nimi się zapoznać, a przy okazji
może Recenzent zechce sprawdzić w której księdze
Nowego Testamentu znajduje się przywołany wywód
o Logosie.

Paweł Fiktus

„Tendencje rozwojowe
w prawie krajów
Europy Środkowo‑Wschodniej”
Konferencja Środkowoeuropejskiego
Forum Młodych Prawników,
Wrocław, 12–13 marca 2014 r.

W dniach 12–13 marca 2014 r.
na Wydziale Prawa, Admini‑
stracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego odbyła się kon‑
ferencja Środkowoeuropejskie‑
go Forum Młodych Prawników.
Inicjatorem oraz organizatorem
spotkania była Interdyscyplinar‑
na Pracownia Badań nad Kulturą,
Historią, Polityką i Prawem Kra‑
jów Europy Środkowo‑Wschod‑
niej przy Katedrze Doktryn Po‑
litycznych i Prawnych WPAiE
U Wr. Patronat medialny nad
konferencją sprawowała redak‑
cja „Forum Prawniczego”. Idea,
jaka przyświecała inicjatorom,
dotyczyła prezentacji najważ‑
niejszych problemów występu‑
jących w obecnych systemach
prawnych krajów Europy Środ‑
kowo‑Wschodniej, a także debata
nad nimi przeprowadzona przez
doktorantów oraz młodych dok‑
torów nauk prawnych. Obrady
otworzył dziekan WPAiE, dr hab.

prof. UWr Włodzimierz Gromski,
wykład inauguracyjny wygłosił
kierownik pracowni, dr hab. prof.
UWr Maciej Marszał.
Tematyka konferencji zosta‑
ła podzielona na siedem sekcji.
W pierwszym dniu obradowa‑
ły sekcje związane z prawem
ustrojowym, prawem medycz‑
ny m, prawem kar ny m, pra‑
wem energetycznym i prawem
ochrony środowiska. Natomiast
w dniu drugim słuchacze mogli
zapoznać się z kwestiami zwią‑
zanymi z prawem gospodarczym,
międzynarodowym oraz zagad‑
nieniami związanymi z prawami
człowieka.
W ramach sekcji związanej
z prawem ustrojow ym Paweł
Dobrzyński – doktorant w Insty‑
tucie Nauk Ekonomicznych Za‑
kładu Międzynarodowych Sto‑
sunków Ekonomicznych UWr
– omówił przyczyny i skutki kry‑
zysu subprime; Viktoria Hurasch
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sprawozdanie
– asystent w Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa
Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana
Franki – wygłosiła referat zatytułowany Legal Regu‑
lation of Employment Relations with State Servants in
Ukraine, a Łukasz Szymański – doktorant w Katedrze
Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE – przybli‑
żył słuchaczom kwestie związane z ochroną prywat‑
ności w tzw. inteligentnych domach. Z kolei Tomasz
Chłopecki – inny doktorant tejże katedry – w refera‑
cie poświęconym deregulacji zawodów prawniczych
odniósł się do ostatnio przeprowadzonych prac legis‑
lacyjnych. Dalsza część konferencji dotyczyła prawa
medycznego oraz prawa karnego. Referaty zaprezen‑
towali Magdalena Debita, Paweł Fiktus – obaj z Kate‑
dry Doktryn Politycznych i Prawnych WPAiE – oraz
Anton Górski z Wydziału Nauk Społecznych UWr.
Pierwsze dwa referaty dotyczyły prawa do badań
prenatalnych w Polsce w świetle ustawodawstwa
i orzecznictwa polskiego, a także orzecznictwa Eu‑
ropejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasbur‑
gu, jak i tendencji rozwojowych prawa medycznego
po transformacji ustrojowej w Polsce. Z kolei trzeci
referat związany był z sytuacją mniejszości polskiej
w Mołdawii.
Dalsza część debat oscylowała wokół prawa ener‑
getycznego i prawa ochrony środowiska. Marta
Mackiewicz – doktorantka Katedry Doktryn Poli‑
tycznych i Prawnych WPAiE – przedstawiła referat
Tendencje rozwojowe ustawodawstwa polskiego w za‑
kresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Natomiast Jiri Pokorny oraz Lukas Krejcik – obaj
z Katedry Prawa Środowiska Wydziału Prawa Uni‑
wersytetu Karola w Pradze – wygłosili referaty:
Energy and envoronmental dimension of energetic so‑
urces in Czech Republic oraz Environmental dimension
of property rights.
Drugi dzień obrad zdominowały referaty po‑
święcone prawu gospodarczemu. Swoje badania
zaprezentowali doktoranci WPAiE: Martyna Słu‑
gocka‑Kołpaczyńska i Michał Bursztynowicz (Pla‑
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nowane zmiany w prawie budowlanym), Nina Bara‑
nowska (The Common European Sales Law – the basic
principles, structure and future), Małgorzata Krepa
(Główne założenia Strategii Europa 2020 w zwalcza‑
niu bezrobocia w Unii Europejskiej na przykładzie Pol‑
ski) oraz Jan Pietrzak (Wybór formy opodatkowania
podatkiem dochodowym przez przedsiębiorcę w Pol‑
sce). W dalszej części dr Sylwia Wójtowicz z Zakładu
Ukrainistyki Wydziału Filologicznego UWr omówiła
temat Ukraińska myśl polityczno‑prawna wobec Polski
w dwudziestoleciu międzywojennym, natomiast Nata‑
lia Haletska – doktorantka w Katedrze Teorii i Filozo‑
fii Prawa Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu
Narodowego im. Iwana Franki – zaprezentowała re‑
ferat Forms of state implementation of international
treaty norms.
Konferencję zakończyła sekcja poświęcona prob‑
lematyce praw człowieka. Irena Kuc z Katedry Dok‑
tryn Politycznych i Prawnych WPAiE przybliżyła
słuchaczom kwestie związane z realizacją prawa
do wolności myśli, słowa i sumienia; Daniel Buty‑
ter z Zakładu Międzynarodowych Stosunków Eko‑
nomicznych WPAiE omówił perspektywy współpra‑
cy Polski z Ukrainą; Mateusz Dębowicz z Wydziału
Nauk Społecznych UWr przedstawił aspekty prawne
Karty Polaka i innych instytucji prawa wzmacniają‑
cych więzi Polaków zamieszkałych w krajach daw‑
nego ZSRR z Ojczyzną; Paweł Łagowski z Instytutu
Nauk Ekonomicznych UWr wygłosił referat pt. Imple‑
mentacja dyrektywy w sprawie stosowania praw pa‑
cjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej w Polsce.
Różnorodność tematów oraz udział młodych ba‑
daczy prawa z Czech i Ukrainy pozwoliły zarów‑
no słuchaczom, jak i referentom na zapoznanie się
z problemami innych systemów prawnych. Zgod‑
nie z zapowiedziami organizatorów, spotkania tego
rodzaju będą kontynuowane w przyszłych latach,
a jako pokłosie tegorocznej konferencji planowany
jest tom zawierający wystąpienia referentów.

Marcin Stębelski

Przegląd orzecznictwa –
prawo konstytucyjne
Wyrok TK z dnia
4 marca 2014 r., K 13/11,
niepublikowany.
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego
I. Art. 31 oraz art. 25 ustawy
z dnia 13 listopada 2003 r. o do‑
chodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. z 2010 r.
Nr 80, poz. 526 i Nr 127, poz. 857,
z 2011 r. Nr 139, poz. 814, Nr 207,
poz. 1230 i Nr 234, poz. 1385,
z 2012 r. poz. 354 oraz z 2013 r.
poz. 193 i 1609) w zakresie, w ja‑
kim nie gwarantują wojewódz‑
twom zachowania istotnej części
dochodów własnych dla realiza‑
cji zadań własnych, są niezgod‑
ne z art. 167 ust. 1 i 2 w związku
z art. 166 ust. 1 Konstytucji Rze‑
czypospolitej Polskiej oraz nie
są niezgodne z art. 9 ust. 5 Euro‑
pejskiej Karty Samorządu Lokal‑
nego, sporządzonej w Strasbur‑
gu dnia 15 października 1985 r.
(Dz.U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607
oraz z 2006 r. Nr 154, poz. 1107).
I I. P rzepis y w y m ien ione
w części I, w zakresie tam wska‑
zanym, tracą moc obowiązują‑
cą z upływem 18 (osiemnastu)
miesięcy od dnia ogłoszenia
w y roku w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek Sejmiku Wojewódz‑
twa Mazowieckiego odnosił się
do niektórych przepisów ustawy
o dochodach jednostek samo‑
rządu terytorialnego w zakresie,
w jakim znoszą one konstytucyjne
cechy dochodów własnych samo‑
rządu terytorialnego oraz zmie‑
niają – z mocą wsteczną – zasady
obliczania wpłaty na część regio‑
nalną subwencji ogólnej dla woje‑
wództw. Zarzuty stawiane przez
wnioskodawcę dotyczyły również
zniesienia przez ustawodawcę
możliwości swobodnego kształ‑
towania polityki finansowej sa‑
morządu terytorialnego w celu
realizacji zadań własnych.
Uwzględniając charakter legi‑
tymacji procesowej wnioskodaw‑
cy, Trybunał Konstytucyjny oce‑
nił dopuszczalność wystąpienia
w tej sprawie przez Sejmik Woje‑
wództwa Mazowieckiego (dalej:
sejmik). Zdaniem TK kwestiono‑
wane przez sejmik przepisy doty‑
czą spraw objętych jego zakresem
działania, wpływają bowiem na
kształt jego dochodów i wydat‑
ków. Oprócz tego sejmik był le‑
gitymowany do złożenia wnio‑
sku, ponieważ jako potencjalny
beneficjent części regionalnej
subwencji ogólnej poddał ocenie
zasady rozdziału łącznej kwoty
pochodzącej z wpłat dokonywa‑

nych przez zobowiązane woje‑
wództwa.
Przedmiotem kontroli Trybu‑
nału Konstytucyjnego w badanej
sprawie były dwa kompleksy norm
prawnych. Chodziło, po pierwsze,
o normy określające mechanizm
ustalania podmiotów zobowiąza‑
nych do ponoszenia wpłat korek‑
cyjno‑wyrównawczych i upraw‑
nionych do ich przejęcia oraz
sposób ustalania wysokości tych
wpłat. Po drugie – o normy wpro‑
wadzające modyfikacje wspo‑
mnianego mechanizmu w latach
2010–2011. Uzasadniając krytycz‑
ną ocenę istniejącego mechani‑
zmu wpłat, wnioskodawca argu‑
mentował m.in., że mechanizm
ten przestał być przejściowym in‑
strumentem równoważenia po‑
tencjału finansowego jednostek
samorządu terytorialnego, naru‑
sza bowiem wymóg zmniejszenia
dochodów własnych bogatszych
samorządów wyłącznie w nie‑
zbędnym zakresie oraz podważa
zasadę podstawowego charakte‑
ru dochodów własnych jednostek
samorządu. Oprócz tego wskaza‑
no, że obowiązujący system wpłat
wyrównawczych województw nie
uwzględnia wpływu zmian ko‑
niunktury gospodarczej na docho‑
dy podatkowe, których wielkość
stanowi punkt wyjścia dla okre‑
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ślenia wysokości wpłaty na część
regionalną subwencji ogólnej.
Trybunał Konstytucyjny na‑
wiązał szeroko do swoich wcześ‑
niejszych wypowiedzi w wyroku
o sygn. K 30/04 oraz niedawnym
wyroku w sprawie K 14/11. Uznał,
że wpłaty korekcyjno‑wyrównaw‑
cze są wyjątkiem od reguł zawar‑
tych w art. 167 ust. 2 konstytucji,
mają bowiem inny charakter niż
subwencja. W wypadku subwen‑
cji transfer środków następuje
z budżetu centralnego do budże‑
tów jednostek samorządu teryto‑
rialnego (czyli „w dół”). Środki
pochodzące z wpłat przepływa‑
ją w odwrotnym kierunku (czyli
„w górę”). Podtrzymując wcześ‑
niejsze ustalenia, TK stwierdził
dopuszczalność wprowadzenia
instytucji wpłat korekcyjno‑wy‑
równawczych, ale pod pewnymi
warunkami. Przede wszystkim
pod warunkiem zapewnienia jed‑
nostkom samorządu terytorialne‑
go udziału w dochodach publicz‑
nym na adekwatnym poziomie.
Oprócz tego warunkiem wpro‑
wadzenia mechanizmu wpłat
jest m.in. przeznaczenie środków
pochodzących z tej puli na finan‑
sowanie zadań własnych samo‑
rządów oraz nadanie wpłatom
charakteru uzupełniającego me‑
chanizm wyposażania samorzą‑
dów w dochody.
Celem zastosowania mechani‑
zmu wpłat było dążenie do wy‑
równania istniejących dyspro‑
porcji w dochodach podatkowych
jednostek samorządu terytorial‑
nego. Chodziło o ochronę jedno‑
stek najsłabszych ekonomicznie
za pomocą poziomego wyrówny‑
wania dochodów poszczególnych
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jednostek. Istotnym elementem
tego modelu jest jego przejścio‑
w y charakter. Oznacza to, że
dopuszczalność istnienia syste‑
mu wpłat jest ściśle uzależniona
od istnienia zasadniczych różnic
w dochodach jednostek samorzą‑
du terytorialnego. Kluczowe dla
oceny mechanizmu wyrównywa‑
nia poziomego województw jest
to, że w strukturze dochodów
własnych tych jednostek samo‑
rządu dominującym źródłem do‑
chodu (w około 80%) są udziały
we wpływach z podatków CIT
i PIT. Trybunał zaznaczył, że sy‑
stem wpłat wyrównawczych był
tworzony w warunkach szybkie‑
go wzrostu dochodów podatko‑
wych. Te jednak wyraźnie spadły
w kolejnych latach, m.in. na sku‑
tek dekoniunktury. Ustawodaw‑
ca nie uwzględnił jednak silnych
zmian w dochodach jednostek sa‑
morządu terytorialnego i nie do‑
konał żadnych poważniejszych
zmian w mechanizmie wpłat.
W efekcie postępującego kryzy‑
su finansowego doszło do znacz‑
nego wzrostu wpłat na część re‑
gionalną subwencji ogólnej, przy
jednoczesnym silnym spadku do‑
chodów podatkowych będących
podstawą wyliczenia tej wpłaty.
Kontrolowany mechanizm nie za‑
wierał żadnych regulacji zabez‑
pieczających samorząd przed nad‑
miernym ubytkiem ich dochodów
własnych, co przesądziło o jego
niekonstytucyjności. Trybunał
zaznaczył, że choć samo istnie‑
nie systemu wyrównywania do‑
chodów między poszczególnymi
jednostkami pełni pozytywną so‑
lidarnościową rolę, to jednocześ‑
nie nie może ono pozbawiać do‑
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chodów własnych podstawowego
i stymulacyjnego znaczenia. Sytu‑
acja, kiedy działanie mechanizmu
wpłat wyrównawczych prowadzi
do spadku tych dochodów poniżej
przeciętnej, jest sprzeczna z war‑
tościami konstytucyjnymi, które
uzasadniają funkcjonowanie ta‑
kiego systemu – zasadą solidar‑
ności i zasadą dobra wspólnego.
Trybunał stwierdził, że w obec‑
nym stanie prawnym oba mecha‑
nizmy – system wpłat i wypłat
wyrównawczych – funkcjonują
niezależnie od siebie, mimo że
dotyczą tej samej materii docho‑
dów jednostek samorządu tery‑
torialnego. Brak jest jednolitych
kryteriów określających płatni‑
ków wpłat oraz ich beneficjentów,
jakimi powinny być samorządy
biedniejsze. W ocenie TK ustawo‑
dawca powinien określić te kryte‑
ria, uwzględniając zarówno pełen
katalog dochodów, jak i potrzeby
wydatkowe poszczególnych, róż‑
nych od siebie jednostek samorzą‑
du terytorialnego. Istniejący me‑
chanizm wpłat nie funkcjonuje
w jedynie niezbędnym zakresie,
pozwala bowiem na przekazy‑
wanie środków finansowych nie
tylko samorządom uboższym, ale
również tym, które same dokonu‑
ją wpłat do systemu.

Wyrok TK z dnia
8 kwietnia 2014 r.,
SK 22/11, OTK 2014
nr 4A, poz. 37
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Art. 180 w związku z art. 178
i art. 176 ustawy z dnia 30 sierp‑
nia 2002 r. – Prawo o postępo‑
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waniu przed sądam i adm i‑
nistracyjnymi (Dz.U. z 2012 r.
poz. 270, 1101 i 1529) w zakresie,
w jakim przewiduje odrzucenie,
bez wezwania do usunięcia bra‑
ków, skargi kasacyjnej niespeł‑
niającej wymogu zamieszcze‑
nia w niej wniosku o uchylenie
lub zmianę orzeczenia wraz
z oznaczeniem zakresu żąda‑
nego uchylenia lub zmiany:
a) jest zgodny z wywodzoną
z art. 2 Konstytucji Rzeczypo‑
spolitej Polskiej zasadą przy‑
zwoitej legislacji,
b) jest niezgodny z art. 45
ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3
oraz z art. 78 Konstytucji, a tak‑
że z wywodzoną z art. 2 Konsty‑
tucji zasadą ochrony zaufania
obywateli do państwa i stano‑
wionego przez nie prawa.
Skarga konstytucyjna doty‑
czyła okoliczności odrzucenia
przez Naczelny Sąd Administra‑
cyjny (NSA) skargi kasacyjnej
od wyroku wojewódzkiego sądu
administracyjnego (WSA). Przy‑
czyną wydania przez NSA po‑
stanowienia o odrzuceniu skargi
było niezawarcie w petitum skar‑
gi wniosku o uchylenie lub zmianę
orzeczenia wraz z oznaczeniem
zakresu żądanego uchylenia lub
zmiany.
W uzasadnieniu skargi konsty‑
tucyjnej wskazano, że zastosowane
w sprawie przepisy ustawy – Pra‑
wo o postępowaniu przed sąda‑
mi administracyjnymi naruszają
prawo do rzetelnego rozpozna‑
nia sprawy przez ukształtowanie
nadmiernych i nieuzasadnionych
wymogów formalnych zwykłego
środka zaskarżenia, utrudniają‑

cych merytoryczne rozpoznanie
sprawy przez sąd drugiej instan‑
cji. Ograniczenie w y nikające
z kwestionowanych przepisów
ma charakter nieproporcjonalny,
ponieważ istniejąca procedura po‑
zwala na automatyczne odrzuca‑
nie skargi kasacyjnej, bez wzywa‑
nia do usunięcia braków. Dążenie
do przyspieszenia i usprawnienia
postępowania nie może odbywać
się kosztem prawa do sądu. Ochro‑
na praw podmiotowych nie może
bowiem ustępować wartości, jaką
jest szybkość rozpoznania sprawy.
Przystępując do merytorycznej
oceny zarzutów, TK nawiązał do
wypowiedzi zawartej w wyroku
o sygn. SK 49/08. Na tym tle istot‑
ne znaczenie ma pogląd, zgodnie
z którym zasada sprawiedliwości
proceduralnej, będąca elemen‑
tem prawa do sądu (art. 45 ust. 1
konstytucji), nie obliguje bez‑
względnie do wzywania stron do
usuwania braków wniesionych
nieprawidłowo środków proce‑
sowych. Wprost przeciwnie, na‑
turalną konsekwencją niespeł‑
nienia wymagań przewidzianych
dla ok reślonego instrumentu
procesowego jest jego odrzucenie
przez sąd. Trybunał nawiązał do
tego stanowiska, wskazując jed‑
nocześnie, że w rzeczonej sprawie
badał środek prawny o zasadniczo
odmiennym charakterze. Skarga
kasacyjna przysługująca od nie‑
prawomocnego orzeczenia WSA
jest bowiem zwykłym środkiem
zaskarżenia, a jej celem jest do‑
prowadzenie do uchylenia lub
zmiany orzeczenia pierwszej in‑
stancji. Istotny kontekst wypowie‑
dzi TK w badanej sprawie wynikał
również z jednolitej i akceptowa‑

nej w literaturze praktyki sądów
administracyjnych, polegającej
na odrzucaniu skarg kasacyjnych
niezawierajacych tak zwanych
elementów konstrukcyjnych, bez
wzy wania stron do usunięcia
braków. Praktyka ta nie wynika
wprost z ustawy – Prawo o postę‑
powaniu przed sądami admini‑
stracyjnymi, ale jest efektem wy‑
kładni jej przepisów.
Podstawowy zarzut rozpatry‑
wany przez Trybunał Konstytu‑
cyjny dotyczył nieproporcjonal‑
nego ograniczenia prawa do sądu
w tej części, jaka dotyczy zasady
sprawiedliwości proceduralnej.
Na tym tle TK przypomniał, że za‑
sada ta obejmuje możliwość bycia
wysłuchanym przez sąd, koniecz‑
ność ujawniania przez sąd moty‑
wów rozstrzygnięcia, zapewnie‑
nie uczestnikowi postępowania
przewidywalności jego przebie‑
gu oraz nakaz wszechstronnego
zbadania przez sąd okoliczności
sprawy. Sprawiedliwość proce‑
duralna należy do istoty konsty‑
tucyjnego prawa do sądu, które
bez zachowania standardu rzetel‑
ności postępowania miałoby wy‑
łącznie charakter fasadowy. Zasa‑
da ta wyraża się przede wszystkim
w zapewnieniu merytorycznego
orzekania w dwuinstancyjnym
postępowaniu o prawach i obo‑
wiązkach jego uczestników. Kon‑
trola orzeczeń sądowych w ra‑
mach drugiej instancji powinna
być efektywna, co znaczy, że środ‑
ki zaskarżenia powinny być – co
do zasady – przedmiotem meryto‑
rycznej analizy. Nie chodzi w tym
wypadku o zniesienie wszelkich
wymogów formalnych w stosun‑
ku do pism kierowanych do sądu,
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ale o odpowiednie wyważenie in‑
teresów wymiaru sprawiedliwo‑
ści oraz praw jednostki. Regulacja
nakładająca na sąd obowiązek od‑
rzucenia środków odwoławczych
ze względu na stwierdzone, a przy
tym nieusuwalne braki formalne
oceniana jest zawsze jako ogra‑
niczenie dostępu do sądu drugiej
instancji.
Brak któregoś z elementów
skargi kasacyjnej powoduje jej
odrzucenie, bez wezwania do
usunięcia braków. Ten rygoryzm
uzasadnia się wysokim stopniem
formalizacji skargi oraz dąże‑
niem do precyzyjnego ustalenia
zakresu sprawy przedstawianej
do rozpoznania NSA. Zawarcie
w skardze kasacyjnej wniosku
o uchylenie lub zmianę orzecze‑
nia, z oznaczeniem zakresu żąda‑
nego uchylenia lub zmiany, służyć
ma natomiast dokładnemu okre‑
śleniu żądań skarżącego. Jakkol‑
wiek w sytuacji, w której docho‑
dzi do zaskarżenia wyroku WSA
w całości – co miało miejsce w ba‑
danej sprawie – samo określenie
przedmiotu skargi pozwala na
identyfikację intencji skarżącego
oraz określenie zakresu żądanego
„uchylenia lub zmiany” wyroku.
Trybunał zwrócił również uwa‑
gę, że brak formalny skutkujący
odrzuceniem skargi kasacyjnej
oznacza w praktyce nieodwra‑
calne pozbawienie strony moż‑
liwości rozpoznania jej sprawy
przez NSA. Tak dotkliwe skutki
procesowe powinny skłaniać do
ukształtowania procedury w ten
sposób, aby istniała możliwość
usunięcia braków formalnych
skargi kasacyjnej. Szybkość roz‑
poznania sprawy – chociaż sta‑
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nowi istotną wartość – nie może
uzasadniać całkowitego pozba‑
wienia jednostki praw podmioto‑
wych. Przyspieszenie postępowa‑
nia nie może zatem odnosić się do
uprawnień stron w sferze obrony
ich praw i interesów.
Trybunał Konstytucyjny nie
podzielił stanowiska skarżącej,
w myśl którego kwestionowa‑
ny przepis ustawy był niezgodny
z art. 2 konstytucji. W ocenie TK
regulacja ta nie budzi wątpliwo‑
ści w świetle bogatego orzeczni‑
ctwa sądów administracyjnych.
Zakwestionowane przepisy są
dostatecznie jasne, aby w drodze
prawidłowej w ykładni można
było ustalić ich znaczenie. Jedno‑
cześnie TK zauważył, że rozpatry‑
wana procedura zastawia na oby‑
wateli swego rodzaju pułapkę, co
świadczy o jej niezgodności z za‑
sadą zaufania do państwa i stano‑
wionego przez nie prawa. Z jednej
strony ustawodawca objął skargę
kasacyjną przymusem adwoka‑
cko‑radcowskim, nakładając na
stronę obowiązek działania w za‑
ufaniu do zawodowych umiejęt‑
ności pełnomocnika, z drugiej zaś
obciążył stronę wszelkimi konse‑
kwencjami popełnionego przez
niego (pełnomocnika) błędu.

Wyrok TK z dnia 20 maja
2014 r., K 17/13, OTK 2014
nr 5A, poz. 53
Regulamin imprezy masowej
I. Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczeń‑
stwie imprez masowych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 611, 628 i 829),
w części zawierającej słowa

„regulaminu obiektu (terenu)
lub regulaminu imprezy ma‑
sowej”, jest niezgodny z art. 42
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospo‑
litej Polskiej.
II. Przepis w y mieniony
w części I wyroku, w części tam
wskazanej, traci moc obowią‑
zującą z upływem 12 (dwuna‑
stu) miesięcy od dnia ogłosze‑
nia wyroku w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek Rzecznika Praw Oby‑
watelskich (RPO) dotyczył tej
części art. 54 ust. 1 ustawy o bez‑
pieczeństwie imprez masowych
(dalej: u.b.i.m.), która odnosi się
do poleceń porządkowych wyda‑
wanych przez służby porządkowe
i informacyjne na podstawie re‑
gulaminu obiektu (terenu) lub re‑
gulaminu imprezy masowej. Zda‑
niem wnioskodawcy regulaminy
te zawierają normy, które mody‑
fikują powszechnie obowiązujące
regulacje penalne. W rezultacie
dokładny zakres obowiązków oby‑
wateli biorących udział w impre‑
zie masowej określa swobodnie jej
organizator. Świadczy to o tym, że
kwestionowany przepis ustawy ma
w istocie rzeczy charakter blankie‑
towy. Nie wskazuje, za jakie dzia‑
łania lub zaniechania obywatel
może ponieść odpowiedzialność
wykroczeniową, ale pozostawia tę
kwestię do uregulowania podmio‑
tom prywatnym. Zarzut stawiany
przez RPO dotyczył naruszenia
art. 42 ust. 1 konstytucji w tym
aspekcie, w jakim kwestionowany
art. 54 ust. 1 u.b.i.m. nie dochowu‑
je zasady wyłączności ustawowej
w odniesieniu do regulacji o cha‑
rakterze represyjnym. Oprócz
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tego RPO kwestionował wskaza‑
ny przepis ustawy, jako podstawę
wydawania regulaminów, które
w sposób arbitralny, a przy tym
niejednolity określają zasady od‑
powiedzialności uczestników im‑
prez masowych.
Zasada wyłączności ustawy
w sferze prawa represyjnego ozna‑
cza, że zarówno czyn zabroniony,
jak i rodzaj oraz wysokość kar, jak
i zasady ich wymierzania muszą
być – co do zasady – określone
bezpośrednio w ustawie. Nie wy‑
klucza to jednak całkowicie moż‑
liwości doprecyzowania niektó‑
rych z tych elementów przez akty
podustawowe. Nie można wyklu‑
czyć – w kontekście art. 42 ust. 1
konstytucji – że ustawodawca
określił pewne zachowania stano‑
wiące czyn zabroniony w sposób
na tyle ogólny, aby w ich zakresie
mieściły się różne działania. Po‑
służenie się odesłaniem w zakre‑
sie definiowania cech czynu nie
przesądza jeszcze o przekrocze‑
niu konstytucyjnego standardu
określoności czynu zabronionego.
Możliwy zakres odesłania repre‑
syjnych norm blankietowych musi
być jednak dostosowany do kom‑
petencji prawotwórczych orga‑
nów władzy publicznej. Nie może
przy tym odsyłać do przepisów,
które nie mają charakteru prawa
powszechnie obowiązującego.
Przedmiotem ochrony kwe‑
stionowanego przepisu jest bez‑
pieczeństwo imprezy masowej,
jakkolwiek pełny zespół znamion
czynu zabronionego można po‑
znać dopiero po uzupełnieniu
tego przepisu, mającego charak‑
ter blankietowy, odpowiednimi
postanowieniami regulaminów.

Jak zaznaczył TK, ustawa o bez‑
pieczeństwie imprez masowych
nie definiuje pojęcia „polecenie
porządkowe”. Kwestionowany
przepis nie wskazuje czasu i miej‑
sca, w których członkowie służb
porządkowych mają prawo wy‑
dawania poleceń, przez co nie
wskazuje również czasu i miej‑
sca, w których uczestnik imprezy
ma obowiązek stosowania się do
nich. Obowiązek przestrzegania
postanowień zawartych w regu‑
laminach wynika wprost z art. 8
ust. 1 u.b.i.m. Nie zmienia to jed‑
nak faktu, że regulaminy te wy‑
dawane są przez organizatorów
imprez oraz przez właścicieli,
posiadaczy, użytkowników lub
zarządzających obiektem. Nie
wszystkie regulaminy odnoszą się
ściśle do zapewnienia bezpieczeń‑
stwa imprezy masowej. Wszystkie
natomiast mogą być podstawą wy‑
dawania poleceń przez służby po‑
rządkowe i informacyjne.
Nawiązując do treści niektó‑
rych regulaminów, Trybunał Kon‑
stytucyjny stwierdził, że w pew‑
nym zakresie ich treść pokrywa
się z brzmieniem ustaw. Niekiedy
brak jest jednak tego rodzaju toż‑
samości treściowej. Dotyczy to np.
regulaminów odmiennie wyzna‑
czających katalog przedmiotów,
których wnoszenie, posiadanie
i używanie jest zakazane w czasie
imprezy masowej. Kwestionowa‑
ny art. 54 ust. 1 u.b.i.m. ustala przy
tym sztywno dolną granicę usta‑
wowego zagrożenia za wykrocze‑
nie niewykonania polecenia służb
porządkowych lub informacyj‑
nych. W rezultacie blankietowe
odesłanie zawarte w tym przepi‑
sie ustawy nie rozróżnia zakresu

penalizacji czynów zabronionych
w zależności od charakteru naka‑
zów bądź zakazów określonych
w regulaminach.
Odesłanie zastosowane
w art. 54 ust. 1 u.b.i.m. nie chro‑
ni przed arbitralnością i nieracjo‑
nalnością postanowień zawartych
w regulaminach. Nie zapewnia też
adekwatności kary w stosunku do
dóbr chronionych zagrożonych
naruszeniem nakazów lub zaka‑
zów zawartych w tych aktach.
Zasadnicze znaczenie dla oceny
tego przepisu ustawy ma jednak
stwierdzenie, że ustawodawca
może podzielić się kompetencją do
stanowienia przepisów z zakresu
prawa represyjnego wyłącznie
z podmiotem upoważnionych do
stanowienia prawa powszechnie
obowiązującego. To ustawa okre‑
ślać ma jednak podmiot, znamio‑
na czynu zabronionego oraz ro‑
dzaj i wysokość kary. Odesłanie
może służyć wyłącznie doprecy‑
zowaniu niektórych z tych ele‑
mentów. W tym kontekście TK
potwierdził wcześniejszy pogląd,
zgodnie z którym posługiwanie
się aktami podustawowymi jako
instrumentami regulacji prawno‑
karnych powinno mieć charakter
wyjątkowy. Może następować wy‑
łącznie wówczas, gdy z punktu wi‑
dzenia racjonalnego ustawodaw‑
cy nie jest możliwe stosowanie
unormowania pełnego w ramach
przepisów prawa karnego.
Tr ybunał st wierdził jedno‑
cześnie, że ingerencja w wolność
człowieka nie może następować
w sposób automatyczny. Na grun‑
cie badanego przepisu wyłącza
to możliwość ponoszenia konse‑
kwencji wyłącznie w związku
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z każdorazowym niewykonaniem
polecenia porządkowego wyda‑
nego na podstawie regulaminów,
niezależnie od charakteru ich po‑
stanowień i racjonalności ustano‑
wienia określonych nakazów lub
zakazów.

Wyrok TK z dnia
5 czerwca 2014 r.,
K 35/11, OTK 2014 nr 6A,
poz. 61
Odpłatność za studia
w uczelniach publicznych
I. Art. 99 ust. 1 pkt 1a i 1b
oraz ust. 1b, a także art. 170a
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544,
z 2013 r. poz. 675, 829, 1588 i 1650
oraz z 2014 r. poz. 7) są niezgod‑
ne z art. 70 ust. 2 w związku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rze‑
czypospolitej Polskiej oraz za‑
sadą poprawnej legislacji wy‑
wodzoną z art. 2 Konstytucji.
I I. P r zepi s y w y m ien ione
w części I w zakresie, w jakim
dotyczą studiowania w latach
akademickich do roku akade‑
mickiego 2014/2015 włącznie,
tracą moc obowiązującą z upły‑
wem 30 września 2015 r.
Przedmiotem wniosku grupy
posłów stały się przepisy znowe‑
lizowanej ustawy – Prawo o szkol‑
nictwie wyższym, rozciągające
obowiązek ponoszenia opłat za
korzystanie z zajęć poza wyzna‑
czonym limitem punktów ECTS
(ang. European Credit Transfer
System – Europejski System Trans‑
feru Punktów) oraz za podjęcie
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i kontynuowanie studiów na dru‑
gim i kolejnych kierunkach. We
wniosku wskazano, że takie roz‑
wiązanie prowadzi do wydrążenia
i destrukcji konstytucyjnego pra‑
wa do nauki, rozumianego zarów‑
no jako dobro indywidualne (moż‑
liwość pogłębiania i poszerzania
wiedzy i umiejętności), jak i spo‑
łeczne (inwestycja w rozwój spo‑
łeczeństwa). Dodatkowy zarzut
dotyczył naruszenia zasad po‑
prawnej legislacji, zasady ochro‑
ny zaufania do państwa i zasady
sprawiedliwości (art. 2 konstytu‑
cji). Zdaniem wnioskodawcy oso‑
ba podejmująca studia powinna
wiedzieć, za jakie usługi będzie
obowiązana zapłacić. Kwestiono‑
wane przepisy ustawy pozwalają
natomiast na różne interpretacje,
co stanowić może pułapkę dla
osób zainteresowanych pobiera‑
niem nauki na studiach stacjonar‑
nych w uczelniach publicznych.
We wcześniejszym orzeczni‑
ctwie dotyczącym prawa do na‑
uki (art. 70 konstytucji) Trybu‑
nał Konstytucyjny podkreślał,
że celem i istotą tego prawa jest
stworzenie jednostce realnych
szans kształcenia na różnych po‑
ziomach edukacyjnych. Prawo do
nauki gwarantować ma zatem do‑
stępność i powszechność, nie zaś
nieodpłatność kształcenia. Zasa‑
da bezpłatności nauczania w szko‑
łach publicznych jest tylko jednym
z elementów konstytucyjnego
prawa do nauki. Nie może być
przy tym rozumiana jako swoiste
przyrzeczenie ustrojodawcy za‑
pewnienia możliwości bezpłatnej
nauki każdej osobie, które speł‑
nia formalne warunki do studio‑
wania w szkole wyższej. Z dru‑

giej strony odpłatność za niektóre
świadczenia edukacyjne nie może
obejmować tej sfery działalności
dydaktycznej publicznej szkoły
wyższej, która znajduje pełne po‑
krycie w udostępnionych szkole
środkach publicznych. W tym kon‑
tekście zasada bezpłatnej nauki
w publicznej szkole wyższej okre‑
śla podstawowy tryb studiów oraz
proporcje studiujących w poszcze‑
gólnych trybach, z uwzględnie‑
niem obowiązków szkoły, deter‑
minowanych wielkością środków
publicznych.
Tr ybunał podzielił pogląd,
że ustawowy nakaz pobierania
opłat za kształcenie na studiach
stacjonarnych na drugim lub ko‑
lejnym kierunku oraz za zajęcia
poza dodatkowym limitem punk‑
tów ECTS nie został wyrażony
w sposób komunikatywny. Usta‑
wodawca nie wskazał wyraźnie,
które z opłat mają charakter obli‑
gatoryjny. Rozbieżności interpre‑
tacyjne dotyczą także sposobu
ustalenia podstawowego limitu
punktów ECTS. Zasadniczy prob‑
lem dotyczył jednak rozumienia
pojęć „pierwszy kierunek”, „dru‑
gi kierunek” i „kolejne kierunki”,
a w tym kontekście kwestii termi‑
nu rozpoczęcia poszczególnych
studiów. Trybunał wskazywał na
tym tle na możliwe interpretacje
obowiązujących przepisów. Odno‑
sił się także do sytuacji nieukoń‑
czenia studiów na pierwszym lub
drugim kierunku, z czym wiąże
się uprawnienie do bezpłatnego
korzystania z zajęć oraz zagad‑
nienie podstawowego i dodat‑
kowego limitu punktów ECTS.
W efekcie rozbudowanej analizy
poszczególnych wątpliwości inter‑

orzecznictwo
pretacyjnych TK uznał, że wpro‑
wadzenie dodatkowych opłat na
studiach stacjonarnych w uczel‑
niach publicznych – pomijając
elementarne błędy legislacyjne –
obarczone jest poważnymi wada‑
mi dotyczącymi treści i konstruk‑
cji. Szczególne trudności powstają
przy próbie powiązania w spójną
całość nowych rozwiązań z do‑
tychczasowymi unormowania‑
mi. Ustawodawca wprowadził
daleko idące ograniczenia kon‑
stytucyjnego prawa do bezpłat‑
nej nauki w szkołach wyższych.
Uczynił to jednak nieprecyzyjnie
i niejednoznacznie. Podstawowy
zarzut dotyczy wyjątkowo nie‑
jasnego ukształtowania prawa do
korzystania z zajęć bez ponosze‑
nia opłat. Chociaż ustawa – Prawo
o szkolnictwie wyższym ma co do
zasady charakter ramowy, to jed‑
nocześnie niektóre zagadnienia
dotyczące nowych opłat sformu‑
łowano bardzo kazuistycznie, co
znacznie ogranicza swobodę re‑
gulacyjną organów uczelni wyż‑
szych. Trybunał stwierdził, że
większość wątpliwości wskaza‑
nych przez wnioskodawcę można

usunąć, stosując reguły wykładni
prawa, tym niemniej związane
z tym trudności, oceniane głów‑
nie z perspekty w y adresatów
nowych uregulowań, są rażą‑
co nadmierne, czego nie można
usprawiedliwić złożonością nor‑
mowanej materii.
Zdaniem Trybunału Konstytu‑
cyjnego opłaty za zajęcia odbywa‑
jące się poza wyznaczonym limi‑
tem punktów ECTS nie mogą być
uznane za niektóre usługi eduka‑
cyjne w rozumieniu art. 70 ust. 2
zdanie drugie konstytucji. Usługi
te obejmują bowiem świadcze‑
nia wyróżnione ze względu na
ich przedmiot, nie zaś z uwagi na
korzystający z nich podmiot. Te
same świadczenia nie mogą jed‑
nocześnie być i nie być usługami
edukacyjnymi – w zależności od
charakteru podmiotu będącego
ich beneficjentem.
Wprowadzenie opłat miało słu‑
żyć zwiększeniu dostępności stu‑
diów stacjonarnych w uczelniach
publicznych, a tym samym zapew‑
nić możliwość bezpłatnej nauki
większej liczbie osób. Trybunał
uznał jednak, że założenie to nie

spełnia kryterium przydatności,
stanowiącego element zasady pro‑
porcjonalności. Wynika to m.in.
z niejasnego określenia momentu
podjęcia studiów, co może prowa‑
dzić do faktycznego blokowania
miejsc na studiach stacjonarnych.
Samo wprowadzenie limitów
punktów ECTS na pierwszym i na
drugim kierunku wydaje się mieć
przy tym ograniczone znaczenie
praktyczne z puntu widzenia za‑
łożonych celów. Trybunał stwier‑
dził również, że kwestionowane
przepisy nie spełniają kryterium
konieczności. Niedopuszczalne
jest usprawiedliwianie wszelkich
ograniczeń praw i wolności z po‑
wołaniem się wyłącznie na sytu‑
ację budżetową, bowiem w takim
wypadku możliwe byłoby ogra‑
niczenie niemal wszystkich gwa‑
rancji przyznanych jednostkom
w konstytucji. Ustawodawca musi
rozważyć inne, mniej restrykcyj‑
ne rozwiązania, które pozwolą na
zwiększenie dostępności studiów
stacjonarnych bez naruszania za‑
sady proporcjonalności (art. 31
ust. 3 konstytucji).
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Przegląd orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Wyrok Trybunału
(wielka izba) z dnia
26 lutego 2013 r.
w sprawie C‑399/11
(S. Melloni przeciwko
hiszpańskiemu
Ministerstwu
Finansów) – procedura
wydawania osób
między państwami
członkowskimi
Stan faktyczny
Wy rok zapadł na w niosek
Trybunału Konstytucyjnego Hi‑
szpanii o wydanie, na podstawie
art. 267 TFUE1, orzeczenia w try‑
bie prejudycjalnym i dotyczy wy‑
kładni art. 4a ust. 1 decyzji ra‑
mowej 2002/584 2. Wniosek ten
został złożony w ramach sporu
pomiędzy S. Mellonim a hiszpań‑
1 Traktat o funkcjonowaniu Unii Europej‑
skiej, (Dz.Urz. UE C 115 z 09.04.2008,
s. 47–199).
2 Decyzja ramowa Rady 2002/584/
WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r.
w sprawie europejskiego nakazu
aresztowania i procedury wydawania
osób między państwami członkow‑
skimi (Dz.Urz. UE L 190, z 18.07.2002,
s. 1), zmieniona decyzją ramową Rady
2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego
2009 r. (Dz.Urz. UE L 81, 27.03.2009,
s. 24).
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skim Ministerstwem Finansów
w przedmiocie wykonania euro‑
pejskiego nakazu aresztowania
(ENA) wydanego przez organy
włoskie w celu wykonania orze‑
czonego zaocznie wyroku skazu‑
jącego S. Melloniego na karę po‑
zbawienia wolności.
Postanowieniem z dnia 1 paź‑
dziernika 1996 r. wydział pierw‑
szy izby karnej Audiencia Na‑
ciona l (Hiszpa nia) uzna ł za
uzasadnioną ekstradycję S. Mel‑
loniego do Włoch w celu osądze‑
nia go za czyny wymienione w na‑
kazach aresztowania nr 554/1993
i 444/1993, wydanych odpowied‑
nio w dniach 13 maja i 15 czerwca
1993 r. przez Tribunale di Ferrara
(Włochy). Po zwolnieniu z aresz‑
tu za poręczeniem majątkowym,
które wpłacił w dniu 30 kwietnia
1996 r., S. Melloni zbiegł, w związ‑
ku z czym nie można go było wy‑
dać organom włoskim. Orze‑
czeniem z dnia 27 marca 1997 r.
Tribunale di Ferrara stwierdził
niestawiennictwo S. Melloniego
i postanowił, że odtąd zawiado‑
mienia będą doręczane adwoka‑
tom, którzy zostali przez niego
wskazani. Wyrokiem Tribunale di
Ferrara z dnia 21 czerwca 2000 r.,
któr y następnie został utrzy‑
many w mocy wyrokiem Corte
d’appello di Bologna (Włochy)

z dnia 14 marca 2003 r., S. Mel‑
loni został zaocznie skazany na
karę 10 lat pozbawienia wolności
za oszukańcze bankructwo. Orze‑
czeniem z dnia 7 czerwca 2004 r.
piąta izba karna Corte suprema di
cassazione (Włochy) oddaliła śro‑
dek odwoławczy wniesiony przez
adwokatów S. Melloniego. W dniu
8 czerwca 2004 r. prokurator ge‑
neralny Republiki Włoskiej wydał
ENA nr 271/2004 w celu wykona‑
nia wyroku skazującego wydane‑
go przez Tribunale di Ferrara.
Po aresztowaniu S. Melloniego
przez policję hiszpańską w dniu 1
sierpnia 2008 r. Juzgado Central
de Instrucción nr 6 (Hiszpania)
wystąpił postanowieniem z dnia
2 sierpnia 2008 r. do wydziału
pierwszego izby karnej Audien‑
cia Nacional – w związku ze wspo‑
mnianym europejskim nakazem
aresztowania. Jednakże S. Mel‑
loni sprzeciwił się przekazaniu
go organom włoskim, podnosząc
m.in., że włoskie prawo proce‑
sowe nie przewiduje możliwości
odwołania się od wyroku skazu‑
jącego wydanego zaocznie, a za‑
tem wykonanie europejskiego
nakazu aresztowania powinno
zostać ewentualnie uzależnio‑
ne od spełnienia przez Republi‑
kę Włoską warunku zagwaran‑
towania możliwości zaskarżenia

orzecznictwo
wydanego wyroku skazującego.
Postanowieniem z dnia 12 wrześ‑
nia 2008 r. wydział pierwszy izby
karnej Audiencia Nacional posta‑
nowił przekazać S. Melloniego or‑
ganom włoskim w celu wykona‑
nia kary wymierzonej mu przez
Tribunale di Ferrara jako spraw‑
cy oszukańczego bankructwa,
uznając, że prawo do obrony było
przestrzegane, gdyż S. Melloni
wiedział z wyprzedzeniem o wy‑
znaczeniu rozprawy, dobrowolnie
w niej nie uczestniczył, a do swo‑
jej reprezentacji i obrony usta‑
nowił dwóch adwokatów, którzy
występowali w tym charakterze
w pierwszej instancji, w postępo‑
waniach apelacyjnym i kasacyj‑
nym, wyczerpując w ten sposób
środki zaskarżenia.
Przeciwko temu postanowieniu
S. Melloni wniósł skargę konsty‑
tucyjną. W uzasadnieniu podniósł
pośrednie naruszenie bezwzględ‑
nych wymogów wynikających
z prawa do rzetelnego procesu
określonego w art. 24 ust. 2 kon‑
stytucji hiszpańskiej. Jego zda‑
niem naruszona została bowiem
sama istota rzetelnego procesu,
w sposób uchybiający godności
człowieka, a naruszenie to wyni‑
ka z wyrażenia zgody na ekstrady‑
cję do państw, które w wypadku
bardzo poważnych przestępstw
uznają za skuteczne wyroki ska‑
zujące wydane zaocznie, przy
czym przekazanie skazanego nie
jest uzależnione od warunku, że
będzie on mógł zaskarżyć te wy‑
roki skazujące, zachowując w ten
sposób swoje prawo do obrony.
Postanow ieniem z dnia 18
września 2008 r. hiszpański Try‑
bunał Konstytucyjny uznał skar‑

gę konstytucyjną za dopuszczal‑
ną i przyjął ją do rozpoznania oraz
postanowił zawiesić wykonanie
postanowienia z dnia 12 września
2008 r. W ocenie sądu krajowego
orzeczenie sądów hiszpańskich
o wyrażeniu zgody na ekstrady‑
cję – do państw, które w wypadku
bardzo poważnych przestępstw
uznają za skuteczne wyroki ska‑
zujące wydane zaocznie, przy
czym przekazanie skazanego nie
jest uzależnione od warunku, że
będzie on mógł zaskarżyć te wy‑
roki skazujące, aby zachować
swoje prawo do obrony – stano‑
wi „pośrednie” pogwałcenie wy‑
mogów prawa do rzetelnego pro‑
cesu, poprzez naruszenie istoty
rzetelnego procesu w sposób
uchybiający godności człowieka.
W konsekwencji sąd odsyłający
wystosował do TSUE następują‑
ce pytania:
1) czy art. 4a ust. 1 decyzji ra‑
m o w e j 2 0 0 2 /5 8 4 / W S i S W
w brzmieniu obecnie obowią‑
zujący m, nadany m decyzją
ramową 2009/299/ WSiSW,
należy interpretować w ten
sposób, że zakazuje on sądom
k rajow y m w prz y pad k ac h
wskazanych w tym przepisie
uzależnienia wykonania eu‑
ropejskiego nakazu areszto‑
wania od warunku, iż sprawa
zakończona danym wyrokiem
skazującym będzie mogła być
ponownie rozpatrzona w celu
zapew nienia oskarżonemu
prawa do obrony?
2) (w przy padku odpow iedzi
twierdzącej na pytanie pierw‑
sze) czy art. 4a ust. 1 decyzji
ramowej 2002/584/ WSiSW
jest zgodny z wymogami wyni‑

kającymi z prawa do skutecznej
ochrony sądowej i sprawied‑
liwego procesu zawar t y mi
w art. 47 Karty praw podsta‑
wowych 3 (dalej: karta) oraz
z prawem do obrony zawartym
w art. 48 ust. 2 karty?
3) (w przy padku odpow iedzi
twierdzącej na pytanie dru‑
gie) czy art. 53 karty interpre‑
towany zgodnie z wykładnią
systemową w związku z pra‑
wami zawartymi w art. 47 i 48
karty zezwala państwu człon‑
kowskiemu na uzależnienie
przekazania osoby skazanej
zaocznie od umożliwienia po‑
nownego rozpoznania sprawy
zakończonej danym wyrokiem
skazującym w państwie wyda‑
jącym nakaz, poprzez przyzna‑
nie w ten sposób tym prawom
szerszego poziomu ochrony
niż wynikający z prawa Unii
Europejskiej, w celu uniknięcia
wykładni ograniczającej lub na‑
ruszającej prawo podstawowe
zawarte w konstytucji państwa
członkowskiego?

Stanowisko TSUE
Trybunał, orzekając na pod‑
stawie art. 267 TFUE, podkreślił
przede wszystkim, że wyłącznie
do sądu krajowego, przed którym
zawisł spór i na którym spoczy‑
wa obowiązek wydania wyro‑
ku, należy – przy uwzględnieniu
okoliczności konkretnej sprawy –
zarówno ocena tego, czy do wy‑
dania wyroku jest mu niezbędne
uzyskanie orzeczenia prejudycjal‑
nego, jak i ocena istotności zada‑
3 Karta praw podstawowych Unii Euro‑
pejskiej (Dz.Urz. UE C 303 z 14.12.2007).
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wanych pytań. W konsekwencji –
jeśli postawione pytania dotyczą
wykładni prawa Unii, TSUE jest
co do zasady zobowiązany do wy‑
dania orzeczenia4.
W przedmiocie pytania pierw‑
szego TSUE zwrócił uwagę, że
celem decyzji ramowej 2002/584
jest zastąpienie systemu wielo‑
stronnej ekstradycji między pań‑
stwami członkowskimi systemem
przekazywania między organami
sądowymi osób skazanych bądź
podejrzanych w celu wykonania
wyroku lub przeprowadzenia po‑
stępowania karnego – przy czym
ten drugi system jest oparty na za‑
sadzie wzajemnego uznawania.
Dyrektywa ta służy zatem uła‑
twieniu i przyspieszeniu współ‑
pracy sądowej, przyczyniając się
w ten sposób do realizacji wyzna‑
czonego przez Unię celu, jakim
jest ustanowienie przestrzeni
wolności, bezpieczeństwa i spra‑
wiedliwości w oparciu o wysoki
stopień zaufania między państwa‑
mi członkowskimi.
Zgodnie z art. 1 ust. 2 decyzji ra‑
mowej 2002/584 państwa człon‑
kowskie są co do zasady zobowią‑
zane do wykonania europejskiego
nakazu aresztowania. Zgodnie
z przepisami decyzji ramowej
2002/584 mogą bowiem odmówić
wykonania takiego nakazu wy‑
łącznie w wymienionych w art. 3
tejże decyzji przypadkach obli‑
gatoryjnej odmowy oraz w przy‑
padkach fakultatywnej odmowy,
wskazanych w art. 4 i 4a. Organ
sądowy wykonujący nakaz może
4 Zob. wyrok TSUE z dnia 8 września
2011 r. w sprawach połączonych od
C‑78/08 do C‑80/08.
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ponadto uzależnić wykonanie
ENA tylko od spełnienia warun‑
ków określonych w art. 5 decyzji.
Z brzmienia art. 4a ust. 1 decyzji
ramowej 2002/584 wynika, że
przepis ten zawiera fakultatywną
podstawę odmowy zastosowania
ENA wydanego w celu wykonania
kary pozbawienia wolności lub
środka zabezpieczającego polega‑
jącego na pozbawieniu wolności,
jeżeli zainteresowany nie stawił
się osobiście na rozprawie, która
doprowadziła do wydania wyroku
skazującego. To uprawnienie ob‑
warowane jest jednakże cztere‑
ma wyjątkami, które pozbawiają
organ sądowy wykonujący nakaz
możliwości odmow y w ykona‑
nia danego ENA. Wynika z tego,
że art. 4a ust. 1 w tych czterech
przypadkach stoi na przeszko‑
dzie temu, by wykonujący nakaz
organ sądowy uzależnił przeka‑
zanie osoby skazanej zaocznie od
możliwości ponownego rozpozna‑
nia w jej obecności sprawy zakoń‑
czonej wyrokiem skazującym.
Z kolei celem decyzji ramo‑
wej 2009/299 jest, po pierwsze,
uchylenie art. 5 pkt 1 decyzji ra‑
mowej 2002/584, który umożli‑
wiał w pewnych okolicznościach
uzależnienie zastosowania ENA
w celu wykonania kary orzeczo‑
nej zaocznie od warunku stano‑
wiącego, że w wydającym nakaz
państwie członkowskim zagwa‑
rantowane będzie ponowne roz‑
patrzenie sprawy w obecności
zainteresowanego, a po drugie,
zastąpienie tego przepisu przez
art. 4a decyzji ramowej 2002/584.
Odtąd tenże art. 4a ogranicza
możliwość odmow y w ykona‑
nia takiego nakazu, określając
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– jak wskazuje motyw 6 decyzji
ramowej 2009/299 – „warunki,
w jakich nie należy odmawiać
uznania i wykonania orzeczenia
wydanego w wyniku rozprawy,
na której dana osoba nie stawiła
się osobiście”. W szczególności
art. 4a ust. 1 lit. a) i b) decyzji ra‑
mowej 2002/584 przewiduje, że
gdy skazana zaocznie osoba wie‑
działa w odpowiednim terminie
o wyznaczonej rozprawie i gdy zo‑
stała poinformowana, iż orzecze‑
nie może zostać wydane, a mimo
to nie stawi się na rozprawie, lub
gdy wiedząc o wyznaczonej roz‑
prawie, udzieliła pełnomocni‑
ctwa obrońcy do swej obrony, or‑
gan sądowy wykonujący ENA jest
zobowiązany przystąpić do prze‑
kazania tej osoby, nie może tak‑
że uzależnić tego przekazania od
możliwości ponownego rozpozna‑
nia sprawy w jej obecności w wy‑
dającym ENA państwie członkow‑
skim.
Z całości powyższych rozważań
TSUE wywiódł, że art. 4a ust. 1
decyzji ramowej 2002/584 należy
interpretować w ten sposób, iż stoi
on na przeszkodzie, by organ są‑
dowy w wypadkach wskazanych
w tym przepisie uzależnił wyko‑
nanie ENA, wydanego w celu wy‑
konania kary, od warunku stano‑
wiącego, że sprawa zakończona
wydanym zaocznie wyrokiem
skazującym będzie mogła być po‑
nownie rozpoznana w wydającym
ENA państwie członkowskim.
W przedmiocie pytania drugie‑
go TSUE zwrócił uwagę, że zgod‑
nie z art. 6 ust. 1 TUE5 Unia uznaje
5 Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U.
z 2004 r. nr 90, poz. 864).

orzecznictwo
prawa, wolności i zasady określo‑
ne w karcie, „która ma taką samą
moc prawną jak traktaty”. Jeśli
chodzi o zakres prawa do skutecz‑
nej ochrony sądowej i sprawiedli‑
wego procesu przewidzianego
w art. 47 karty oraz prawa do obro‑
ny zawartego w art. 48 ust. 2 kar‑
ty, należy uściślić, że o ile prawo
oskarżonego do stawienia się oso‑
biście na rozprawie stanowi istot‑
ny element prawa do sprawiedli‑
wego procesu, o tyle prawo to nie
ma charakteru absolutnego6.
Trybunał podkreślił, że reali‑
zowana przez decyzję ramową
2009/299 harmonizacja przesła‑
nek wykonywania europejskich
nakazów aresztowania w yda‑
nych w celu wykonania orzeczeń
zapadłych w wyniku rozprawy,
na której zainteresowany nie sta‑
wił się osobiście, zmierza – jak
wskazuje art. 1 tejże decyzji ra‑
mowej – do wzmocnienia praw
procesowych osób, wobec których
toczy się postępowanie karne, i do
usprawnienia wzajemnego uzna‑
wania orzeczeń sądowych przez
państwa członkowskie.
W konsek wencji ar t. 4a
ust. 1 lit. a) i b) decyzji ramowej
2002/584 wskazują, że gdy zain‑
teresowany dobrowolnie i w spo‑
sób jednoznaczny zrezygnował
z uczestnictwa w rozprawie, to
stosowanie ENA dla celów wyko‑
nania kary wymierzonej osobie
skazanej zaocznie nie może być
uzależnione od warunku stano‑
wiącego, iż osoba ta może skorzy‑
stać z ponownego rozpoznania
sprawy w jej obecności w wyda‑
6 Zob. wyrok TSUE z dnia 6 września
2012 r. w sprawie C‑619/10.

jącym nakaz państwie członkow‑
skim. Jest tak albo – jak wskazuje
art. 4a ust. 1 lit. a) decyzji ramowej
2002/584 – gdy zainteresowany
nie stawił się osobiście na rozpra‑
wie, choć został wezwany osobi‑
ście lub oficjalnie poinformowany
o wyznaczonym terminie i miej‑
scu rozprawy, albo – jak wskazuje
art. 4a ust. 1 lit. b) decyzji ramowej
2002/584 – gdy wiedząc o wyzna‑
czonej rozprawie, postanowił, że
będzie reprezentował go obrońca
i że nie stawi się osobiście. Jeśli
chodzi o art. 4a ust. 1 lit. c) i d) de‑
cyzji ramowej 2002/584, wymie‑
nia on przypadki, w których sto‑
sujący nakaz organ sądowy jest
zobowiązany wykonać ENA, choć
zainteresowany jest uprawniony
do skorzystania z ponownego roz‑
poznania sprawy, ponieważ wspo‑
mniany ENA wskazuje, iż zainte‑
resowany nie wystąpił o ponowne
rozpoznanie sprawy albo iż zo‑
stanie wyraźnie poinformowany
o swoim prawie do ponownego
rozpoznania sprawy.
W świetle powyższego TSUE
stwierdził, że art. 4a ust. 1 decy‑
zji ramowej 2002/584 nie narusza
ani prawa do skutecznej ochrony
sądowej i sprawiedliwego proce‑
su, ani prawa do obrony – zagwa‑
rantowanych, odpowiednio, przez
art. 47 i art. 48 ust. 2 karty.
W przedmiocie pytania trzecie‑
go TSUE przypomniał, że przyję‑
cie decyzji ramowej 2009/299
miało na celu zaradzenie trud‑
nościom we wzajemnym uzna‑
waniu orzeczeń wydanych pod
nieobecność danej osoby na roz‑
prawie, wynikających z wystę‑
powania w państ wach człon‑
kowskich różnic dot yczących

ochrony praw podstawowych.
W tym celu decyzja ta zapewnia
harmonizację przesłanek wyko‑
nywania ENA w wypadku zaocz‑
nego wydania wyroku skazują‑
cego, odzwierciedlającą konsens
osiągnięty wspólnie przez wszyst‑
kie państwa członkowskie co do
znaczenia, jakie należy przyjąć
w świetle prawa Unii Europej‑
skiej w odniesieniu do praw pro‑
cesowych, z których korzystają
skazane zaocznie osoby podle‑
gające europejskiemu nakazowi
aresztowania.
W związku z powyższym ze‑
zwolenie państwu członkowskie‑
mu UE na powołanie się na art. 53
karty – w celu uzależnienia prze‑
kazania osoby zaocznie skazanej
od nieprzewidzianego w decy‑
zji ramowej 2009/299 warunku
wymagającego umożliwienia po‑
nownego rozpoznania w państwie
wydającym ENA sprawy zakoń‑
czonej danym wyrokiem skazu‑
jącym, aby uniknąć naruszenia
prawa do sprawiedliwego proce‑
su i prawa do obrony, zagwaran‑
towanych konstytucją państwa
członkowskiego wykonującego
nakaz – prowadziłoby (poprzez
podważenie jednolitości standar‑
du ochrony praw podstawowych
określonego w decyzji ramowej)
do naruszenia zasad wzajemne‑
go zaufania i wzajemnego uzna‑
wania, do których wzmocnienia
dąży wspomniana decyzja ramo‑
wa, i w konsekwencji do zagroże‑
nia jej skuteczności.
Wobec powyższego, wbrew sta‑
nowisku sądu odsyłającego, TSUE
uznał, że art. 53 karty należy in‑
terpretować w ten sposób, że nie
zezwala on państwu członkow‑
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skiemu na uzależnienie przeka‑
zania osoby skazanej zaocznie od
warunku wymagającego umożli‑
wienia w państwie członkowskim
wydającym ENA ponownego roz‑
poznania sprawy zakończonej
w yrokiem skazującym w celu
uniknięcia naruszenia prawa do
sprawiedliwego procesu i prawa
do obrony zagwarantowanych
konstytucją.

Komentarz
W odniesieniu do powyższe‑
go orzeczenia należy wskazać na
dwa rodzaje jego konsekwencji.
Pierwsza to uznanie się przez Try‑
bunał Konstytucyjny Hiszpanii za
sąd w rozumieniu art. 267 TFUE.
Oznacza to, że coraz powszech‑
niejsza staje się praktyka euro‑
pejskich sądów konstytucyjnych
zadawania pytań prejudycjal‑
nych TSUE. Jednocześnie sądami
w powyższym znaczeniu mogą
być uznane wyłącznie sądy i try‑
bunały funkcjonujące w systemie
scentralizowanej kontroli konsty‑
tucyjności prawa (szerzej na ten
temat zob. A. Kustra, Sądy konsty‑
tucyjne a procedura prejudycjalna
przed Trybunałem Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, „Przegląd Sej‑
mowy” 2012, nr 4 s. 80 i n.). Druga
konsekwencja to nieuwzględnie‑
nie przez TSUE wykładni, zgod‑
nie z którą art. 53 karty zezwalał‑
by państwu członkowskiemu na
stosowanie standardu ochrony
praw podstawowych gwaranto‑
wanego konstytucją, jeśli jest on
wyższy od standardu wynikające‑
go z karty, i na sprzeciwienie się
w razie potrzeby stosowaniu prze‑
pisów prawa Unii Europejskiej (tj.
wykonania ENA). Zdaniem TSUE
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taka wykładnia umożliwiałaby
państwu członkowskiemu uza‑
leżnienie zastosowania ENA wy‑
danego w celu wykonania wyroku
zaocznego od warunków mają‑
cych na celu uniknięcie ograni‑
czenia lub naruszenia praw za‑
gwarantowanych w konstytucji,
choćby nawet stosowanie takich
warunków nie było dozwolone
przez art. 4a ust. 1 decyzji ramo‑
wej 2002/584. Tym samym, jak się
wydaje, TSUE potwierdził, że pra‑
wo krajowe nie może przewidy‑
wać niższego standardu ochrony
niż karta, niemniej w przypadku,
gdy przewiduje standard wyższy,
może być uznane za nieskuteczne,
gdyby jego stosowanie podważa‑
ło pierwszeństwo, skuteczność lub
jednolitość prawa Unii.

Postanowienie TSUE
(piąta izba) z dnia
6 lutego 2014 r.
(w sprawie C‑33/13
M. Jagiełło przeciwko
Dyrektorowi Izby
Skarbowej w Łodzi) –
prawo do odliczenia VAT
z faktury wystawionej
przez firmanta
Stan faktyczny
Orzeczenie zapadło na wnio‑
sek o w ydanie, na podstawie
art. 267 TFUE, orzeczenia w try‑
bie prejudycjalnym, złożony przez
Wojewódzki Sąd Administracyj‑
ny w Łodzi (WSA) i dotyczy wy‑
kładni szóstej dyrektywy Rady
77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r.
w sprawie harmonizacji ustawo‑
dawstw państw członkowskich
w odniesieniu do podatków ob‑
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rotowych – wspólny system po‑
datku od wartości dodanej: ujed‑
nolicona podstawa w y miar u
podatku7, zmienionej dyrekty‑
wą Rady 2001/115/WE z dnia 20
grudnia 2001 r.8 (dalej: VI dyrek‑
tywa).
Wniosek ten został złożony
w ramach sporu pomiędzy M. Ja‑
giełłą a Dyrektorem Izby Skar‑
bowej w Łodzi w przedmiocie
odmowy przyznania prawa do
odliczenia podatku naliczonego
VAT przez M. Jagiełłę od transak‑
cji uznanych za podejrzane. Or‑
gany podatkowe uznały bowiem,
że zakwestionowane faktury nie
odzwierciedlały rzeczywistych
zdarzeń gospodarczych. Organy
te nie kwestionowały przy tym
faktycznych zakupów i używania
przez M. Jagiełłę dostarczonego
produktu do prowadzenia dzia‑
łalności gospodarczej w zakresie
wykonywania usług transporto‑
wych. Niemniej jednak uznały,
że dokumentacja księgowa wy‑
stawcy faktur wskazy wała na
to, iż spółka ta nie dysponowała
sprzedawanym towarem, a tym
samym nie mogła go odsprzeda‑
wać innym przedsiębiorcom.
W związku z powyższym Wo‑
jewódzki Sąd Administracyjny
w Łodzi przedłożył TSUE nastę‑
pujące pytania prejudycjalne:

7 Dz.Urz. UE L 145 z 13.6.1977, s. 1.
8 Dyrektywa Rady 2001/115/WE z dnia
20 grudnia 2001 r. zmieniająca dyrek‑
tywę 77/388/EWG w celu uproszczenia,
modernizacji i harmonizacji ustanowio‑
nych warunków fakturowania w za‑
kresie podatku od wartości dodanej
(Dz.Urz. UE L 15 z 17.01.2002, s. 24).

orzecznictwo
1) czy art. 4 ust. 1 i 2 w związku
z art. 5 ust. 1 VI dyrekty wy
należy interpretować w ten
sposób, że sprzeciwia się on
uznaniu za dostawę towarów
sprzedaży dokonanej przez
podmiot, który za zgodą innej
osoby, w celu zatajenia własnej
działalności gospodarczej, po‑
służył się firmą tej osoby?
2) czy art. 17 VI dyrektywy nale‑
ży interpretować w ten sposób,
że sprzeciwia się on odliczeniu
podatku z faktury wystawio‑
nej przez osobę, która jedynie
firmowała sprzedaż towaru
dokonaną przez inny podmiot,
bez w ykazania, że naby w‑
ca wiedział lub na podstawie
obiekt y wnych okoliczności
mógł przewidzieć, że transak‑
cja, w której uczestniczy, wiąże
się z przestępstwem lub innymi
nieprawidłowościami, jakich do‑
puścił się wystawca faktury lub
podmiot z nim współdziałający?

Stanowisko TSUE
Trybunał oba pytania przeana‑
lizował łącznie i dokonał oceny,
czy VI dyrektywę należy interpre‑
tować w ten sposób, że sprzeciwia
się ona, aby podatnikowi odmó‑
wiono prawa do odliczenia podat‑
ku VAT należnego lub zapłacone‑
go z tytułu towarów otrzymanych
przez niego, na tej podstawie, iż
biorąc pod uwagę przestępstwa
lub nieprawidłowości, jakich do‑
puścił się wystawca faktury do‑
tyczącej dostawy, uznaje się, że
dostawa ta nie została rzeczywi‑
ście dokonana przez rzeczonego
wystawcę.
Tr ybunał, opierając się na
swym dotychczasowym orzecz‑

nictwie, wskazał, że prawo po‑
datników do odliczenia od po‑
datku VAT, który są zobowiązani
zapłacić, podatku VAT należnego
lub zapłaconego z tytułu towa‑
rów i usług otrzymanych przez
nich stanowi podstawową zasadę
wspólnego systemu podatku VAT
ustanowionego przez prawodaw‑
cę Unii. Przypomniawszy, że pra‑
wo do odliczenia przewidziane
w art. 17 i nast. VI dyrektywy sta‑
nowi integralną część mechani‑
zmu podatku VAT i co do zasady
nie podlega ograniczeniu, TSUE
podkreślił, że w szczególności
przysługuje ono bezpośrednio
w stosunku do całego podatku
obciążającego transakcje powo‑
dujące naliczenie podatku.
System odliczeń ma na celu cał‑
kowite uwolnienie przedsiębiorcy
od ciężaru podatku VAT należne‑
go bądź zapłaconego w ramach ca‑
łej prowadzonej przez niego dzia‑
łalności gospodarczej. Wspólny
system podatku VAT zapewnia
zatem całkowitą neutralność
działalności gospodarczej w za‑
kresie obciążeń podatkowych, bez
względu na cel czy rezultaty tej
działalności, pod warunkiem że co
do zasady podlega ona sama opo‑
datkowaniu podatkiem VAT. Kwe‑
stia, czy podatek VAT należny od
wcześniejszych lub późniejszych
transakcji sprzedaży dotyczących
danych towarów został wpłaco‑
ny do budżetu państwa, nie ma
wpływu na prawo podatnika do
odliczenia podatku naliczonego.
Podatek VAT stosuje się bowiem
do każdej czynności produkcji lub
sprzedaży, z odliczeniem podatku
dotyczącego kosztów poszczegól‑
nych elementów ceny.

Ponadto Trybunał zwrócił uwa‑
gę, że z treści art. 17 ust. 2 lit. a) VI
dyrektywy wynika, iż w celu sko‑
rzystania z prawa do odliczenia,
po pierwsze, zainteresowany ma
być podatnikiem w rozumieniu tej
dyrektywy, oraz po drugie, towa‑
ry i usługi, które mają być podsta‑
wą tego prawa, powinny być wy‑
korzystywane przez podatnika na
dalszym etapie obrotu na potrzeby
jego własnych opodatkowanych
transakcji, a owe towary i usługi
powinny być dostarczone przez
innego podatnika znajdującego się
na wcześniejszym etapie obrotu.
W ocenie TSUE sąd krajowy
winien zwer yfikować ustale‑
nia dotyczące wystawcy faktur,
okoliczność, że towar nie został
otrzymany bezpośrednio z rąk
wystawcy faktury, nie musi bo‑
wiem stanowić przestępczego
zatajenia faktycznego dostawcy,
lecz może mieć inne przyczyny.
Natomiast w razie uznania przez
organy podatkowe w związku
z przestępstwem lub nieprawid‑
łowościami popełnionymi przez
wystawcę faktury, że transakcja
zafakturowana i powoły wana
jako podstawa prawa do odlicze‑
nia nie została rzeczywiście zrea‑
lizowana, odmowa prawa do od‑
liczenia wymaga, co podkreślił
TSUE, wykazania przez te orga‑
ny na podstawie obiektywnych
przesłanek – bez wymagania od
odbiorcy faktury podejmowania
czynności sprawdzających, które
nie są jego zadaniem – iż odbior‑
ca ten wiedział lub powinien był
wiedzieć, że wskazana transakcja
wiąże się z przestępstwem w dzie‑
dzinie podatku VAT, co ustalić po‑
winien sąd odsyłający.
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Trybunał zwrócił także uwagę,
że stosownie do równie utrwa‑
lonego orzecznictwa niezgod‑
ne z zasadami funkcjonowania
prawa do odliczenia przewidzia‑
nymi w VI dyrektywie jest sank‑
cjonowanie odmową możliwości
skorzystania z tego prawa po‑
datnika, który nie wiedział i nie
mógł wiedzieć, że w ramach danej
transakcji dostawca dopuścił się
przestępstwa lub że inna transak‑
cja w łańcuchu dostaw, dokonana
przed transakcją przeprowadzo‑
ną przez owego podatnika lub po
niej, miała miejsce z naruszeniem
przepisów o podatku VAT
Trybunał orzekł w tym wzglę‑
dzie, że organy podatkowe nie
mogą w sposób generalny wy‑
magać, by podatnik zamierzający
skorzystać z prawa do odliczenia
podatku VAT badał, czy wystaw‑
ca faktury za towary lub usługi,
których odliczenie ma dotyczyć,
dysponuje towarami będąc y‑
mi przedmiotem transakcji i jest
w stanie je dostarczyć oraz czy
wywiązuje się z obowiązku zło‑
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żenia deklaracji i zapłaty podat‑
ku VAT, w celu upewnienia się, że
podmioty działające na wcześniej‑
szych etapach obrotu nie dopusz‑
czają się nieprawidłowości lub
przestępstwa, albo żeby podat‑
nik ten posiadał potwierdzające
to dokumenty.

Komentarz
Przedstawiane orzeczenie sta‑
nowi kolejną odpowiedź TSUE
na wątpliwości polskich organów
podatkowych oraz sądów admi‑
nistracyjnych w kwestii istnienia
dobrej wiary jako przesłanki wy‑
starczającej do skorzystania z od‑
liczenia VAT. Należy jednak pod‑
kreślić, że nie zakończy on sporów
na tle koncepcji dobrej wiary po‑
datnika w zakresie prawa do od‑
liczenia VAT. Wyrazem tej linii
jest kolejne pytanie prejudycjal‑
ne wystosowane do TSUE – tym
razem przez Naczelny Sąd Admi‑
nistracyjny (postanowienie z dnia
6 marca 2014 r., sygn. akt I FSK
516/13) – w którym podniesiono,
że orzeczenia TSUE spowodowały
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na gruncie polskiego prawa krajo‑
wego trudności natury interpre‑
tacyjnej, co doprowadziło w kon‑
sekwencji do koncentrowania się
w sporach podatkowych dotyczą‑
cych prawa do odliczenia VAT je‑
dynie na ustalaniu dobrej (bądź
złej) wiary podatnika, a pomija‑
niu w wykładni prawa znaczenia
innych przepisów wskazujących
na warunki realizacji prawa do
odliczenia. Tymczasem – zdaniem
sądu krajowego – sama koncep‑
cja dobrej wiary miała wspierać
funkcjonowanie wspólnego sy‑
stemu VAT, nie zaś doprowadzać
do wykładni, w której niektóre
przepisy VI dyrektywy jawią się
jako zbędne.
Intencją sądu krajowego zada‑
jącego kolejne pytania prejudy‑
cjalne jest zatem uzyskanie jed‑
noznacznej odpowiedzi TSUE,
tak aby zapewnić jednolite stoso‑
wanie przepisów VI dyrektywy,
a w konsekwencji także przepi‑
sów krajowych stanowiących ich
implementację.

Anna Chmielarz‑Grochal, Jarosław Sułkowski1

Przegląd orzecznictwa
Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu
Wyrok ETPC (czwarta
izba) z dnia 4 marca
2014 r. w sprawie
Kościół Jezusa Chrystusa
Świętych w Dniach
Ostatnich przeciwko
Wielkiej Brytanii,
skarga nr 7552/09 –
zakaz dyskryminacji
w związku z wolnością
wyznania
Stan faktyczny
Brytyjski Kościół Jezusa Chry‑
stusa Świętych w Dniach Ostat‑
nich (dalej: Kościół ŚwDO), bę‑
dący częścią ogólnoświatowego
Kościoła Mormonów, to związek
wyznaniowy zarejestrowany jako
prywatna spółka jawna. W mar‑
cu 2001 r. wystąpił on o wykre‑
1 Autor jest stypendystą w ramach pro‑
jektu „Kształcenie kadr na potrzeby
rynku flexicurity i gospodarki opartej
na wiedzy – oferta kierunków nauk
humanistyczno‑społecznych UŁ”,
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

ślenie jednej ze swoich świątyń
(w Preston, hrabstwo Lancashire)
z listy nieruchomości podlegają‑
cych wycenie do celów podatko‑
wych, powołując się na przepisy
podatkowe pozwalające na przy‑
znawanie zwolnień podatkowych
w przypadku „miejsc publicznego
uprawiania kultu”. W paździer‑
niku 2004 r. trybunał ds. wyce‑
ny nieruchomości do celów po‑
datkowych (Valuation Tribunal)
w Wielkiej Brytanii przychylił
się do tego żądania, ale jego de‑
cyzja została w grudniu 2005 r.
uchylona przez trybunał ziemski
(Lands Tribunal). Sąd apelacyj‑
ny odrzucił odwołanie Kościoła
ŚwDO w listopadzie 2006 r. Tak‑
że Izba Lordów w lipcu 2008 r. nie
przychyliła się do jego roszcze‑
nia, argumentując, że świątynia
w Preston nie mogła być uznana
za „miejsce publicznego upra‑
wiania kultu” z uwagi na fakt, iż
dostęp do niej był ograniczony
do wybranej grupy najbardziej
aktywnych wyznawców, którzy
posiadali specjalne zezwolenie
Kościoła ŚwDO.

Stanowisko ETPC – zakaz
dyskryminacji w związku
z wolnością wyznania (art. 14
i art. 9 EKPC2)
Trybunał przypomniał, że zwią‑
zek wyznaniowy może – w imie‑
niu swoich członków – korzystać
z praw gwarantowanych w art. 9
EKPC, samodzielnie lub w związ‑
ku z art. 14 EKPC. Z kolei art. 14
nie ma charakteru samodzielne‑
go, lecz uzupełnia inne materialne
przepisy konwencji i protokołów
do niej, mając zastosowanie wy‑
łącznie w zakresie „korzystania
z praw i wolności” chronionych
przez te przepisy. W praktyce śro‑
dek, który per se jest zgodny z ma‑
terialnym przepisem konwencji,
może być uznany za naruszający
ten przepis w związku z art. 14
z powodu swego dyskryminują‑
cego charakteru. Stanowiąc in‑
tegralny element praw i wolno‑
ści gwarantowanych konwencją,
2 Konwencja o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności, sporządzona
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmie‑
niona następnie i uzupełniona protoko‑
łami (Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz. 284).
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orzecznictwo
art. 14 wy wołuje skutek tylko
wtedy, gdy chodzi o wykonywa‑
nie tych praw i wolności, lub gdy
kwestionowany środek jest powią‑
zany z ich wykonywaniem.
Trybunał podkreślił, że reli‑
gia jest wyraźnie wymieniona
w art. 14 EKPC jako zakazana
podstawa dyskryminacji. Przypo‑
mniał, że państwo ma wynikający
z art. 9 EKPC obowiązek zachowa‑
nia neutralności i bezstronności
w wykonywaniu swojej władzy
regulacyjnej w zakresie wolności
wyznania oraz stosunków z róż‑
ny mi religiami, w y znaniami
i przekonaniami. Obowiązek ten
w powiązaniu z zakazem dyskry‑
minacji ze względu na religię wy‑
maga, aby w przypadku istnienia
systemu zwolnień podatkowych
dla związków w yznaniow ych
wszystkie związki wyznaniowe
miały równe szanse ubiegania się
o to zwolnienie, a ustanowione
kryteria były stosowane w sposób
niedyskryminujący.
Następnie ETPC odniósł się do
zarzutu dyskryminującego trak‑
towania skarżącego przez krajo‑
we ustawodawstwo podatkowe –
zdaniem Kościoła ŚwDO przepisy
przewidujące całkowite zwolnie‑
nie podatkowe tylko w odniesie‑
niu do budynków przeznaczonych
do „publicznego kultu religijne‑
go” oznaczają dla niego mniej‑
szą korzyść podatkową niż dla
tych związków wyznaniowych,
w przypadku których dostęp do
miejsc uprawianego przez nie
kultu nie jest ograniczony. Zgod‑
nie bowiem z doktryną skarżące‑
go Kościoła ŚwDO dostęp do świą‑
tyni powinien być zarezerwowany
dla najbardziej gorliwych człon‑
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ków, którzy uzyskali stosowne
zezwolenie.
Trybunał zaznaczył, że jakakol‑
wiek różnica w traktowaniu pod‑
miotów znajdujących się w po‑
równywalnych sytuacjach musi
znajdować obiektywne i racjonal‑
ne uzasadnienie. Przede wszyst‑
kim zastosowany środek musi
być uzasadniony interesem pub‑
licznym i musi istnieć racjonalny
stosunek proporcjonalności mię‑
dzy tym celem a środkami zasto‑
sowanymi, aby go urzeczywistnić.
Ostatecznie ETPC przychylił
się do stanowiska rządu brytyj‑
skiego, że zarzut skarżącego Koś‑
cioła ŚwDO uznać można co naj‑
wyżej za przejaw dyskryminacji
pośredniej. Ze względu jednak na
okoliczności sprawy – zdaniem
ETPC – wątpliwe jest, czy odmo‑
wa przyznania zwolnienia podat‑
kowego w stosunku do należącej
do skarżącego świątyni w Preston
doprowadziła do różnego trakto‑
wania podmiotów znajdujących
się w sytuacji porównywalnej,
biorąc pod uwagę fakt, że usta‑
wa podatkowa była stosowana
w jednakowy sposób i wywoła‑
ła ten sam skutek dla wszystkich
związków wyznaniowych, w tym
posiadającego prywatne kaplice
Kościoła Anglii. Trudno przy tym
uznać, by skarżący Kościół ŚwDO
znajdował się w sytuacji znacznie
odmiennej od innych związków
wyznaniowych z powodu jego
doktryny, ponieważ inne związki
wyznaniowe również nie udostęp‑
niały społeczeństwu niektórych
miejsc kultu z uwagi na głoszoną
doktrynę. Ponadto, jak zaznaczyła
w swojej opinii Izba Lordów, od‑
mowa zwolnienia od podatku nie

| 2014

przeszkodziła mormonom w ma‑
nifestowaniu ich religii, a zasa‑
dy zwolnienia podatkowego sto‑
sowane były obiektywnie wobec
wszystkich związków wyznanio‑
wych i nie były skierowane kon‑
kretnie do skarżącego. Trybunał
nie zanegował przy tym oceny
przez sądy krajowe okoliczności
sprawy, choć – jego zdaniem –
w pewnych okolicznościach kwe‑
stie dotyczące funkcjonowania
obiektów religijnych, w tym kosz‑
ty poniesione w wyniku opodat‑
kowania budynków, mogą mieć
wpływ na realizację przez człon‑
ków związków wyznaniowych
prawa do uzewnętrzniania włas‑
nych przekonań religijnych.
W opinii ETPC szkoda wyrzą‑
dzona skarżącemu Kościołowi
ŚwDO przez działanie prawa po‑
datkowego była obiektywnie i ra‑
cjonalnie uzasadniona. Trybunał
zauważył, że celem zwolnienia
podatkowego, od momentu jego
wprowadzenia w 1833 r., było za‑
pewnienie korzyści tym budyn‑
kom sakralnym, które są dostępne
dla ogółu społeczeństwa, a w któ‑
rych dany kościół może realizować
politykę tzw. otwartych drzwi.
Brytyjska Izba Lordów uznała
przy tym, że zapewnienie ogólne‑
go dostępu do miejsc kultu religij‑
nego stanowi korzyść publiczną;
taka otwartość na praktyki religij‑
ne może rozwiać wszelkie podej‑
rzenia i niwelować uprzedzenia
w wieloreligijnym społeczeństwie.
Zgodnie z utrwalonym orzecz‑
nictwem ETPC państwom‑stro‑
nom EKPC pozostawia się pewien
margines swobody w podejmowa‑
niu decyzji, czy i w jakim stopniu
dana ingerencja jest konieczna.

orzecznictwo
Ten margines swobody dotyczy
zwykle ogólnych środków stra‑
tegii gospodarczej lub społecz‑
nej. Mając bezpośrednią wiedzę
o społeczeństwie i jego potrze‑
bach, władze krajowe są zasadni‑
czo w lepszej sytuacji niż sędzia
międzynarodowy, aby ocenić, co
leży „w interesie publicznym”. Za‑
sady stosowania środka w posta‑
ci zwolnień podatkowych w celu
promowania interesu publicznego
przez dostęp do usług i budynków
religijnych można uznać za jedną
z ogólnych strategii społecznych,
względem której władze pań‑
stwowe mają szeroki margines
swobody. Jednakże, z uwagi na
znaczenie utrzymania plurali‑
zmu religijnego, który jest niero‑
zerwalnie związany z pojęciem
społeczeństwa demokratycznego,
ETPC rozważył, czy środek ten nie
wywołał w stosunku do skarżące‑
go Kościoła ŚwDO nieproporcjo‑
nalnych skutków.
Trybunał zauważył, że wszyst‑
kie miejsca kultu należące do Koś‑
cioła ŚwDO, które są publicznie
dostępne, korzystają ze zwolnie‑
nia podatkowego. Z kolei świąty‑
nie, które nie są publicznie dostęp‑
ne, mają możliwość skorzystania
z obniżenia stawek podatkowych
o 80%, pod warunkiem wykorzy‑
stania tej kwoty na cele charyta‑
tywne. Obniżka ta może być po‑
strzegana jako odzwierciedlenie
elementów interesu publicznego,
które wynikają z charakteru kultu
religijnego. Ustawodawstwo prze‑
widujące zwolnienie podatkowe
nie znajduje uzasadnienia w reli‑
gii mormonów – ani z punktu wi‑
dzenia celu, ani skutków związa‑
nych z jego zastosowaniem – jest

neutralne i takie samo dla wszyst‑
kich związków wyznaniowych,
wywołuje więc jednakowo nega‑
tywne skutki względem świątyni
prowadzonej przez skarżący Koś‑
ciół ŚwDO, jak również prywat‑
nych kaplic Kościoła Anglii. Zda‑
niem ETPC władze brytyjskie nie
przekroczyły marginesu uznania,
jaki przysługuje państwo‑stronom
konwencji w sprawach związa‑
nych z uregulowaniem przepisów
dotyczących korzystania z wolno‑
ści wyznania.
W ocenie ETPC odmowa przy‑
znania związkowi w yznanio‑
wemu zwolnienia podatkowego
nie stanowiła dyskryminacji ze
względu na religię i dlatego nie
stwierdził on naruszenia art. 14
w związku z art. 9 EKPC.
Opracowała
Anna Chmielarz‑Grochal

Wyrok ETPC (druga
izba) z dnia 25 marca
2014 r. w sprawie Biao
przeciwko Danii, skarga
nr 38590/10 – prawo
do poszanowania
życia prywatnego
i rodzinnego, zakaz
dyskryminacji
Stan faktyczny
O.G. Biao i A.A. Biao są małżeń‑
stwem mieszkającym w Szwecji.
On urodził się w Togo w 1971 r.,
przez długi czas mieszkał w Gha‑
nie, a w 1993 r. przybył do Danii,
gdzie w listopadzie 1994 r. zawarł
związek małżeński z obywatelką
tego państwa i w 1997 r. uzyskał
zezwolenie na osiedlenie. Dzięki
nauce języka duńskiego i stałej

pracy przez okres 5 lat nadano mu
w 2002 r. duńskie obywatelstwo.
W 1998 r. rozwiódł się i w lutym
2003 r. poślubił obywatelkę Gha‑
ny, która wystąpiła o zezwole‑
nie na osiedlenie w Danii, mimo
że nigdy w tym kraju nie była
ani nie posługiwała się językiem
duńskim. Urząd do spraw Cudzo‑
ziemców w Danii odrzucił wnio‑
sek A.A. Biao z uwagi na silniej‑
sze jego zdaniem więzi łączące ją
z Ghaną niż z Danią; powołał się
na wynikający z duńskiej ustawy
o cudzoziemcach „wymóg powią‑
zania” (attachment requirement)
z krajem jako warunek uzyskania
zezwolenia na osiedlenie na jego
terytorium. Odwołanie A.A. Biao
do Ministerstwa do spraw Uchodź‑
ców, Imigracji i Integracji również
zostało, w sierpniu 2004 r., odrzu‑
cone, przy czym zaproponowano
małżeństwu osiedlenie się w Gha‑
nie, gdzie A.A. Biao mieszkała od
urodzenia, a O.G. Biao uczęszczał
do szkoły przez 10 lat.
W lipcu 2006 r. małżonkowie
Biao wszczęli postępowanie przed
Sądem Najwyższym Wschodniej
Danii, stawiając zarzut dyskrymi‑
nacji, z jednoczesnym odwołaniem
się do EKPC oraz Europejskiej kon‑
wencji o obywatelstwie. Zaznaczy‑
li, że w grudniu 2003 r. zniesiono
przewidziany w duńskiej ustawie
o cudzoziemcach warunek powią‑
zania wobec osób mających oby‑
watelstwo duńskie przynajmniej
28 lat (tzw. reguła 28 lat), co spo‑
wodowało różnicę w traktowaniu
między dwiema grupami obywate‑
li duńskich – tymi, którzy urodzili
się obywatelami duńskimi, i tymi,
którzy obywatelstwo duńskie uzy‑
skali później.
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orzecznictwo
We wrześniu 2007 r. Sąd Naj‑
wyższy Wschodniej Danii orzekł,
że odmowa wydania zezwolenia
na połączenie rodziny na podsta‑
wie wymogu powiązania i reguły
28 lat nie naruszyła ani EKPC ani
Europejskiej konwencji o obywa‑
telstwie. Sąd Najwyższy w stycz‑
niu 2010 r. utrzymał to orzeczenie
w mocy.

Stanowisko ETPC – prawo
do poszanowania życia
prywatnego i rodzinnego
(art. 8 EKPC)
Trybunał przypomniał, że pań‑
stwo ma prawo do kontrolowania
wjazdu cudzoziemców na swoje
terytorium oraz kontrolowania
na nim ich pobytu. Konwencja
w art. 8 nie zobowiązuje pań‑
stwa do respektowania decyzji
imigranta co do miejsca zamiesz‑
kania lub zezwolenia na połącze‑
nie rodziny na jego terytorium.
Zezwolenie przez państwo na
osiedlenie się na jego terytorium
krewnych osób już w nim prze‑
bywających jest uzależnione od
szczególnej sytuacji zainteresowa‑
nych osób oraz od interesu ogól‑
nego. Zdaniem ETPC władze duń‑
skie zachowały w rozpatrywanej
sprawie odpowiednią równowagę
między interesem publicznym, ja‑
kim jest zapewnienie efektywnej
kontroli imigracyjnej, a interesem
skarżących w połączeniu rodziny
w Danii.
Jak zauważył ETPC, O.G. Biao
łączyły silne więzi z Togo, Ghaną
i Danią, z kolei jego żonę bardzo
silne więzi z Ghaną, ale właściwie
żadne z Danią – poza wejściem
w związek małżeński z obywa‑
telem duńskim. Władze duńskie

86 FORUM PR AWNICZE

nigdy nie dały skarżącym przy‑
rzeczenia, że A.A. Biao uzyska
zezwolenie na osiedlenie. Para
zawarła związek małżeński, gdy
warunek powiązania już obowią‑
zywał i z tego względu powinna
liczyć się z tym, że ich wspólne
życie rodzinne w Danii jest nie‑
pewne. Ponadto, skoro władze
duńskie odmówiły połączenia
rodziny w lipcu 2003 r., A.A. Biao
nie mogła spodziewać się zezwo‑
lenia na osiedlenie w następstwie
wjazdu do kraju na podstawie
wizy turystycznej. Dlatego ETPC
stwierdził, że odmowa zezwole‑
nia A.A. Biao na osiedlenie w Da‑
nii nie przeszkodziła parze w rea‑
lizacji prawa do życia rodzinnego
w Ghanie lub innym państwie.
Sam O.G. Biao przyznał, że gdy‑
by uzyskał zatrudnienie w Gha‑
nie, mógłby się tam osiedlić ze
swoją rodziną.
Po uwzględnieniu tych okolicz‑
ności Trybunał orzekł, że nie do‑
szło do naruszenia art. 8 EKPC.

Stanowisko ETPC – zakaz
dyskryminacji w związku
z prawem do poszanowania
życia prywatnego i rodzinnego
(art. 14 i art. 8 EKPC)
Powołując się na art. 14 EKPC,
Trybunał przypomniał, że różni‑
ca w traktowaniu osób znajdują‑
cych się w podobnej sytuacji ma
charakter dyskryminujący, gdy
nie ma ona obiektywnego lub ra‑
cjonalnego uzasadnienia. W opi‑
nii ETPC skarżący nie udowod‑
nili, że byli dyskryminowani ze
względu na rasę lub pochodzenie
etniczne z powodu stosowania re‑
guły 28 lat. Trybunał zaznaczył, że
osoby niebędące obywatelami Da‑
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nii, które urodziły się i wychowały
w tym kraju lub przybyły do nie‑
go jako małe dzieci i wychowały
się w nim, a przebywały legalnie
na jego terytorium 28 lat, zostały
wyłączone spod wymogu powią‑
zania. Trybunał stwierdził jednak,
że istniała różnica w traktowaniu
między O.G. Biao, który był oby‑
watelem Danii krócej niż 28 lat,
a osobami będącymi obywatela‑
mi duńskimi ponad 28 lat.
Odnosząc się do kwestii różni‑
cy w traktowaniu, ETPC przypo‑
mniał, że więzi łączące skarżą‑
cych z Danią nie były wyraźnie
mocniejsze od ich więzi z in‑
nym krajem, gdyż O.G. Biao był
związany z Danią, Togo i Ghaną,
a A.A. Biao – poza małżeństwem
z nim – nie łączyły z Danią żad‑
ne więzi. Ponadto O.G. Biao był
oby watelem Danii k rócej niż
dwa lata, gdy odmówiono mu
wydania zezwolenia na połącze‑
nie rodziny. Odmowa zwolnienia
O.G. Biao z wymogu powiązania
po tak krótkim czasie nie może
być – zdaniem ETPC – uznana
za działanie nieproporcjonalne
do celu reguły 28 lat, jakim jest
przychylność grupie obywateli,
którzy mają trwałe i długie związ‑
ki z Danią i którzy mogą uzyskać
zezwolenie na połączenie rodzi‑
ny, gdy ich zagraniczny małżonek
jest w stanie bez problemu zinte‑
grować się ze społeczeństwem
duńskim.
Biorąc pod uwagę szczegól‑
ne okoliczności rozpatrywanej
sprawy, Trybunał stwierdził, że
nie doszło do naruszenia art. 14
w związku z art. 8 EKPC.
Opracowała
Anna Chmielarz‑Grochal

orzecznictwo
Wyrok ETPC (druga
izba) z dnia 27 maja
2014 r. w sprawie Baka
przeciwko Węgrom,
skarga nr 20261/12 –
prawo dostępu do sądu
i wolność słowa
Stan faktyczny
W latach 1991–2008 skarżący
był sędzią ETPC. W 2009 r. został
wybrany przez parlament Węgier
na prezesa Sądu Najwyższego na
sześcioletnią kadencję. Skarżący
pełnił również funkcję przewod‑
niczącego Krajowej Rady Sądow‑
nictwa, która jest organem wy‑
rażającym opinię o projektach
ustaw dotyczących sądownictwa.
W okresie między lutym a listopa‑
dem 2011 r. skarżący wielokrotnie
krytycznie odnosił się do projek‑
tów aktów prawnych dotyczących
m.in. obniżenia wieku przejścia
sędziów na emeryturę.
W 2011 r. na Węgrzech prze‑
prowadzono reformy ustrojowe,
uchwalono nową konstytucję, któ‑
ra przewidywała m.in. likwidację
SN i powołanie w jego miejsce Ku‑
rii (nowej instytucji, nawiązującej
do historycznej nazwy SN) w ter‑
minie 1 stycznia 2012 r. (dniu wej‑
ścia w życie nowej konstytucji), co
oznaczało dla skarżącego zakoń‑
czenie sprawowania przez niego
funkcji 3,5 roku przed upływem
sześcioletniej kadencji. Skarżący
utracił również świadczenia pie‑
niężne i inne przywileje związane
z zaprzestaniem pełnienia funkcji
prezesa SN oraz przewodniczące‑
go Krajowej Rady Sądownictwa.
Prezesem Kurii mógł zostać
kandydat, któr y legit y mował

się co najmniej pięcioletnim do‑
świadczeniem jako sędzia, przy
czym okres sprawowania funkcji
sędziego w organach międzyna‑
rodowych nie był brany pod uwa‑
gę. Skarżący nie mógł ubiegać się
o urząd Prezesa Kurii. W 2011 r.
parlament Węgier w ybrał no‑
wego prezesa Kurii oraz nowego
przewodniczącego Krajowej Rady
Sądownictwa. Skarżący zachował
funkcję sędziego Kurii.

Stanowisko ETPC – prawo
dostępu do sądu (art. 6 ust. 1
EKPC)
Trybunał potwierdził, że urzęd‑
nicy służby cywilnej mogą być wy‑
łączeni z ochrony zapewnionej
przez art. 6 EKPC pod dwoma wa‑
runkami, których istnienie musi
wykazać państwo‑sygnatariusz
EKPC. Po pierwsze, prawo krajowe
musi wyraźnie wykluczać dostęp do
sądu dla kandydatów na dane sta‑
nowisko lub dla określonej kategorii
urzędników. Po drugie, wyłączenie
to musi być obiektywnie uzasadnio‑
ne interesem publicznym.
Trybunał uznał, iż władze wę‑
gierskie nie wykazały, że prawo
węgierskie wyłącza sędziom SN
prawo dostępu do sądu. W rze‑
czywistości jednak droga sądo‑
wa nie istniała, gdyż zakończenie
pełnienia funkcji prezesa SN spo‑
wodowane było wejściem w życie
nowej konstytucji.
Ponadto ETPC uznał, iż nawet
przy założeniu, że krajowe ramy
prawne wyraźnie wyłączyły skar‑
żącemu dostęp do sądu, wyklu‑
czenie to nie było uzasadnione.
Władze Węgier nie były w stanie
wykazać, że wcześniejsze zakoń‑
czenie pełnienia funkcji przez

skarżącego było związane z wy‑
konywaniem władzy państwo‑
wej i że wyłączenie gwarancji
sprawiedliwego procesu zostało
obiektywnie uzasadnione wzglę‑
dami interesu publicznego.
W związku z tym Trybunał
stwierdził, że doszło do narusze‑
nia artykułu 6 ust. 1 EKPC.

Stanowisko ETPC – wolność
wypowiedzi (art. 10 EKPC)
Trybunał zauważył, że propo‑
zycje skrócenia kadencji Prezesa
SN oraz wprowadzenie nowych
kwalifikacji na stanowisko pre‑
zesa Kurii zostały skierowane do
parlamentu po publicznych wy‑
powiedziach skarżącego, w któ‑
rych krytycznie ocenił reformy
sądownictwa.
Ponadto ETPC stwierdził, że
oddzielenie funkcji przewodni‑
czącego Krajowej Rady Sądowni‑
ctwa od stanowiska prezesa Ku‑
rii nie oznaczało, że stanowiska,
które zajmował skarżący, przesta‑
ły istnieć z dniem wejścia w życie
nowej ustawy zasadniczej. Ani
jego zdolność do wykonywania
powierzonych zadań, ani spo‑
sób wykonywania obowiązków
nie były kwestionowane przez
władze węgierskie. W związku
z tym ETPC uznał, że fakty oraz
sekwencja zdarzeń potwierdzają
opinię skarżącego, iż wcześniej‑
sze zakończenie jego kadencji nie
było wynikiem reformy SN, ale
reakcją na krytykę, którą wyra‑
żał jako prezes SN, i stanowiło in‑
gerencję w swobodę wypowiedzi.
W dalszej kolejności ETPC zba‑
dał, czy ingerencja ta była uza‑
sadniona. Po pierwsze, ustalił, że
krytyczne oceny skarżącego do‑
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tyczyły reformy funkcjonowania
systemu sądownictwa (kwestii
niezależności i nieusuwalności
sędziów oraz wieku emerytalne‑
go sędziów), a więc że były zwią‑
zane z interesem publicznym. Po
drugie, jako przewodniczący Kra‑
jowej Rady Sądownictwa miał on
nie tylko prawo, ale i obowiązek
odniesienia się do reform syste‑
mu wymiaru sprawiedliwości.
Po trzecie, Trybunał zauważył,
że kadencja Prezesa SN została
zakończona trzy i pół roku przed
końcem ustalonego terminu, co
doprowadziło do negatywnych
konsekwencji finansowych dla
skarżącego. Sankcja ta może
mieć efekt mrożący dla korzysta‑
nia z wolności słowa, a ponadto
może zniechęcać sędziów do po‑
dejmowania krytyki dotyczącej
instytucji publicznych lub polityki
państwa. Trybunał stwierdził tak‑
że, że przedwczesne zakończenie
kadencji skarżącego nie zostało
poddane kontroli sądowej.
Z tych względów ETPC uznał,
że ingerencja w wolność wypo‑
wiedzi nie była konieczna w spo‑
łeczeństwie demokratycznym
i dlatego orzekł, że doszło do na‑
ruszenia art. 10 EKPC.
Opracował Jarosław Sułkowski

Wyrok ETPC (druga
izba) z dnia 1 lipca
2014 r. w sprawie A.B.
przeciwko Szwajcarii,
skarga nr 56925/08 –
wolność słowa
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel Szwajca‑
rii, jest dziennikarzem. W 2003 r.
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opublikował artykuł o postępowa‑
niach karnych wszczętych przeciw‑
ko M.B., zatrzymanemu w areszcie
po wypadku drogowym, w któ‑
rym staranował pieszych, zabi‑
jając trzech z nich i raniąc ośmiu
innych. Wypadek wywołał wiele
emocji w Szwajcarii.
W artykule opisano m.in. py‑
tania zadawane zatrzymanemu
przez policję i sędziego śledczego
oraz odpowiedzi na te pytania.
Do artykułu dołączono listy, jakie
zatrzymany kierował do sędziego
śledczego. W publikacji umiesz‑
czono również wypowiedzi żony
i lekarza zatrzymanego zatytuło‑
wane „To on postradał zmysły”.
W związku z artykułem proku‑
rator złożył wniosek o wszczęcie
postępowania karnego przeciwko
dziennikarzowi, zarzucając mu
opublikowanie dokumentów ob‑
jętych tajemnicą śledztwa. Dzien‑
nikarz został skazany na karę
grzywny 4000 franków szwaj‑
carskich.

Stanowisko ETPC – wolność
wypowiedzi (art. 10 EKPC)
Trybunał zauważył, że spo‑
łeczeństwo na ogół ma uzasad‑
niony interes w otrzymywaniu
informacji o sprawach karnych.
Jednak każdy, kto korzysta z wol‑
ności słowa, w tym dziennikarze,
ma określone obowiązki, których
zakres zależy od sytuacji oraz sto‑
sowanych środków technicznych.
W rozpatrywanej sprawie sądy
krajowe uznały, iż skarżący, do‑
świadczony dziennikarz, nie mógł
nie wiedzieć, że dokumenty za‑
mieszczone w artykule pochodzą
z akt sprawy i że zostały objęte ta‑
jemnicą postępowania sądowego.
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Trybunał ustalił również, że
szwajcarski Sąd Federalny ograni‑
czył się do stwierdzenia, iż przed‑
wczesne ujawnienie oświadczenia
sprawcy wypadku i koresponden‑
cji sędziego śledczego naruszyło
domniemanie niewinności zatrzy‑
manego oraz jego prawo do spra‑
wiedliwego procesu.
Zdaniem ETPC dziennikarze
nie mogą, co do zasady, zostać
zwolnieni z obowiązku przestrze‑
gania prawa karnego w związku
z ochroną, jaką zapewnia im kon‑
wencyjna wolność wypowiedzi.
Trybunał podkreślił, że kwestia
winy sprawcy wypadku nie była
głównym przedmiotem opubliko‑
wanego artykułu. Ponadto oba‑
wy wyrażone przez oskarżonego
w dokumentach, a przedstawio‑
ne w artykule, nie pozwalały na
wyciągnięcie wniosków, że czyn
sprawcy był umyślny. Znaczenie
miało także to, że proces sprawcy
wypadku był prowadzony przez
sędziów zawodowych.
Zdaniem ETPC rząd Szwajcarii
nie wykazał, że ujawnienie tego
typu poufnych informacji mogło
mieć negatywny wpływ zarówno
na domniemanie niewinności, jak
i na wynik postępowania karnego.
Jeśli natomiast przyjąć, że upub‑
licznienie spornych materiałów
ingerowało w prawo do prywat‑
ności zatrzymanego, to w ocenie
ETPC miał on środki prawne do
ochrony życia prywatnego i swo‑
jego dobrego imienia.
Trybunał podkreślił, że art. 10
EKPC chroni nie tylko treść pub‑
likacji, ale także jej formę, przy
czym nie jest rolą ETPC ani sądów
krajowych decydowanie o techni‑
ce publikacji, jaką powinien wy‑
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brać dziennikarz. Wolność dzien‑
nikarska obejmuje także prawo do
przesady, a nawet prowokacji.
W wyroku przypomniano, że
wolność słowa ma zastosowanie
nie tylko do informacji czy idei
przychylnie odbieranych lub uwa‑
żanych za nieszkodliwe lub obo‑
jętne, lecz również do takich, któ‑
re są obraźliwe lub wstrząsające.
To, że artykuł zawierał pewne wy‑
rażenia, które zostały użyte dla
przyciągnięcia uwagi publicznej,

nie jest problemem w sprawie. Co
więcej, nie można uznać, że arty‑
kuł dotyczył życia prywatnego;
artykuł w zasadniczej części od‑
nosił się do funkcjonowania wy‑
miaru sprawiedliwości.
Ponadto ETPC podkreślił, że
sankcja nałożona na dziennikarza
mogła zniechęcić go do publicz‑
nego dyskutowania o zagadnie‑
niach mających wpływ na życie
społeczeństwa i mogła stanowić
przeszkodę w wykonywaniu pod‑

stawowej roli dziennikarza – do‑
starczyciela informacji oraz straż‑
nika społecznego.
Zdaniem ETPC w rozpatrywa‑
nej sprawie nałożenie grzywny
należało oceniać jako środek nie‑
proporcjonalny do zamierzonego
celu. Nie istniała nagląca potrze‑
ba społeczna do jej zastosowania.
W konsekwencji należało uznać,
że doszło do naruszenia art. 10
EKPC.
Opracował Jarosław Sułkowski
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Wojciech Piątek (red.), Jan Olszanowski, Jacek Ronowicz

Przegląd orzecznictwa –
prawo administracyjne
Wyrok NSA z dnia
4 lutego 2014 r.,
II OSK 2912/13
Samorząd terytorialny.
Jednostki pomocnicze gminy
W określonych sytuacjach
dopuszczalne jest utworzenie
(istnienie) sołectwa w mieście.
Możliwość ta musi być rozwa‑
żana w granicach i na podsta‑
wie prawa. Tworzenie sołectw
w miastach powinno następo‑
wać jedynie na terenach, któ‑
rym można przypisać cechy ob‑
szarów wiejskich.

Stan faktyczny
W omawianym wyroku Naczel‑
ny Sąd Administracyjny oddalił
skargę kasacyjną od orzeczenia
wojewódzkiego sądu administra‑
cyjnego, który uchylił zaskarżone
rozstrzygnięcie nadzorcze woje‑
wody, stwierdzające nieważność
uchwały rady miejskiej o utwo‑
rzeniu jednostki pomocniczej
o nazwie sołectwo na terenie
miasta. Zdaniem sądu I instancji
istota sporu w tej sprawie sprowa‑
dzała się do udzielenia odpowie‑
dzi na pytanie, czy dopuszczalne
jest utworzenie na terenie miasta
jednostki pomocniczej w postaci
sołectwa. Wojewódzki sąd admi‑
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nistracyjny orzekł, że wprawdzie
ustawa o samorządzie gminnym1
nie zawiera przepisu wprost wska‑
zującego, na jakich obszarach
mogą być tworzone poszczegól‑
ne typy jednostek pomocniczych,
ale sprzeczne z zasadą racjonal‑
ności prawodawcy byłoby przy‑
jęcie, że jednostki pomocnicze
mogą być powoływane dowolnie
przez radę gminy, z pominięciem
uwarunkowań prawnych oraz
historycznych. Niezasadne było‑
by jednak generalne uznanie, że
sołectwa nie mogą być tworzone
w granicach administracyjnych
miast. Wobec tego wojewoda nie‑
zgodnie z prawem przyjął pogląd
o generalnej niedopuszczalności
tworzenia sołectw na terenach
wchodzących w skład miast. Moż‑
liwa jest bowiem sytuacja, że na
terenie miasta znajdzie się obszar,
w którym najlepszą formą bezpo‑
średniej reprezentacji mieszkań‑
ców będzie sołectwo.

Stanowisko NSA
Wyrokując w niniejszej spra‑
wie, Naczelny Sąd Administracyj‑
ny uznał za niezasadne sformuło‑
wane przez wojewodę podstawy
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1 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samo‑
rządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.).

kasacyjne, zwracając uwagę na
racje historyczne, kulturowe oraz
prawne przemawiające za dopusz‑
czeniem istnienia sołectwa w gra‑
nicach administracyjnych miasta.
W ocenie sądu II instancji niena‑
ruszalność praw sołectw może być
czynnikiem przesądzającym o ich
pozostawieniu w granicach miast.
Naturalny proces rozszerzania się
miast prowadzi do wchłonięcia
wsi oraz likwidacji sołectw. Jeże‑
li jednak charakter terenu pozwa‑
la na uznanie obszaru tworzonej
jednostki za wieś, to zasadny jest
powrót do starej nazwy i struktu‑
ry. Utworzenie sołectwa w mieście
nie może być jednak traktowane
jako jedyne i najskuteczniejsze
remedium na aktywizację miesz‑
kańców. Wykładnia zmierzająca
do przypisania radzie gminy pra‑
wa do nieograniczonej swobody
w nazywaniu jednostek pomoc‑
niczych abstrahowałaby od prze‑
widzianej ustawowo organizacji
sołectw z zebraniem wiejskim,
skutkując pozbawieniem znacze‑
nia postanowień ustawy o samo‑
rządzie gminnym różnicujących
organizację jednostek pomocni‑
czych w sołectwach, osiedlach
i dzielnicach. Prowadziłoby to
w skrajnych wypadkach do absur‑
du, polegającego na możliwości
tworzenia ze względów finanso‑
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wych sołectw w centrach dużych
miast. Zdaniem Naczelnego Sądu
Administracyjnego utworzenie
sołectwa w mieście możliwe jest
w granicach i na podstawie pra‑
wa. Należy w tym zakresie brać
pod uwagę, czy na danym terenie
wcześniej występowało już sołe‑
ctwo, czy występują na nim upra‑
wy rolne, czy rozwijane są usługi
rolnicze, czy występuje na nim
zabudowa letniskowa, czy też,
jak kształtuje się rozwój turystyki.

Znaczenie rozstrzygnięcia
Powyższy wyrok NSA dotyczy
doniosłego z punktu widzenia
problematyki samorządowej za‑
gadnienia dopuszczalności two‑
rzenia sołectw na terenach miast.
Atrakcyjność takiej ewentualno‑
ści potęgowana jest dzięki możli‑
wości wyodrębnienia w budżecie
gminy środków stanowiących od‑
rębny fundusz sołecki oraz otrzy‑
mania przez gminę z budżetu
państwa zwrotu części wydatków
wykonanych w ramach funduszu
sołeckiego. Możliwość wydziele‑
nia takiego funduszu nie została
przewidziana w odniesieniu do
dzielnic oraz osiedli. W przed‑
stawiony m w y roku NSA, po‑
dobnie zresztą jak wcześniej sąd
I instancji, zaprezentował stano‑
wisko kompromisowe. Z jednej
strony dopuszczalność tworzenia
sołectw na terenach miejskich
nie została zupełnie wykluczona.
Z drugiej strony NSA wyraźnie
podkreślił, że uzasadnieniem dla
ich istnienia powinien być wiejski
charakter obszaru, który one zaj‑
mują. W ten sposób za niezgodną
z prawem została uznana zupełna
dowolność w nadawaniu nazwy

oraz struktury poszczególnym
jednostkom pomocniczym gminy.
Opracował Wojciech Piątek

Postanowienie NSA
z dnia 23 kwietnia
2014 r., II OSK 955/14
Skargi na uchwały rady gminy
Uw zględn iając w y rażoną
w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP
istotę sprawowania w y mia‑
ru sprawiedliwości i sądowej
ochrony praw jednostki stwier‑
dzić należy, że brak jest pod‑
staw do wyłączenia prawa do
sądu w przy padku kwestio‑
nowania przez wójta podjętej
w trybie art. 28a ustawy o sa‑
morządzie gminnym uchwały
rady gminy o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwoła‑
nia wójta.

Stan faktyczny
Omawianym postanowieniem
Naczelny Sąd Administracy j‑
ny uchylił postanowienie Woje‑
wódzkiego Sądu Administracyjne‑
go w Gliwicach z dnia 13 grudnia
2013 r. o odrzuceniu skargi Burmi‑
strza Miasta Czeladź na uchwałę
Rady Miasta Czeladź w przedmio‑
cie przeprowadzenia referendum
w sprawie odwołania burmistrza.
Sąd w Gliwicach wskazał, że bur‑
mistrz wniósł skargę na uchwa‑
łę rady miejskiej na podstawie
art. 101 ust. 1 ustawy o samorzą‑
dzie gminnym 2 (dalej: u.s.g.). Na
podstawie tego przepisu każdy,
czyj interes prawny lub upraw‑
2 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594
z późn. zm.

nienie zostały naruszone uchwałą
lub zarządzeniem podjętym przez
organ gminy w sprawie z zakresu
administracji publicznej, może –
po bezskutecznym wezwaniu do
usunięcia naruszenia prawa – za‑
skarżyć uchwałę lub zarządze‑
nie do sądu administracyjnego.
W omawianej sprawie Burmistrz
Miasta Czeladź wezwał radę
miejską do zaprzestania narusze‑
nia prawa. Osobną uchwałą rada
miejska odrzuciła to żądanie.
Wojewódzki Sąd Administra‑
cyjny w Gliwicach stwierdził, że
skarga na uchwałę w przedmio‑
cie przeprowadzenia referendum
w sprawie odwołania burmistrza
podlegała odrzuceniu, gdyż bur‑
mistrz nie wykazał naruszenia
interesu prawnego. W ocenie
WSA w Gliwicach uchwała orga‑
nu stanowiącego gminy o prze‑
prowadzeniu referendum jest
wyłącznie wyrazem woli prze‑
prowadzenia referendum i nie
oddziałuje na czyjąkolwiek sferę
prawa i obowiązków. Sprowadza
się bowiem wyłącznie do podda‑
nia osoby pełniącej funkcję wójta
(burmistrza, prezydenta miasta)
ocenie przez mieszkańców gmi‑
ny w referendum. Jednocześnie
uchwała zobowiązuje komisarza
wyborczego do wydania posta‑
nowienia o przeprowadzeniu re‑
ferendum. Zdaniem WSA w Gli‑
wicach chęci uniknięcia oceny
przez osobę pełniącą funkcję
organu w ykonawczego gminy
nie należy utożsamiać z intere‑
sem prawnym, lecz interesem
faktycznym, który nie podlega
ochronie w drodze skargi do sądu
administracyjnego na uchwałę
rady gminy.
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Stanowisko NSA
Z powyższym poglądem nie
zgodził się Naczelny Sąd Admi‑
nistracyjny, wskazując, że taka
interpretacja art. 101 ust. 1 u.s.g.
stanowi ograniczenie prawa do
sądu. Przywołał on stanowisko
Trybunału Konstytucyjnego (wy‑
rażone w wyroku z dnia 4 listo‑
pada 2003 r., SK 30/02, uchwale
z dnia 19 września 1994 r., W 5/94
oraz wyroku z dnia 16 września
2008 r., SK 76/06), z którego wy‑
nika, że art. 101 ust. 1 u.s.g. nie
ogranicza prawa do sądu, lecz
umożliwia ochronę interesów
prawnych i uprawnień, jeżeli nie
są one chronione w inny sposób.
W ocenie NSA należało rozwa‑
żyć, czy wykluczenie drogi kon‑
troli sądowoadministracyjnej
uchwały o przeprowadzeniu refe‑
rendum uniemożliwia skarżącej
realizację prawa do sądu „rozu‑
mianego jako materialną rzeczy‑
wistą możliwość poszukiwania
ochrony sądowej w każdej spra‑
wie”. Sąd podkreślił, że uchwała
rady miejskiej o przeprowadzeniu
referendum została poprzedzona
uchwałą o nieudzieleniu absolu‑
torium, która nie podlega zaskar‑
żeniu w trybie art. 101 ust. 1 u.s.g.
W przywołanym w uzasadnieniu
omawianego postanowienia wy‑
roku z dnia 20 listopada 2009 r.
(II GSK 206/09) NSA wskazał, że
uchwała o nieudzieleniu wójtowi
absolutorium „nie doprowadza
w sposób bezpośredni (ani na‑
wet pośredni) do zmiany zakresu
praw lub obowiązków osoby peł‑
niącej funkcję wójta”.
Zgodnie z art. 28a ust. 1 u.s.g.
uchwała w sprawie nieudzielenia
absolutorium jest równoznaczna
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z podjęciem inicjatywy przepro‑
wadzenia referendum w spra‑
wie odwołania wójta. Uchwałę
o przeprowadzeniu referendum
rada gminy może podjąć na se‑
sji zwołanej nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od dnia podjęcia
uchwały w sprawie nieudzielenia
wójtowi absolutorium (art. 28a
ust. 3 u.s.g.). Przed podjęciem
uchwały o przeprowadzeniu re‑
ferendum rada gminy zapoznaje
się z opinią regionalnej izby ob‑
rachunkowej w sprawie uchwa‑
ły o nieudzieleniu absolutorium
oraz wysłuchuje wyjaśnień wójta
(art. 28a ust. 4 u.s.g.).
Zdaniem NSA, chociaż przepi‑
sy ustawy o samorządzie gmin‑
nym oraz ustawy o referendum
lokalnym nie przewidują drogi
sądowej w tego typu sprawach,
to „milczenie ustawodawcy w tej
kwestii nie może być traktowane
jako równoznaczne z zamknię‑
ciem drogi sądowej”. Wykładni
art. 101 ust. 1 u.s.g. należy dokony‑
wać z uwzględnieniem jej prokon‑
stytucyjnych aspektów. Naczelny
Sąd Administracyjny podkreślił,
że interpretacja dokonana przez
WSA w Gliwicach uniemożliwia
zbadanie zgodności z prawem
uchwały rady miejskiej, która
„może negatywnie zaważyć na
jednostkowych interesach praw‑
nych lub uprawnieniach”. Tym
samym brak jest podstaw ograni‑
czenia prawa do sądu w przypad‑
ku skargi na uchwałę o przepro‑
wadzeniu referendum w sprawie
odwołania wójta.

Znaczenie rozstrzygnięcia
O m aw ia ne p ost a now ie n ie
bez wątpienia przyczyni się do
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wzmocnienia sądowej ochrony
praw jednostki w przypadku skarg
wnoszonych na podstawie art. 101
ust. 1 ustawy o samorządzie gmin‑
nym. Naczelny Sąd Administra‑
cyjny potwierdził stanowisko
w y rażone we wcześniejszych
orzeczeniach Trybunału Konstytu‑
cyjnego, że przepis ten nie ograni‑
cza prawa do sądu, lecz je kreuje.
W każdym przypadku należy za‑
tem dokładnie ustalić, czy uchwa‑
ła lub zarządzenie organu gminy
narusza, oprócz interesu faktycz‑
nego, również interes prawny lub
uprawnienie skarżącego.
Opracował Jacek Ronowicz

Uchwała składu
siedmiu sędziów NSA
z dnia 12 maja 2014 r.,
I OPS 10/13
Wnoszenie pism do sądu
w formie elektronicznej.
Podpis elektroniczny
W aktualnym stanie praw‑
nym w postępowaniu sądowo‑
administracyjnym – z uwagi
na treść art. 46 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o po‑
stępowaniu przed sądami ad‑
ministracyjnymi (Dz.U. z 2012 r.,
poz. 270 ze zm.) – nie jest do‑
puszczalne wniesienie do sądu
pisma opatrzonego bezpiecz‑
nym podpisem elektronicznym
w rozumieniu art. 3 pkt 2 usta‑
wy z dnia 18 września 2001 r.
o podpisie elek t ron iczny m
(Dz.U. z 2013 r., poz. 262), w tym
także za pośrednictwem orga‑
nu administracji publicznej, za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

orzecznictwo
Stan faktyczny
Prezes NSA przedstawił NSA do
rozstrzygnięcia zagadnienie praw‑
ne dotyczące tego, czy w postępo‑
waniu sądowoadministracyjnym
możliwe jest skuteczne wniesie‑
nie do sądu pisma opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektro‑
nicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2
ustawy o podpisie elektronicznym,
w tym także za pośrednictwem or‑
ganu administracji publicznej,
za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2
pkt 5 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną3. W uzasad‑
nieniu wniosku Prezes NSA wska‑
zał, iż w orzecznictwie sądów ad‑
ministracyjnych pojawiły się dwa
rozbieżne poglądy dotyczące sku‑
teczności wniesienia do sądu pis‑
ma procesowego opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektro‑
nicznym za pomocą środków ko‑
munikacji elektronicznej. Zgodnie
z pierwszym z nich pisma w postę‑
powaniu sądowoadministracyjnym
wnoszone przez stronę drogą elek‑
troniczną i podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym są sku‑
teczne tylko wtedy, gdy zostaną
w terminie późniejszym opatrzone
własnoręcznym podpisem strony.
Odmienne stanowisko dopuszcza
możliwość skutecznego złożenia
drogą elektroniczną pisma proce‑
sowego opatrzonego bezpiecznym
podpisem elektronicznym.

Stanowisko NSA
Rozpoczy nając rozważania
w przedmiocie przedstawionego
3 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świad‑
czeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jedn. Dz.U. z 2013 r., nr 1422).

zagadnienia, NSA odniósł się do
regulacji prawa europejskiego,
wskazując, że celem ich wpro‑
wadzenia było ułatwienie sto‑
sowania podpisów elektronicz‑
nych oraz przyczynienie się do
ich uznania prawnego, przede
wszystkim w stosunkach handlo‑
wych, zwłaszcza dla zapewnienia
swobodnego przepływu towarów
i usług na rynku wewnętrznym.
Z aktualnie obowiązujących norm
prawa europejskiego nie można
natomiast wywodzić uprawnienia
do skutecznego wnoszenia pism
procesowych opatrzonych takim
podpisem drogą elektroniczną do
sądu państwa członkowskiego.
Dokonując omówienia prze‑
pisów prawa krajowego, NSA
wskazał w pierwszej kolejności
na ustawę o podpisie elektro‑
nicznym (dalej: u.p.e.) i stwier‑
dził, że nie określa ona obszarów
prawa, w których można używać
dokumentów elektronicznych
i podpisów elektronicznych, ale
przedmiotem jej regulacji są wa‑
runki stosowania podpisu elek‑
tronicznego, skutki prawne tego
stosowania, zasady świadczenia
usług certyfikacyjnych oraz za‑
sady nadzoru nad podmiotami
świadczącymi takie usługi. Choć
z art. 5 ust. 2 u.p.e. wynika zasada
równoważności podpisów włas‑
noręcznego i elektronicznego, to
wyjątki od tej zasady mogą być
przewidziane w przepisach szcze‑
gólnych. Dokonując wykładni sy‑
stemowej, NSA wskazał, że gdyby
ustawa o podpisie elektronicznym
miała zastosowanie do wszystkich
procedur regulujących postępo‑
wanie przed polskimi organami
administracji i sądami, to nie‑

potrzebne byłyby zmiany w po‑
szczególnych ustawach wprost
wprowadzające taką możliwość.
W ustawie – Prawo o postępo‑
waniu przed sądami administra‑
cyjnymi (dalej: p.p.s.a.) brak jest
regulacji w zakresie wnoszenia
pism procesowych drogą elek‑
troniczną opatrzonych podpisem
elektronicznym. Przepis art. 46
§ 1 pkt 4 p.p.s.a. stanowi, iż każde
pismo strony powinno zawierać
podpis strony albo jej przedsta‑
wiciela ustawowego lub pełno‑
mocnika. Zdaniem NSA w prze‑
pisie tym mowa jest o podpisie
własnoręcznym, zaś brak przepi‑
sów dotyczących wnoszenia pism
procesowych drogą elektronicz‑
ną stanowi lukę aksjologiczną, co
musi zostać odczytane jako regu‑
lacja negatywna.
Regulacje dotyczące wymia‑
ny informacji drogą elektronicz‑
ną, w tym dokumentów elektro‑
nicznych, pomiędzy podmiotami
publicznymi a podmiotami niebę‑
dącymi podmiotami publiczny‑
mi wprowadzono ustawą z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizu‑
jących zadania publiczne 4. Usta‑
wą tą nie dokonano jednak zmian
w p.p.s.a., czy też w innych usta‑
wach procesowych, które wpro‑
wadzałyby możliwość wnoszenia
pism procesowych drogą elek‑
troniczną opatrzonych bezpiecz‑
nym podpisem elektronicznym.
Naczelny Sąd Administracyjny
wskazał, że należy odróżnić dzia‑
łalność administracyjną sądu od
jego działalności orzeczniczej.
4 Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 235
z późn. zm.
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orzecznictwo
Przywołane akty prawne zawie‑
rają normy adresowane do sądu
(a w istocie do jego prezesa) wy‑
konującego czynności z zakre‑
su administracji sądowej, a nie
czynności w postępowaniu są‑
dowym. Ustawa o informatyzacji
działalności podmiotów realizują‑
cych zadania publiczne jest źród‑
łem prawa administracyjnego,
w związku z czym nie może bez‑
pośrednio modyfikować sposo‑
bu działania władzy sądowniczej
oraz stanowić podstawy informa‑
tyzacji postępowań sądowych.
Zdaniem NSA w obowiązują‑
cym stanie prawnym nie można
przyjąć, że pismo procesowe spo‑
rządzone w formie elektronicznej,
opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym spełnia warunek
formalny pisma procesowego,
o którym mowa w art. 46 § 1 pkt 4
p.p.s.a. Pismo takie – po jego wy‑
drukowaniu – jest dotknięte bra‑
kiem formalnym, który może być
uzupełniony przez autora pisma
poprzez złożenie podpisu włas‑
noręcznego na jego wydruku. Nie
jest też obecnie dopuszczalna sy‑
tuacja, w której pismo (dokument
elektroniczny) opatrzone bez‑
piecznym podpisem elektronicz‑
nym zostanie skierowane do sądu
drogą elektroniczną, następnie
będzie weryfikowane w zakresie
poprawności złożonego podpisu
elektronicznego i spójności da‑
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nych w nim opatrzonych, druko‑
wane i włączane do akt sądowych.
Tak przetworzony dokument nie
będzie już dokumentem elektro‑
nicznym, lecz „papierowym”, któ‑
rego nie można podpisać elektro‑
nicznie.
Jednocześnie NSA zaznaczył,
że w dniu 10 stycznia 2014 r. wpro‑
wadzony został drogą noweliza‑
cji ustawy 5 art. 46 § 2 p.p.s.a.
przesądzający o dopuszczalności
wniesienia pisma w formie elek‑
tronicznej, które powinno zostać
opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym. Wprowadzone
zmiany w postępowaniu sądowo‑
administracyjnym wejdą w życie
po upływie 36 miesięcy od dnia
ogłoszenia ustawy, a więc od dnia
11 lutego 2017 r.
Ostatecznie więc NSA stwier‑
dził, że obecnie – z uwagi na
treść art. 46 p.p.s.a. i brak w tej
ustawie przepisów szczególnych
dopuszczających złożenie pisma
procesowego za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, opa‑
trzonego bezpiecznym podpisem
elektronicznym – nie jest dopusz‑
czalne wniesienie w ten sposób
pisma do sądu administracyjnego.
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5 Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmia‑
nie ustawy o informatyzacji działalno‑
ści podmiotów realizujących zadania
publiczne oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2014 r., poz. 183).

Znaczenie rozstrzygnięcia
W obecnie obowiązując y m
stanie prawnym – jak słusznie
wskazał NSA – nie ma możli‑
wości uznania, by pismo zosta‑
ło skutecznie złożone do sądu za
pośrednictwem środków komu‑
nikacji elektronicznej. Przepisy
regulujące przebieg postępowa‑
nia sądowoadministracyjnego
są normami szczególnymi w sto‑
sunku do norm prawnych regu‑
lujących sposób funkcjonowania
administracji publicznej. Nie ule‑
ga jednak wątpliwości, że dyna‑
mika rozwoju sieci teleinforma‑
tycznych i zwiększanie stopnia
informatyzacji społeczeństwa
wymuszają zmianę obecnie obo‑
wiązujących regulacji, do czego –
jak wskazał NSA – już doszło, choć
uchwalone zmiany zaczną dopie‑
ro obowiązywać. Biorąc pod uwa‑
gę intensyfikację czynności do‑
konywanych za pośrednictwem
Internetu, zastanawiać można
się wyłącznie nad przyczynami
ustanowienia tak odległej daty
początku obowiązywania przepi‑
sów umożliwiających składanie
pism procesowych drogą elektro‑
niczną. Założenie, że przygotowa‑
nie właściwej infrastruktury tech‑
nicznej zająć może aż 3 lata, licząc
od daty wprowadzenia ustawy,
wydaje się bowiem zdecydowa‑
nie zbyt pesymistyczne.
Opracował Jan Olszanowski

Jerzy Pisuliński (red.), Michał Kućka, Katarzyna Pałka

Przegląd orzecznictwa –
prawo prywatne
Uchwała Sądu
Najwyższego z dnia
24 lipca 2013 r., III CZP
36/13, OSNC z 2014 r.,
nr 3, poz. 24
Posiadanie służebności,
roszczenie o wynagrodzenie za
bezumowne korzystanie
Właściciel rzeczy może żądać
od posiadacza służebności wy‑
nagrodzenia za bezumowne ko‑
rzystanie z rzeczy (art. 224 § 2
i art. 225 w związku z art. 230
oraz art. 352 § 2 k.c.).
Komentowana uchwała została
wydana w wyniku rozstrzygnię‑
cia zagadnienia prawnego przed‑
stawionego Sądowi Najwyższemu
przez Sąd Okręgowy w Krakowie.
W stanie faktycznym, którym zaj‑
mował się sąd okręgowy, powód
nabył w 1989 r. własność nieru‑
chomości, na której w 1984 r. bez
zgody ówczesnego właściciela
zbudowane zostały urządzenia
energetyczne – transformator
i stacja napowietrzna z linią śred‑
niego napięcia. Sąd rejonowy za‑
sądził na rzecz powoda 53 360 zł
i stwierdził, że trzydziestoletni
termin zasiedzenia jeszcze nie
upłynął. Sąd okręgowy nabrał
jednak wątpliwości, ponieważ

w postanowieniu z dnia 15 kwiet‑
nia 2011 r.1 Sąd Najwyższy wyraził
pogląd, zgodnie z którym art. 224,
art. 225 i art. 230 k.c. wiążą rosz‑
czenia uzupełniające jedynie z po‑
zbawieniem właściciela władztwa
nad rzeczą i wykonywaniem tego
władztwa przez naruszyciela (czy‑
li z roszczeniem windykacyjnym).
W uchwale z dnia 24 lipca
2013 r. Sąd Najwyższy stwierdził,
że art. 225 i 224 § 2 w związku
z art. 352 § 2 i art. 230 k.c. mogą
mieć odpowiednie zastosowanie
do rozliczeń między właścicie‑
lem i posiadaczem służebności,
a więc także do służebności prze‑
syłu. Sąd Najwyższy zwrócił uwa‑
gę, że posiadaczem rzeczy jest nie
tylko ten, kto włada nią jak właś‑
ciciel (posiadacz samoistny), ale
także ten, kto włada rzeczą jak
użytkownik, zastawnik, najem‑
ca, dzierżawca lub mający inne
prawo, z którym łączy się okre‑
ślone władztwo nad cudzą rzeczą
(posiadacz zależny). Podkreślił,
że zgodnie z art. 336 k.c. posiada‑
niem zależnym jest przykładowo
władanie rzeczą w zakresie ogra‑
niczonych praw rzeczowych, tj.
użytkowania, zastawu, ale także
służebności. Jak wskazywał SN
w swoim dotychczasowym orzecz‑

nictwie2, przedsiębiorstwa eksplo‑
atujące urządzenia dostarczające
lub przekazujące energię elek‑
tryczną (gazową) mogą być uzna‑
ne za posiadacza służebności, do
którego na podstawie art. 352 § 2
k.c. stosuje się przepisy o posiada‑
niu rzeczy, w tym także art. 224 § 2
i art. 225 k.c. W związku z powyż‑
szym zasada niełączenia roszcze‑
nia negatoryjnego z roszczeniami
uzupełniającymi doznaje korekty
w przypadku posiadania służeb‑
ności. W komentowanej uchwale
SN stwierdził ponadto, że odwo‑
łanie się w tym wypadku do rosz‑
czeń deliktowych – lub z tytułu
bezpodstawnego wzbogacenia –
nie zabezpiecza w dostatecznym
stopniu interesu prawnego właś‑
ciciela. W konsekwencji skryty‑
kował pogląd, zgodnie z którym
roszczenie o wynagrodzenie za
bezumowne korzystanie z nieru‑
chomości bez tytułu prawnego
przysługuje tylko temu właści‑
cielowi, który został pozbawiony
władztwa nad rzeczą (a zatem
właścicielowi legitymowanemu
do wystąpienia z roszczeniem
windykacyjnym). Sąd Najwyższy
odniósł się także do charakteru
roszczenia o wynagrodzenie za
2 Zob. m.in. wyrok SN z dnia 16 lipca

1 III CZP 7/11, OSP z 2012 r., nr 10, poz. 93.

2009 r., I CSK 511/08, LEX nr 584191.
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orzecznictwo
korzystanie z rzeczy i stwierdził,
że jest to roszczenie obligacyjne,
które, gdy powstanie, uzyskuje sa‑
modzielny byt, a w konsekwencji
może być dochodzone niezależ‑
nie od roszczenia windykacyjne‑
go albo negatoryjnego.
Przedstawione stanowisko jest
zgodne z dotychczas dominującą
linią orzeczniczą Sądu Najwyższe‑
go. Należy jednak podkreślić, że
w literaturze reprezentowany jest
pogląd, zgodnie z którym rosz‑
czenia uzupełniające nie znajdują
zastosowania w razie naruszenia
własności, które uzasadniałoby
wystąpienie z powództwem nega‑
toryjnym3. Wskazuje się przy tym
wiele roszczeń typu obligacyjnego,
które, jak się uważa, zapewniają
w takich przypadkach pełną ochro‑
nę interesom właściciela. Komen‑
towana uchwała pozostawia zatem
w tym zakresie spory niedosyt. Sąd
Najwyższy odwołał się do uchwały
z dnia 17 czerwca 2005 r.4, w której
wyraził pogląd, że roszczenia de‑
liktowe czy z tytułu bezpodstawne‑
go wzbogacenia nie zabezpieczają
w dostatecznym stopniu intere‑
su prawnego właściciela. Jednak
uchwała z 2005 r. nie zawiera wy‑
czerpującej argumentacji, która
przekonywałaby, że wspomniane
roszczenia nie chronią właściciela
w dostatecznym stopniu.
Warto jeszcze zwrócić uwagę,
że Sąd Najwyższy poza głównym
3 T. Dybowski, Ochrona własności w pol‑
skim prawie cywilnym (rei vindicatio –
actio negatoria) (w:) tenże, Dzieła ze‑

zagadnieniem poruszył także
problem wpływu ewentualnego
zasiedzenia służebności przesyłu
na możliwość dochodzenia rosz‑
czenia z tytułu bezumownego
korzystania z rzeczy w okresie,
w którym właścicielowi prawo
to przysługiwało. Sąd Najwyższy
stwierdził, że roszczenie o wyna‑
grodzenie za korzystanie z rzeczy
ma samodzielny byt, a w związku
z tym utrata własności rzeczy nie
powoduje utraty możliwości żąda‑
nia wynagrodzenia za korzystanie
z rzeczy. W odniesieniu do zasie‑
dzenia służebności SN wskazał, że
należy rozważyć, czy funkcja za‑
siedzenia nie sprzeciwia się przy‑
znaniu w takim wypadku podmio‑
towi, który utracił w ten sposób
swoje prawo, wszelkich roszczeń
uzupełniających. Wniosek taki,
zdaniem Sądu Najwyższego, może
wynikać z uchwały składu sied‑
miu sędziów SN z dnia 26 maja
2006 r.5 Sąd Najwyższy stwier‑
dził wówczas, że art. 73 ustawy
z dnia 13 października 1998 r. –
Przepisy wprowadzające ustawy
reformujące administrację pub‑
liczną6 nie wyłącza prawa właś‑
ciciela nieruchomości do żądania
na podstawie art. 224 w związku
z art. 225 k.c. wynagrodzenia za
bezumowne korzystanie przed
dniem 1 stycznia 1999 r. z nieru‑
chomości, która na podstawie tego
przepisu stała się z tym dniem
własnością Skarbu Państwa.
Komentując przedstawione
wyżej rozważania Sądu Najwyż‑
szego, należy przypomnieć, że

brane, Warszawa 2013, s. 508 i n.
4 Uchwała SN z dnia 17 czerwca 2005 r.,
III CZP 29/05, OSNC z 2006 r., nr 4,

poz. 195.
6 Dz.U. nr 133, poz. 872 z późn. zm.

poz. 64.
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w przywołanym postanowieniu
z dnia 15 kwietnia 2011 r. stanął on
na stanowisku, iż „funkcja zasie‑
dzenia sprzeciwia się przyznaniu
byłemu właścicielowi wobec po‑
siadacza, który stał się właścicie‑
lem, [jednak] także – jak trafnie
podnosi się w piśmiennictwie –
wszelkich innych roszczeń, u któ‑
rych podstaw leży prawo włas‑
ności, do takich zaś należałyby
roszczenia uzupełniające za okres
poprzedzający datę zasiedzenia,
w tym roszczenie o wynagrodze‑
nie za korzystanie z rzeczy”. Po‑
gląd ten uważam za przekonujący.
Należy jednak podkreślić, że zo‑
stał on wyrażony na gruncie stanu
faktycznego, w którym doszło do
utraty własności na skutek zasie‑
dzenia. Z uwagi na rozbieżności
w orzecznictwie i niezajęcie przez
SN jednoznacznego stanowiska
w uchwale z dnia 24 lipca 2013 r.
problem dochodzenia roszczeń
uzupełniających po zasiedzeniu
służebności wymaga rozstrzyg‑
nięcia przez Sąd Najwyższy.
Opracowała Katarzyna Pałka

Uchwała SN z dnia
11 września 2013 r.,
III CZP 47/13, OSNC
z 2014 r., nr 4, poz. 38,
s. 23
Ochrona pauliańska a ustanie
osoby prawnej będącej
dłużnikiem
Wykreślenie z rejestru przed‑
siębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego spółki akcyjnej bę‑
dącej dłużnikiem nie wyłącza
ochrony jej wierzycieli na pod‑
stawie art. 527 i nast. k.c.

orzecznictwo
Komentowana uchwała doty‑
czy wpływu rozwiązania spółki
akcyjnej (ustania osoby prawnej)
będącej dłużnikiem na istnienie
wierzytelności, której ochrony
wierzyciel dochodzi za pomo‑
cą skargi pauliańskiej. Jak cel‑
nie zauważa Sąd Najwyższy, za‑
gadnienie to nie było dotychczas
przedmiotem wypowiedzi orzecz‑
nictwa, a w piśmiennictwie sfor‑
mułowano jedynie kilka ogólnych
spostrzeżeń dotyczących istnienia
wierzytelności jako przesłanki
skargi pauliańskiej.
Uchwała zapadła na podstawie
następującego stanu faktyczne‑
go, uproszczonego na potrzeby
niniejszego komentarza. Bank
(wierzyciel) domagał się uznania
za bezskuteczną umowy z 4 grud‑
nia 2000 r.7, na podstawie której
spółka akcyjna X (dłużnik) zawią‑
zała spółkę z ograniczoną odpo‑
wiedzialnością Y (osoba trzecia),
zobowiązując się do pokrycia ka‑
pitału zakładowego aportem –
w post ac i prawa uż y t kowa‑
nia wieczystego nieruchomości
i prawa własności położonych
na niej budynków – oraz umowy
z 12 grudnia 2000 r., na podsta‑
wie której doszło do przeniesienia
tych praw na Y – na pokrycie ka‑
pitału zakładowego w zamian za
objęcie przez X wszystkich udzia‑

łów w spółce8. Dnia 19 lipca 2001 r.
dłużnik zawarł umowę ze spółką
z ograniczoną odpowiedzialnoś‑
cią Z, na podstawie której sprze‑
dał jej wszystkie swoje udziały
w spółce Y.
Wyrokiem z dnia 16 września
2010 r. sąd okręgowy oddalił po‑
wództwo wierzyciela. Ustalił, że
przedmiotem ochrony była wie‑
rzytelność wynikająca z udziele‑
nia dłużnikowi kredytu inwesty‑
cyjnego. Dnia 23 września 2003 r.
wskutek zaprzestania spłacania
kredytu wierzyciel wystawił ban‑
kowy tytuł egzekucyjny, uzyskał
klauzulę wykonalności i wszczął
egzekucję, która okazała się bez‑
skuteczna. Już jednak postano‑
wieniem z dnia 18 marca 2003 r.
sąd rejonowy otworzył postępo‑
wanie układowe wobec dłużnika,
a postanowieniem z dnia 16 lute‑
go 2005 r. ogłosił jego upadłość li‑
kwidacyjną. Sąd okręgowy uznał,
że w sprawie występuje wpraw‑
dzie pokrzywdzenie wierzyciela,
ale nie można przyjąć, aby mię‑
8 Budzi wątpliwości tak szeroko sformu‑
łowane żądanie pozwu. Wierzyciel po‑
winien ograniczyć się do zaskarżenia tej
czynności prawnej, na podstawie której
doszło do rozporządzenia korzyścią ma‑
jątkową. Powinien był więc zaskarżyć
wyłącznie czynność z 12 grudnia 2000 r.

dzy zaskarżonymi czynnościami
a tym pokrzywdzeniem istniał
związek przyczynowy. Wskazał,
że zaskarżone czynności zaist‑
niały w 2000 r., a upadłość dłuż‑
nika została ogłoszona w 2005 r.9
Co więcej, w ocenie tego sądu wie‑
rzyciel nie udowodnił ani działa‑
nia dłużnika ze świadomością
jego pokrzywdzenia, ani złej wia‑
ry osoby trzeciej (spółki Y)10.
Postanowieniem z dnia
10 kwietnia 2012 r. wykreślono
dłużnika z Krajowego Rejestru
Sądowego (dalej: KRS) na pod‑
stawie art. 477 § 1 ustawy z dnia
15 września 2000 r. – Kodeks spó‑
łek handlowych 11 (dalej: k.s.h.).
Postanowieniem z dnia 21 marca
2013 r. sąd apelacyjny, rozpatrują‑
cy apelację wierzyciela, przedsta‑
wił Sądowi Najwyższemu zagad‑
nienie prawne do rozstrzygnięcia:
„czy wykreślenie spółki akcyjnej –
dłużnika powoda – na podstawie
art. 477 § 1 k.s.h. z rejestru przed‑
siębiorców KRS w czasie trwania
postępowania o uznanie czynno‑
ści prawnej za bezskuteczną, doko‑
nanej przez tego dłużnika powo‑
da z pozwanym, powoduje skutek
w postaci wygaśnięcia wierzytel‑
ności powoda wobec dłużnika,
a tym samym utratę przez powoda
godnego ochrony interesu, stano‑

Odnośnie do cech czynności zaskarżal‑
nej zob. M. Pyziak‑Szafnicka, Ochrona

9 W komentarzu nie zajmuję się kwestią

wierzyciela w razie niewypłacalności

pięcioletniego terminu, o którym mowa

7 Właściwie zaś nie umowy, lecz aktu

dłużnika (w:) A. Olejniczak (red.), Pra‑

w art. 534 k.c. Brak jest informacji o da‑

założycielskiego, skoro była to jedno‑

wo zobowiązań – część ogólna. System

cie wniesienia skargi pauliańskiej.

osobowa spółka z ograniczoną odpo‑

Prawa Prywatnego, t. 6, Warszawa

10 Tę kwestię pomijam w dalszych rozwa‑

wiedzialnością. Z perspektywy oma‑

2014, s. 1634–1635. Co do zaskarżania

żaniach, choć zła wiara Y jest – wbrew

wianej problematyki nie ma to jednak

czynności (czysto) zobowiązujących

odmiennej ocenie sądu okręgowego –

znaczenia, ponieważ ustawodawca nie

zob. taż, Ochrona wierzyciela w razie

wysoce prawdopodobna, skoro założy‑

ograniczył ochrony pauliańskiej wy‑

niewypłacalności dłużnika, Warszawa

łącznie do czynności dwustronnych.

1995, s. 67–68.

cielem tej spółki był dłużnik.
11 Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 z późn. zm.
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orzecznictwo
wiącego jedną z przesłanek skargi
pauliańskiej (art. 527 i nast. k.c.)”.
Zdaniem SN wykreślenie z reje‑
stru przedsiębiorców KRS spółki
akcyjnej będącej dłużnikiem nie
wyłącza ochrony pauliańskiej. Dla
porównania SN wpierw przywołał
swoje wyroki z dnia 7 października
2008 r.12 i z dnia 10 lutego 2012 r.13,
zgodnie z którymi utrata bytu
prawnego przez dłużnika i brak
jego następcy prawnego powodu‑
je wygaśnięcie wierzytelności i za‑
bezpieczających ją hipotek14. Jed‑
nocześnie jednak zwrócił uwagę
na swoje postanowienie z dnia
10 maja 2012 r.15, według którego
wierzytelność nie wygasa z chwi‑
lą wykreślenia dłużnika będącego
osobą prawną z rejestru na skutek
zakończenia postępowania upad‑
łościowego, jeżeli charakter tej
wierzytelności umożliwia jej za‑
spokojenie z substratu majątkowe‑
go pozostałego po osobie prawnej,
np. w razie złożenia odpowiednich
kwot do depozytu sądowego, czy
też z zabezpieczenia tej wierzy‑
12 III CSK 112/08, LEX nr 658199.
13 II CSK 325/11, LEX nr 1147745.
14 Por. przywołany w komentowanej
uchwale wyrok SN z dnia 5 listopada
2008 r., I CSK 204/08, „Biuletyn Sądu
Najwyższego” 2009, nr 3, s. 9, w którym
SN stwierdza nawet, że w razie zakoń‑
czenia nieprawidłowo przeprowadzo‑
nego postępowania likwidacyjnego
spółki z ograniczoną odpowiedzial‑
nością, w wyniku którego nie spłacono
długów zlikwidowanej spółki, należy

telności na przedmiotach mająt‑
kowych osób trzecich16. Wskazał
też na swój wyrok z dnia 13 grud‑
nia 2006 r.17, zgodnie z którym
w związku z utratą przez spółkę
bytu prawnego zachodzi szczegól‑
nie uzasadniony przypadek po‑
zwalający (w drodze wyjątku) na
wykazanie istnienia wierzytelno‑
ści wobec spółki w procesie prze‑
ciwko członkom jej zarządu. Ma‑
jąc na uwadze te orzeczenia, Sąd
Najwyższy uznał, że osoba praw‑
na ustaje z reguły bez następstwa
prawnego, a jej wykreślenie z re‑
jestru ma charakter konstytutyw‑
ny, co oznacza, że z tą chwilą traci
ona byt prawny, a przysługujące jej
prawa i obowiązki z reguły wyga‑
sają. Jak podkreślił, „jest przy tym
dopuszczalne wykreślenie osoby
prawnej z rejestru, mimo istnienia
jej długów względem innych pod‑
miotów”. Przyjęcie, że długi spół‑
ki kapitałowej wygasają z chwilą
jej ustania, może zaś – jak zazna‑
czył – prowadzić do nieuzasad‑
nionego zróżnicowania sytuacji
wierzycieli osób fizycznych (któ‑
rych długi podlegają dziedzicze‑
niu) i wierzycieli osób prawnych,
a tym samym do naruszenia zasa‑
dy ochrony własności wynikającej
z art. 64 konstytucji. Powołując się
na „piśmiennictwo”, SN stwierdził,
że „realizacja żądania określone‑
go w art. 527 i n. k.c. prowadzi ex
lege do powstania zobowiązania
osoby trzeciej, która uzyskała ko‑
rzyść majątkową wskutek czynno‑

rozważyć samodzielną (gwarancyjną)
odpowiedzialność poręczyciela mimo

16 Zob. też wskazane w komentowanej

wygaśnięcia wierzytelności zabezpie‑

uchwale postanowienie SN z dnia

czonej poręczeniem.

20 września 2007 r., II CSK 240/07,

15 IV CSK 369/11, „Monitor Prawa Banko‑
wego” 2013, nr 10, s. 5–15.
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ści prawnej dłużnika dokonanej
z pokrzywdzeniem wierzycieli”.
Jest to, zdaniem SN, zobowiązanie
samodzielne i choć jego powstanie
łączy się z istnieniem wierzytelno‑
ści, to „zależność ta nie jest ścisła”.
Wierzytelność niewątpliwie musi
bowiem istnieć w chwili dokony‑
wania czynności prawnej (frau‑
dacyjnej) i w chwili wytoczenia
powództwa. Nie ma jednak – jak
podkreślił SN – podstaw do przy‑
jęcia, że „skarga pauliańska ma
charakter akcesoryjny do wierzy‑
telności wobec dłużnika, zbliżony
do odpowiedzialności poręczyciela
lub dłużnika hipotecznego”. Postę‑
powanie upadłościowe lub likwi‑
dacyjne nie daje – w ocenie SN –
gwarancji, że wszyscy wierzyciele
spółki zostaną ujawnieni, nawet
zaś brak zaspokojenia wszystkich
wierzycieli nie wyklucza wykreśle‑
nia spółki. Pod tym względem SN
dostrzegł podobieństwo między
skargą pauliańską a odpowiedzial‑
nością członków zarządu spółki
z ograniczoną odpowiedzialnoś‑
cią, o której mowa w art. 299 k.s.h.
Odnosząc się do sformułowa‑
nej przez SN tezy, należy pod‑
kreślić, że choć jest ona aksjolo‑
gicznie kusząca, to nie znajduje
potwierdzenia w obowiązującym
stanie prawnym, a argumenty na
jej poparcie są chybione. Aby od‑
powiedzieć na przedstawione mu
zagadnienie, SN powinien był
wpierw ustalić, czy ustanie oso‑
by prawnej (wykreślenie z reje‑
stru przedsiębiorców KRS spółki
akcyjnej)18 powoduje wygaśnięcie
jej długów. Dopiero uzyskawszy
18 Zakładam tak jak SN, że ma ono cha‑
rakter konstytutywny.

orzecznictwo
pozytywną odpowiedź na tak po‑
stawione pytanie, SN mógłby ana‑
lizować to, czy mimo wygaśnięcia
wierzytelności z powodu ustania
osoby prawnej wierzyciel może
uzyskać ochronę pauliańską. Sąd
Najwyższy nie zajął jednak w tej
kwestii jednoznacznego stanowi‑
ska. Z jednej strony stwierdził bo‑
wiem, że przyjęcie, iż długi spół‑
ki kapitałowej wygasają z chwilą
ustania jej bytu prawnego, mo‑
głoby naruszać „sytuację praw‑
ną wierzycieli osoby prawnej,
których prawa majątkowe zasłu‑
gują na ochronę ze względu na
sformułowaną w art. 64 Konsty‑
tucji zasadę ochrony własności”.
Z drugiej jednak strony, analizując
odpowiedzialność osoby trzeciej
(strony czynności fraudacyjnej)
wobec wierzyciela, przyjął właś‑
nie, że dług nie może istnieć bez
dłużnika. Przedstawił przy tym –
skądinąd kontrowersyjny – pogląd
o nieakcesoryjnym charakterze
skargi pauliańskiej. Trzeba jed‑
nak podkreślić, że o akcesoryjno‑
ści można mówić w odniesieniu do
praw podmiotowych19, a przywo‑
ływanie jej w kontekście ochrony
pauliańskiej polega na nieporozu‑
mieniu20. Ponadto należy przypo‑
mnieć, że z ochrony przyznanej
w art. 527 k.c. może skorzystać
jedynie ten, którego wierzytel‑
ność istnieje (tylko wtedy moż‑
na bowiem mówić o zasługują‑

cym na ochronę „wierzycielu”)21.
W sprawie, na kanwie której wy‑
dano komentowaną uchwałę, wie‑
rzytelność już nie istniała w toku
rozpatrywania apelacji, ponieważ
spółka akcyjna (dłużnik) przesta‑
ła istnieć 10 kwietnia 2012 r. Na‑
leży również dodać, że dopóki
nie zostanie wydane orzeczenie
o ubezskutecznieniu czynności
fraudacyjnej, dopóty osoby trze‑
ciej nie obciąża obowiązek zno‑
szenia egzekucji (prowadzonej
przeciwko dłużnikowi na podsta‑
wie wydanego przeciwko niemu
tytułu wykonawczego!). Na sku‑
tek uwzględnienia skargi pauliań‑
skiej nie powstaje żadne „równole‑
głe” zobowiązanie osoby trzeciej.
Wierzyciel nie uzyskuje więc „sa‑
modzielnej” wierzytelności wobec
osoby trzeciej, lecz może zaspoko‑
ić swoją wierzytelność względem
dłużnika z tych przedmiotów ma‑
jątkowych należących do osoby
trzeciej, które wskutek czynności
uznanej za bezskuteczną wyszły
z majątku dłużnika lub do nie‑
go nie weszły 22. Na tym właśnie

polega bezskuteczność czynno‑
ści fraudacyjnej. Sąd Najwyższy
stwierdza co prawda, że skoro
„celem skargi pauliańskiej (…)
jest wprowadzenie regulacji chro‑
niącej wierzycieli przed nieuczci‑
wym zachowaniem dłużnika”, to
„osiągnięcie tego celu byłoby wąt‑
pliwe w razie przyjęcia, że żąda‑
nie określone w art. 527 i nast. k.c.
wygasa z chwilą wykreślenia bę‑
dącej dłużnikiem spółki akcyjnej
z rejestru”. Jednak rozumowanie
takie jest wadliwe. Celem skargi
pauliańskiej jest – jak trafnie za‑
uważa SN – ochrona wierzyciela,
tj. osoby, której przysługuje wie‑
rzytelność. Jeśli więc wierzytel‑
ność nie istnieje, bo nie istnieje
dłużnik, to w konsekwencji brak
jest też godnego ochrony interesu
wierzyciela (nie są spełnione prze‑
słanki określone w art. 527 k.c.).
Podsumowując, teza wyrażona
przez Sąd Najwyższy nie zasłu‑
guje na aprobatę. Ochrona pau‑
liańska nie służy do poprawiania
tego jednoznacznie wynika, że wierzy‑
ciel, któremu przysługuje przewidziane

21 W wyjątkowej sytuacji, o której sta‑

w art. 532 k.c. uprawnienie do docho‑

nowi art. 530 k.c., musi ona istnieć

dzenia zaspokojenia z przedmiotów

najpóźniej w chw ili zam k nięcia

majątkowych znajdujących się w ma‑

rozprawy (art. 316 k.p.c.). Zob. np.

jątku osoby trzeciej, nie może na pod‑

M. Pyziak‑Szafnicka, tamże, s. 1631

stawie tytułu wykonawczego wydanego

oraz P. Machnikowski, komentarz do

przeciwko dłużnikowi oraz wyroku

art. 530 k.c. (w:) E. Gniewek, P. Mach‑

uwzględniającego skargę pauliańską

nikowski (red.), Kodeks cywilny. Ko‑

wszcząć egzekucji przeciwko osobie

mentarz, Warszawa 2013, nb 1.

trzeciej w celu zaspokojenia wierzy‑

22 Sąd Najwyższy wielokrotnie w ten spo‑

telności chronionej skargą pauliańską

19 Zob. przykładowo M. Pyziak‑Szafnicka,

sób wypowiadał się o uprawnieniach

ani przyłączyć się do takiej egzekucji.

Prawo podmiotowe (w:) M. Safjan (red.),

wierzyciela, któremu przyznano ochro‑

W kontekście komentowanej uchwały

Prawo cywilne – część ogólna. System

nę pauliańską. Zob. w szczególności

należy dodać, że brak dłużnika unie‑

Prawa Prywatnego, t. 1, Warszawa 2012,

postanowienie SN z dnia 12 grudnia

możliwia prowadzenie przeciwko nie‑

s. 845.

2012 r., III CZP 79/12, OSNC z 2013 r.,

mu egzekucji lub powoduje jej umo‑

20 Por. jednak M. Pyziak‑Szafnicka, Ochro‑

nr 6, poz. 80 i tam przywołane wcześ‑

rzenie (art. 824 § 1 pkt 2 k.p.c. – utrata

na wierzyciela…, dz. cyt., 2014, s. 1630.

niejsze orzeczenia. Z postanowienia

zdolności sądowej).
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orzecznictwo
niedoskonałości postępowania
likwidacyjnego lub upadłościo‑
wego. Wierzycielowi, którego
wierzytelność nie została zaspo‑
kojona w toku tych postępowań
(z przyczyn od niego niezależ‑
nych), może ewentualnie przy‑
sługiwać względem osoby trze‑
ciej roszczenie odszkodowawcze
z tytułu deliktu.

Postanowienie SN z dnia
21 sierpnia 2013 r., II CSK
17/13, OSNC z 2014 r.,
nr 5, poz. 50.
Ochrona pauliańska
a hipoteka przymusowa
Hipoteka przymusowa nie
jest rodzajem ani sposobem
egzekucji, lecz środkiem za‑
bezpieczenia wierzytelności,
ułatwiającym jej wyegzekwo‑
wanie.
W ostatnich latach Sąd Najwyż‑
szy szczególną uwagę poświęca
ochronie pauliańskiej23. Instytucja
ta przeżywa swój renesans i jak
wynika z orzecznictwa SN, odgry‑
23 Zob. choćby komentowane na łamach
niniejszego czasopisma orzeczenia SN:
uchwała z dnia 12 maja 2011 r., III CZP
19/11, OSNC z 2011 r., nr 12, poz. 132,
„Forum Prawnicze” 2012, nr 2, s. 135;
wyrok z dnia 11 maja 2012 r., II CSK
548/11, OSNC z 2013 r., nr 2, poz. 19,
„Forum Prawnicze” 2013, nr 2, s. 99;
postanowienie z dnia 18 maja 2012 r.,
IV CSK 560/11, OSNC z 2013 r., nr 2,
poz. 21, „Forum Prawnicze” 2013 r., nr 2,
s. 102; wyrok z dnia 12 kwietnia 2012 r.,
II CSK 448/11, OSNC‑ZD z 2013 r., nr D,
poz. 69, „Forum Prawnicze” 2013, nr 6,
s. 94.
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wa coraz większą rolę w praktyce.
Niestety, pod wieloma względami
jest to instytucja dysfunkcjonal‑
na, a orzeczenia SN ten stan tylko
pogłębiają. Komentowane posta‑
nowienie dotyczy zakresu ochro‑
ny wierzyciela, którego skarga
pauliańska została uwzględniona.
Postanowienie zostało wydane
na podstawie następującego sta‑
nu faktycznego. Dnia 28 marca
2012 r. wierzyciel (wnioskodaw‑
ca) zażądał dokonania w księdze
wieczystej prowadzonej dla nie‑
ruchomości osoby trzeciej (uczest‑
nik postępowania) wpisu hipoteki
przymusowej „na udziale w wyso‑
kości 1/2 części we współwłasno‑
ści” tej nieruchomości, dołączając
do wniosku uzyskany przeciwko
swojemu dłużnikowi tytuł wy‑
konawczy i prawomocny wyrok
z dnia 27 października 2011 r.,
zgodnie z którym za bezskuteczną
w stosunku do wierzyciela uznana
została – w części dotyczącej zby‑
cia przez dłużnika na rzecz osoby
trzeciej udziału w wysokości 1/2
części we współwłasności nie‑
ruchomości – umowa sprzedaży
z dnia 10 grudnia 2009 r., na pod‑
stawie której dłużnik i jego była
żona sprzedali osobie trzeciej
„całą nieruchomość”. Sąd rejono‑
wy oddalił wniosek, wskazując, że
nie można dokonać wpisu hipoteki
przymusowej, jeżeli dłużnik i jego
była żona na skutek wcześniejszej
umowy przenieśli własność nieru‑
chomości na rzecz osoby trzeciej.
Postanowieniem z dnia 14 wrześ‑
nia 2012 r. sąd okręgowy zmienił
postanowienie sądu rejonowego
i wniosek uwzględnił, nakazując
wpisanie w księdze wieczystej hi‑
poteki przymusowej na udziale
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we współwłasności nieruchomo‑
ści wynoszącym 1/2 części, naby‑
tym przez osobę trzecią na pod‑
stawie umowy sprzedaży z dnia
10 grudnia 2009 r. Sąd okręgowy
stwierdził, że ugruntowane w ju‑
dykaturze stanowisko, iż hipote‑
ka przymusowa nie może zostać
wpisana, gdy dłużnik utracił pra‑
wo własności nieruchomości24, nie
dotyczy sytuacji, gdy czynność
prawna dłużnika przenosząca
własność nieruchomości – doko‑
nana z pokrzywdzeniem wierzy‑
ciela – została uznana za bezsku‑
teczną wobec wierzyciela. Od
tego wyroku osoba trzecia wnio‑
sła skargę kasacyjną. Postano‑
wieniem z dnia 21 sierpnia 2013 r.
SN uwzględnił skargę kasacyjną,
uchylił zaskarżone postanowie‑
nie i przekazał sprawę sądowi
okręgowemu do ponownego roz‑
poznania.
Zdaniem SN u podstaw roz‑
strzygnięcia sądu okręgowego
legło założenie, zgodnie z któ‑
rym hipoteka przymusowa jest
środkiem egzekucyjnym, a po‑
stępowanie dotyczące wpisu hi‑
poteki przymusowej traktować
należy jako postępowanie egze‑
kucyjne 25 . Wpierw SN wyjaśnił,
24 Zob. w szczególności przywołane w ko‑
mentowanym postanowieniu – uchwałę
z dnia 30 maja 1994 r., III CZP 72/94,
OSNCP z 1994 r., nr 12, poz. 235 i po‑
stanowienie z dnia 13 grudnia 2001 r.,
IV CKN 369/01, OSNC z 2002 r., nr 10,
poz. 126).
25 Takie zapatrywanie wyrażono w przy‑
wołanej już uchwale SN z dnia 30 maja
1994 r. i (przykładowo) w postanowie‑
niu SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., V CK
598/04, LexPolonica nr 7290087, które
jest o tyle istotne, że zawarto w nim

orzecznictwo
jaki jest charakter uprawnienia,
które powstaje dla wierzyciela po
uwzględnieniu jego skargi pau‑
liańskiej. Stwierdził, że wierzy‑
ciel może wyłącznie „dochodzić
zaspokojenia”, o czym stanowi
art. 532 k.c. Oznacza to możliwość
prowadzenia egzekucji przeciwko
dłużnikowi i obowiązek jej zno‑
szenia przez osobę trzecią. Nie
można jednak, jak przekonuje SN,
twierdzić, że dochodzenie zaspo‑
kojenia mogłoby polegać na usta‑
nowieniu hipoteki przymusowej
na nieruchomości, której dłużnik
nie jest już właścicielem, lecz jest
nią osoba trzecia. Sąd Najwyższy
przypomniał też, że wierzyciel nie
może wszcząć egzekucji (bezpo‑
średnio) przeciwko osobie trzeciej
w celu zaspokojenia wierzytelno‑
ści chronionej skargą pauliańską,
ani przyłączyć się do takiej egze‑
kucji26. Jak podkreśla SN, „wyrok
pauliański tworzy fikcyjny stan
rzeczy na potrzeby postępowania
egzekucyjnego prowadzonego
przez wierzyciela przeciwko dłuż‑
nikowi”. Sąd Najwyższy odmawia
jednak zdecydowanie postępowa‑
niu o wpis hipoteki przymusowej
przymiotu postępowania egze‑
kucyjnego, a hipotece przymuso‑
wej – środka egzekucyjnego, na
co przedstawia szereg przekonu‑
jących argumentów 27. Sąd Naj‑

wyższy zauważa też, co istotne,
że celem hipoteki przymusowej
jest „ułatwienie przyszłego po‑
stępowania egzekucyjnego”, sko‑
ro wierzyciel może ją uzyskać na
podstawie posiadanego już tytu‑
łu wykonawczego. W ocenie SN
wyrok pauliański nie niweczy
rzeczowego skutku powstałego
wskutek przeniesienia własności
nieruchomości na osobę trzecią.
Jak podkreśla, „ograniczona ta‑
kim wyrokiem – w stosunku do
wierzyciela – skuteczność umo‑
wy przeniesienia własności nie‑
ruchomości pozwala jedynie na
prowadzenie egzekucji z takiej
nieruchomości”.
Komentowane postanowienie
powtarza stanowisko SN wyra‑
żone już w postanowieniu z dnia
18 maja 2012 r. 28 Ponownie nale‑
ży uznać je za nieprzekonujące,
w szczególności jeśli weźmie się
pod uwagę nierzadką praktykę
„dalszego” rozporządzania przez
osoby trzecie uzyskaną od dłuż‑
nika korzyścią. Należy zgodzić
się z SN, że hipoteka przymu‑
sowa nie jest żadnym środkiem
egzekucyjnym i że do postępo‑
wania o jej wpis nie stosuje się
przepisów o postępowaniu egze‑
kucyjnym (nawet odpowiednio).
Jednak – wbrew odmiennemu
poglądowi SN – nie przesądza to
o braku możliwości uzyskania

pogląd tożsamy z poglądem sądu
okręgowego.

J. Pisuliński (red.), Ustawa o księgach

26 Tak postanowienie SN z dnia 12 grudnia

wieczystych i hipotece. Postępowanie

2012 r., III CZP 79/12, OSNC z 2013 r.,

wieczystoksięgowe. Komentarz, War‑

nr 6, poz. 80.

szawa 2014, nb 1, s. 1113 oraz tenże, Hi‑

27 Tak też J. Pisuliński, komentarz do

poteka (w:) E. Gniewek (red.), Prawo

art. 109 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.

rzeczowe. System Prawa Prywatnego,

o księgach wieczystych i hipotece
(Dz.U. z 2013 r., poz. 707, ze zm.) (w:)

t. 4, Warszawa 2012, s. 648.
28 Zob. przypis 23.

takiej hipoteki przez wierzyciela
objętego ochroną pauliańską. Tak,
jak podkreślałem już w komenta‑
rzu do postanowienia z 18 maja
2012 r. 29, hipoteka przymusowa
może zabezpieczać wierzytelność,
która uzyskała ochronę pauliań‑
ską, ponieważ nie obciąża wtedy
nieruchomości cudzej, lecz nie‑
ruchomość dłużnika (tak jakby
nadal wchodziła w skład jego ma‑
jątku). W przeciwnym razie SN
powinien uzasadnić, dlaczego
rozróżnia sytuację, w której nie‑
ruchomość należy do dłużnika
(można z niej prowadzić egzeku‑
cję), i sytuację, w której przyjmuje
się – jak sam zauważa – fikcję, że
nieruchomość należy do dłużnika
(można z niej prowadzić egzeku‑
cję), choć należy do osoby trze‑
ciej. Nie wiadomo, dlaczego też
SN pomija, że głównym skutkiem
uwzględnienia skargi pauliańskiej
jest ubezskutecznienie czynności
fraudacyjnej. Wobec wierzyciela
właścicielem nieruchomości jest
więc nadal dłużnik, a nie osoba
trzecia (wierzyciel mógłby uzy‑
skać hipotekę przymusową tylko
na podstawie tytułu wykonawcze‑
go wobec dłużnika!). Uzyskanie
przez wierzyciela hipoteki przy‑
musowej nie prowadzi zaś do jego
zaspokojenia, lecz ułatwia mu to
zaspokojenie (wzmacnia jego sy‑
tuację prawną), ponieważ dalsze
rozporządzenie przez osobę trze‑
cią nieruchomością nie niweczy
przyznanej mu ochrony (nieza‑
leżnie od zrealizowania przesła‑
nek z art. 531 § 2 k.c.).
Opracował Michał Kućka
29 Zob. „Forum Prawnicze” 2013, nr 2,
s. 102.
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Paweł Wiliński, Piotr Karlik

Przegląd orzecznictwa
Sądu Najwyższego – prawo karne
Uchwała składu siedmiu
sędziów SN z dnia
25 września 2013 r.,
I KZP 5/13
I. Kontrolę instancyjną wyro‑
ku wydanego w trybie określo‑
nym w art. 343 k.p.k., poza mo‑
dyfikacją wynikającą z art. 434
§ 3 k.p.k., przeprowadza się na
zasadach ogólnych.
II. P rzedm iotem porozu‑
mienia nie może stać się wina,
ustalenia faktyczne ani kwali‑
fikacja prawna przypisanego
czynu(ów). Oznacza to, że doty‑
czyć ono może jedynie wymiaru
kary lub środków karnych.
III. „Upadek” porozumienia
wraz z zaskarżeniem wyroku
wydanego przez sąd pierwszej
instancji powoduje, iż refor‑
matoryjne orzekanie następuje
niezależnie od zgody stron na
korektę orzeczenia, ale także
przy braku możliwości sięga‑
nia po szczególne uprzywilejo‑
wanie oskarżonego wynikające
z art. 343 § 1 i 2 k.p.k.
P r zedm iotem zagadn ien ia
prawnego przedstawionego do
rozstrzygnięcia składowi siedmiu
sędziów SN przez skład trzech sę‑
dziów SN było pytanie, czy sąd
weryfikujący zaskarżone apelacją
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orzeczenie wydane w trybie kon‑
sensualnym, w razie stwierdze‑
nia potrzeby dokonania jego ko‑
rekty, jest autonomiczny, czy też
jego ewentualne czynności w tym
aspekcie muszą zachować reżimy
właściwe trybom konsensualnym
(wymagana jest zgoda stron na
nowe warunki dotyczące skazania).
Sąd Najw yższy wskazał, że
także w odniesieniu do trybów
konsensualnych w przepisach po‑
stępowania karnego nie przewi‑
dziano ograniczeń ani w odnie‑
sieniu do podstaw odwoławczych,
ani co do kierunku, ani też zakre‑
su zaskarżenia. Nawet bowiem
wyłączenie zakazu reformationis
in peius (art. 434 § 3 k.p.k.) w sytu‑
acji zaskarżenia na korzyść oskar‑
żonego, rozstrzygnięcia objętego
uprzednim porozumieniem, nie
oznacza pozbawienia go prawa do
wysunięcia zarzutów przeciwko
temu rozstrzygnięciu (wiąże się
jedynie z ryzykiem ewentualnego
pogorszenia jego sytuacji). Konse‑
kwencją braku takich ograniczeń
jest również to, że w ustawie nie
przewidziano expressis verbis żad‑
nych wyłączeń w zakresie decyzji
procesowych możliwych do pod‑
jęcia przez sąd rozpoznający ape‑
lację od wyroku wydanego w tym
trybie (art. 437 k.p.k.). W ich ka‑
talogu mieści się więc także orze‑
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czenie zmieniające zaskarżony
wyrok, chyba że zastosowanie
innych metod wykładni nakazy‑
wałoby odstąpienie od rezultatu
wykładni językowej.
Sąd Najwyższy podkreślił przy
tym jednoznacznie, że przedmio‑
tem porozumienia nie może stać
się wina, ustalenia faktyczne ani
kwalifikacja prawna przypisa‑
nego czynu (‑ów). Oznacza to,
że porozumienie dotyczyć może
jedynie wymiaru kary lub środ‑
ków karnych. Bezpośrednim ce‑
lem porozumienia – z punktu
widzenia interesu państwa – jest
szybkie zakończenie postępowa‑
nia karnego, natomiast z punktu
widzenia podejrzanego (oskar‑
żonego) – połączenie tej szyb‑
kości z uzyskaniem skazania na
stosunkowo korzystny dla niego
(a przynajmniej możliwy do za‑
akceptowania) wymiar kary lub
środka karnego. Owo przyspie‑
szenie prowadzenia postępowa‑
nia realizuje się przez rezygnację
z bezpośredniego przeprowadza‑
nia dowodów przed sądem oraz
przez zaakceptowanie zgroma‑
dzonego materiału dowodowego
jako kompletnego, niewymagają‑
cego konieczności uzupełniania.
Drugi z celów osiągnięty zostaje
w drodze uzgodnienia przez stro‑
ny wymiaru kary.

orzecznictwo
Powyższe wskazuje w sposób
jednoznaczny, że tak rozumiane
porozumienie nie zakłada prowa‑
dzenia jakiegokolwiek postępo‑
wania odwoławczego. Modelowe
przeprowadzenie procesu w tym
trybie kończy się wydaniem wy‑
roku na zasadach wskazanych
w art. 343 k.p.k.
Z drugiej strony wydanie orze‑
czenia w trybie konsensualnym
nie może jednak pozbawić strony
możliwości zaskarżenia wyroku.
Wniesienie środka odwoławczego
z istoty swojej niweczy cele, dla
których wcześniej porozumienie
zostało zawarte. Powoduje zarów‑
no przedłużenie się postępowa‑
nia, jak i godzi bezpośrednio lub
pośrednio w uzgodnione elemen‑
ty wyroku. Oznacza to zatem, że
wniesienie apelacji zrywa zawarte
przez strony porozumienie. Oczy‑
wisty wręcz dowód na to stanowi
art. 434 § 3 k.p.k., który wprost
określa granice (w istocie je zno‑
sząc) orzekania o karze w instan‑
cji odwoławczej w przypadku
zaskarżenia przez oskarżonego
wyroku wydanego w trybie kon‑
sensualnym. Wskazany przepis
określa wyjątek, dla prowadze‑
nia postępowania odwoławczego,
które – w myśl reguły exceptiones
non sunt extendendae – poza wska‑
zaną w nim kwestią toczy się na
zasadach ogólnych.
Obie strony porozumienia,
decydując się na jego zaskarże‑
nie, niweczą osiągnięty uprzed‑
nio rezultat, nie tylko odsuwając
w czasie moment ostatecznego
zakończenia postępowania, któ‑
re uprzednio chciały szybko za‑
kończyć, ale także umożliwiając
sądowi ad quem orzekanie wbrew

kierunkowi zaskarżenia. Przenie‑
sienie skuteczności porozumienia
na poziom postępowania odwo‑
ławczego całkowicie unicestwia‑
łoby ten mechanizm. Mając świa‑
domość, że nic nie może stać się
bez zgody obu stron porozumie‑
nia, wnoszący apelację, niezado‑
wolony z tego, na co uprzednio się
godził, mógłby zakładać, że w po‑
stępowaniu przed sądem odwo‑
ławczym możliwe są dalsze nego‑
cjacje, a w związku z tym niewiele
może stracić, wnosząc środek
zaskarżenia. W tym kontekście
korekta powyższego założenia
wynikająca z art. 434 § 3 k.p.k.
tworzyłaby sytuację, której nie
da się racjonalnie uzasadnić. Oto
bowiem okazałoby się, że jakakol‑
wiek zmiana wyroku wydanego
przez sąd pierwszej instancji nie
byłaby możliwa bez zgody stron,
z wyjątkiem sytuacji, gdy wyrok –
w części objętej porozumieniem –
zaskarżył oskarżony, kiedy to
możliwe byłoby bez czyjejkolwiek
zgody orzekanie na jego nieko‑
rzyść. Prokurator, w przeciwień‑
stwie do oskarżonego, znalazłby
się natomiast w znacznie lepszej
sytuacji niż w postępowaniu,
w którym nie orzekano w trybie
określonym w art. 343 k.p.k., al‑
bowiem po wniesieniu przezeń
środka na niekorzyść oskarżone‑
go nie byłoby możliwe – bez jego
zgody – orzekanie na korzyść te‑
goż oskarżonego.
Uzasadniając pogląd, że poro‑
zumienie pomiędzy oskarżycie‑
lem i oskarżonym zawarte w try‑
bie określonym w art. 335 k.p.k.
nie wiąże sądu odwoławczego,
SN odwołał się do negatywnych
konsekwencji, jakie implikowa‑

łoby przyjęcie przeciwnego za‑
patrywania. Prowadziłoby ono
bowiem do znacznej dysfunkcjo‑
nalności postępowania odwoław‑
czego. Po zbadaniu, czy porozu‑
mienie zawarto prawidłowo i czy
prawidłowo implementował je sąd
pierwszej instancji, sąd odwoław‑
czy dysponowałby jedynie dwoma
możliwościami: utrzymaniem
wyroku w mocy albo korektą wy‑
roku na niekorzyść oskarżonego,
gdy to on zaskarżył wyrok. Każ‑
de inne orzeczenie reformatoryj‑
ne byłoby niemożliwe, albowiem
trudno przyjąć, że zgodziłaby się
na to ta strona, na której „nieko‑
rzyść” korekta miałaby nastąpić.
Sąd Najw yższy doszedł za‑
tem do przekonania, że zasad‑
ne jest przyjęcie, iż tryb określo‑
ny w art. 343 k.p.k., w zgodzie
z wykładnią językową, jest try‑
bem postępowania przed sądem
pierwszej instancji, chociaż owo
porozumienie pomiędzy strona‑
mi materializuje się nie z chwi‑
lą wydania orzeczenia przez sąd
meriti, ale z chwilą jego uprawo‑
mocnienia się. Jego istota polega
na sprawnym uzyskaniu zadowa‑
lającego obie strony procesowe
orzeczenia sądu, bez konieczno‑
ści przeprowadzenia rozprawy.
Ustawodawca założył oczywiście,
że korzyść z ukonstytuowania ta‑
kiego trybu polegać będzie tak‑
że na tym, iż właśnie z uwagi na
to, że dochodzi do uzgodnionego
orzeczenia zadowalającego oby‑
dwie strony, wyrok uprawomocni
się na skutek upływu terminu do
jego zaskarżenia. Jak jednak wy‑
wiedziono już wyżej, ustawodaw‑
ca nie wyłączył prawa do zaskar‑
żenia wyroku wydanego w trybie
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określonym w art. 343 k.p.k. Stro‑
na, która to czyni, sprzeniewierza
się jednak uprzedniemu porozu‑
mieniu i od niego odstępuje.
Jest oczywiste, że uznanie, iż
porozumienie zawarte na podsta‑
wie art. 335 k.p.k. wygasa wraz
z zaskarżeniem przez którąkol‑
wiek ze stron procesu wyroku
sądu pierwszej instancji wcale
jeszcze nie oznacza, że fakt zawar‑
cia porozumienia pozostaje bez
znaczenia dla kontroli odwoław‑
czej. Wszak podstawowym zada‑
niem sądu odwoławczego będzie
skontrolowanie prawidłowości
orzeczenia wydanego przez sąd
pierwszej instancji, w tym także
prawidłowości zastosowania trybu
konsensualnego. W szczególności,
sąd odwoławczy musi mieć w polu
widzenia to, że strony wyraziły
zgodę na szybszy, konsensualny
tryb rozpoznania sprawy – pod
warunkiem zaaprobowania przez
sąd ich propozycji co do treści wy‑
roku skazującego. Jeżeli treść wy‑
roku miałaby być inna, zgoda stron
nie byłaby aktualna, a tym samym
konieczne byłoby rozpoznawanie
sprawy w trybie zwyczajnym.
Mając to wszystko w polu wi‑
dzenia, sądy odwoławcze, roz‑
poznając wniesione przez pro‑
kuratorów apelacje podnoszące
(w takich warunkach) zarzut
niewspółmierności kary, powin‑
ny tylko w zupełnie wyjątkowych
w ypadkach decydować się na
orzekanie reformatoryjne. Po‑
winno mieć to miejsce wyłącznie
wówczas, gdy wydanie meryto‑
rycznego orzeczenia zmieniające‑
go orzeczenia wydane przez sąd
pierwszej instancji nie spowodu‑
je naruszenia gwarancji proce‑
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sowych stron procesu, w szcze‑
gólności zaś tej strony, która nie
sprzeniewierzyła się treści zawar‑
tego porozumienia.
Ponadto Sąd Najwyższy pod‑
kreślił, że w konsekwencji „upa‑
dek” porozumienia wraz z zaskar‑
żeniem wyroku wydanego przez
sąd pierwszej instancji powodu‑
je, iż reformatoryjne orzekanie
następuje niezależnie od zgody
stron na korektę orzeczenia, ale
także przy braku możliwości się‑
gania po szczególne uprzywile‑
jowanie oskarżonego wynikające
z art. 343 § 1 i 2 k.p.k. Przewidzia‑
ne w tych przepisach możliwości
odstąpienia od reguł określonych
w art. 59, 60 oraz art. 69 k.k. mogą
być bowiem wykorzystane jedynie
wówczas, gdy sąd „uwzględnia
wniosek”, ten zaś został skonsu‑
mowany poprzez wydanie wyroku
przez sąd pierwszej instancji, któ‑
ry nie uprawomocnił się z powodu
zerwania porozumienia tkwiące‑
go u podstaw tego wniosku. Kon‑
sekwentnie trzeba też przyjąć, że
ewentualne uchylenie zaskarżo‑
nego wyroku i przekazanie spra‑
wy do ponownego rozpoznania
nie oznacza powrotu do sytua‑
cji procesowej, która miała miej‑
sce przy pierwszym rozpoznaniu
sprawy przed sądem pierwszej in‑
stancji. Podstawą orzeczenia nie
może być bowiem porozumienie,
które zostało zerwane.

Uchwała SN z dnia
25 września 2013 r.,
I KZP 8/13
Powołanie przez sąd, a w po‑
s tęp ow a n iu pr z y g otow aw‑
czym przez prokuratora – na
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podstawie art. 202 § 3 k.p.k. –
biegłego lekarza seksuologa
do udziału w wydaniu opinii
o stanie zdrowia psychicznego
oskarżonego, w zakresie zabu‑
rzeń preferencji seksualnych,
nie wymaga wniosku biegłych
lekarzy psychiatrów, o którym
mowa w art. 202 § 2 k.p.k.
Powyższa uchwała SN zosta‑
ła wydana na podstawie wnio‑
sku Prokuratora Generalnego,
któr y działając na podstawie
art. 60 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 li‑
stopada 2002 r. o Sądzie Najwyż‑
szym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.,
poz. 499) wskazał na sprzeczność,
która ujawniła się w orzecznictwie
i która, jego zdaniem, dotyczy nie
samego tylko odmiennego stoso‑
wania prawa, ale przede wszyst‑
kim odmiennej wykładni prawa.
Zagadnienie będące przedmio‑
tem wniosku dotyczy kwestii po‑
woływania biegłego lekarza sek‑
suologa do udziału w wydaniu
opinii o stanie zdrowia psychicz‑
nego osoby oskarżonej, w zakresie
zaburzeń preferencji seksualnych.
W ocenie Prokuratora General‑
nego wspomniane wątpliwości
w zakresie wykładni pojawiły
się dopiero na skutek noweliza‑
cji art. 202 k.p.k. na mocy ustawy
z dnia 5 listopada 2009 r. o zmia‑
nie ustawy – Kodeks karny, ustawy
– Kodeks postępowania karnego,
ustawy – Kodeks karny skarbo‑
wy oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. nr 206, poz. 2589), która
weszła w życie 8 czerwca 2010 r.
Uzasadniając swój wniosek,
Prokurator Generalny wskazał
na dwa przeciwstawne orzeczenia
SN dotyczące omawianej proble‑
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matyki, tj. postanowienie z dnia
8 lutego 2012 r., V KK 180/11, LEX
Nr 1212349 oraz wyrok z dnia
13 marca 2013 r., V KK 230/12,
OSNKW 2013, z. 6, poz. 53.
W ocenie powiększonego skła‑
du Sądu Najwyższego przedsta‑
wione w uzasadnieniu wątpli‑
wości dotyczące rozbieżności
w zakresie wykładni wskazanego
przepisu uzasadniają podjęcie sto‑
sownej uchwały.
W uzasadnieniu swojej uchwa‑
ły SN w pierwszej kolejności zwró‑
cił uwagę na kwestie związane
z właściwą wykładnią analizo‑
wanego przepisu kodeksu postę‑
powania karnego. W ocenie SN
pierwszeństwo należy przyznać
metodzie językowej. Doprowa‑
dziła ona powiększony skład SN
do wniosku, że reguły składniowe
oraz znaczeniowe nakazują przy‑
jąć, iż przepis art. 202 § 3 k.p.k.
zawiera dwie normy: kompe‑
tencyjną i merytoryczną. Zgod‑
nie z odtworzoną normą kompe‑
tencyjną wskazane w przepisie
organy (sąd, a w postępowaniu
przygotowawczym prokurator)
upoważnione są do dokonania
tzw. czynności konwencjonalnej,
w tym wypadku do powołania
biegłego lekarza seksuologa. Jed‑
nocześnie w swej warstwie mery‑
torycznej przepis wyraża nakaz,
aby organ procesowy z upoważ‑
nienia tego uczynił użytek, jeśli
tylko uzna, że zachodzi potrzeba
wydania opinii o stanie zdrowia
psychicznego oskarżonego, a nad‑
to, że w sprawie istnieje potrzeba
wyjaśnienia także tego, czy czyn
popełniony przez sprawcę zwią‑
zany był z zaburzeniami preferen‑
cji seksualnych.

W ocenie Sądu Najwyższego
kluczowe są także argumenty na‑
tury celowościowej, które wręcz
obligują do odczytania z treści
art. 202 § 3 k.p.k. nie tylko normy
kompetencyjnej, ale także i me‑
rytorycznej, nakazującej wymie‑
nionym w tym przepisie organom
podejmowanie działania z urzę‑
du, bez oczekiwania na wniosek
biegłych lekarzy psychiatrów.
W przeciwnym razie, jak zauwa‑
ża SN, organ procesowy mógłby
stać się swojego rodzaju „zakład‑
nikiem” dotychczas powołanych
biegłych.
Jednocześnie Sąd Najw y ż‑
szy całkowicie odrzucił możli‑
wość swoistego wymuszania na
biegłych lekarzach wystąpienia
z wnioskiem o powołanie leka‑
rza seksuologa, gdyż mogłoby to
kolidować w ocenie SN z zasadą
bezstronności. Nie do zaakcep‑
towania według SN jest także po‑
wołanie nowego zespołu biegłych
psychiatrów, z oczekiwaniem, że
może ten komplet biegłych zdecy‑
duje się na złożenie przedmioto‑
wego wniosku.
W podsumowaniu swojego
stanowiska SN stwierdził, że za‑
równo wykładnia językowa, ce‑
lowościowa, jak i historyczna
jednoznacznie wskazują na to, iż
powołanie biegłego lekarza seksu‑
ologa do udziału w wydaniu opi‑
nii o stanie zdrowia psychicznego
oskarżonego, w zakresie zaburzeń
preferencji seksualnych, następu‑
je z urzędu, jeśli tylko organ pro‑
cesowy powziął wątpliwości co do
stanu psychicznego oskarżonego
oraz co do tego, czy popełniony
przezeń czyn związany był z zabu‑
rzeniami preferencji seksualnych.

Wyrok SN z dnia
4 października 2013 r.,
III KK 158/13
Przepis art. 337 § 1 k.p.k. nie
tylko uprawnia, lecz wręcz ob‑
liguje prezesa sądu do zwrotu
aktu oskarżenia oskarżycie‑
lowi, jeżeli nie odpowiada on
warunkom formalnym okre‑
ślonym w art. 119, 332, 333 lub
335 k.p.k., a także wtedy, gdy
nie zostały spełnione warunki
wymienione w art. 334 k.p.k.
Analizowane orzeczenie zo‑
stało wydane na skutek wnie‑
sienia kasacji przez prokuratora
okręgowego. Autor nadzwyczaj‑
nego środka zaskarżenia wskazał
w nim, że doszło do naruszenia
przepisów prawa procesowego,
tj. art. 337 § 1 k.p.k. w zw. z art. 332
§ 1 pkt 2 k.p.k. i w zw. z art. 438 § 2
k.p.k., które miało istotny wpływ
na treść wydanego orzeczenia.
W ocenie skarżącego „zaistniałe
w przebiegu postępowania przed
sądem I instancji uchybienia, nie‑
jako przetransportowane zostały
do wydanego przez Sąd odwoław‑
czy orzeczenia, czyniąc je tym sa‑
mym równie wadliwym, jak za‑
skarżony apelacją wyrok Sądu
Rejonowego”.
W ocenie Sądu Najwyższego
skarga kasacyjna zasługiwała na
uwzględnienie. Jak podkreślił
skład orzekający, konieczność
zharmonizowania zarzutu aktu
oskarżenia z zarzutem opisanym
w postanowieniu o przedstawie‑
niu zarzutów nie może budzić
żadnych wątpliwości, gdyż w obu
tych dokumentach procesowych
musi chodzić o ten sam czyn, tak
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jak się on rysuje w świetle oko‑
liczności przedmiotowych i pod‑
miotowych sprawy, stanowiących
wynik przeprowadzonego postę‑
powania przygotowawczego.
Sąd Najwyższy uznał, że brak
takiej spójności stanowi wadę for‑
malną skargi podlegającą usunię‑
ciu w trybie określonym w art. 337
k.p.k. W uzasadnieniu swojego
stanowiska skład orzekający za‑
znaczył, że ujednolicenie zarzu‑
tów, wskazanych w postanowie‑
niu o przedstawieniu zarzutów
oraz w akcie oskarżenia, nie wy‑
maga szczegółowej analizy mate‑
riału dowodowego ani popraw‑
ności i kompletności czynności
procesowych przeprowadzanych
w toku postępowania przygoto‑
wawczego.
W uzupełnieniu swoich wywo‑
dów Sąd Najwyższy zwrócił uwa‑
gę, że już samo brzmienie przepi‑
su art. 332 § 1 pkt 2 k.p.k. wskazuje
na konieczność „dokładnego okre‑
ślenia zarzucanego czynu”. W oce‑
nie Sądu Najwyższego oznacza to
właśnie potrzebę takiego określe‑
nia zarzutów w akcie oskarżenia,
aby odzwierciedlało istotne cechy,
pozostające w zgodzie bądź też
odpowiadające wzorcowi, a tym
samym spełniające wymóg zacho‑
wania tożsamości z uprzednio za‑
rzuconym czynem, co do którego
prowadzone było postępowanie.
Kończąc swoje rozważania, Sąd
Najwyższy zwrócił uwagę, że po‑
wyższe uchybienia aktu oskar‑
żenia nie mogą zostać usunięte
poprzez skorzystanie z instytucji
zwrotu sprawy do postępowania
przygotowawczego w celu usunię‑
cia istotnych braków postępowa‑
nia przygotowawczego (art. 345
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k.p.k.). Jak słusznie zostało za‑
uważone, nieprawidłowe okre‑
ślenie przez oskarżyciela w akcie
oskarżenia zarzutu nie było spo‑
wodowane wadliwością w sfe‑
rze ustaleń merytorycznych po‑
stępowania, lecz jedynie błędem
formalnym wynikającym z przy‑
czyn zupełnie niezwiązanych
z jego przebiegiem.
Wobec powyższego Sąd Naj‑
wyższy uchylił zaskarżony wyrok
i przekazał sprawę do ponownego
rozpoznania sądowi I instancji.

Uchwała SN z dnia
17 października 2013 r.,
IV KK 182/13
Wynikające z umowy najmu
mieszkania powiązanie ekono‑
miczne pomiędzy sędzią orze‑
kającym w sprawie a oskarży‑
cielem posiłkowym, polegające
na długotrwałej umowie cywil‑
noprawnej związanej z wzajem‑
nymi świadczeniami, świad‑
czyło o istnieniu zbieżnych
interesów. Okoliczność ta budzi
wątpliwości co do bezstronno‑
ści sędziego.
W niniejszej sprawie obroń‑
ca oskarżonego złożył wniosek
o wyłączenie sędziego sądu re‑
jonowego od orzekania w spra‑
wie przed rozpoczęciem prze‑
wodu sądowego. Wątpliwości co
do bezstronności tego sędziego
upatrywał w fakcie wynajmowa‑
nia przez niego mieszkania rodzi‑
nie pokrzywdzonego. W związku
z wnioskiem obrońcy sędzia zło‑
żył oświadczenie, w którym przy‑
znał, że oskarżyciel posiłkowy
wraz z rodzicami i bratem „kilka
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lat temu, przez okres około roku,
dwóch lat” zamieszkiwał w miesz‑
kaniu stanowiącym własność jego
i żony. Wniosek o wyłączenie sę‑
dziego nie został uwzględniony
przez sąd rejonowy, gdyż „nie zo‑
stały uprawdopodobnione oko‑
liczności, które świadczyć mogą,
że w przedmiotowej sprawie –
w jakikolwiek sposób – oskarżo‑
ny może mieć wątpliwości co do
bezstronności sędziego”.
Sąd okręgow y, rozpoznając
apelację i odniesiony zarzut bra‑
ku bezstronności sędziego, uznał,
że fakt wynajmowania przez sę‑
dziego mieszkania rodzicom
oskarżyciela posiłkowego „w ża‑
den sposób nie uzasadnia twier‑
dzenia, iż był on stronniczy bądź
nieobiektywny”. Dalej wskazał, że
skoro „sytuacja podnoszona przez
obrońcę” miała miejsce kilka lat
wcześniej i trwała przez krótki
czas, zaś mieszkanie było wynaj‑
mowane rodzicom pokrzywdzo‑
nego, nie zaś bezpośrednio jemu,
to trudno mówić o istnieniu trwa‑
łego związku między stronami,
„a tym samym wskazywać, iż fakt
chwilowego i luźnego powiązania
ekonomicznego między nimi mógł
stwarzać stan zagrożenia dla bez‑
stronności i niezawisłości w orze‑
kaniu przez sąd”.
Sąd Najwyższy przypomniał,
że art. 41 § 1 k.p.k., przewidują‑
cy instytucję iudex suspectus, za
podstawę wyłączenia sędziego
przyjmuje istnienie okoliczności
tego rodzaju, że mogłaby wywo‑
łać uzasadnioną wątpliwość co do
jego bezstronności w danej spra‑
wie. Takie ujęcie przepisu ozna‑
cza, że ustawodawca przyczyn
wyłączenia sędziego nie wiąże

orzecznictwo
tylko z istnieniem stosunku osobi‑
stego pomiędzy sędzią a jedną ze
stron, który mógłby wywołać wąt‑
pliwości co do bezstronności sę‑
dziego, jak czynił to art. 31 k.p.k.
z 1969 r., ale również z istnieniem
okoliczności o charakterze obiek‑
tywnym. Sąd Najwyższy podkre‑
ślił, że do zastosowania art. 41
§ 1 k.p.k. nie jest konieczne udo‑
wodnienie, iż sędzia jest stronni‑
czy. Nie jest również niezbędne
udowodnienie okoliczności, któ‑
ra mogłaby wywołać uzasadnio‑
ną wątpliwość co do bezstronno‑
ści sędziego. Okoliczność mająca
uzasadnić wyłączenie sędziego
powinna być uprawdopodobnio‑
na. Chodzi o wskazanie określo‑

nej okoliczności, która z istoty
swej ma charakter zagrażający
bezstronności sędziego. Taka oko‑
liczność w sprawie niniejszej zo‑
stała zaś wykazana.
W realiach sprawy powiązanie
ekonomiczne pomiędzy sędzią
a oskarżycielem posiłkowym, wy‑
nikające z umowy najmu mieszka‑
nia, świadczy o istnieniu zbież‑
nych interesów. To prawda, że
stroną umowy najmu byli rodzice
oskarżyciela posiłkowego, który
wówczas był osobą małoletnią
i nie osiągał żadnych dochodów,
jednak beneficjentem umow y
była cała rodzina, gdyż wynaj‑
mowany lokal służył zaspokoje‑
niu jej potrzeb mieszkaniowych.

Przedmiotem umowy najmu było
mieszkanie położone w niewiel‑
kiej miejscowości, w której wynaj‑
mujący nie był osobą anonimową,
o czym świadczy to, że wniosek
o wyłączenie sędziego złożony
został jeszcze przed rozpoczęciem
procesu. Wynika stąd, że nie uszło
uwagi miejscowej społeczności,
iż sędzia miejscowego sądu, któ‑
ry przystąpił do rozpoznania jed‑
nej z wielu spraw zawisłych w tym
sądzie, w nieodległej przeszłości
wynajmował mieszkanie rodzi‑
nie, której członek w tej sprawie
występował w charakterze oskar‑
życiela posiłkowego.
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