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Przymusowe poszukiwanie, wydobycie 
i odebranie dowodów w procesie 
karnym a tajemnica dziennikarska

The Forced Search and Retrieval 
of Evidence in Criminal Proceedings 
Versus Journalist Secrecy

The paper addresses fundamental issues that arise in connection with coercive 
measures that are applied in criminal proceedings, consisting of search and sei-
zure of the evidence. The author takes into consideration the application of search, 
seizure, control of correspondence and wiretapping in the context of journalistic 
secrecy. The article verifies the standards of protection of journalistic secrecy, 
which should not be the subject of unjustified and excessive infringement. The 
author reviews provisions of the Code of Criminal Procedure and the Press Law 
Act in respect of this problem. The defects of normative regulations have been 
identified and certain improvements and amendments proposed. The general goal 
of the paper is to postulate a number of solutions that will result from proper 
decisions made when the concurrent interests and values clash.

Słowa kluczowe: tajemnica dziennikarska, przeszukanie, podsłuch, 
kontrola korespondencji, postępowanie karne, dowód
Key words: journalist secrecy, search, wiretapping, control 
of correspondence, criminal proceedings, evidence

Projektując kształt procedury 
karnej, ustawodawca karnopro-
cesowy musi zawsze zadbać o roz-
wiązania prawne, które zagwa-
rantują skuteczność procesu 
w sensie stworzenia odpowiednich 
warunków do realizacji jego celów. 
Innymi słowy, powinien zapewnić 
efektywność postępowania kar-
nego z punktu widzenia rozmai-
tych uwarunkowań potencjalnie 

wchodzących w grę. W ramach 
tych uwarunkowań niepoślednie 
miejsce zajmuje uwzględnienie 
potrzeb dowodowych, co też łączy 
się z oczywistym faktem akcen-
tującym podstawowe znaczenie 
zebrania dowodów w każdym 
pojedynczym procesie karnym. 
W celu urzeczywistnienia potrzeb 
dowodowych ustawodawca dekre-
tuje regulacje wprowadzające ele-
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ment przymusu, czyli działania przejawiającego się 
w stosowaniu nacisku zewnętrznego na określoną 
osobę. Tym samym dochodzi do wyodrębnienia środ-
ków przymusu polegających na poszukiwaniu, wydo-
byciu i odebraniu dowodów, jako jednej z odmian 
szerszej kategorii określanej mianem przymusowego 
wykonania czynności procesowej1. Należy mieć tutaj 
na uwadze: zatrzymanie rzeczy (art. 217 k.p.k.), kon-
trolę korespondencji, przesyłki oraz danych teleko-
munikacyjnych, w tym wykazu połączeń telefonicz-
nych – tzw. billingów (art. 218 k.p.k.), przeszukanie 
(art. 219 i n. k.p.k.) oraz kontrolę i utrwalanie rozmów, 
tj. podsłuch (art. 237 i n. k.p.k.). Wspólną cechą tak 
skatalogowanych środków jest więc urzeczywistnie-
nie pewnego stanu faktycznego niezależnie od woli, 
a czasami nawet niezależnie od zachowania się danej 
osoby, aby w ten sposób zagwarantować realizację 
potrzeb dowodowych toczącego się postępowania.

Niejako w opozycji do konieczności użycia tych środ-
ków pozostają różne dobra, których ochrona w ramach 
systemu prawnego jest bezsporna. Poszanowanie tych 
wartości może leżeć zarówno w interesie indywidual-
nym jednostki, jak też może służyć respektowaniu inte-
resu społecznego. Wyrazistego przykładu w tej mierze 
dostarcza tajemnica dziennikarska, jako jedna z wielu 
tajemnic zawodowych chronionych w polskim porządku 
prawnym. Jedna z wielu, ale jednak dość szczególna, 
zważywszy na jej rangę i znaczenie. Niezależnie bowiem 
od ochrony dóbr indywidualnych tajemnica dzienni-
karska służy do ochrony interesu ogółu. Jako swoista 
gwarancja wolności prasy przyczynia się do podnie-
sienia poziomu wiarygodności zawodu dziennikarza, 
sprzyja zachowaniu rzetelności materiałów prasowych, 
utrwala zaufanie społeczeństwa do prasy i wreszcie – 
umożliwia mediom prawidłowe wykonywanie ich 
funkcji, w tym zwłaszcza funkcji kontrolnej2. Trzeba 

 1 M. Cieślak, Środki przymusu na tle systemu bodźców praw-
nych w procesie karnym (w:) M. Cieślak, Dzieła wybrane, t. 4: 
Prawo karne procesowe. Artykuły, studia i inne prace, S. Wal-
toś, M. Rusinek, S. Steinborn (red.), Kraków 2011, s. 130 i n.; 
K. Marszał (w:) K. Amelung, K. Marszał, Stosowanie środków 
przymusu w procesie karnym. Problem karnoprocesowych 
ograniczeń praw obywatelskich, Katowice 1990, s. 62.

 2 Na ten temat np. Z. Gostyński, Tajemnica dziennikarska 
a obowiązek składania zeznań w procesie karnym, War-
szawa 1997, s. 75–76; H. Gajewska-Kraczkowska, Tajemnica 

przy tym przypomnieć, że tajemnica dziennikarska 
została ukształtowana nie jako uprawnienie, lecz jako 
obowiązek, a zatem na dziennikarzach i innych osobach 
zatrudnionych w redakcjach, wydawnictwach praso-
wych i innych jednostkach organizacyjnych (art. 15 
ust. 3 Prawa prasowego3) ciąży wymóg jej przestrze-
gania4. Jeżeli w tym kontekście wskaże się jeszcze na 
zakres przedmiotowy tej tajemnicy, obejmujący: 1) dane 
umożliwiające identyfikację autora materiału prasowego, 
listu do redakcji lub innego materiału o tym charak-
terze (prawo do anonimatu), 2) dane umożliwiające 
identyfikację innych osób udzielających informacji 
opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, 
jeśli te osoby zastrzegły sobie nieujawnianie tych danych 
(ochrona dziennikarskich źródeł informacji), 3) wszel-
kie informacje, których ujawnienie mogłoby naruszyć 
interesy osób trzecich chronione prawem (art. 15 ust. 2 

zawodowa dziennikarza a art. 163 k.p.k., „Państwo i Prawo” 
1988, nr 6, s. 79; B. Michalski, Podstawowe problemy prawa 
prasowego, Warszawa 1998, s. 28, 29; E. Nowińska, Wolność 
wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, s. 127; J. Sobczak, 
Tajemnica dziennikarska. Zakres, rola gwarancyjna, zakazy 
dowodowe – aspekty procesowe i skutki w zakresie prawa 
karnego materialnego (w:) Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), 
Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego 
w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji ich zmian, 
Warszawa 2009, s. 387–390; E. Ferenc-Szydełko, Prawo pra-
sowe. Komentarz, Warszawa 2013, s. 168; J. Sieńczyło-Chlabicz, 
Prawo mediów, Warszawa 2015, s. 159; E. Kosowska-Korniak, 
Prawnoprocesowe aspekty tajemnicy dziennikarskiej, „Proku-
ratura i Prawo” 2014, nr 2, s. 149–150, z powołaniem się na 
orzecznictwo ETPC – P. Kosmaty, Aspekty karne działalności 
medialnej, Warszawa 2018, s. 214–215; R. Koper, Granice 
ochrony tajemnicy dziennikarskiej w procesie karnym, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, nr 2, s. 85–86.

 3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe, Dz.U. 1984, 
nr 5, poz. 24 z późn. zm. (dalej: p.p.).

 4 Np. J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa 2000, s. 314; 
I. Dobosz, Prawo prasowe, Warszawa 2011, s. 222–223; 
M. Zaremba (red.), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 
2018, s. 243; A. Bojańczyk, Karnoprocesowe znaczenie zgody 
dziennikarza na składanie zeznań co do okoliczności objętych 
tajemnicą zawodową (wokół postanowienia Sądu Najwyż-
szego z 15 grudnia 2004 r.), „Palestra” 2005, nr 9–10, s. 32, 
36; E. Kosowska-Korniak, Prawnoprocesowe aspekty…, dz. 
cyt., s. 161.
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p.p.), to jest oczywiste, że standard ochrony tego szcze-
gólnego sekretu musi korespondować z całokształtem 
unormowań prawnych.

Tak zarysowany konflikt interesów (tych karnopro-
cesowych i tych związanych z poszanowaniem tajem-
nicy dziennikarskiej) stanowi przedmiot niniejszego 
opracowania. Warto zaznaczyć, że opracowanie nie 
pretenduje do omówienia wszystkich kwestii pojawia-
jących się na tle sygnalizowanego zagadnienia. Chodzi 
jedynie o przekrojową analizę przepisów Kodeksu 
postępowania karnego i Prawa prasowego w sposób 
wystarczający dla rozstrzygnięcia problemu dopusz-

czalności stosowania wskazanych środków przymusu 
w procesie karnym oraz zapewnienia należytej ochrony 
tajemnicy dziennikarskiej w ramach konsekwencji 
zastosowania tych środków (w tym zakresu ewen-
tualnego dowodowego wykorzystania zdobytych tą 
drogą materiałów).

Wstępna analiza przepisów k.p.k. normujących owe 
środki skłania do stwierdzenia, że brak w zasadzie 
przeszkód do ich stosowania w odniesieniu do osób 
zobowiązanych do zachowania tajemnicy dziennikar-
skiej. Co prawda nie sposób dopatrzeć się norm, które 
zezwalałaby na tę możliwość, ale przede wszystkim 
nie sposób odnaleźć norm, które wprost wprowadza-
łyby jakieś ograniczenia czy zakazy w tej materii. Tę 
mocno aprioryczną tezę można by obudować bardziej 
szczegółowymi obserwacjami odwołującymi się do 
konkretnych przepisów.

W odniesieniu do zatrzymania rzeczy można by 
zatem pokusić się o refleksję, że wystarczające zna-
czenie ma dochowanie ogólnej klauzuli znaczenia 
danej rzeczy, jako „mogącej stanowić dowód w spra-
wie lub podlegającej zajęciu w celu zabezpieczenia 

kar majątkowych, środków karnych o charakterze 
majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych 
albo roszczeń o naprawienie szkody” w rozumieniu 
art. 217 § 1 k.p.k. W wypadku przeszukania można 
by wtedy wstępnie argumentować o konieczności 
realizacji celów przeszukania w postaci m.in. znale-
zienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie 
lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym 
oraz można by powoływać się na warunek materialny 
przeszukania w postaci istnienia uzasadnionych pod-
staw do przypuszczenia, że w danym pomieszczeniu 
i innym miejscu lub u danej osoby, w jej odzieży lub 

podręcznych przedmiotach określona rzecz się znaj-
duje5 (art. 219 § 1 i 2 k.p.k.). Co ważne, treść art. 219 
k.p.k. w sposób niezbity wskazuje, że przeszukanie 
może mieć miejsce w każdej de facto sprawie oraz na 
zasadach nieograniczonych od strony podmiotowej, 
a zatem nie tylko wobec oskarżonego czy osoby podej-
rzanej, ale również wobec każdej innej osoby, nawet 
niemającej związku z popełnionym przestępstwem6. 
Ta okoliczność mogłaby sprzyjać przeprowadzaniu 
przeszukania także w odniesieniu do pomieszczeń 
redakcji lub wobec osób zobowiązanych do zachowania 
tajemnicy dziennikarskiej. Co prawda przeszukanie 
jest możliwe także w wypadkach niecierpiących zwłoki, 
które wyznacza normatywnie jedynie brak możliwości 

 5 Szerzej w kwestii wspomnianego warunku zob. np. J. Gro-
chowski, Podstawy dowodowe przeszukania w kodeksie postę-
powania karnego, „Problemy Prawa Karnego” 1992, nr 18, 
s. 42–48.

 6 Np. J. Skorupka, Konstytucyjne i konwencyjne granice prze-
szukania w postępowaniu karnym (cz. 1), „Palestra” 2007, 
nr 9–10, s. 95.

Wobec osób zobowiązanych do zachowania 
tajemnicy dziennikarskiej nie ma przeszkód 
w stosowaniu środków przymusu, polegających 
na poszukiwaniu, wydobyciu i odebraniu dowodów.
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wydania postanowienia sądu lub prokuratora, czyli 
warunek raczej formalny (art. 220 § 3 k.p.k.). Jedna-
kowoż można by wówczas kontrargumentować, że 
interpretacja terminu „wypadek niecierpiący zwłoki” 
powinna przybrać charakter zawężający, ponieważ 
zobowiązuje do tego konieczność poszanowania kon-
stytucyjnej zasady proporcjonalności7.

Z kolei, co się tyczy kontroli korespondencji, 
przesyłki i danych telekomunikacyjnych, być może 
wystarczające byłoby skonstatowanie, że wydanie 
tych materiałów lub billingów przez urzędy, instytu-
cje i podmioty prowadzące działalność w dziedzinie 
poczty lub działalność telekomunikacyjną, urzędy 
celno-skarbowe oraz instytucje i przedsiębiorstwa 
transportowe może in concreto okazać się konieczne, 
z uwagi na ziszczenie się przesłanki znaczenia dla 
toczącego się postępowania w rozumieniu art. 218 
§ 1 k.p.k. W odniesieniu do podsłuchu wystarczające 
byłoby wtedy zapewne twierdzenie, że ten środek sto-
suje wyłącznie sąd, jako organ wyposażony w atrybut 
niezależności i bezstronności, i to – co do zasady – 
w ramach kontroli uprzedniej (art. 237 § 1 k.p.k.), 
w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego 
się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego 
przestępstwa – art. 237 § 1 k.p.k. (ale także w celu ujaw-
nienia mienia zagrożonego przepadkiem określonym 
w art. 45 § 2 k.k., art. 33 § 2 k.k.s.), a poza tym tylko 
w granicach przedmiotowych wyznaczonych katalo-
giem przestępstw, w przypadku których podsłuch jest 
dopuszczalny (art. 237 § 3 k.p.k.), oraz w granicach 
podmiotowych. Zwłaszcza kwestia zakresu podmio-
towego mogłaby być tutaj mocno akcentowana jako 
argument za używaniem podsłuchu, skoro w myśl 
art. 237 § 4 k.p.k. ów środek można stosować wobec 
osoby podejrzanej, oskarżonego, pokrzywdzonego 
lub jakiejkolwiek innej osoby, z którą może się kon-
taktować oskarżony lub która może mieć związek ze 
sprawcą lub z grożącym przestępstwem, ergo zakres 

 7 A. Sakowicz, Przeszukanie mieszkania a prawa do posza-
nowania prywatności jednostki. Uwagi na marginesie prze-
pisów Konstytucji RP oraz umów międzynarodowych (w:) 
A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger 
(red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego 
prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi 
Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011, s. 923.

podmiotowy jest wprawdzie precyzyjnie określony, 
ale nie da się ukryć, że jest dość szeroki8.

Ta egzemplifikacja jest wystarczająca w celu zobra-
zowania rozpatrywanego problemu z punktu widzenia 
poszukiwania normatywnych argumentów mogących 
posłużyć jako uzasadnienie dopuszczalności stosowa-
nia wskazanych środków przymusu. Można by wtedy 
zadowolić się twierdzeniem, że warunkiem niezbędnym 
zastosowania któregoś z tych środków jest dochowanie 
ustawowych przesłanek determinujących ich dopusz-
czalność. Rzetelnie należy wszak podkreślić, że ogólna 
analiza stosownych przepisów Kodeksu postępowania 
karnego lub też odwołanie się do istoty tych środków 
może jednakowoż dostarczyć argumentów przeciwnych.

Niebagatelne znaczenie mógłby uzyskać fakt, że 
mowa tutaj o środkach przymusu odznaczających się 
wysokim stopniem ingerencji w sferę prawa do prywat-
ności. Ta uwaga dotyczy zwłaszcza przeszukania i pod-
słuchu, które słusznie uchodzą za wręcz drastyczne 
formy ograniczenia sfery prywatnej. W wypadku 
podsłuchu nie bez znaczenia jest ponadto silny aspekt 
społeczny i polityczny9.

Gdyby spojrzeć na regulacje prawne, może się 
okazać, że optymizm jest właśnie przesadzony. 
W wypadku przeszukania sposób sprecyzowania 
warunków dopuszczalności jego stosowania jest tego 
rodzaju, że może wywoływać obawy co do stworzenia 
zbyt szerokich możliwości sięgania do tego środka 
w procesie. W art. 219 § 1 k.p.k. jest mowa o „rzeczach 

 8 Na ten temat zob. np. T. Grzegorczyk, Podsłuch telefoniczny 
i kontrola korespondencji w projekcie nowej procedury karnej, 

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1994, nr 60, 
s. 55; K. Dudka, Kontrola korespondencji i podsłuch w polskim 
procesie karnym, Lublin 1998, s. 82; J. Skorupka, Zgodność 
z prawem dowodów z podsłuchu telefonicznego na podstawie 
art. 237 k.p.k. (w:) A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha 
(red.), Iudicium et scientia. Księga jubileuszowa Profesora 
Romualda Kmiecika, Warszawa 2011, s. 623.

 9 K. Marszał, Podsłuch w polskim procesie karnym de lege 
lata i de lege ferenda (w:) L. Tyszkiewicz (red.), Problemy 
nauk penalnych. Prace ofiarowane Pani Profesor Oktawii 
Górniok, Katowice 1996, s. 344; tenże, Problemy podsłuchu 
w procesie karnym (w:) H.J. Hirsch i in. (red.), Prawo karne 
i proces karny wobec nowych form i technik przestępczości. 
Niemiecko-polskie kolokwium prawa karnego. Białystok/
Rajgród 12–17 września 1995, Białystok 1997, s. 489.
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mogących stanowić dowód w sprawie”, co w połą-
czeniu z kategorią „uzasadnionych podstaw do przy-
puszczenia”, wymagającą węższego zasobu informacji 
niż np. „uzasadnione podejrzenie”, zdaje się kreować 

chyba zbyt niski stopień prawdopodobieństwa, jako 
wystarczający w tej mierze, sprzyjając wyznaczeniu 
zbyt szerokich ram stosowania przeszukania10. Z kolei 
sposób ujęcia kategorii wypadku niecierpiącego zwłoki, 
o którym mowa w art. 220 § 3 k.p.k., niekoniecznie 
może sprzyjać restryktywnej wykładni, skoro w tym 
przepisie pozostawia się Policji lub innemu organowi 
duży margines swobody podczas podejmowania decy-
zji o nagłym przeszukaniu, zdecydowanie ułatwia-
jąc wydanie decyzji pozytywnej11. Analogicznych 
rodzajowo wniosków dostarcza analiza przepisu doty-
czącego kontroli korespondencji, przesyłki i danych 
telekomunikacyjnych. W art. 218 k.p.k. nie dość, że 
nie sprecyzowano kategorii czynów, w odniesieniu 
do których jest możliwe stosowanie tego środka, to 
posłużono się bardzo ogólnikowym kryterium zna-
czenia dla toczącego się postępowania, przyzwala-
jąc na objęcie zakresem tego przepisu każdej osoby, 
która ma lub może mieć związek z przestępstwem 
lub jego sprawcą12. Nie inaczej jest, z nakreślonym 

10 Szerzej zob. R. Koper, Przeszukanie w wypadkach niecierpią-
cych zwłoki, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 11–12, s. 18–19.

11 Tamże, s. 21–22.
12 Na co zwróciła uwagę K. Dudka, Ochrona prawa do pry-

watności i jej ograniczenia w polskim prawie karnym, cz. 1, 

wyżej generalnym skutkiem, w odniesieniu do kon-
troli i utrwalania rozmów. Wręcz rzuca się w oczy brak 
normatywnych warunków przesądzających o dopusz-
czalności zastosowania podsłuchu, zwłaszcza brak 

warunku wyrażającego subsydiarność tego środka. 
Wyjątek dotyczy wskazania czynów objętych zakresem 
przedmiotowym podsłuchu (art. 237 § 3 k.p.k.), ale 
stosowny katalog ulega sukcesywnemu poszerzaniu 
w następstwie rozmaitych zmian nowelizacyjnych. De 
lege lata niejasny i zarazem niepokojący jest sposób 
ujęcia kwestii dopuszczalności i trybu poszerzania 
granic podsłuchu w trakcie stosowania tego środka, 
a to wobec nowej treści art. 237a k.p.k. i z uwagi na 
wykreślenie z k.p.k. art. 237 § 8 k.p.k.13

Powyższa egzemplifikacja pokazuje, że niedoo-
kreśloność lub brak precyzji w zakresie normatyw-
nego uregulowania omawianych środków przymusu, 
poprzez stworzenie dogodnych warunków do zbyt 
szerokich ram dla ich stosowania, siłą rzeczy automa-
tycznie nie tworzy stanu pewności prawnej w kontek-

„Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, nr 2, 
s. 91–92.

13 Szerzej np. K.T. Boratyńska, P. Czarnecki (w:) A. Sakowicz 
(red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 
2018, s. 641–642, 644–645; J. Skorupka (w:) J. Skorupka (red.), 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016, 
s. 534–535; K. Eichstaedt (w:) D. Świecki (red.), Kodeks postę-
powania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2017, s. 833–834, 
842–843.

Niedookreśloność lub brak precyzji w zakresie 
normatywnego uregulowania środków przymusu, 
poprzez stworzenie dogodnych warunków do zbyt 
szerokich ram dla ich stosowania, siłą rzeczy 
automatycznie nie tworzy stanu pewności prawnej 
w kontekście ochrony tajemnicy dziennikarskiej.
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ście ochrony tajemnicy dziennikarskiej. I choć można 
kontrargumentować, odwołując się do pozytywnych 
elementów tychże uregulowań (np. wyłączność kom-
petencji prokuratora lub sądu do zarządzenia otwar-
cia korespondencji, przesyłki lub otworzenia tych 
materiałów – art. 218 § 1 k.p.k., możliwość złożenia 
zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatrzyma-
nia rzeczy lub przeszukania albo na inne czynności 
związane ze stosowaniem tych środków – art. 236 
k.p.k., albo na postanowienie w przedmiocie podsłu-
chu – art. 240 k.p.k.), niewątpliwa staje się potrzeba 
przeprowadzenia stosownych analiz w innych jeszcze 
aspektach i kierunkach.

Z pewnością nie można stracić z pola widzenia racji 
uzasadniających zadekretowanie w systemie prawnym 
ochrony tajemnicy dziennikarskiej. Niebagatelne zna-
czenie ma też fakt, że szczególnej ochronie podlegają 
te elementy owej tajemnicy, które dotyczą prawa do 
anonimatu i źródeł dziennikarskiej informacji. Zesta-
wienie norm z art. 180 § 2 i 3 k.p.k. ewidentnie pozwala 
na wysnucie tezy, że nawet gdy dojdzie do zwolnienia 
z obowiązku zachowania tajemnicy dziennikarskiej 
przez sąd w procesie karnym, to jest to – co do zasady – 
zwolnienie niecałkowite. To zwolnienie nie może 
dotyczyć danych chronionych prawem do anonimatu 
i źródeł informacji dziennikarskiej (art. 180 § 3 k.p.k.). 
Dopiero gdy informacja dotyczy przestępstwa objętego 
prawnym obowiązkiem denuncjacji z art. 240 § 1 k.k., 
dziennikarz jest obowiązany wyjawić wszystkie infor-
macje objęte tajemnicą (art. 180 § 4 k.p.k.). Ta najdalej 
idąca ochrona omawianej tajemnicy w odniesieniu do 
danych autora materiału prasowego lub informatora 
jest zresztą w pełni akceptowalna14. Przedmiotem 

14 W orzecznictwie i literaturze określa się zakaz dowodowy 
z art. 180 § 3 k.p.k. jako bezwzględny. Tak np. SN w uchwale 
z dnia 22 listopada 2002 r., I KZP 26/02, OSNKW 2003, 
nr 1–2; A. Gerecka-Żołyńska w glosie do tego orzeczenia, 

„Orzecznictwo Sądów Polskich” 2004, nr 1, s. 22–24; M. Rusi-
nek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie 
karnym, Warszawa 2007, s. 159; A. Guzik, Prawnokarne 
aspekty ochrony tajemnicy dziennikarskiej, „Czasopismo 
Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2000, nr 1, s. 185. Tym-
czasem z uwagi na wyjątek statuowany w art. 180 § 4 k.p.k. 
twierdzenie o bezwzględnym charakterze wspomnianego 
zakazu wydaje się niezbyt ścisłe i adekwatne i z tego powodu 
nie będzie używane w dalszym toku wywodów.

ochrony są w tym wypadku wiadomości, które two-
rzą najbardziej wrażliwy aspekt tej tajemnicy w sensie 
niebezpieczeństwa wyrządzenia potencjalnych szkód 
i najbardziej doniosły z uwagi na społeczną pozycję 
i rolę prasy, co jest odbiciem potrzeby kształtowania 
społecznego zaufania do dziennikarzy oraz koniecz-
ności zapewnienia im nieskrępowanego wykonywania 
swych funkcji15. Tę okoliczność akcentuje także ETPC, 
podkreślając, że bez należytej ochrony źródeł informa-
cji nie ma wolnej prasy, bo brak takiej ochrony mógłby 
powstrzymywać różne osoby od przekazywania prasie 
wiadomości o sprawach mających publiczne znacze-
nie16. Ustawodawca karnoprocesowy mniejszą wagę 
przywiązuje do trzeciego aspektu omawianej tajem-
nicy w postaci interesów osób trzecich prawnie chro-
nionych (skoro w tej sytuacji zwolnienie z obowiązku 
zachowania tajemnicy nie doznaje nigdy ograniczeń), 
ale nie oznacza to, że w tym wypadku mamy do czy-
nienia z kwestią nieistotną. Wspomniane interesy 
mogą wszak zahaczać silnie o sferę dóbr osobistych 
(prywatność, cześć, wizerunek), co tworzy mocny 
w sensie aksjologicznym punkt odniesienia. Powstaje 
więc pytanie, czy można dopuścić stosowanie analizo-
wanych środków przymusu, zwłaszcza w kontekście 
przedmiotu i zakresu ochrony tajemnicy dzienni-
karskiej. Intuicyjnie pojawiają się od razu niemałe 
zastrzeżenia w tej materii.

Przeciwko sygnalizowanym wątpliwościom można 
podnieść argument, że szczególna ochrona prawa do 
anonimatu i źródeł informacji w ramach postępo-
wania karnego została wyraźnie uwypuklona w tym 
układzie sytuacyjnym, w którym dziennikarz jest 
przesłuchiwany w charakterze świadka (art. 180 § 2–4 
k.p.k.), ergo nie dotyczy stosowania omawianych środ-
ków przymusu. Nie wydaje się jednak, aby tajemnica 
dziennikarska miała się ograniczać do osobowych 
źródeł dowodowych. Skoro tak mocne są argumenty 
za wyodrębnieniem tej tajemnicy w grupie tajemnic 
zawodowych w ogóle, a w procesie karnym została 
ona potraktowana w sposób szczególny nawet na tle 

15 R. Koper, Granice…, dz. cyt., s. 91.
16 Wyrok ETPC z dnia 27 marca 1996 r. w sprawie Goodwin 

przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 17488/90; wyrok 
ETPC z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie Roseman i Schmit 
przeciwko Luksemburgowi, skarga nr 51772/99.
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innych zawodów zaufania publicznego (np. zawodu 
adwokata, radcy prawnego, lekarza, doradcy podat-
kowego), to trudno byłoby znaleźć racjonalne argu-
menty za respektowaniem tej tajemnicy tylko w razie 

przesłuchiwania dziennikarza w charakterze świadka 
czy nawet oskarżonego. Wszak omawiane środki przy-
musu mają w założeniu doprowadzić do wydobycia 
lub odebrania dowodów, a zatem jeśli tworzą inną 
odsłonę problematyki dowodowej w procesie kar-
nym, to potrzeba zachowania spójności aksjologicznej 
wymaga, aby także na te sytuacje rozciągnąć ochronę 
tajemnicy dziennikarskiej, nawet jeśli w k.p.k. brak 
bezpośredniej wzmianki w tej kwestii.

Z drugiej strony ochrona tajemnicy dziennikar-
skiej nie może prowadzić do stawiania dziennikarzy 
poza prawem w tym sensie, że w ogóle nie wiążą ich 
ciężary i nakazy odnoszące się potencjalnie do wszel-
kich innych adresatów norm regulujących omawiane 
środki przymusu. Przeciwko przyjmowaniu takiej 
skrajnej opcji przemawiają bez wątpienia potrzeby 
związane ze skutecznym ściganiem przestępstw oraz 
konieczność zabezpieczenia przed sytuacją, w której 
pierwszorzędnie – nolens volens – zostałyby potrak-
towane te interesy społeczne czy polityczne, które 
niekoniecznie na ochronę zasługują. To wszystko 
oznacza, że w kwestii rozstrzyganej w niniejszym 
opracowaniu właściwe jest znalezienie rozwiązania 
kompromisowego, uwzględniającego te sprzeczne 
dążenia i interesy.

Warto wspomnieć, że niezbędność respektowania 
w należytym zakresie tajemnicy dziennikarskiej w tych 
sytuacjach zaakcentował Europejski Trybunał Praw 
Człowieka (dalej: ETPC lub Trybunał). Zdaniem Try-
bunału wszelkie działania zmierzające do poznania 
źródła informacji stanowią naruszenie tej tajemnicy, 
także wtedy, gdy w grę wchodzi inna czynność niż 
nakaz ujawnienia informatora (w drodze przesłucha-
nia), co może być jeszcze bardziej niebezpieczne niż 

przesłuchanie, ponieważ zajęcie materiałów należą-
cych do dziennikarza lub jego komputera lub doko-
nanie przeszukania odbywa się zupełnie niezależnie 
od woli dziennikarza17. Jeśli by akceptować dotarcie 

do tożsamości informatora w taki sposób, to warun-
kiem zgodności wszelkich czynności dowodowych 
tego typu z EKPC jest ich dokonywanie w sprawie 
o przestępstwo o wysokim ciężarze gatunkowym 
i gdy przy użyciu innych środków procesowych nie 
da się zidentyfikować sprawcy tego czynu, a poza tym 
zakres tychże czynności nie może obejmować wszel-
kiej dokumentacji dziennikarza i wszelkich pomiesz-
czeń redakcji18. Trybunał zaakcentował nawet, że 
warunki dopuszczalności tych czynności muszą być 
bardziej restrykcyjne niż w wypadku nakazu ujawnie-
nia informatora w toku przesłuchania, gdyż chociażby 
w wypadku przeszukania organy państwa uzyskują 
dostęp do całej dokumentacji dziennikarza, a zatem 
większe jest ryzyko poznania tożsamości informatora19. 
Z orzecznictwa ETPC wynika także teza, która może 
posłużyć za generalną konkluzję skrótowego przeglądu 
judykatów tego organu. Chodzi mianowicie o odwo-
łanie się do klauzuli uzasadnionego i nadrzędnego 
interesu publicznego, który jedynie może usprawied-
liwiać nakazanie dziennikarzowi ujawnienia źródła 
informacji20. Trzeba także powołać się na Zalecenia 
Komitetu Ministrów Rady Europy R(2000)7 z dnia 
8 marca 2000 r. w kwestii prawa dziennikarzy do nie-
ujawniania źródeł informacji, w których: 1) zakazano 
stosowania środków mających na celu obejście tego 
uprawnienia, 2) zabroniono wykorzystywania pouf-

17 Wyroki ETPC przytoczone w: W. Lis, P. Wiśniewski, Z. Husak 
(red.), Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2012, s. 406.

18 Tamże, s. 406–407, 410; P. Kosmaty, Aspekty…, dz. cyt., s. 215.
19 M. Zaremba (red.), Prawo…, dz. cyt., s. 251.
20 W. Lis, P. Wiśniewski, Z. Husak (red.), Prawo…, dz. cyt., 

s. 410, 412.

Nie wydaje się, aby tajemnica dziennikarska miała 
się ograniczać do osobowych źródeł dowodowych.
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nych informacji uzyskanych zgodnie z przepisami, 
ale przy użyciu środków służących innemu celowi21.

W dalszej kolejności należy z osobna bliżej przyjrzeć 
się regulacjom prawnym normującym każdy z ana-
lizowanych środków przymusu. Celem tej analizy 
będzie próba znalezienia wspomnianego rozwiązania 
kompromisowego.

Zatrzymanie rzeczy i przeszukanie można rozważyć 
łącznie z uwagi na wspólne dla tych środków niektóre 
przepisy kodeksowe. Rozpoczynając omówienie tych 
uregulowań od analizy orzecznictwa ETPC, wskazać 
należy na brak jednoznacznego stanowiska Trybunału 
w przedmiocie dopuszczalności przeprowadzenia 
przeszukania pomieszczeń redakcji w odniesieniu 
do źródeł informacji. Z jednej strony ETPC zastrzegł, 
że każdej ingerencji tego rodzaju muszą towarzyszyć 
gwarancje prawne i proceduralne współmierne do 
rangi zasady wolności prasy, precyzując, że wszelkie 
przeszukania obejmujące zatrzymanie urządzeń słu-
żących do przechowywania danych takich jak: lap-
topy, twarde dyski, karty pamięci i dyski przenośne, 
należących do dziennikarza, wywołują wątpliwości 
odnośnie do zapewnienia ochrony źródeł informacji, 
zaś z drugiej strony niejednokrotnie opowiadał się za 
niedopuszczalnością przeszukania redakcji22.

21 M. Zaremba (red.), Prawo…, dz. cyt., s. 250–251.
22 Zob. judykaty, na które powołuje się B.J. Stefańska, Prze-

szukanie a tajemnica dziennikarska, „Prokuratura i Prawo” 
2015, nr 6, s. 64.

Spoglądając na przepisy Kodeksu postępowania kar-
nego w kwestii zatrzymania rzeczy i przeszukania, nie 
da się oprzeć wrażeniu, że ustawodawca rozstrzygnął 
analizowany problem w dwóch płaszczyznach. Nie 
wykluczył – tak jak wyżej podkreślono – dopuszczal-
ności sięgnięcia po te środki23, ale zarazem położył 
duży nacisk na unormowanie kwestii wykorzystania 

materiałów znalezionych podczas stosowania wymie-
nionych środków.

W art. 225 § 1 k.p.k. uregulowano ogólny tryb postę-
powania z wydanymi w związku z zatrzymaniem 
rzeczy lub znalezionymi przy przeszukaniu pismami 
lub innymi dokumentami zawierającymi wiadomości 
objęte tajemnicą zawodową. Wówczas osoba, u której 
dokonano zatrzymania rzeczy lub u której przeprowa-
dzono przeszukanie, ma prawo oświadczyć, że w grę 
wchodzi w tym aspekcie tajemnica zawodowa, co eo 
ipso zobowiązuje organ przeprowadzający czynność 
do niezwłocznego przekazania tego pisma lub innego 
dokumentu w opieczętowanym opakowaniu bez jego 
odczytania prokuratorowi lub sądowi. W doktrynie 
występuje pełna zgodność poglądów, że działa tutaj 
automatyzm polegający na tym, że złożenie wska-
zanego oświadczenia uruchamia per se mechanizm 
ochronny opisany w tym przepisie, a zatem organ 
dokonujący danej czynności nie jest uprawniony do 
weryfikacji wiarygodności złożonego oświadczenia, nie 

23 Por. M. Rusinek, Tajemnica…, dz. cyt., s. 196–197.

Z orzecznictwa ETPC wynika teza, która 
może posłużyć za generalną konkluzję 
skrótowego przeglądu judykatów tego organu. 
Jedynie uzasadniony i nadrzędny interes 
publiczny  może usprawiedliwiać nakazanie 
dziennikarzowi ujawnienia źródła informacji.
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może też przeczytać pisma lub innego dokumentu24. 
Ta regulacja nie zabrania więc zapoznania się z wyglą-
dem pisma lub dokumentu, jak również nie zakazuje 
prokuratorowi zapoznania się z jego treścią, zwłaszcza 
gdy sam przeprowadza daną czynność25. Tak ukształ-
towany mechanizm ochronny ulega jednak przeła-
maniu, gdy posiadaczem pisma lub dokumentu jest 
osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa (art. 225 

§ 2 k.p.k.). Wtedy organ dokonujący danej czynności 
może otwierać i odczytywać dokumenty zawierające 
tajemnicę zawodową, jeśli ich autorem i adresatem są 
osoby niemające żadnego związku z przestępstwem 
i prowadzonym postępowaniem26.

Jak stanowi art. 226 k.p.k., w kwestii wykorzystania 
dokumentów zawierających tajemnicę zawodową, jako 
dowodów w postępowaniu karnym, stosuje się odpo-
wiednio ograniczenia i zakazy określone w art. 178–181 
k.p.k. Oznacza to, że dopuszczalne jest dowodowe 

24 R.A. Stefański, Wykorzystanie dokumentów zawierających 
tajemnicę państwową, służbową lub zawodową w nowym 
kodeksie postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 1998, 
nr 5, s. 114; Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie 
karnym, Katowice 2001, s. 282; J. Skorupka (w:) J. Skorupka 
(red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 
2018, s. 519, 520; K. Eichstaedt, dz. cyt., s. 807; T. Grzegorczyk, 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1: Artykuły 
1–467, Warszawa 2014, s. 797.

25 T. Grzegorczyk, Kodeks…, dz. cyt., s. 797. Por. B.J. Stefańska, 
Przeszukanie…, dz. cyt., s. 70–71.

26 J. Skorupka, Konstytucyjne i konwencyjne granice przeszuka-
nia w postępowaniu karnym (cz. 2), „Palestra” 2007, nr 11–12, 
s. 61; K. Dudka, Przeszukanie w kodeksie postępowania kar-
nego – zagadnienia wybrane, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska” 2000, nr XLVII, s. 177.

wykorzystanie tych dokumentów w procesie, gdy sąd, 
stosując odpowiednio art. 180 § 2 k.p.k., wyrazi na to 
zgodę, biorąc pod uwagę dwa warunki: niezbędność 
dla dobra wymiaru sprawiedliwości oraz niemożność 
ustalenia danej okoliczności na podstawie innego 
dowodu. Z kolei tam, gdzie chodziłoby o ujawnienie 
danych zawierających się w prawie do anonimatu 
oraz źródeł informacji, owe dokumenty nie uzyskają 

waloru dowodu, chyba że przedmiotem postępowania 
jest jedno z przestępstw wymienionych w art. 240 § 1 
k.k. (art. 180 § 3 i 4 w zw. z art. 226 k.p.k.) albo gdy 
autor materiału prasowego lub osoba przekazująca 
określony materiał do wyłącznej wiadomości dzien-
nikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska 
lub tego materiału (art. 16 ust. 1 p.p.). Taki sposób 
ukształtowania spornego problemu niekoniecznie 
może zadowalać w całej rozciągłości. Kryteria okre-
ślone w art. 180 § 2 k.p.k. są niejednoznaczne i stwa-
rzają pole do szerokich interpretacji, ale to już jest 
kwestia ewentualnych zmian nowelizacyjnych tego 
przepisu na użytek wszystkich określonych w nim 
sekretów zawodowych27. Pozytywnie należy ocenić 
wyłączenie możliwości dowodowego wykorzystania 
dokumentów w zakresie sprecyzowanym w art. 180 § 3 
k.p.k. W rezultacie, gdy w grę wchodzą najpoważniej-
sze przestępstwa godzące w podstawowe dobra ludzkie 
lub zasadnicze dobra ogólnopaństwowe czy społeczne, 
ochrona tychże dokumentów zostaje wyłączona, ale 
rzetelnie należy przyznać, że zakres przestępstw uję-
tych w dyspozycji art. 240 § 1 k.k. nie jest szeroki, 
także w sensie częstotliwości popełniania tych czynów.

27 Por. analizę tych przesłanek: R. Koper, Granice…, dz. cyt., 
s. 88–90 i cytowana tam literatura.

Brak jednoznacznego stanowiska Trybunału 
w przedmiocie dopuszczalności przeprowadzenia 
przeszukania pomieszczeń redakcji 
w odniesieniu do źródeł informacji.
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Na tle uregulowań k.p.k. dotyczących przeszukania 
w pełni należy podzielić dwa stanowiska doktryny, 
iż bezprzedmiotowe jest przeprowadzanie przeszu-
kania, gdy: 1) okoliczności sprawy wskazują na brak 
spełnienia warunków sprecyzowanych w art. 180 § 2 
k.p.k., 2) jedynym celem przeszukania jest dotarcie do 
dziennikarskich źródeł informacji poprzez znalezie-
nie odpowiednich dokumentów28. Zwłaszcza ta druga 
sytuacja jest dość znamienna, bo co prawda organ 
dokonujący przeszukania z reguły liczy na wydanie 
lub znalezienie wszelkiej dokumentacji mogącej mieć 

znaczenie dowodowe w sprawie, ale trudno uznać za 
akceptowalne podejmowanie w ogóle czynności zwią-
zanych z zatrzymaniem rzeczy lub przeszukaniem, 
gdy organ ten z góry wie, że określone pismo lub inny 
dokument zawiera dane, które podlegają szczególnej 
ochronie z mocy art. 180 § 3 k.p.k. (i w konsekwencji 
nie mogą być wykorzystane dowodowo), i poszukuje 
wyłącznie tych materiałów. Gdyby w takiej sytua-
cji procedura związana z zatrzymaniem rzeczy lub 
przeszukaniem została jednak zainicjowana, można 
to potraktować jako nadużycie organu procesowego, 
a nawet jako próbę nękania dziennikarzy lub innych 
pracowników redakcji.

W rozważanym kontekście należałoby się zastano-
wić nad wzmocnieniem ochrony tajemnicy dzienni-
karskiej w odniesieniu do danych objętych prawem do 
anonimatu i źródeł informacji. W tym zakresie przy-
datne byłoby odwzorowanie unormowania art. 225 § 3 
k.p.k.29 Dopasowanie tego unormowania do omawianej 

28 M. Rusinek, Tajemnica…, dz. cyt., s. 197–198; B.J. Stefańska, 
Przeszukanie…, dz. cyt., s. 64–65.

29 Por. zbliżoną propozycję sformułowaną w ogólności pod 
adresem m.in. tajemnic zawodowych przez K. Dudkę, Prze-
szukanie…, dz. cyt., s. 178.

sytuacji oznaczałoby, że jeśli dziennikarz lub redaktor 
naczelny w związku z zatrzymaniem rzeczy lub podczas 
przeszukania oświadczyłby, że wydane lub znalezione 
pisma bądź inne dokumenty zawierają okoliczności 
umożliwiające ujawnienie nazwiska autora materiału 
prasowego lub listu do redakcji albo dane umożliwia-
jące ujawnienie tożsamości informatora, wtedy organ 
dokonujący danej czynności musiałby automatycznie 
pozostawić te dokumenty dziennikarzowi lub redak-
torowi naczelnemu bez zapoznawania się z ich treś-
cią ani nawet wyglądem. Jeśli jednak oświadczenie 

innej – niż wymienione – osoby pracującej w redakcji 
(np. sekretarki) budziłoby wątpliwości, wtedy organ 
ten przekazywałby dokumenty z zachowaniem rygo-
rów określonych w art. 225 § 1 k.p.k. sądowi, który po 
zapoznaniu się z nimi zwracałby je w całości lub w czę-
ści – z zachowaniem wskazanych rygorów – osobie, od 
której je zabrano, albo wydawałby postanowienie o ich 
zatrzymaniu dla potrzeb toczącego się postępowania. 
W takim układzie nie byłoby możliwości przekazywa-
nia pisma sądowi nawet, gdyby oświadczenie dzienni-
karza czy redaktora naczelnego budziło wątpliwości 
(nie byłoby możliwości sprawdzenia prawdziwości tego 
pisma), prokurator nie byłby uprawniony do zapozna-
nia się z treścią pisma, zaś weryfikacja sądu służyłaby 
jedynie do ustalenia, czy owe dokumenty obejmują 
okoliczności umożliwiające ujawnienie obu najbar-
dziej wrażliwych elementów tajemnicy dziennikarskiej.

Przechodząc do kolejnego środka przymusu 
w postaci kontroli korespondencji, przesyłki i danych 
telekomunikacyjnych, należy zaakcentować, że brak 
przeszkód do jego zastosowania w stosunku do osoby 
obowiązanej do zachowania tajemnicy dziennikar-
skiej30. Sporna okazała się kwestia dotycząca stoso-

30 Tak również M. Rusinek, Tajemnica…, dz. cyt., s. 202, 203–204.

Należałoby się zastanowić nad wzmocnieniem ochrony 
tajemnicy dziennikarskiej w odniesieniu do danych 
objętych prawem do anonimatu i źródeł informacji. 
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wania art. 218 k.p.k. w aspekcie billingów przekazy-
wanych przez firmy telekomunikacyjne. Jest w sumie 
niewątpliwe, że wykaz połączeń z aparatu należącego 
do dziennikarza zazwyczaj zawiera dane umożliwia-
jące identyfikację osób udzielających mu informa-
cji, które to osoby zastrzegły sobie anonimowość31. 
Wprawdzie można też kontrargumentować, że podej-
mując ewentualną decyzję o zajęciu billingów dzien-
nikarza, trudno z góry przewidzieć, które z zamiesz-
czonych tam numerów odnoszą się do informatorów, 
ale zachodzi zarazem bardzo wysoki stopień prawdo-
podobieństwa, że niektóre z nich to numery tych osób, 
a zatem wydanie takiej decyzji przybliża do poznania 
źródeł dziennikarskiej informacji.

W doktrynie wyrażono pogląd, że omówiony wyżej 
art. 226 k.p.k. nie obejmuje swym zakresem wykazu 
numerów telefonicznych, ponieważ są to jedynie 
wykazy z określonymi danymi, a nie z treścią prze-
kazu (rozmowy), a poza tym ów przepis dotyczy doku-
mentacji wytworzonej przez osoby zobowiązane do 
zachowania danej tajemnicy lub na ich rzecz dla celu 
objętego tą tajemnicą32. Nie wdając się szerzej (z uwagi 
na ramy opracowania) w rozważania dotyczące uzna-
nia billingu za dokument w rozumieniu art. 226 k.p.k., 
trzeba podkreślić, że w istocie przysługuje mu walor 
dokumentu. W wyniku odwołania się do wykładni 
funkcjonalnej można powiedzieć, że wskazany przepis 
zdaje się być konsekwencją zróżnicowania polegają-
cego na wyodrębnieniu dokumentów wytworzonych 
przez dziennikarza (i tych dokumentów ów przepis 
dotyczy) i dokumentów wytworzonych przez podmioty 
niezobowiązane do zachowania tajemnicy. Trzeba 
wszak mocno podkreślić, że w rozważanej sytuacji nie 
chodzi o billingi dziennikarza, czyli dokument posia-
dany przez dziennikarza lub przez niego wytworzony, 
bo rzecz tyczy się dokumentu przekazywanego przez 
operatora telefonicznego, czyli wytworzonego przez 
inny podmiot niż przez dziennikarza. Poza tym na 
owym podmiocie nie ciąży obowiązek zachowania 
tajemnicy dziennikarskiej. De lege lata widać w tym 
zakresie pewną bezradność, ponieważ wszystko wska-
zuje na to, że na gruncie obowiązujących przepisów 

31 A. Bojańczyk, Billingi jednak na specjalnych prawach, „Rzecz-
pospolita” 2005, 12 stycznia.

32 T. Grzegorczyk, Kodeks…, dz. cyt., s. 798–799.

tylko billingi stricte dziennikarskie pozostają pod 
ochroną art. 226 k.p.k.33

Tymczasem dokument tego rodzaju przekazany 
przez operatora zawiera w sobie dane „stworzone” 
przez dziennikarza w tym sensie, że to właśnie dzien-
nikarz swoim zachowaniem bezpośrednio sprawił, 
że firma telekomunikacyjna mogła taki dokument 
przekazać prokuratorowi lub sądowi. Dopuszczenie 
interpretacji wyłączającej zastosowanie art. 226 k.p.k. 
do billingów tego typu oznacza de facto obejście norm 
przewidujących daleko idącą ochronę dziennikarskich 
źródeł informacji34 w systemie prawnym (art. 15 ust. 2 
pkt 1 p.p., art. 180 § 3 k.p.k.), co jest raczej nie do przy-
jęcia z prawnego i społecznego punktu widzenia. Za 
odnoszeniem art. 226 k.p.k. do wskazanych billingów 
mogłoby przemawiać także i to, że ten przepis jest 
zamieszczony w tym samym rozdziale (rozdział 25 
k.p.k.), co kontrola billingów (art. 218 k.p.k.) oraz jest 
zlokalizowany po ogólnym uregulowaniu tego środka 
przymusu, a zatem wykładnia systemowa niedwu-
znacznie sugeruje, że art. 226 k.p.k. powinien mieć 
zastosowanie do wszystkich wypadków rozstrzyga-
nia kwestii dowodowego wykorzystania dokumentów 
wydobytych lub odebranych w związku ze stosowa-
niem środków przymusu unormowanych w tym roz-
dziale k.p.k. Słusznie więc w literaturze wskazuje się, 
że art. 226 k.p.k. ma kluczowe znaczenie w analizowa-
nej kwestii35. Wydaje się, że uczynienie tego przepisu 
możliwym do zastosowania w analizowanej sytuacji 
wymaga zmian nowelizacyjnych. W rezultacie, na 
skutek odpowiedniego stosowania art. 180 § 3 k.p.k., 
niedopuszczalne byłoby dowodowe wykorzystanie 
billingów przekazywanych przez operatora, gdy w grę 
wchodziłoby naruszenie prawa do anonimatu lub ujaw-
nienie źródeł informacji dziennikarskiej, oczywiście 

33 Tak również np. M. Rusinek, Tajemnica…, dz. cyt., s. 217; 
B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo prasowe. Komentarz, War-
szawa 2013, s. 288. Pierwszy ze wskazanych autorów zwraca 
uwagę, że warunkiem zastosowania art. 226 k.p.k., z uwagi 
na brzmienie tego przepisu, jest nie tylko to, aby sama wiado-
mość zawarta w dokumencie była objęta tajemnicą zawodową, 
ale i sam dokument musi być nią objęty.

34 Analogicznie wynika z orzeczenia sądu powszechnego, który 
to judykat cytuje M. Zaremba (red.), Prawo…, dz. cyt., s. 247.

35 A. Bojańczyk, Billingi na specjalnych prawach, „Rzeczpospo-
lita” z 3 grudnia 2004 r.
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za wyjątkiem przestępstw unormowanych w art. 240 
§ 1 k.k. (odpowiednio stosowany art. 180 § 4 k.p.k.).

Pozostała do rozważenia kwestia kontroli i utrwa-
lania rozmów. Problem dopuszczalności stosowania 
tego środka wobec osób zobowiązanych do przestrze-
gania tajemnicy zawodowej (w tym dziennikarskiej) 
był przedmiotem dyskusji pod rządem Kodeksu postę-
powania karnego z 1969 r.36, jednakże – z uwagi na 

obszerne uregulowanie w obowiązującym Kodeksie 
zagadnienia tajemnicy dziennikarskiej i podsłuchu 
procesowego – ma już współcześnie znacznie raczej 
historyczne. Obecnie dużo uwagi w tym kontekście 
poświęca się tajemnicy adwokackiej, w tym zwłaszcza 
tajemnicy obrończej37, jakby pozostawiając nieco na 
uboczu sekret dziennikarski.

W istocie nie sposób odgórnie wykluczyć moż-
liwości użycia podsłuchu wobec dziennikarza. Nie 
wydaje się wszakże, aby błędne było – przynajmniej 
w warstwie in abstracto – poszukiwanie podstaw do 
ograniczenia dopuszczalności podsłuchu z uwagi na 
możliwość naruszenia tajemnicy zawodowej i aby 
trafne było przyjęcie, że podejmowanie prób w tym 
zakresie nie jest zharmonizowane z realizacją kon-
stytucyjnej zasady proporcjonalności (art. 31 ust. 3 
Konstytucji)38. Za tajemnicą dziennikarską kryją się, 
co już wyżej zaakcentowano, niezwykle istotne dobra 
i wartości zasługujące na ochronę, stąd nie można 
eksponować wyłącznie interesu wymiaru sprawiedli-

36 Tę dyskusję przytaczają: K. Dudka, Kontrola…, dz. cyt., 
s. 77–78; G. Musialik, Dopuszczalność stosowania podsłuchu 
telekomunikacyjnego w stosunku do osób zobowiązanych 
do zachowania tajemnicy zawodowej na gruncie Kodeksu 
postępowania karnego z 1997 roku, „Palestra” 1998, nr 11–12, 
s. 87–88.

37 Zob. np. J. Machlańska, Dowód z podsłuchu procesowego 
a ochrona tajemnicy obrończej, „Palestra” 2016, nr 1–2, s. 74 i n.

38 Tak natomiast M. Rusinek, Tajemnica…, dz. cyt., s. 207, 208.

wości, próbując odnaleźć w tym względzie racjonalne 
rozwiązanie kompromisowe.

W zasadzie de lege lata dominuje zapatrywanie, że 
dopuszczalność zarządzenia podsłuchu względem 
osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy zawodo-
wej jest uzależniona od spełnienia warunków statuowa-
nych w przepisach k.p.k. normujących zakazy dowo-
dowe, w aspekcie zwolnienia z obowiązku zachowania 

tajemnicy w razie przesłuchiwania danej osoby jako 
świadka lub w aspekcie braku możliwości takowego 
zwolnienia w związku z ustanowieniem bezwzględnego 
zakazu dowodzenia (np. w art. 178, art. 178a k.p.k.)39. 
W odniesieniu do tajemnicy dziennikarskiej ozna-
czałoby to, że generalną determinantą zastosowania 
podsłuchu wobec osób zobowiązanych do zachowania 
tajemnicy dziennikarskiej byłoby spełnienie przesła-
nek i dochowanie uwarunkowań określonych w przy-
woływanym wyżej art. 180 § 2–4 k.p.k. Wydaje się, że 
jest to trafne podejście w rozpatrywanej kwestii, choć 
wątpliwości wzbudza konstrukcja prawna umożliwia-
jąca odwoływanie się w takich wypadkach do art. 180 
§ 2–4 k.p.k. Wszak przepis ten nie dotyczy podsłuchu, 
jak również – co wyżej napisano – przepisy regulujące 
podsłuch tej kwestii nie normują. Przepis art. 226 k.p.k. 
tym razem raczej nie znajduje zastosowania, ponieważ 
można polemizować z poglądem40, iż ów przepis doty-
czy informacji pozyskanych w następstwie zastosowa-
nej kontroli rozmów. Nawet jeśli zasadnie przyjąć, że 

39 G. Musialik, Dopuszczalność…, dz. cyt., s. 90–93; J. Sko-
rupka (w:) J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. 
Komentarz, Warszawa 2016, s. 531; K. Eichstaedt, dz. cyt., 
s. 840; J. Grajewski, S. Steinborn (w:) Kodeks postępowa-
nia karnego. Komentarz do art. 1–424, t. 1, Warszawa 2013, 
s. 751; W. Lis, P. Wiśniewski, Z. Husak (red.), Prawo…, dz. 
cyt., s. 409. Wydaje się, że także J. Sobczak, Prawo prasowe. 
Komentarz, Warszawa 2008, s. 655.

40 Pogląd M. Rusinka, Tajemnica…, dz. cyt., s. 208–209.

Nie sposób odgórnie wykluczyć możliwości 
użycia podsłuchu wobec dziennikarza.
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zapis utrwalonych rozmów telefonicznych na elektro-
nicznym lub magnetycznym nośniku jest dokumen-
tem w rozumieniu art. 226 k.p.k., to pojawiają się inne 
wątpliwości. Przeciwko obejmowaniu zakresem tego 
przepisu analizowanej sytuacji przemawia wykładnia 
systemowa (art. 226 k.p.k. został ujęty w rozdziale 25 
k.p.k. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie, zaś podsłuch 
normują przepisy rozdziału 26 Kontrola i utrwalanie 
rozmów), analiza przepisów rozdziału 26 k.p.k., skła-
niająca do przyjęcia, że te przepisy autonomicznie 
regulują kwestię dowodowego wykorzystania mate-
riałów pochodzących z podsłuchu, a poza tym wska-
zywana już wyżej okoliczność, że sporny przepis nie 
dotyczy dokumentów wytworzonych przez osoby nie-
zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej (to 
nie dziennikarz udostępnia te materiały41). Warto też 
zauważyć, że powoływanie się w tej sytuacji na art. 226 
k.p.k. oznacza generalną dopuszczalność stosowania 
podsłuchu, ale jednakowoż dopuszczalność powzięcia 
przez organ procesowy wiadomości objętych prawem 
do anonimatu lub stanowiących źródła dziennikarskiej 
informacji (skoro zgodnie z art. 237 § 6 k.p.k. prawo 
odtwarzania zapisów utrwalonych rozmów ma sąd lub 
prokurator, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – 
za ich zgodą – także Policja), stawiając tamę jedynie 
przed dowodowym wykorzystaniem tych danych. 
Tymczasem jest oczywiste, że prawidłowa i skuteczna 
ochrona najbardziej wrażliwych elementów tajemnicy 
dziennikarskiej wymagałaby – niezależnie od zakazu 
wykorzystania stosownych dokumentów jako dowo-
dów – aby uprawnionym w zakresie poznania tych 
danych był tylko sąd i to w wyjątkowych, wątpliwych 
przypadkach. Wypada przypomnieć, że w wypadku 
przeszukania taki stan można osiągnąć właśnie poprzez 
zaproponowaną wyżej możliwość odpowiedniego sto-
sowania regulacji art. 225 § 3 k.p.k. w celu ochrony 
newralgicznych składników tajemnicy dziennikarskiej.

Być może w ostateczności można tutaj twierdzić 
o odpowiednim stosowaniu art. 180 § 2–4 k.p.k. lub 
art. 226 k.p.k. na zasadzie analogii, jako przepisów 
podobnych do sytuacji nieunormowanej przez prawo. 
Powstaje jednak pytanie, czy taka konstrukcja prawna 
jest wystarczająca w aspekcie zapewnienia stanu pew-
ności prawnej.

41 B. Kosmus, G. Kuczyński, Prawo…, dz. cyt., s. 290–292.

Wydaje się, że istniejąca luka prawna wymaga zapeł-
nienia poprzez interwencję ustawodawcy. Zgodzić się 
należy ze stwierdzeniem, że surowsze kryteria dopusz-
czające naruszenie tajemnicy zawodowej w wypadku 
zawodów zaufania publicznego jeszcze nie uprawniają 
do sformułowania wniosku o konieczności ustano-
wienia bezwzględnego zakazu stosowania podsłuchu 
wobec osób zobowiązanych do zachowania tej tajem-
nicy42. W każdym razie jest kwestia otwartą, czy nowa 
regulacja porządkująca zakres stosowania podsłuchu 
wobec dziennikarzy powinna opierać się na warunkach 
ustanowionych w art. 180 § 2 k.p.k. Być może byłoby to 
wskazane w celu zachowania spójności aksjologicznej. 
Kiedy jednak przypomni się o krytycznej ocenie tych 
warunków, zwłaszcza ze względu na ich niedookre-
śloność, można się obawiać używania omawianego 
środka przymusu w granicach nazbyt rozległych. Te 
obawy pogłębia fakt, że w przeciwieństwie do prze-
szukania czy zatrzymania rzeczy podsłuch umożliwia 
automatyczne utrwalanie różnych wiadomości, w tym 
tych objętych prawem do anonimatu i tych dotyczą-
cych źródeł informacji. Nie za bardzo wiadomo, czy 
byłoby w ogóle technicznie możliwe selekcjonowanie 
utrwalonych zapisów w taki sposób, aby skutecznie 
usunąć dane pozwalające na identyfikację autora 
materiału prasowego lub informatora.

Biorąc te okoliczności pod uwagę, wydaje się, że 
kontrola i utrwalanie rozmów mogłyby być możliwe 
przy spełnieniu identycznych (na tle art. 180 § 2 k.p.k.) 
warunków, tzn. aby zadośćuczynić dobru wymiaru 
sprawiedliwości oraz przy zachowaniu subsydiarno-
ści (można też alternatywnie zastanowić się nad ich 
doprecyzowaniem) oraz wyłącznie w odniesieniu 
do określonych, najpoważniejszych przestępstw, co 
do których zachodzi prawny obowiązek denuncjacji 
z art. 240 § 1 k.k. Oznaczałoby to modyfikację ogól-
nego zakresu przedmiotowego podsłuchu z art. 237 
§ 3 k.p.k.43 Sądowa decyzja zezwalająca na podsłuch 

42 G. Musialik, Dopuszczalność…, dz. cyt., s. 91.
43 Por. wywody G. Musialik, która wychodząc z założenia 

o bardzo wąskim zakresie ochrony przewidzianej w art. 180 
§ 3 k.p.k., dopuszcza zarządzanie podsłuchu także w spra-
wach o czyny nieobjęte obowiązkiem denuncjacji z art. 240 
§ 1 k.k., lecz mieszczące się w zakresie podsłuchu z art. 237 
§ 3 k.p.k.; zob. tamże, s. 92.
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byłaby równoznaczna z możliwością dowodowego 
wykorzystania zapisów utrwalonych w trakcie kontroli 
rozmów. Takie rozwiązanie zawęziłoby możliwość pod-
słuchiwania dziennikarzy i zarazem byłoby przejawem 
takiej ochrony prawa do anonimatu i źródeł informa-
cji, która byłaby koherentna z unormowaniem art. 180 
§ 4 k.p.k. Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby 
być zastosowanie – w nowej regulacji normatywnej 
na użytek podsłuchu – konstrukcji przewidzianej 
w art. 180 § 2–4 k.p.k. Ta opcja byłaby z kolei równo-
znaczna z dopuszczalnością stosowania podsłuchu 
także w sprawach o czyny nieobjęte prawnym obo-
wiązkiem z art. 240 § 1 k.k., gdyby zarazem mieściły 
się one nadal w zakresie unormowanym w art. 237 § 3 
k.p.k. Byłaby połączona z zastrzeżeniem wyłączności 
sądowej kompetencji do odtwarzania utrwalonych 
zapisów zawierających rozmowy dziennikarza. Dowo-
dowe wykorzystanie tych zapisów byłoby uzależnione 
od decyzji sądu, gdy nie aktualizowałaby się ochrona 
prawa do anonimatu i źródeł informacji. Bardziej 
pozytywne odczucia wywołuje raczej to pierwsze 
z zaproponowanych rozwiązań.

Konkludując, trzeba podkreślić, że jakkolwiek 
zasadniczo pozytywna jest ocena rozwiązań nor-
matywnych objętych tematyką tytułową niniejszego 
opracowania, to jednak wypadałoby się zastanowić 
nad zmianami w kierunku usankcjonowania takiej 
ochrony prawa do anonimatu i źródeł dziennikarskiej 
informacji, jaka byłaby adekwatna do rangi i znaczenia 
tajemnicy dziennikarskiej w tych dwóch aspektach.
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11 stycznia 2019 roku do Sejmu 
trafił przygotowany przez Mini-
sterstwo Sprawiedliwości projekt 
ustawy reorganizującej zasady 
odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych1. Zmiany w stosunku 

 1 Por. Rządow y projekt ustaw y 
skierowany do Sejmu, witryna 
Sejmu RP, http://www.sejm.gov.

do ustawy z 2002 roku2 potrakto-

pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol= 
RPL&Id=RM-10-190-18 (dostęp 
18.01.2019), dane na 18.01.2019. 

 2 Ustawa z dnia 22 października 2002 r. 
o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary, Dz.U. 2002 nr 197 
poz. 1661 ze zm. (dalej jako: „ustawa 
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wano jako tak daleko idące, iż zrezygnowano z przed-
stawiania ich w formie nowelizacji, lecz przewidziano 
dla nich formę całkowicie nowego aktu prawnego3. 
Wśród nowych rozwiązań dotyczących odpowiedzial-
ności podmiotów zbiorowych projektodawca zawarł 
regulacje, które być może w wyjściowym oglądzie nie 
przykuwają uwagi w tak dużym stopniu, jak chociażby 
rezygnacja z zasadniczego wymogu prejudykatu oraz 
katalogu przestępstw osób związanych z podmiotem 
zbiorowym czy reorganizacja kar oraz środków moż-
liwych do stosowania w trakcie postępowania4, lecz 
których znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa 
funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw będzie 
niewątpliwie bardzo duże. W rozdziale 6 projekto-
wanej nowej ustawy przewidziano bowiem rozwią-
zania mające – zgodnie z tytułem tego rozdziału oraz 
uzasadnieniem projektu – rozstrzygać kwestie zwią-
zane z możliwością pociągania do odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych na wypadek ich połączenia, 
podziału lub przekształcenia. Co więcej, pomimo nie-
uwzględnienia tej problematyki w tytule rozdziału, 
zawarto tam także rozwiązania dotyczące czynności 
nabywania przedsiębiorstw i ich aktywów5.

Przedmiotem wcześniejszego odrębnego omó-
wienia uczyniono analizę istotnej części zagadnień 
przynależnych tej problematyce. Omówieniu pod-
dano zagadnienia ogólne dotyczące uwarunkowań 
wprowadzania nowych rozwiązań normatywnych do 
reżimu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, 
a także problematykę wpływu dokonanej transfor-
macji6 spółki handlowej na możliwość pociągnięcia 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych z 2002 roku” 
albo „ustawa z 2002 roku”).

 3 Por. art. 75 projektowanej ustawy w brzmieniu z 11.01.2019, 
tj. dnia wpłynięcia do Sejmu rządowego projektu ustawy. 

 4 Odnośnie do szerszych uwag wprowadzających poświęco-
nych temu zagadnieniu – por. S. Pawelec, Łączenie, podział, 
przekształcanie i nabywanie spółek handlowych w świetle 
nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. 
Zagadnienia ogóle oraz instytucja podziału, „Forum Praw-
nicze” 2018, nr 5, s. 22 i n.

 5 Por. art. 33 projektu.
 6 Terminy „transformacja” oraz „procesy transformacyjne” 

są w niniejszym artykule używane jako zbiorcze określenia 
instytucji łączenia, podziału i przekształceń spółek, ujęte 
w Tytule IV k.s.h. Szerzej na temat uzasadnienia dla tak 

do odpowiedzialności beneficjenta takiego procesu na 
gruncie obowiązującej ustawy z 2002 roku. Ostatecznie 
wreszcie: szczegółowo przedstawiono zawarte w pro-
jekcie nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych rozwiązania dotyczące jednej z instytu-
cji transformacyjnych, tj. podziału – ze szczególnym 
uwzględnieniem wyraźnej luki regulacyjnej w odnie-
sieniu do przewidzianej w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. 
kategorii podziału przez wydzielenie7. W niniejszym 
artykule przedstawione zostaną natomiast wybrane 
uwagi na temat ujętych w projektowanym rozdziale 
6 ustawy pozostałych instytucji transformacyjnych 
prawa handlowego (połączenia oraz przekształcenia), 
jak i regulacji art. 33, mającej za przedmiot czynno-
ści związane z nabywaniem przedsiębiorstw oraz ich 
majątku. Zaprezentowane zostaną także wybrane 
wspólne dla czynności transformacyjnych i akwizy-
cyjnych problemy, dotyczące takich zagadnień, jak 
zagrożenia praktyczne i dylematy aksjologiczne zwią-
zane z kwestiami przyjmowania właściwego punktu 
odniesienia na potrzeby rozstrzygnięć w przedmiocie 
określenia wysokości kary pieniężnej nakładanej na 
beneficjenta procesu transformacyjnego oraz przesłan-
kami uwolnienia się od odpowiedzialności (art. 34).

Jako pierwsze zagadnienie warte poruszenia potrak-
tować można ogólny problem ryzyka przejęcia danej 
spółki albo jej części w wyniku dokonanej transforma-
cji czy też prostego nabycia danego przedsiębiorstwa 
albo jego majątku – w warunkach istotnej dysproporcji 
kondycji gospodarczej uczestników takiej czynno-
ści. W świetle nowego reżimu sukcesji i kontynuacji 
odpowiedzialności represyjnej przedsiębiorstw należy 
bowiem brać pod uwagę, że samo zrealizowanie okre-
ślonego przeobrażenia prawnogospodarczego może 
nieść ze sobą ryzyko istotnego zwiększenia wysokości 
orzeczonej kary majątkowej w porównaniu do sytuacji, 
w której dany podział, połączenie czy nabycie przed-
siębiorstwa nie doszłyby do skutku. Wynika to z dość 
oczywistej odmienności natury kategorii kary mająt-
kowej od kategorii odszkodowania. Gdyby bowiem 
kwestia sukcesji odpowiedzialności ograniczała się 

przyjętej nomenklatury – por. S. Pawelec, Spółka kapitałowa 
jako pokrzywdzony w procesie karnym, Warszawa 2011, s. 133.

 7 Wszelkie te rozważania zawarto w artykule: S. Pawelec, 
Łączenie, podział…, s. 27 i n.
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do sfery indemnizacyjnej, sytuacja pozostawałaby 
względnie prosta i stabilna: podmiot A wyrządził przed 
zrealizowanym połączeniem, podziałem lub nabyciem 
go przez podmiot B szkodę podmiotowi C w wysoko-
ści X. Przepisy nowej ustawy pozwalałyby więc, aby 
suma X była dochodzona przez podmiot C również od 

podmiotu B. Nie wliczając narastających odsetek, suma 
X, o ile została wyliczona prawidłowo, byłaby zatem 
niezmienna, niezależnie od dokonanej transformacji8. 
W wypadku orzekania kar majątkowych w oczywi-
sty sposób sąd nie jest jednak związany wykazaną 
wysokością poniesionego uszczerbku, lecz bazuje na 
odrębnych przesłankach określania rozmiaru reakcji 
karnej. Z treści art. 28 projektu nowej ustawy o odpo-
wiedzialności podmiotów zbiorowych widać natomiast 
wyraźnie, że wśród przesłanek sądowego wymiaru 
kary projektodawca zamieścił m.in. takie elementy, jak 
„sytuacja majątkowa” oraz „wpływ ukarania na dalsze 
funkcjonowanie” podmiotu zbiorowego9. Problema-
tyczność tak ujętych przesłanek jawi się dość wyraźnie, 

 8 Z uwagi na podmiotową specyfikę (tj. dotyczącą spółek han-
dlowych) wyłącznie sygnalizowanego zagadnienia odpowie-
dzialności indemnizacyjnej pominąć należy w tym zakresie 
wskazania mogące wypływać np. z dyspozycji art. 440 k.c.

 9 Jako oddzielny, wykraczający poza zakres tematyczny niniej-
szego artykułu, problem należy uznać kwestię, czy przesłanki 
wymiaru kary w sprawach odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych będą regulowane wyłącznie przez projekto-
wany art. 28 nowej ustawy, czy też, na zasadzie generalnego 
odesłania z art. 8 projektu, znajdować będą mogły w tych 
wypadkach zastosowanie wybrane postanowienia art. 53 
k.k. – i jakie to ewentualnie mogłoby wywołać różnice w sto-

jeżeli zestawić je ze stanem faktycznym, w którym mały 
i dysponujący niewielkim majątkiem podmiot zbio-
rowy zostanie połączony, podzielony lub (w wypadkach 
przewidzianych w art. 33 projektu i z zastrzeżeniem 
uwag przedstawionych w dalszej części niniejszego 
artykułu) nabyty przez znacznie większe przedsiębior-

stwo. W wypadku instytucji podziału nie jest bowiem 
jasne, jaki punkt odniesienia zostanie przyjęty przez 
sąd przy określaniu przesłanek odpowiedzialności 
na mocy art. 28 ustawy. Czy orzekając o wysokości 
kary, sąd będzie brał pod uwagę sytuację majątkową 
i zasadniczo czysto już hipotetyczny „wpływ ukarania 
na dalsze funkcjonowanie” podmiotu, który już uległ 
podziałowi? Czy też – co znacznie bardziej prawdo-
podobne – będzie odnosił się do kondycji majątkowej 
aktualnej strony biernej postępowania, chociażby był to 
podmiot zupełnie nieprzystający swoimi rozmiarami 
i majątkiem do faktycznego historycznego sprawcy 
czynu zabronionego. Tym samym różnica w wyso-
kości kary, która zostałaby orzeczona w odniesieniu 
do małego przedsiębiorstwa z niewielkim majątkiem 
(czy też do dużego podmiotu, ale w trudnej sytuacji 
majątkowej) oraz do bardzo dobrze prosperującego 
międzynarodowego koncernu – zachowując przy tym 
w pamięci, że w obu wypadkach chodzi źródłowo 
o dokładnie ten sam czyn zabroniony tego samego 
podmiotu – może być ogromna. 

Przedstawiony powyżej problem kształtuje się szcze-
gólnie niepokojąco w odniesieniu do instytucji połą-

sunku do wypadków bazowania wyłącznie na treści art. 28 
projektowanej ustawy.

Przeobrażenie prawnogospodarcze może nieść 
ze sobą ryzyko istotnego zwiększenia wysokości 
orzeczonej kary majątkowej w porównaniu do sytuacji, 
w której dany podział, połączenie czy nabycie 
przedsiębiorstwa nie doszłyby do skutku.
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czenia. O ile bowiem, przy wszystkich zastrzeżeniach 
co do niejasności dyspozycji art. 31 ust. 2 projektu10, 
w odniesieniu do instytucji podziału znajdować będzie 
jednak zastosowanie odgórne ograniczenie odpowie-
dzialności („do wielkości majątku przeniesionego”), 
o tyle w wypadku instytucji połączenia nie ma analo-
gicznego rozwiązania. Zgodnie z art. 30 projektowanej 
ustawy, w wypadku połączenia, odpowiedzialność 

ponosi wprost i bez żadnych ograniczeń wielkoś-
ciowych (poza ogólnym pułapem kary pieniężnej na 
poziomie 30 000 000 zł, o którym stanowi art. 17 ust. 1 
projektu11) podmiot wstępujący w wyniku połączenia 
w prawa i obowiązki podmiotu podlegającego połą-
czeniu. W tym stanie rzeczy należy podkreślić, że po 
wejściu w życie projektowanej ustawy nieproporcjo-
nalnie wysokim ryzykiem dla dużych przedsiębiorstw 

10 Por. S. Pawelec, Łączenie, podział…, s. 29 i n.
11 Jedynie na marginesie można zauważyć, że chociaż dla kary 

pieniężnej (wyjściowo skatalogowanej w art. 15 pkt 1 projektu) 
przewidziano, zgodnie z art. 17 ust. 1 projektu, maksymalny 
wymiar w wysokości 30 000 000 zł, to jednak w pewnych 
wypadkach projektodawca dopuszcza możliwość orzekania 
kar pieniężnych nawet w jeszcze wyższym wymiarze. Zgodnie 
z art. 12 ust. 1 projektu, w wypadku uchybienia przez podmiot 
zbiorowy określonym w tym przepisie wymogom związanym 
z ochroną sygnalistów „sąd, uznając podmiot zbiorowy za 
odpowiedzialny za czyn zabroniony, może wymierzyć karę 
pieniężną, o której mowa w art. 15 pkt 1, do górnej granicy 
zwiększonej dwukrotnie”. Mowa więc w takim wypadku 
o karze pieniężnej w maksymalnej wysokości 60 000 000 zł.

będzie dokonywanie przez nie połączeń z podmiotami 
znacznie mniejszymi, obarczonymi jednak historycz-
nym ryzykiem pociągnięcia do odpowiedzialności 
represyjnej na gruncie nowej ustawy.

Przechodząc tym samym do dalszego omówienia 
projektowanej regulacji instytucji łączenia podmiotów 
zbiorowych, zwrócić można uwagę na lakoniczność 
i kategoryczność projektowanego art. 30 ustawy, sta-

nowiącego o tym, że w przypadku połączenia podmio-
tów zbiorowych odpowiedzialność za czyn zabroniony 
popełniony przed dniem połączenia ponosi podmiot 
zbiorowy wstępujący w wyniku połączenia w prawa 
i obowiązki podmiotu zbiorowego podlegającego 
połączeniu. Ten krótki przepis jest pewnym odwzo-
rowaniem art. 494 § 1 k.s.h., który stanowi, iż spółka 
przejmująca lub spółka nowo zawiązana wstępuje 
z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki 
spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez 
zawiązanie nowej spółki. Niezależnie od przywołanej 
we wcześniejszych uwagach zasadniczej odmienności 
przyjmowania na siebie roszczeń indemnizacyjnych 
od zostawania adresatem możliwej dopiero do orze-
czenia kary majątkowej, warto jednak zauważyć, że 
na gruncie kodeksu spółek handlowych ta wyjściowa 
deklaracja zasady sukcesji uniwersalnej zostaje roz-
winięta, obejmując m.in. przepisy art. 495 i 496 k.s.h., 
określające wymogi prowadzenia odrębnego zarządu 
majątkiem każdej ze spółek na wypadek pisemnego 
zgłoszenia przez wierzycieli żądania zapłaty, a w ślad 
za tym – także regułę pierwszeństwa zaspokojenia 

Nieproporcjonalnie wysokim ryzykiem dla 
dużych przedsiębiorstw będzie dokonywanie 
przez nie połączeń z podmiotami znacznie 
mniejszymi, obarczonymi jednak historycznym 
ryzykiem pociągnięcia do odpowiedzialności 
represyjnej na gruncie nowej ustawy.
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z majątku swojej pierwotnej dłużniczki. W projekto-
wanej nowej ustawie o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych nie zawarto takich rozwiązań, co z uwagi 
na swoistość jej celów wyjściowo nie dziwi. Nie igno-
rując kwestii samodzielności regulacyjnej rozdziału 6 
projektowanej ustawy w odniesieniu do następstw 
dokonanego połączenia spółek, warto jednak zacho-
wać w pamięci przewidzianą bazowymi przepisami 
prawa handlowego możliwość istnienia w danym 
stanie faktycznym takiego odrębnego zarządu mająt-
kami i brać pod uwagę cele ochronne, dla jakich taka 
konstrukcja została ustanowiona. Poszanowanie na 
gruncie projektowanej ustawy faktu ustanowienia 
takiego mechanizmu ochronnego może przejawić się 
np. w sytuacji procesowej określania zakresu zabez-
pieczenia majątkowego12. Może to pozwolić na unik-
nięcie wstrzymywania możliwości dochodzenia rosz-
czeń przez wierzycieli tej ze spółek zaangażowanych 
w proces łączenia, która ma swoje zobowiązania do 
uregulowania, a w okresie swojego funkcjonowania 
nie dopuściła się naruszenia ustawy o odpowiedzial-
ności podmiotów zbiorowych.

Ostatnim z wymienionych w tytule rozdziału 6 
ustawy mechanizmów transformacyjnych jest insty-
tucja przekształcenia. W odniesieniu do niej regulacja 
projektowanej ustawy jest bardzo zwięzła i ograni-
cza się do wskazania, że „w przypadku przekształce-
nia podmiotu zbiorowego odpowiedzialność za czyn 
popełniony przed dniem przekształcenia ponosić ma 
podmiot zbiorowy powstały w wyniku przekształce-
nia” (art. 32 projektowanej ustawy). Mając na uwadze 
naturę instytucji przekształcenia spółki handlowej 
i właściwego jej mechanizmu kontynuacji (art. 553 
k.s.h.), to przywołane rozwiązanie zasadniczo nie 
budzi zastrzeżeń. Czym innym od właściwego dla 
instytucji łączenia oraz podziału wstąpienia w prawa 
i obowiązki jednego podmiotu przez inny na zasadzie 
sukcesji uniwersalnej jest bowiem wypadek samej 
zmiany formy organizacyjnej samej spółki. Do tego 
zaś właśnie sprowadza się istota przekształcenia spółki 
handlowej – zmiany formy organizacyjnej (nieobejmu-
jącej zmiany przedmiotu działalności spółki), sposobu 
jej prowadzenia oraz bez zmiany większości udziałow-

12 Por. art. 61 projektowanej ustawy, wraz z zawartym w nim 
odwołaniem do art. 292 k.p.k.

ców13. Za sformułowanym jeszcze na gruncie kodeksu 
handlowego stanowiskiem doktrynalnym (potwier-
dzonym także w orzecznictwie Sądu Najwyższego) 
można powtórzyć, że istota przekształcenia polega na 
„na zachowaniu identyczności spółki – przy zmianie 
jedynie jej szaty prawnej (Rechtskleid) – jak i na nie-
zmienności dotychczasowego przedsiębiorstwa, które 
bez żadnych zmian pozostaje cały czas przedsiębior-
stwem tej samej spółki”14. 

Dużą nowością, a także pewnym zaskoczeniem 
z punktu widzenia braku odniesienia do tego mecha-
nizmu w tytule projektowanego rozdziału 6, jest nato-
miast instytucja uregulowana w art. 33 projektowanej 
ustawy. Jak już sygnalizowano, wbrew tytułowi anali-
zowanego rozdziału, jego zakres normatywny wykra-
cza poza klasyczne instytucje transformacji, znane 
prawu handlowemu (połączenie, podział, przekształ-
cenie). W art. 33 zawarto odrębny przepis, odnoszący 
się do solidarnej odpowiedzialności zbywcy i nabywcy 
w przypadku „przeniesienia własności przedsiębiorstwa 
podmiotu zbiorowego lub większości jego składników 
pod tytułem darmym lub za cenę rażąco odbiegającą 
od wartości rynkowej przedsiębiorstwa lub jego skład-
ników”. W takim wypadku nabywca przedsiębiorstwa 
lub większości jego składników ma być „solidarnie 
zobowiązany z podmiotem zbiorowym do zapłaty 
kary pieniężnej lub nawiązki za czyn popełniony przed 
dniem dokonania przeniesienia własności”. 

13 Por. A. Szumański (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szu-
mański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, 
t. 4, Warszawa 2012, s. 1040‒1042. Uzupełnieniem tej formuły 
jest możliwość przekształcenia spółki cywilnej oraz przed-
siębiorcy indywidualnego będącego osobą fizyczną w spółkę 
handlową na mocy art. 552 § 2 i 5 oraz art. 26 § 4‒6 k.s.h.

14 Por. A. Szajkowski (w:) S. Sołtysiński, A. Szajkowski, J. Szwaja, 
Kodeks handlowy. Komentarz, t. 4, Warszawa 1998, s. 1306. 
Odnośnie do wybranych stanowisk orzeczniczych Sądu Najwyż-
szego na temat tożsamości spółki przekształcanej i przekształ-
conej, prezentowanych jeszcze na gruncie przepisów kodeksu 
handlowego – por. m.in. postanowienie SN z dnia 13 grudnia 
1991 r., III CRN 32/91, OSNCP 1992, nr 7‒8, poz. 142; uchwała 
SN z dnia 21 lipca 1991 r., III CZP 85/92, OSNCP 1993, nr 1‒2, 
poz. 16. Odnośnie do szerszego przywołania stanowisk doktry-
nalnych i orzeczniczych dotyczących istoty reguły kontynuacji 
w wypadku przekształcenia spółki – por. S. Pawelec, Spółka 
kapitałowa…, s. 137‒145 i przywołana tam literatura.
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Tak ujęta nowa przesłanka odpowiedzialności rodzi 
szereg pytań. Aby zasygnalizować rozpiętość tych kwe-
stii wystarczy wspomnieć, że nawet sama wykładnia 
pojęcia „przeniesienia własności przedsiębiorstwa” 
może dostarczać wielu ciekawych wskazań szczegó-
łowych, obejmujących chociażby kwestie techniczne, 
dotyczące takich zagadnień prawnych, jak dopuszczal-
ność zbycia przedsiębiorstwa nie jednorazowo, mocą 
jednej czynności prawnej, lecz w ramach sekwencji roz-
łożonych w czasie umów15. Mogą one jednak dotyczyć 
również zagadnień bardziej podstawowych z punktu 
widzenia oceny charakteru danej transakcji i nawią-
zywać do zasadniczych problemów cywilistycznych, 
związanych z ustaleniem właściwego przedmiotu danej 
czynności prawnej i rozgraniczeniem, czy w danym 
wypadku dochodzi do zbycia przedsiębiorstwa, czy 
też jedynie jego składników16.

Wyjściowo przyjąć należy natomiast, że praktyczne 
ryzyko związane z możliwością wejścia w życie prze-
pisu o przywołanym brzmieniu wydaje się związane 
przede wszystkim z poruszanymi już we wcześniej-
szych rozważaniach kwestiami skrajnego niebezpie-
czeństwa stawania się potencjalnym adresatem jeszcze 
nieorzeczonej kary pieniężnej, której wysokość określa 
się, biorąc pod uwagę kondycję majątkową aktualnego 
podsądnego. Chociaż czyn zabroniony został popeł-
niony w strukturach podmiotu trzeciego, to nabywca 
przedsiębiorstwa takiego podmiotu lub większości jego 
składników będzie solidarnie zobowiązany nie tylko 
do zapłaty nawiązki, ale przede wszystkim możliwej 

15 W odniesieniu do orzeczniczej analizy tego problemu – por. 
m.in. wyrok SN z dnia 6 lipca 2005 roku, III CK 705/04, 
OSNIC 2006/6/103.

16 W doktrynie prawa cywilnego na ogół wskazuje się wyj-
ściowo, że rozstrzygnięcie, czy dana czynność prawna ma 
za przedmiot zbycie przedsiębiorstwa, czy też jedynie jego 
składników, powinno dokonywać się in concreto. Zależnie 
od przyjętego spojrzenia na zespół najważniejszych skład-
ników przedsiębiorstwa można dojść na tym tle do różnych 
wniosków. Przykładowo, zdaniem niektórych przedstawicieli 
nauki prawa cywilnego, podkreślających, że najważniejszym 
składnikiem przedsiębiorstwa jest jego klientela, rozporzą-
dzenie nawet najpoważniejszymi aktywami przedsiębiorstwa 
nie będzie stanowić jego zbycia, o ile nie objęło ono renomy 
i klienteli. Na tym tle por. m.in. R. Morek (w:) K. Osajda (red.), 
Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2017, s. 483.

do orzeczenia kary pieniężnej, w pełnym ustawowym 
zakresie jej wysokości, włącznie z ryzykiem określania 
kary na podstawie art. 28 projektowanej ustawy przez 
pryzmat kondycji finansowej nabywcy, a nie wyłącz-
nie zbywcy. W tym kontekście zwrócić należałoby 
więc uwagę na odmienność konstrukcji przechodze-
nia odpowiedzialności na beneficjenta transformacji 
w wypadkach, o których stanowią analizowane we 
wcześniejszych uwagach art. 30, 31 i 32 od konstrukcji 
z art. 33 ustawy. W odniesieniu do instytucji łączenia, 
podziału lub przekształcenia, do których odwołują się 
art. 30‒32 ustawy, projektodawca posługuje się bowiem 
pojęciem „ponoszenia odpowiedzialności” przez bene-
ficjenta takiego rozwiązania (tj. spółkę przejmującą, 
nowo zawiązaną itd.). Na gruncie art. 33 posłużono 
się zaś wyłącznie pojęciem „solidarnego zobowiązania 
z podmiotem zbiorowym do zapłaty kary pieniężnej lub 
nawiązki”. To ostatnie rozwiązanie wydaje się zatem 
wskazywać, że w wypadku wszczęcia postępowania 
w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego, 
nabywca przedsiębiorstwa podmiotu zbiorowego lub 
większości jego składników nie powinien stawać się 
sensu stricto stroną bierną takiego postępowania (tym 
swoistym oskarżonym17), a jedynie podmiotem mogą-
cym zostać obciążonym koniecznością zapłaty kary 
pieniężnej lub nawiązki. Za stronę bierną sensu stricto 
powinien być uznawany wyłącznie wyjściowy podmiot, 

17 Na marginesie warto zwrócić uwagę, że pomimo wprowa-
dzenia przez projekt nowej ustawy o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych obszernej, bezpośredniej regulacji 
procesowej, obejmującej około połowy wszystkich przepi-
sów ustawy (Rozdział 7, art. 35‒64), oraz posługiwania się 
w odniesieniu do podmiotu zbiorowego pojęciami powiąza-
nymi z terminem „oskarżony” (w tym m.in. kategorią aktu 
oskarżenia kierowanego przeciwko podmiotowi zbiorowemu), 
projektodawca nigdzie nie wprowadza terminu ustawowego, 
pozwalającego zdefiniować status podmiotu zbiorowego jako 
strony biernej postępowania na takiej zasadzie, jak na gruncie 
samego kodeksu postępowania karnego czyni to ustawodawca, 
wprowadzając i definiując pozycje procesowe strony biernej 
jako oskarżonego (sensu largo i sensu stricto) oraz podejrza-
nego. Termin „oskarżony” używany jest w projekcie wyłącznie 
w odniesieniu do oskarżonego w rozumieniu art. 71 k.p.k., 
przy braku jakiegokolwiek terminu dla określenia statusu 
podmiotu zbiorowego, przeciwko któremu prowadzone jest 
postępowanie.
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który sprzedał swoje przedsiębiorstwo lub jego większą 
część. W ślad za tym z kolei, przesłanki wymiaru kary 
z art. 28 projektowanej ustawy nie powinny być odno-
szone do sytuacji majątkowej nabywcy, lecz wyłącznie 
do bazowego podmiotu zbiorowego, o ile taki jeszcze 
istnieje, a postępowanie może się toczyć. 

To zasadniczo korzystne rozwiązanie rodzi jednak 
dalsze problemy i pytania, dotyczące zarówno połą-
czenia go z zakładanymi celami projektowanej regu-
lacji, jak i należytej reprezentacji interesów nabywcy 
przedsiębiorstwa w ramach procesu innego podmiotu 
zbiorowego. Szersza charakterystyka tych zagadnień 
wymaga z pewnością odrębnego omówienia, jednak 
odnosząc się do nich syntetycznie, wskazać należy, 
że trudno byłoby przystać na wnioskowanie, iż sam 
fakt uczynienia kogoś solidarnie odpowiedzialnym za 
uiszczenie kary pieniężnej i nawiązki da się utożsa-
mić z przypisywaniem takiego czynu danej osobie – 
ze wszystkimi konsekwencjami takiego stanu, cho-
ciażby w zakresie ustalania sądowego wymiaru kary 
w odniesieniu do zindywidualizowanej sytuacji takiego 
podmiotu. Należy zachować przy tym w pamięci, że 
przepisy rozdziału 7 projektowanej ustawy, regulujące 
kwestię postępowania w sprawie odpowiedzialności 
podmiotu zbiorowego, nie kreują żadnych bezpośred-
nich rozwiązań nadających jakiekolwiek uprawnienia 
procesowe odpowiedzialnemu solidarnie nabywcy 
przedsiębiorstwa (oczywiście przy założeniu, że nie 
będzie on utożsamiany ze stroną bierną postępowa-
nia). Jednocześnie trudno wyobrazić sobie czysto 
konstrukcyjnie sytuację, w której postępowanie doty-
czące odpowiedzialności podmiotu zbiorowego mia-
łoby być prowadzone w warunkach, w których strona 
bierna tego postępowania nie ma możliwości obrony 
swoich racji, gdyż podmiot taki już nie istnieje, za to 
nabywca majątku takiego podmiotu obciążony zostaje 
„jedynie” solidarną odpowiedzialnością w zakresie 
kary majątkowej i nawiązki (tzn. bez definiowania go 
jako „ponoszącej odpowiedzialność” strony biernej), 
ale za to bez wyposażenia go w uprawnienia proce-
sowe pozwalające mu bronić się przed spływającymi 
na niego skutkami przesądzenia odpowiedzialności 
wyjściowego podmiotu zbiorowego18.

18 Niewątpliwie ciekawym zagadnieniem z tej sfery pozostaje 
kwestia wykładni negatywnej przesłanki procesowej z art. 36 

Odmiennymi zagadnieniami pozostają zaś takie 
kwestie, jak chociażby wykładnia pojęcia „większości 
składników przedsiębiorstwa”, w przypadku której 
można stawiać szereg pytań zarówno o sposób rozu-
mienia pojęcia „większości” (względna, bezwzględna), 
jak i kryterium ustalania takiej większości oraz indy-
widualizacji danych składników przedsiębiorstwa. 
W tym kontekście zastanawia także celowość bazowa-
nia odpowiedzialności solidarnej nabywcy jedynie czę-
ści innego przedsiębiorstwa na kryterium ilościowym 
(większość składników przedsiębiorstwa), zamiast na 
kryterium majątkowym (większość majątku) – szcze-
gólnie biorąc pod uwagę, że w wypadku niektórych 
typów przedsiębiorstw ich wartość może być prak-
tycznie w całości determinowana przez niewielki 
wycinek składników niematerialnych z obszernego 
katalogu komponentów przedsiębiorstwa, ujętych 
egzemplifikacyjnie w art. 551 k.c.19.

Analogicznie także pola do szerokich dyskusji 
i problemów praktycznych dostarczać będzie poję-
cie „ceny rażąco odbiegającej od wartości rynkowej 
przedsiębiorstwa” – i to na co najmniej kilku płaszczy-
znach. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, 
że łącznie ujmowane w art. 33 przesłanki tytułu dar-
mego oraz ceny rażąco odbiegającej od wartości ryn-
kowej nie dotyczy wyłącznie sytuacji, w których dane 
przedsiębiorstwo zostałoby przejęte nieodpłatnie lub 
w warunkach tylko formalnie niestanowiących nieod-
płatnej czynności prawnej (tj. za cenę rażąco niską20). 

ust. 1 pkt 2 projektu ustawy w zakresie rozumienia odesła-
nia do przepisów rozdziału 6 ustawy, tj. zakazu prowadze-
nia postępowania w sytuacji, w której „podmiot zbiorowy 
nie istnieje lub uległ rozwiązaniu, a zastosowania nie mają 
przepisy rozdziału 6”. 

19 Odnośnie do szerszych uwag na ten temat, m.in. rozważania 
na temat wartości gospodarczej tajemnicy przedsiębiorstwa – 
por. S. Pawelec, Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w prawie 
karnym materialnym i procesowym, Warszawa 2015, s. 23‒35.

20 Na marginesie można zwrócić uwagę, że przy zasadniczym 
niewystępowaniu w polskim ustawodawstwie pojęcia „ceny 
rażąco odbiegającej od wartości rynkowej”, na gruncie prawa 
zamówień publicznych ustawodawca posługuje się pojęciem 
ceny lub kosztu „rażąco niskiego” w stosunku do przedmiotu 
zamówienia – por. art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, 
poz. 177).
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Negatywne konsekwencje dla nabywcy przedsiębior-
stwa będą mogły bowiem dotyczyć również wypadków, 
w których kupi on dane przedsiębiorstwo (lub więk-
szość jego składników) za cenę rażąco wysoką. Mając 
zaś na uwadze wszelkie możliwe przypadki praktycz-

nych trudności ustalenia wartości rynkowej danego 
przedsiębiorstwa (np. w odniesieniu do podmiotów 
o nietypowym przedmiocie działalności, jednostek 
gospodarczych, których podstawowe składniki mająt-
kowe obejmują dobra niematerialne i których wartość 
w dużej części bazuje na goodwill, albo też podmiotów, 
które cechują się wyjątkową atrakcyjnością wyłącz-
nie dla wąskiego kręgu nabywców), a w ślad za tym 
ustalenia, że cena transakcyjna nie odbiega rażąco 
od rynkowej, można sobie jedynie wyobrazić, jak 
duże pole niepewności będzie pozostawiać po sobie 
projektowana regulacja art. 33, nawet w odniesie-
niu do prostych i stosunkowo rutynowych transakcji 
z udziałem przedsiębiorstw21. Pamiętać należy przy 

21 Odnośnie do kategoryzacji różnych standardów wartości 
przedsiębiorstwa, w tym w szczególności w zakresie rozróż-
nienia wartości rynkowej od wartości „nierynkowych” (w tym 
m.in. wartości inwestycyjnej lub synergicznej) i uzasadnienia 
odniesienia wyceny do takich wartości – por. m.in. M. Buszko, 
M. Jaworek, Metody wyceny przedsiębiorstw – aspekty teo-
retyczne i praktyczne, Toruń 2016, s. 28‒30; M. Grudziń-
ski, Wybrane problemy związane z wyceną przedsiębiorstw 
w Polsce, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych 
i Zarządzania” 2011, nr 24, s. 40‒42; P. Szymański, Standardy 
wartości w wycenie przedsiębiorstw, „Finanse, Rynki Finan-
sowe, Ubezpieczenia” 2015, t. 74, nr 1, s. 312‒319. Odnośnie 
do wybranych problemów samego procesu wyceny przez 
biegłych – por. m.in. M. Czerwiński, M. Seremak, P. Wardyn, 
Subiektywistyczna kategoria wartości a wycena przedsiębiorstw 
w postępowaniach sądowych, „Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia” 2017, nr 5, cz. 2, s. 268‒269.

tym, że omawiany przepis nie dotyczy rzadko stoso-
wanej i skomplikowanej procedury korporacyjnej, lecz 
relatywnie prostych i masowych czynności prawnych, 
obejmujących całe przedsiębiorstwa lub większość ich 
składników majątkowych.

Końcowy przepis analizowanego rozdziału (art. 34) 
został poświęcony okolicznościom wyłączającym 
odpowiedzialność beneficjenta procesu transforma-
cji lub nabycia podmiotu zbiorowego. Projektodawca 
przewidział bowiem, że odpowiedzialności związanej 
z łączeniem, podziałem albo nabyciem podmiotu zbio-
rowego lub większości jego składników, o której sta-
nowią łącznie art. 30, art. 31 ust. 1 i art. 33, nie będzie 
ponosić „podmiot zbiorowy lub nabywca własności 
przedsiębiorstwa lub większości jego składników, jeżeli 
organy i osoby uprawnione do działania w imieniu lub 
w interesie tego podmiotu lub nabywcy oraz osoby, 
o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lub art. 6 ust. 1, 
wykażą, że nie posiadały wiedzy o czynie zabronionym 
będącym podstawą odpowiedzialności i przy zacho-
waniu należytej staranności nie mogły takiej wiedzy 
uzyskać, a podmiot zbiorowy nie powstał w celu wyko-
nania połączenia lub podziału”. Z uwagi na zawarte 
w przywołanym przepisie nagromadzenie odwołań do 
kategorii pojęciowych sięgających do fundamentów 
reżimu odpowiedzialności cywilnoprawnej, szersze 
omówienie systemowe nowej regulacji zasługuje na 
odrębne opracowanie. Ramowo odnosząc się natomiast 
wyłącznie do wybranych elementów konstrukcji tego 
nowego rozwiązania, wskazać należy przede wszyst-
kim, że przy pewnej wyjściowej atrakcyjności budzi 
ono jednak szereg wątpliwości co do sposobu wykładni 
zawartych w tym przepisie odesłań w ramach samej 
ustawy. Projektodawca słusznie przyjmuje, że dany 
podmiot zbiorowy nie powinien być zmuszany do 
ponoszenia odpowiedzialności represyjnej za czyny 

Pola do szerokich dyskusji i problemów praktycznych 
dostarczać będzie pojęcie „ceny rażąco odbiegającej 
od wartości rynkowej przedsiębiorstwa”.
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związane ze strukturą innego podmiotu w sytuacjach, 
kiedy do danej procedury transformacji lub nabycia 
przedsiębiorstwa podeszło się z należytą starannością, 
a pomimo to nie było się w stanie uzyskać wiedzy, że 
określony czyn zabroniony miał miejsce. Jednak już 
znacznie mniej atrakcyjnie kształtuje się oczekiwany 
przez projektodawcę zakres udowodnienia wspomnia-

nego stanu należytej staranności, ponieważ duże nie-
jasności pozostawia sposób ujęcia w analizowanym 
przepisie kręgu podmiotów, które muszą wykazać 
swoją niewiedzę na temat czynu zabronionego.

Podstawowe pytanie w tym kontekście brzmi: do 
kogo w rzeczywistości odnosi się pojęcie „osoby, o któ-
rych mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lub art. 6 ust. 1”? Czy 
chodzi w tym wypadku o osoby fizyczne wyłącznie 
po stronie beneficjenta procesu transformacyjnego 
(spółki przejmującej lub nowo związanej albo nabywcy 
przedsiębiorstwa lub jego części), czy też o osoby zwią-
zane z daną transakcją po obu jej stronach (czyli także 
funkcjonariuszy spółki dzielonej, przejmowanej lub 
nabywanej)? Ta pierwsza sytuacja wydaje się logicznie 
uzasadniona z kilku powodów. Zwolnienie od odpo-
wiedzialności represyjnej przedsiębiorstwa będącego 
nabywcą innego podmiotu gospodarczego czy też 
beneficjentem podziału lub połączenia spółek powinno 
koncentrować się na wykazaniu, że to właśnie przed-
siębiorstwo (a więc w rzeczywistości zaangażowani 
w przeprowadzaną transakcję jego funkcjonariusze), 
przystępując do danych czynności prawnych, działało 
z należytą starannością, a mimo to nie uzyskało wiedzy 
o popełnionym czynie zabronionym. W szczególności, 
jeżeli wziąć pod uwagę możliwe scenariusze, w których 
przedstawiciele przedsiębiorstwa będącego nabywcą 
czy też podmiotem przejmującym sami zostali ofia-
rami oszustwa ze strony funkcjonariuszy podmiotu 
podlegającego procedurze transformacji lub nabycia. 

Co jednak bardziej istotne, przeciwne wnioskowanie 
prowadziłoby w pewnych wypadkach do wewnętrznie 
sprzecznych rezultatów. Art. 5 ust. 2 pkt 2 projektu 
stanowi bowiem, że warunkiem odpowiedzialno-
ści podmiotu zbiorowego jest wyczerpanie znamion 
czynu zabronionego wskutek „umyślnego działania 
lub zaniechania członka organu”. Trudno więc byłoby 

przekonująco pogodzić ustanowioną w art. 5 ust. 2 
pkt 2 projektu przesłankę umyślności działania lub 
zaniechania określonego członka organu z jednoczesną 
chęcią wykazania na gruncie art. 34 braku wiedzy tego 
członka o czynie będącym podstawą odpowiedzialno-
ści. W takiej sytuacji wypadałoby zatem przyjmować, 
że cała zbiorcza kategoria „organy i osoby uprawnione 
do działania w imieniu lub w interesie tego podmiotu 
lub nabywcy oraz osoby, o których mowa w art. 5 ust. 2 
pkt 2 lub art. 6 ust. 1” odnosi się wyłącznie do organów 
i osób fizycznych związanych z jedną stroną transak-
cji, tj. podmiotem zbiorowym będącym sukcesorem 
w procesie transformacji albo nabywcą całości lub 
części innego przedsiębiorstwa. Przy takim podejściu 
niejasny pozostaje jednak charakter odesłania do art. 5 
ust. 2 pkt 2 lub art. 6 ust. 1 projektu. Przepisy te (na 
zasadzie wewnętrznego odesłania art. 5 ust. 2 pkt 2 do 
art. 5 ust. 1, jak również wprost w ramach art. 6 ust. 1) 
odnoszą się bowiem do osób fizycznych związanych 
ze strukturami danego przedsiębiorstwa, które były 
zaangażowane w popełnienie bazowego czynu zabro-
nionego, skutkującego własną odpowiedzialnością 
represyjną podmiotu zbiorowego. 

Pozostawiając nawet na uboczu tę kwestię, dostrzec 
można także możliwe problemy praktyczne związane 
z koniecznością udowodnienia przez szeroko ujętą 
grupę osób fizycznych swojego stanu świadomości co 
do wydarzeń z przeszłości. Niezależnie od wyjściowej 
trudności, związanej ze sprecyzowaniem, jakie kon-

Duże niejasności pozostawia sposób ujęcia 
kręgu podmiotów, które muszą wykazać swoją 
niewiedzę na temat czynu zabronionego.
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kretnie osoby powinny procesowo udowodnić swoją 
niewiedzę oraz brak możliwości (pomimo dochowania 
należytej staranności) uzyskania stosownej wiedzy, 
brać należy też pod uwagę sytuacje czysto losowe. 
Przy przerzuceniu ciężaru dowodu na wszystkie osoby 
zaangażowane w daną transakcję należy, w połączeniu 
z możliwą perspektywą znacznej rozpiętości czasowej 
pomiędzy momentem dopuszczenia się hipotetycznego 
uchybienia a czasem orzekania, brać też pod uwagę 
chociażby śmierć którejkolwiek z tych osób. Patrząc 

bowiem literalnie na treść art. 34 projektu, można dojść 
do wniosku, że – nawet przy zachowaniu pełnej cią-
głości bytu prawnego danego podmiotu zbiorowego – 
śmierć chociażby jednej z grona osób wymienionych 
w art. 34 wyłączać będzie możliwość uwolnienia się 
od odpowiedzialności przez dany podmiot zbiorowy.

Odrębną kwestią pozostaje natomiast oczywiście 
analiza samej przesłanki dochowania należytej sta-
ranności. Zagadnienie to dla jego należytego przed-
stawienia wymaga rozbudowanych rozważań nie tylko 
przez pryzmat wyjściowych przesłanek odpowiedzial-
ności podmiotu zbiorowego (ujętych przede wszystkim 
w rozdziale 2 projektowanej ustawy), ale w oczywisty 
sposób także z uwzględnieniem szerszego kontekstu 
cywilistycznego, co niewątpliwie wykracza poza ramy 
niniejszego artykułu. Na pograniczu tych zagadnień 
ciekawym polem analizy dowodowej będą z pewnością 
kwestie związane z określaniem kryteriów należytej 
staranności w uzyskiwaniu wiedzy na temat czynu 
zabronionego, którego negatywna ocena prawnokarna 
nie musiała zostać potwierdzona żadnym prejudyka-
tem, a co więcej, gdzie przyporządkowanie danego 
zespołu zachowań do znamion określonego typu czynu 
zabronionego może kształtować się bardzo dyskusyj-

nie. Analogicznie także, mając na uwadze blankietowy 
charakter wielu typów czynów zabronionych ze sfery 
przestępstw gospodarczych, nietrudno wyobrazić 
sobie sytuacje, w których obie strony transakcji będą 
w sposób niekwestionowany wiedzieć o określonym 
zdarzeniu historycznym, nie postrzegając go jednak 
w ogóle w kategoriach przestępstwa czy jakiegokolwiek 
naruszenia prawa – zwłaszcza jeżeli podstaw ku temu 
nie dostarczyły wskazania procesowe, ponieważ żadna 
sprawa karna nie tylko nie zakończyła się przesądze-

niem popełnienia przestępstwa, ale nawet nie była 
wcześniej wszczęta. W takich wypadkach niewątpli-
wie jeszcze większego znaczenia przy planowanych 
czynnościach transformacyjnych i akwizycyjnych 
przedsiębiorstw nabierać będą procedury due diligence, 
prowadzone jednak nie tylko od strony tradycyjnych 
zagadnień korporacyjnych, ale także uwzględniające 
szerokie spektrum aspektów karnych.

Problematyka odpowiedzialności represyjnej pod-
miotów zbiorowych stanowi niewątpliwie bardzo 
trudne pole nie tylko dla analizy dogmatycznej, ale 
wyjściowo nawet dla wszelkiej aktywności prawodaw-
czej. W tej sferze ścierają się ze sobą zasady i instytucje 
niekiedy skrajnie od siebie odległe, przynależne kon-
strukcjom normatywnym, które zarówno w toku nor-
malnej działalności gospodarczej przedsiębiorstw, jak 
i na tle klasycznych postępowań karnych albo cywil-
nych nigdy nie miałyby ze sobą styczności. Wyniki 
takiego połączenia muszą więc zawsze stanowić efekt 
uważnego kompromisu, zbudowanego zarówno na bar-
dzo starannym ważeniu priorytetów, jak i na dbałości 
o możliwie jak największe zachowanie spójności syste-
mowej pomiędzy nakładającymi się na siebie gałęziami 

Niewątpliwie większego znaczenia przy 
planowanych czynnościach transformacyjnych 
i akwizycyjnych przedsiębiorstw nabierać 
będą procedury due diligence.
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prawa. Licznych przykładów trudności i niepowodzeń 
na tym tle dostarczyła pierwotna ustawa o odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych z 2002 roku, będąca 
próbą przetarcia w polskim prawodawstwie szlaku 
dla szeregu konstrukcji normatywnych z pogranicza 

szeroko rozumianego prawa i procesu karnego oraz 
sfery gospodarczej. Ze zrozumieniem przyjąć należy, 
że wobec znikomej liczby spraw prowadzonych na 
mocy przepisów ustawy z 2002 roku, a zarazem stale 
eksponowanej w sferze międzynarodowej i ponadna-
rodowej zasadności rozwijania mechanizmów odpo-
wiedzialności represyjnej podmiotów zbiorowych, 
polski ustawodawca podjął próbę wprowadzenia zmian 
prawnych w tej specyficznej dziedzinie. 

Jeden z aspektów wprowadzanych zmian dotknął 
sfery nie tylko w dużej części skomplikowanej, ale także 
wrażliwej z punktu widzenia bezpieczeństwa obrotu 
oraz warunków rozwoju gospodarczego. Chęć odnie-
sienia się w projekcie nowej ustawy do problematyki 
procesów transformacyjnych i akwizycyjnych przed-
siębiorstw oznacza bowiem (nawet w odniesieniu do 
samych spółek handlowych) wprowadzenie szeroko 
rozumianych rozwiązań penalnych w sferę rozbudo-
wanych instytucji łączenia, podziałów i przekształ-
ceń korporacyjnych, z dodatkowym uzupełnieniem 
tej ingerencji (za sprawą przepisu art. 33 projektu) 
o wkroczenie prawa w stosunkowo rutynowe i proste 
konstrukcyjnie, ale jednocześnie doniosłe z uwagi na 
swoją masowość, kwestie dotyczące prostego nabywa-
nia przedsiębiorstw i ich majątku.

Zasadniczy cel przyświecający wprowadzanym 
zmianom, w zakresie ustalenia konsekwencji proce-
sów transformacyjnych z punktu widzenia odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych należy przyjąć ze 
zrozumieniem. Istotnie ograniczony sens ma bowiem 

tworzenie mechanizmów odpowiedzialności represyj-
nej podmiotów zbiorowych w sytuacji, w której dany 
podmiot mógłby się sam uwolnić od jakiejkolwiek 
potencjalnej odpowiedzialności, dokonując w łatwy 
sposób swoistego nadużycia dostępnych mu na mocy 
spółek handlowych mechanizmów transformacyjnych. 
Wkraczając z instrumentami represyjnymi o bardzo 
dalekich skutkach w tę sferę, warto jednak podjąć 
wszelkie starania, aby ingerencja ta nie była nad-
mierna. Nadmierność należy zaś rozumieć zarówno 
w sposób ścisły, jako zbyt dużą łatwość dotkliwej 
ingerencji represyjnej w wyjściową instytucję prawa 
prywatnego, jak i nieco szerzej. W tym drugim uję-
ciu chodzi o uniknięcie tworzenia rozwiązań niejas-
nych, bazujących na nieprecyzyjnych lub nieznanych 
szerszemu prawodawstwu kategoriach pojęciowych, 
a pociągających za sobą zbyt dużą niepewność co do 
własnego bezpieczeństwa prawnego danego przedsię-
biorstwa oraz ryzyko arbitralności działania organów 
procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem orga-
nów postępowania przygotowawczego. Równolegle 
wykazać się należy oczywiście należytą dbałością 
o aksjologiczną spójność proponowanych rozwiązań 
i ograniczenia ryzyka niedopatrzeń regulacyjnych. 
W przeciwnym wypadku nie doprowadzi się do likwi-

Wyniki połączenia przedsiębiorstw muszą zawsze 
stanowić efekt uważnego kompromisu, zbudowanego 
zarówno na bardzo starannym ważeniu priorytetów, 
jak i na dbałości o możliwie jak największe 
zachowanie spójności systemowej pomiędzy 
nakładającymi się na siebie gałęziami prawa.
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dacji stanów traktowanych jako luki prawne, zostaną 
jedynie zmniejszone rozmiary takich tuk.

Dokonując syntetycznego podsumowania roz-
ważań przedstawionych w niniejszym artykule, 
wskazać należy na wybrane wnioski szczegółowe: 
(i) niezależnie od zastrzeżeń w stosunku do samej 
merytorycznej regulacji art. 31 ust. 2 projektu oraz 
niezrozumiałego zawarcia w tym przepisie odesłania 

wyłącznie do instytucji podziału przy jednoczesnym 
operowaniu pojęciem dnia „dokonania połączenia 
lub podziału”, za trudne do zaakceptowania uznać 
należy przewidziane w tym przepisie ograniczenie 
odpowiedzialności majątkowej beneficjentów doko-
nanej transformacji wyłącznie do instytucji podziału; 
(ii) istotnym problemem ogólnym na gruncie nowej 
ustawy przede wszystkim przy orzekaniu kary pie-
niężnej, będzie przyjmowanie za punkt odniesienia 
sytuacji majątkowej i perspektyw funkcjonowania 
nie bazowego podmiotu gospodarczego (w którego 
strukturach doszło do określonego czynu zabronio-
nego), lecz aktualnego podsądnego; dysproporcja 
wysokości kary, która zostałaby orzeczona w odnie-
sieniu do przedsiębiorstwa z małym majątkiem oraz 
do dobrze prosperującego dużego podmiotu gospo-
darczego – zachowując przy tym w pamięci, że w obu 
wypadkach chodzi źródłowo o dokładnie ten sam 
czyn zabroniony tego samego podmiotu trzeciego – 
może być znacząca; (iii) w ramach projektowanej 
nowej regulacji art. 33 projektowanej ustawy, roz-

szerzającej odpowiedzialność na nabywcę przedsię-
biorstwa lub większości jego składników, powstaje 
szereg wątpliwości nie tylko natury celowościowej 
(m.in. uzasadnienie posługiwania się kwalifikato-
rem ilościowym „większości składników”) czy też 
związanych z potencjalnymi trudnościami inter-
pretacji określonych pojęć („cena rażąco odbiegająca 
od wartości rynkowej”), ale także dotyczących sta-

tusu procesowego takiego nabywcy; (iv) poważnych 
trudności, zarówno z punktu widzenia możliwości 
precyzyjnego ustalenia zawartości normatywnej pro-
jektowanej regulacji, jak i sprostania przewidzianym 
w niej wymogom staranności, dostarcza konstrukcja 
art. 34 projektu, która może okazać się zbyt trudna 
do praktycznej realizacji.
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1. Istotny charakter 
problemu badawczego

Jak wynika z dostępnych staty-
styk oraz z opracowanej na pod-
stawie wyników badań krzywej 
wieku (age-crime curve), zdecy-
dowana większość przestępstw 
popełniana jest przez osoby młode 
(głównie w  przedziale wieko-
wym: od 17. do 25. roku życia1). 

 1 M. Rocque, Ch. Posick, J. Hoyle, 
Age and Crime (w:) The Encyclope-

W związku z tym to zwykle na 
tej kategorii sprawców skupiają 
się analizy badawcze służące 
ustaleniu przyczyn popełnia-
nia przestępstw i sposobu okre-
ślenia efektywnej reakcji na nie. 
Coraz częściej dostrzega się jed-
nak potrzebę zwrócenia uwagi na 

dia of Crime and Punishment Online, 
s.  1, https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1002/9781118519639.
wbecpx275 (dostęp: 17.12.2018).
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osoby starsze (tzw. seniorów) w kontekście popełnia-
nych przez nie przestępstw. Nawet jeżeli popełniają 
one mniej przestępstw niż osoby młodsze, a przy tym 
zwykle przestępstwa o łagodniejszym charakterze 
(bez użycia przemocy), to jednak wobec zaobserwo-
wanego zjawiska starzenia się społeczeństw (wzro-
stu udziału osób starszych w ogólnej liczbie osób na 
świecie2) można spodziewać się zwiększenia liczby 
seniorów popełniających przestępstwa. W związku 
z obawami w tym zakresie sformułowano nawet okre-
ślenia: „geriatryczna fala przestępstw” (geriatric crime 
wave)3 i „srebrne tsunami” (silver tsunami)4.

Już obecnie obserwuje się istotny wzrost liczby prze-
stępstw popełnianych przez osoby starsze. Wzrasta 
również liczba takich osób osadzonych w zakładach 
karnych5. W związku z tym w Polsce podjęto próby 
badania populacji skazanych seniorów6; zostały one 

 2 Zgodnie z niemieckimi szacunkami w 2050 r. ponad 50% 
niemieckiego społeczeństwa będzie mieć więcej niż 50 lat, 
w tym 30% stanowić będą osoby 60-letnie i starsze. A. Schulz, 
Braucht Deutschland ein „Altenstrafrecht”?, Bund Deutscher 
Kriminalbeamter 2013, s. 1.

 3 F. Kunz, Kriminalität älterer Menschen, Berlin 2014, s. 7.
 4 Human Rights Watch, Old Behind Bars. Aging Population 

in the United States, United States of America 2012, s. 12.
 5 Wzrost populacji osadzonych seniorów odnotowano zarówno 

w liczbach bezwzględnych (w Niemczech między 1992 a 2006 r. 
wzrost ponad trzykrotny, a w Polsce latach 1999–2012 pięcio-
krotny; na dzień 31 grudnia 2016 r. było to 3036 osób, a na dzień 
12 października 2018 r. – 3052 osoby), jak i w udziale procento-
wym względem ogólnej liczby osadzonych (w podanym okresie 
w Niemczech z 1,51% do 3,12%, a w Polsce z 0,34% w 1999 r. 
do 1,25% w 2012 r. i 4,3% na koniec 2016 r.). K. Laubenthal, 
Alterskriminalität und Altenstrafvollzug (w:) H. Schneider i in. 
(Hrsg.) Festschrift für Manfred Seebode zum 70 Geburtstag am 
15.9.2009, Berlin 2008, s. 500; A. Nawój-Śleszyński, Problemy 
indywidualizacji wykonania kary pozbawienia wolności wobec 
więźniów w wieku senioralnym, „Przegląd Więziennictwa 
Polskiego” 2014, nr 84, s. 107; dane uzyskane z Centralnego 
Zarządu Służby Więziennej w ramach dostępu do informacji 
publicznej, według stanu na dzień 12 października 2018 r. Por. 
też: Z. Psick i in., Older and Incarcerated. Policy Implications 
of Aging Prison Populations, „International Journal of Prisoner 
Health” 2017, t. 13, nr 1, s. 60.

 6 S. Grzesiak, Praca penitencjarna z więźniami seniorami, 
Wrocław 2013; A. Nawój-Śleszyński, Problemy…, dz. cyt.; 

przeprowadzone m.in. w 2016 r. przez Biuro Rzecznika 
Praw Obywatelskich7. Z uwagi na ograniczenie analiz 
do osób pozbawionych wolności dają one jednak tylko 
częściowy obraz tej populacji8. Z badań przeprowa-
dzonych w innych krajach wynika przy tym, że osoby 
starsze skazywane są głównie za przestępstwa mniej-
szej wagi na kary nieizolacyjne lub unikają skazania 
z uwagi na niewykrycie czynu. Z tego powodu zasadne 
staje się naświetlenie zjawiska przestępczości osób 
starszych także w odniesieniu do osób nieosadzonych 
w zakładach karnych, przy uwzględnieniu wyników 
badań przeprowadzonych w tym zakresie za granicą. 
Jednocześnie jednak nie sposób pominąć problemów, 
jakie pojawiają się w związku z odbywaniem przez 
osoby starsze kar w zakładach karnych. Z uwagi na 
obszerny charakter zagadnienia w niniejszym opraco-
waniu wskazana problematyka zostanie tylko wstępnie 

A. Kalinowska, Wykonanie kary pozbawienia wolności wobec 
osób starszych w Polsce i wybranych państwach, Repozy-
torium Prac Magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, 
Warszawa 2015.

 7 Badania osób w przedziale wiekowym 75+ przeprowa-
dzono w 16 jednostkach podległych Okręgowemu Inspek-
toratowi Służby Więziennej w Katowicach w lutym 2013 r. 
D. de Michaelis, Wykonywanie tymczasowego aresztowania 
i kary pozbawienia wolności wobec osób w wieku senioralnym, 
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2017, s. 9–38, 
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Wykonywanie%20
tymczasowego%20aresztowania%20i%20kary%20pozba-
wienia%20wolno%C5%9Bci%20wobec%20os%C3%B3b%20
w%20wieku%20senioralnym.pdf (dostęp: 17.12.2018).

 8 S. Grzesiak, Praca…, dz. cyt., s. 59–79, sprawców tych okre-
śla jako: „osoby o najgorszej prognozie kryminologiczno-

-społecznej, głęboko zdemoralizowane, wyniszczono przez 
prowadzony styl życia i częstą intoksykację alkoholową”, co 
stoi w pewnej sprzeczności z jednoczesnym wskazaniem, że są 
to najczęściej osoby niekarane w przeszłości (tenże wskazuje, 
że tylko 32% respondentów przebywało w izolacji więzien-
nej przed skończeniem 65 lat; tamże, s. 160). Popełniane 
przez nie przestępstwa to głównie: zabójstwo (art. 148 k.k.) 
i ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 k.k.), znęcanie się 
nad osobami bliskimi (art. 207 k.k.), przestępstwa seksualne 
na szkodę małoletnich (w tym kazirodztwo z art. 201 k.k.), 
a także przestępstwa przeciwko mieniu (rozdział XXXV 
k.k.). A. Nawój-Śleszyński, Problemy…, dz. cyt., s. 108–110; 
D. de Michaelis, Wykonywanie…, dz. cyt., s. 9.
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zarysowana; celem artykułu jest bowiem zwrócenie 
uwagi na problem i zaproszenie do dyskusji.

2. Pojęcie „osoba starsza”
W związku z wydłużaniem się średniego wieku 

dożywalności oraz poprawą stanu zdrowia osób w star-
szym wieku pojawiła się potrzeba dookreślenia, od 
jakiego wieku można uznać daną osobę za starszą. 
Mając na uwadze, że proces starzenia dotyczy zarówno 
przemian biologicznych, psychologicznych, jak i spo-
łecznych, instytucje zajmujące się tym problemem 
przyjęły, że etap starzenia się powiązany jest z wej-
ściem w nowy etap życia, po zakończeniu aktywno-
ści zawodowej, co zwykle następuje około 60. lub 65. 
roku życia9. Mając natomiast na uwadze przyspiesze-

nie starzenia się organizmu u osób przebywających 
w zakładach karnych, proponuje się, by w odniesieniu 
do tej populacji jako miarodajne kryterium wieku, 
od którego rozpoczyna się proces starzenia, przyjąć 
przekroczenie 50. lub 55. roku życia10. Z kolei w odnie-

 9 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżnia katego-
rie osób: starzejących się (50–60 lat), starszych (61–75 lat), 
starych (76–90 lat), bardzo starych (91–100 lat) i długo-
wiecznych (powyżej 100 lat). T. Berger, Ältere Patienten im 
Maßregelvollzug. Spezifische Bedürfnisse im Lebensraum der 
Institution, „Forensische Psychiatrie und Psychotherapie” 
2018, nr 2, s. 148; Ch. Laue, Strukturen der Alterskrimina-
lität, „Forensische Psychiatrie Psychologie Kriminologie” 
2009, nr 3, s. 180. W Polsce wyróżnia się nastomiast: wiek 
podeszły (65–75 lat), wiek starczy (75–90 lat) i wiek sędziwy 
(powyżej 90 lat). K. Wiśniewska-Roszkowska, Gerontologia 
dla pracowników socjalnych, Warszawa 1982, s. 10.

10 Za przyczyny przyspieszonego starzenia się osób przebywa-
jących w zakładach karnych przyjmuje się: okoliczność, iż do 
zakładów karnych trafiają stosunkowo często osoby, których 
stan zdrowia jest gorszy z uwagi na przyjmowane uprzednio 

sieniu do grup etnicznych, u których zaobserwowano 
proces przyspieszonego starzenia się i związany z tym 
krótszy szacowany wiek dożywalności (np. u rdzennej 
ludności Australii), tę granicę proponuje się obniżyć 
nawet do 45. roku życia11. Zasadniczo, dla potrzeb 
prowadzonych statystyk, przyjmuje się jednak, że 
osoba starsza to osoba, która przekroczyła 60. (nie-
kiedy 65.) rok życia.

3. Specyfika przestępstw popełnianych 
przez osoby starsze

Pomimo znacznej heterogeniczności grupy osób 
starszych, z uwagi na różny stan zdrowia i aktywność 
społeczną, podejmowane są próby wyjaśnienia, co skła-
nia te osoby do naruszania prawa. Obserwując staty-

styki dotyczące skazań, jak również prowadząc badania 
dotyczące ciemnej liczby przestępstw w kategorii wie-
kowej 60+, dostrzeżono pewne prawidłowości. Osoby 
starsze popełniają zwykle, z uwagi na postępujące 
z wiekiem ogólne osłabienie organizmu, przestępstwa 
bez użycia przemocy, zagrożone przeciętnie niższym 
ustawowym wymiarem kary. Skłoniło to badaczy do 
określenia przestępczości, której sprawcami są osoby 
starsze, jako „przestępczości wynikającej ze słabości” 

środki odurzające lub ogólny brak dbałości o zdrowie; oraz 
warunki, w jakich osoby te przebywają w zakładach karnych 
(na które składają się: stres, choroby, przeludnienie, przypadki 
naruszenia nietykalności przez współosadzonych). A. Iftene, 
The Pains of Incarceration. Aging, Rights, and Policy in Federal 
Penitentiaries, „Canadian Journal of Criminology and Cri-
minal Justice” 2017, t. 59, nr 1, s. 65; D. Long, Aging Effects of 
Incarceration, University of California, San Francisco 2017, 
s. 8 i n.; Z. Psick i in., Older and Incarcerated…, dz. cyt., s. 57.

11 Ch. Trotter, S. Maidawi, Older Prisoners. Challenges for 
Inmates and Prison Management, „Australian & New Zea-
land Journal of Criminology” 2015, t. 48, nr 2, s. 200–201.

Szczególny etap starzenia się następuje 
po zakończeniu aktywności zawodowej, 
a więc około 60 lub 65 roku życia.
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(Kriminalität der Schwäche)12. Postawiono w związku 
z tym tezę, że agresja przyjmująca u młodszych osób 
formę przemocy fizycznej w starszym wieku prze-
kształca się w agresję werbalną (znieważenie) lub 
inną, która nie wymaga podejmowania zwiększonego 
wysiłku fizycznego (jak uszkodzenie mienia przez 
zarysowanie cudzego pojazdu ostrym przedmiotem 
czy podpalenie). Przestępstwa wymagające użycia siły 
fizycznej (kradzież z włamaniem, zgwałcenie) zastę-
powane są ich odpowiednikami, które nie wymagają 
użycia takiej siły (kradzież sklepowa, paserstwo) lub 
skierowanymi przeciwko osobom bezbronnym (sek-
sualne wykorzystywanie dzieci)13. Teza ta w znacznym 
stopniu uzyskała potwierdzenie w statystykach oraz 
badaniach tzw. ciemnej liczby przestępstw popełnia-
nych przez osoby starsze14, stając się podstawą wyjaś-

12 Ch. Laue, Strukturen…, dz. cyt., s. 186–187.
13 Tamże, s. 181. Choć podkreśla się, że przestępstwa seksualne 

popełniane przez osoby starsze na szkodę dzieci mają głównie 
charakter werbalny lub ekshibicjonistyczny, rzadziej związany 
z kontaktem fizycznym (K. Laubenthal, Alterskriminalität…, 
dz. cyt., s. 504). Z drugiej strony wskazuje się, że za niepra-
widłowym ukierunkowaniem popędu seksualnego mogą 
stać przemiany w mózgu powodujące ograniczenie kontroli 
nad swoim zachowaniem. H.J. Kerner, Alterskriminalität 
in Deutschland. Befunde und Probleme zu Strafverfolgung, 
Aburteilung, Strafvollstreckung und Strafvollzug, styczeń 2005, 
s. 14, https://www.researchgate.net/publication/309423178 
(dostęp: 17.12.2018).

14 Osoby starsze relatywnie częściej (procent przestępstw jest 
wyższy niż udział osób starszych w ogólnej liczbie sprawców 
przestępstw) popełniają przestępstwa: kradzieży (głównie 
sklepowej), przywłaszczenia, podpalenia i znieważenia; 
stosunkowo często osoby te popełniają oszustwa (m.in. 
w interesie osób najbliższych), przestępstwo (głównie nie-
umyślnego) podpalenia, przestępstwa przeciwko środowi-
sku (zanieczyszczenie wody, niewłaściwe obchodzenie się 
z odpadami) oraz związane z nielegalnym posiadaniem 
broni i materiałów wybuchowych. Dość rzadko natomiast 
dopuszczają się paserstwa. F. Kunz, Kriminalität… (2014), dz. 
cyt., s. 21–22; P. Geissler, Alterskriminalität, Tatverdächtige, 
Verurteilte und Inhaftierte ab dem 60. Lebensjahr in Öster-
reich, Wien 2013, s. 72–117; Ch. Laue, Strukturen…, dz. cyt., 
s. 183–186; H. Göppinger, M. Bock, A. Böhm, Kriminolo-
gie, München 1997, s. 517–521; U. Eisenberg, Kriminologie, 
München 2000, s. 747–748; M. Brogden, P. Nijhar,The Eldery 

nienia, dlaczego seniorom popełniającym przestępstwa 
wymierzane są stosunkowo łagodne kary. Początkowe 
przypuszczenie badaczy, że jest to wynik współczucia 
lub wyrozumiałości pokrzywdzonych, którzy rzadziej 
zgłaszają tego rodzaju przestępstwa organom ścigania, 
lub samych organów ścigania i wymiaru sprawiedli-
wości, które – z tych samych przyczyn – skłonne są 
rezygnować ze ścigania i surowego karania sprawców 
na rzecz stosowania instrumentów o mniej sformalizo-
wanym charakterze (diversion)15, nie zostało potwier-
dzone w badaniach kryminologicznych. Ustalono, 
że łagodniejszy wymiar kary wobec osób starszych 
jest pochodną charakteru popełnianych przez nie 
przestępstw, a często nadto wynikiem ich uprzedniej 
niekaralności16.

Okoliczność stosunkowo częstej uprzedniej nieka-
ralności osób, które popełniają przestępstwa w wieku 
starszym17, uznano za swoisty fenomen i starano się 
wytłumaczyć poprzez utratę na tym etapie życia czyn-
ników powstrzymujących ich od naruszania prawa 
(jak: zaangażowanie w pracę i wychowanie potomstwa, 
poddawanie się stałej społecznej kontroli w związku 
z aktywnym życiem społecznym i zawodowym)18 
bądź przez postępujące ubożenie tej grupy wieko-

in the Criminal Justice Process II. Experience of Arrest and 
Detantion (w:) M. Brogden, P. Nijhar, Crime, Abuse and the 
Eldery, Cullompton 2000, s. 137.

15 Ch. Laue, Strukturen…, dz. cyt., s. 182; H. Göppinger, M. Bock, 
A. Böhm, Kriminologie…, dz. cyt., s. 517; G. Kaiser, Krimi-
nologie, Heidelberg 1996, s. 495.

16 F. Kunz, Kriminalität… (2014), dz. cyt., s. 26–27. Choć stwier-
dzono, że w orzecznictwie starszy wiek sprawcy bywa uzna-
wany za okoliczność: obciążającą (z uwagi na doświadczenie), 
łagodzącą (z uwagi na proces starzenia się), zwalniającą 
z odpowiedzialności (z uwagi na infantylizm) lub pozosta-
jącą bez wpływu na orzekanie. M. Brogden, P. Nijhar, The 
Elderly…, dz. cyt., s. 140.

17 Z badań S. Grzesiaka przeprowadzonych w 2012 r. na grupie 
178 mężczyzn powyżej 65. roku życia wynika, że 68% z nich 
rozpoczęło odbywanie kary pozbawienia wolności po ukoń-
czeniu 65. roku życia; S. Grzesiak, Praca penitencjarna…, 
dz. cyt., s. 160.

18 Udział takich osób w przestępstwach popełnianych przez 
osoby starsze wynosi, według różnych szacunków, nawet 
2/3 ogólnej liczby sprawców w tej kategorii wiekowej. Por. 
K. Laubenthal, Alterskriminalität…, dz. cyt., s. 505.
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wej19. Praktyczne wytłumaczenie tego stanu rzeczy 
upatruje się obecnie w instytucji zatarcia skazania, 
które – im szybciej następuje – tym bardziej utrud-
nia zidentyfikowanie faktu naruszenia prawa przez 
danego sprawcę w przeszłości20. Dostrzega się także, 
że przestępstwa popełniane w wieku starszym (kra-
dzieże sklepowe, przestępstwa drogowe czy przypadki 
znieważenia) często umożliwiają ujęcie sprawcy „na 
gorącym uczynku”. Oznacza to, że osoby takie mogły 
popełniać przestępstwa już wcześniej, ale w sposób 
bardziej złożony i, tym samym, trudniejszy do ujaw-
nienia21. Ostatecznie nie potwierdziła się zatem teza, 
że zakończenie kariery zawodowej powoduje wzrost 
skłonności do popełniania przestępstw. Przeciw-
nie, dostrzeżono, że seniorzy z czasem, zwłaszcza 
w związku z pogorszeniem się ich stanu zdrowia, 
w tym w wyniku chorobowych zmian osobowości, 
które mogą zmniejszać zdolność do przestrzegania 
norm społecznych, poddawani są wzmożonej społecz-
nej kontroli (przez umieszczanie ich w stacjonarnych 
zakładach opieki lub zwiększone zaangażowanie 
w opiekę członków rodziny), co pozbawia ich okazji 
do naruszania prawa22. Natomiast osoby, które już 
w młodszym wieku były skłonne do naruszania prawa, 
w wieku starszym mogą kontynulować popełnianie 
tych czynów zabronionych, które wykazują niewielki 
stopień skomplikowania (z uwagi na utratę sił wital-
nych powodowaną starzeniem się organizmu).

Zaobserwowane: dłuższy wiek dożywalności, więk-
sza dbałość o stan zdrowia i większa społeczna aktyw-

19 A. Schulz, Braucht Deutschland…, dz. cyt., s. 3.
20 F. Kunz, Kriminelles Verhalten und polizeiliche Registrie-

rung. Selbstberichte von Menschen im höheren Lebensalter, 
„Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie” 2011, nr 1, s. 61; 
F. Kunz, Kriminalität… (2014), dz. cyt., s. 171–172.

21 M. Sapouna, Adult-Onset Offending. A Neglected Reality? 
Findings From a Contemporary British General Population 
Cohort, „International Journal of Offender Therapy and 
Comparative Criminology” 2017, t. 61, nr 12, s. 1393–1394; 
F. Wiecko, Late-Onset Offending. Fact or Fiction, „Inter-
national Journal of Offender Therapy and Comparative 
Criminology” 2014, t. 58, nr 1, s. 111.

22 Ch. Laue, Strukturen…, dz. cyt., s. 182; F. Wiecko, Late 
Onset…, dz. cyt., s. 79–81; H. Göppinger, M. Bock, A. Böhm, 
Kriminologie…, dz. cyt., s. 522–523; G. Kaiser, Kriminologie…, 
dz. cyt., s. 493.

ność starszych kobiet względem starszych mężczyzn 
skłoniły badaczy do wysunięcia hipotezy, że w prze-
dziale wiekowym 60+, przynajmniej w starszych gru-
pach wiekowych, udział kobiet jako sprawców prze-
stępstw będzie istotnie wyższy niż udział mężczyzn. 
Statystyki i badania ciemnej liczby przestępstw nie 
potwierdziły tej tezy23. Zgodnie z niemieckimi danymi, 
podczas gdy liczba mężczyzn skazanych za przestęp-
stwa w przedziale wiekowym 60+ i 70+ stale wzrasta – 
i od 1980 r. do 2010 r. podwoiła się (10 552 mężczyzn 
w przedziale 60+ i 5061 mężczyzn w przedziale 70+ 
w 1980 r. oraz, odpowiednio, 21 729 i 9012 w 2010 r.), 
liczba skazanych kobiet utrzymuje się na zbliżonym 
poziomie (5084 kobiet w przedziale wiekowym 60+ 
i 2488 kobiet w przedziale 70+ w 1980 r. oraz, odpo-
wiednio, 5847 i 3009 w 2010 r.)24. Natomiast z polskich 

23 M. Hanslmaier, D. Baier, Registrierte Seniorenkriminalität 
(w:) F. Kunz, H.-J. Gertz, Straffälligkeit älterer Menschen. 
Interdisziplinäre Beiträge aus Forschung und Praxis, Hei-
delberg 2015, s. 10; Ch. Laue, Strukturen…, dz. cyt., s. 186; 
F. Kunz, Kriminalität… (2014), dz. cyt., s. 276.

24 H.J. Kerner, Alterskriminalität…, dz. cyt., s. 9. Z innych 
danych dotyczących osób podejrzanych w wieku 60+, odno-
szących się do lat 1995 i 2012, wynika, że w tym czasie liczba 
mężczyzn podejrzanych o popełnienie przestępstwa wzrosła 
o 57,9%, a podejrzanych kobiet – o zaledwie 8,2%. M. Hanslm-
aier, D. Baier, Registrierte Seniorenkriminalität…, dz. cyt., 
s. 10–11. Należy przy tym wskazać, że – jak wynika z nie-
mieckiego rocznika statystycznego (Statistisches Jahrbuch. 
Deutschland und Internationales 2018, s. 25–27) – liczba 
mieszkańców Niemiec w wieku 60+ (łącznie w RFN i NRD) 
w 1980 r. wynosiła 15 174 803 osoby, co stanowiło 19,35% 
ogółu mieszkańców, a w 2010 r. – 21 493 730 osób, co stano-
wiło 26,29% ogółu mieszkańców. Nie wyszczególniono, jaki 
był w tej kategorii wiekowej udział kobiet i mężczyzn. Jednak 
z podanych ogólnych informacji statystycznych wynika, że 
ogólny udział kobiet w populacji Niemiec jest nieco wyższy niż 
mężczyzn (ok. 50,7% do 49,3%) i różnica ta zaczyna istotnie 
wzrastać w przedziale wiekowym 60+. Na podstawie wska-
zanych danych nie sposób określić nasilenia przestępczości 
w poszczególnych przedziałach wiekowych dla każdej z płci. 
Można jednak ogólnie wskazać, że wzrost liczby mieszkań-
ców Niemiec w przedziale wiekowym 60+ (między 1980 r. 
a 2010 r. o 42%) miał dostrzegalne przełożenie na wzrost 
liczby skazanych mężczyzn w tym przedziale wiekowym 
(o 106%); podczas gdy wśród kobiet w tym samym przedziale 



36 FORUM PR AWNICZE | 2018 

artykuły

danych statystycznych w odniesieniu do osób osadzo-
nych w zakładach karnych25 wynika, iż udział kobiet 
w przedziale wiekowym 60+ jest faktycznie nieco 
wyższy niż w innych przedziałach wiekowych. Jest to 
jednak zmiana na tyle nieznaczna (wzrost z 3,5–4% do 
5%), że trudno jest mówić o feminizacji przestępczo-
ści w tym przedziale wiekowym. Podobnie badania 

ankietowe ciemnej liczby przestępstw, przeprowadzone 
w 2009 r. w południowej Badenii na próbie 1997 osób, 
które ukończyły 50. rok życia, wykazały, że prawdo-
podobieństwo popełnienia przestępstwa jest wyższe 
w przypadku mężczyzn niż w przypadku kobiet także 
w starszych grupach wiekowych26.

Powyższe dane uprawniają do sformułowania 
wniosku, zgodnie z którym osoby starsze, z uwagi 
na ogólne osłabienie organizmu, generalnie rzadziej 
popełniają przestępstwa z użyciem przemocy; zamiast 
tego dopuszczają się, zwykle spontanicznie, prze-

wiekowym dostrzec można stosunkowo nieznaczny wzrost 
liczby skazanych (o 15%), co oznacza w istocie spadek udziału 
skazanych kobiet w przedziale wiekowym 60+ (por. https://
www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/
StatistischesJahrbuch2018.pdf?__blob =publicationFile, 
dostęp: 20.03.2019).

25 Dane uzyskane z Centralnego Zarządu Służby Więziennej 
w ramach dostępu do informacji publicznej, według stanu 
na dzień 12 października 2018 r. 

26 F. Kunz, Kriminalität älterer Menschen. Ergebnisse einer 
postalischen Befragung, „Geriatrie Report” 2013, t. 8, nr 1, 
s. 10.

stępstw o niewielkiej wadze27. Poza tym brak jest cechy, 
która wyraźnie różnicowałaby tę kategorię sprawców 
od sprawców z młodszych przedziałów wiekowych, 
co wynika z dużej heterogeniczności grupy seniorów, 
nawet w obliczu obserwowanego w wielu krajach 
zjawiska ubożenia osób starszych28. Do kategorii 
60+ należą bowiem osoby o różnym stanie zdrowia, 

aktywności społecznej, stanie rodzinnym i stopniu 
zamożności. W tej sytuacji potrzeba wyróżnienia 
zjawiska przestępczości osób starszych uzasadniana 
jest jego specyfiką wynikającą z czynników zwią-
zanych ze starzeniem się, które mogą wpływać na 
skłonność do popełniania przestępstw, i szczególnymi 
potrzebami tych osób, które należy uwzględniać na 
etapie wykonywania kary29. Nie stwierdzono nato-
miast potrzeby tworzenia dla kategorii wiekowej 60+ 
osobnych typów czynów zabronionych, okoliczności 
wpływających na zakres odpowiedzialności karnej 
czy szczególnych regulacji procesowych, wskazując, 
że wystarczą w tym zakresie, odpowiednio, indywi-

27 E. Fopp, Die Straftaten des alten Menschen, Bern 1969, s. 60.
28 P. Błędowski, Sytuacja materialna osób starszych (w:) 

M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty 
medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starze-
nia się ludzi w Polsce, Poznań 2012, s. 393–405; tenże, Sytuacja 
materialna seniorów (w:) P. Błędowski i in., Raport na temat 
sytuacji osób starszych w Polsce, Warszawa 2012, s. 67–84; 
A. Börsch-Supan, Eine Regel für die Rente, „Max Planck 
Forschung. Die Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Ge-
sellschaft” 2017, nr 2, s. 10–15.

29 A. Schulz, Braucht Deutschland…, dz. cyt., s. 3–4.

Potrzeba wyróżnienia zjawiska przestępczości osób 
starszych uzasadniana jest jego specyfiką, wynikającą 
z czynników związanych ze starzeniem się, które mogą 
wpływać na skłonność do popełniania przestępstw, 
i szczególnymi potrzebami tych osób, jakie należy 
uwzględniać na etapie wykonywania kary. 
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dualizacja wymiaru kary na ogólnych zasadach oraz 
ogólne reguły postępowania karnego30.

4. Przyczyny popełniania przestępstw 
przez osoby starsze

Pomimo stwierdzenia, że grupa osób starszych jest 
niehomogeniczna i nie ma jednej przyczyny popeł-
niania przez nią przestępstw, podejmuje się próby 
identyfikacji czynników, które mogą zwiększać praw-
dopodobieństwo naruszania prawa w przedziale wie-
kowym 60+, aby przyjąć w tym zakresie odpowiednią 
strategię prewencyjną.

Obecnie jedną z bardziej popularnych teorii określa-
jących, jakie czynniki kształtują prawdopodobieństwo 
popełnienia przestępstwa, którą próbuje się odnieść do 
grupy osób starszych, jest teoria samokontroli Micha-
ela R. Gottfredsona i Travisa Hirschiego, zgodnie 
z którą przyczyną popełniania przestępstw jest niska 
samokontrola stanowiąca wynik nieprawidłowości 
w procesie socjalizacji, realizowanym pod nadzorem 
rodziców i szkoły31. Niska samokontrola oznacza 
skłonność do podejmowania aktywności, która skut-
kuje natychmiastową gratyfikacją (w postaci przyjem-
ności lub rozładowania napięcia), przy jednoczesnych 
długookresowych negatywnych skutkach, które nie 
są brane pod uwagę przez sprawców tego rodzaju32. 
Im mniejsza samokontrola, tym łatwiej jest jednostce 
zinterpretować pojawiające się okoliczności jako okazję 
do popełnienia przestępstwa33. Wprawdzie z wiekiem 

30 H.J. Kerner, Alterskriminalität…, dz. cyt., s. 15; M. Brogden, 
P. Nijhar, The Elderly…, dz. cyt., s. 141.

31 M. Gottfredson, T. Hirschi, A General Theory of Crime, 
Stanford 1990, s. 97–100, 105–107.

32 Przestępstwo jest tu rozumiane nie jako naruszenie ustawy 
karnej, lecz jako czynnik, który powoduje natychmiastową 
korzyść przy jednoczesnej oddalonej w czasie i niepewnej 
nieprzyjemności związanej zwykle z pokrzywdzeniem ofiary. 
M. Gottfredson, T. Hirschi, A General Theory…, dz. cyt., 
s. 89–90.

33 H. Hirtenlehner, F. Kunz, Can Self-Control Theory Explain 
Offending in Late Adulthood? Evidence from Germany, „Jour-
nal of Criminal Justice” 2017, nr 48, s. 38–39; H. Hirtenlehner, 
D. Baier, Self-Control and Offending in Late Adulthood. Inves-
tigating Self-Control’s Interaction with Opportunities and 
Criminal Associations in Advanced Age, „Journal of Criminal 
Justice”, s. 2–3, https://www.journals.elsevier.com/journal-

maleje liczba okoliczności sprzyjających popełnieniu 
przestępstwa oraz sił do tego potrzebnych; wzrasta 
również samokontrola jednostki, osiągając najwyższy 
poziom w okolicy 50.–60. roku życia. Jednak od około 
70. roku życia samokontrola zaczyna się zmniejszać, co 
powodowane jest ogólnym starzeniem się organizmu34, 
a jednocześnie mobilność umożliwiająca konfronto-
wanie się z okazjami do popełnienia przestępstwa 
(nadarzającymi się, jak i wyszukiwanymi lub kreowa-
nymi przez sprawcę) nie musi być jeszcze poważnie 
ograniczona35. Nie oznacza to wprawdzie, że osoby 
w wieku 70+ są generalnie bardziej skłonne do popeł-
niania przestępstw (przeczy temu chociażby krzywa 
wieku). Ograniczoną samokontrolę – na co wskazuje 
się, uzupełniając teorię Gottfredsona i Hirschiego – 
równoważyć mogą przekonania moralne36 oraz śro-
dowisko, w którym sprawca funkcjonuje37 i na którego 
akceptacji mu zależy38 – a te czynniki w ograniczo-
nym stopniu zmieniają się w czasie. Poza tym aktyw-

of-criminal-justice/recent-articles, dostępne od 13.9.2018 
(dostęp: 17.12.2018).

34 H. Hirtenlehner, D. Baier, Self-Control…, dz. cyt., s. 2–3.
35 H. Hirtenlehner, F. Kunz, Can Self-Control Theory…, dz. cyt., 

s. 42–44.
36 W literaturze przyjęto, że moralność wpływa na postrzeganie, 

a samokontrola na wybór; osoba o silnych przekonaniach 
moralnych nie postrzega popełnienia przestępstwa jako real-
nej alternatywy dla swojego zachowania; tym samym nie ma 
już potrzeby odwoływania się do samokontroli. Por. F. Kunz, 
H. Hirtenlehner, The Interaction Between Self-Control and 
Morality in Crimecausation Among Older Adults, „European 
Journal of Criminology” 2013, t. 13, nr 3, s. 397, 402–405. 
Stąd sekularyzacja i indywidualizacja społeczeństwa bywają 
postrzegane jako czynniki sprzyjające większej tolerancji dla 
zachowań sprzecznych z prawem. Por. F. Kunz, Kriminelles 
Verhalten…, dz. cyt., s. 58; H. Hirtenlehner, F. Kunz, Can 
Self-Control Theory…, dz. cyt., s. 45.

37 Zgodnie z social lerning theory można nauczyć się popeł-
niania przestępstw, obcując z podmiotami, które skłonne 
są naruszać prawo lub akceptować, a nawet pochwalać taki 
stan rzeczy. S. Schulz, Beyond Self-Control. Analysis and 
Critique of Gottfredson & Hirschi’s General Theory of Crime 
(1990), Berlin 2006, s. 239.

38 T. Hirschi, Self-Control and Crime (w:) R.F. Baumeiste, 
K.D. Vohs (eds.), Handbook of Self-Regulation. Research, 
Theory, and Applications, New York 2004, s. 543; S. Wolfe, 
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ność osób starszych, związana z przebywaniem poza 
domem, ma odmienny charakter (spotkania towarzy-
skie w miejscach zamieszkania, bez udziału alkoholu) 
niż podobna aktywność osób młodszych (spotka-
nia w miejscach publicznych, z udziałem alkoholu) – 
i w związku z tym niekoniecznie musi sprzyjać popeł-
nieniu przestępstwa. Z tej perspektywy istotne staje się 
zatem ponownie: istnienie zmotywowanego sprawcy 

o niskiej samokontroli39. Z drugiej strony niewątpliwie 
także czynniki organiczne, na które wpływ może mieć 
np. nadużywanie środków odurzających w przeszło-
ści40, mogą stanowić jedną z przyczyn powstawania 
trudności z rozumieniem i dostosowywaniem się do 
norm społecznych w starszym wieku41, skutkującą 
bagatelizowaniem przez osoby starsze dokonywanych 
przez nie naruszeń prawa (kradzieży sklepowych, pro-
wadzenia pojazdu pod wypływem alkoholu czy drob-
nych oszustw podatkowych)42. W tym stanie rzeczy 
zasadnie można przyjąć, że nie sposób jest wyjaśnić 
przyczyn popełniania przestępstw przez osoby starsze 
za pomocą teorii opartej na tylko jednej zmiennej (jak 
stopień samokontroli u Gottfredsona i Hirschiego)43.

Próbując określić czynniki, które mają wpływ na 
popełnianie przestępstw przez osoby starsze, przepro-
wadzono także badania empiryczne. Wspomniane już 

Crime in Late Life, Arizona State University 2012, s. 14, 
152–161, 167.

39 S. Wolfe, Crime…, dz. cyt., s. 176–178.
40 F. Wiecko, Late Onset…, dz. cyt., s. 79–81.
41 W Polsce u osób starszych trafiających do zakładów karnych 

zdiagnozowano: depresję, organiczne uszkodzenie central-
nego układu nerwowego, zespół uzależnienia od alkoholu, 
ociężałość umysłową i osobowość dysocjalną. A. Nawój-

-Śleszyński, Problemy…, dz. cyt., s. 108–110.
42 M. Brogden, P. Nijhar, The Elderly…, dz. cyt., s. 130.
43 S. Schulz, Beyond Self-Control…, dz. cyt., s. 191–219.

badania ankietowe przeprowadzone w 2009 r. w połu-
dniowych Niemczech na próbie 1997 osób starszych 
potwierdziły wpływ na fakt popełniania przestępstw 
przez seniorów takich czynników, jak: przynależność 
do płci, społeczne mechanizmy uczenia się (i związana 
z tym oczekiwana negatywna ocena faktu naruszenia 
prawa oraz popularność sprawcy), a także anomia 
i oceny moralne. Wpływu takiego nie potwierdzono 

natomiast w odniesieniu do: światopoglądu, zakresu 
samokontroli, własnego doświadczenia jako ofiary 
przestępstwa, skłonności do przestrzegania prawa, 
statusu społecznego i średnich dochodów sprawcy44.

Mając na uwadze wyniki przeprowadzanych badań 
i analiz, do czynników wywierających największy 
wpływ na popełnianie przestępstw przez osoby starsze 
zalicza się obecnie najczęściej: obniżony, w wyniku 
starczych zmian osobowości, krytycyzm i wiążącą 
się z tym obojętność w odniesieniu do konieczności 
przestrzegania norm prawnych, związane z wiekiem 
ograniczenia sprawności sensomotorycznej i zmniej-
szoną tolerancję na negatywne działanie alkoholu 
(zwłaszcza w połączeniu z przyjmowanymi lekami), 
charakterystyczne dla nieumyślnych przestępstw 
w ruchu drogowym45, a także niewłaściwe społeczne 
zintegrowanie, skutkujące poczuciem wykluczenia 
i potrzebą znalezienia sobie zajęcia pozwalającego 
na ponowne określenie swojego miejsca w społeczeń-
stwie46. Czynniki te przemawiają za uznaniem, że 

44 F. Kunz, Kriminelles Verhalten…, dz. cyt., s. 60–61.
45 K. Laubenthal, Alterskriminalität…, dz. cyt., s. 505; H.J. Schne-

ider, Alterskriminalität (w:) H.J. Schneider (Hrsg.), Die Psy-
chologie des 20. Jahrhundertes, t. 14: Auswirkungen auf die 
Kriminologie. Delinquenz und Gesellschaft, Zürich 1981, 
s. 530; F. Kunz, Kriminelles Verhalten…, dz. cyt., s. 60.

46 H.J. Schneider, Alterskriminalität…, dz. cyt., s. 534–535.

Nie sposób jest wyjaśnić przyczyn popełniania 
przestępstw przez osoby starsze za pomocą 
teorii opartej na tylko jednej zmiennej. 
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Prewencja w odniesieniu do osób starszych 
powinna przyjąć formę ich społecznej 
integracji, przy uwzględnieniu zmian, jakie 
z wiekiem mogą zachodzić w organizmie.

prewencja w odniesieniu do osób starszych powinna 
przyjąć formę ich społecznej integracji, przy uwzględ-
nieniu zmian, jakie z wiekiem mogą zachodzić w orga-
nizmie47. W związku z tą ostatnią zmienną postuluje 
się np. częstsze przeprowadzanie kontroli drogowych 

w czasie, w którym mogą wystąpić u osób starszych 
problemy z prowadzeniem pojazdów (np. o zmierz-
chu, z uwagi na trudności z widzeniem), oraz uświa-
damianie im zagrożeń dla bezpieczeństwa (własnego, 
jak i innych osób), jakie mogą pojawiać się w wyniku 
starzenia się organizmu48.

5. Stosowanie kar izolacyjnych  
wobec osób starszych

Podnoszone w literaturze kwestie problemowe doty-
czące kar stosowanych wobec osób starszych ogniskują 
się głównie wokół kary pozbawienia wolności. Proces 
ubożenia osób starszych powoduje problemy ze sto-
sowaniem wobec nich kar pieniężnych, a narastające 
zwykle z wiekiem problemy zdrowotne utrudniają 
tym osobom świadczenie nieodpłatnej kontrolowa-
nej pracy na cele społeczne. W tej sytuacji jedynym 
rozwiązaniem w przypadku skazania osoby starszej 
może okazać się orzeczenie kary pozbawienia wolności 

47 W polskiej literaturze za czynnik taki uważa się także niemoż-
ność zaspokojenia potrzeb dotyczących poziomu życia, do 
którego osoba starsza była przyzwyczajona przed przejściem 
na emeryturę, co może skłaniać do naruszania prawa w celu 
uzyskania dodatkowych środków pieniężnych (A. Kalinow-
ska, Wykonanie kary…, dz. cyt., s. 22–23); wydaje się jednak, 
że czynnik ten skłania do popełnienia przestępstwa osoby 
w każdym wieku.

48 F. Kunz, Kriminalität… (2014), dz. cyt., s. 293–294.

(z zastosowaniem elektronicznego monitoringu, jeśli 
jest to w danym przypadku możliwe49). Z dostęp-
nych danych dotyczących starszych osób osadzonych 
w zakładach karnych wynika jednak, że przebywający 
tam seniorzy to raczej osoby, które zestarzały się pod-

czas wykonywania kary lub powróciły tam w wyniku 
recydywy, a nie takie, które trafiły do zakładów kar-
nych po raz pierwszy w starszym wieku50.

Niezależnie od przyczyn, jakie przemawiały za 
zastosowaniem wobec osób starszych kary pozbawie-
nia wolności, z jej wykonywaniem – zwłaszcza gdy 
ma ona charakter długoterminowy – wiąże się szereg 
problemów mogących skutkować zarzutem narusze-
nia art. 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
dotyczącego zakazu tortur i nieludzkiego traktowa-
nia. Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził 
wprawdzie, że żadna z regulacji Konwencji nie zabra-
nia pozbawienia wolności po ukończeniu określonego 
wieku51. Jednocześnie jednak zaznaczył, że skazany 

49 Który wymaga jednak m.in. ustalonego planu dnia z regu-
larnym pobytem poza domem. Por. P. Geissler, Alterskrimi-
nalität…, dz. cyt., s. 179–182.

50 P. Geissler, Alterskriminalität…, dz. cyt., s. 147. Podobny 
obraz wyłania się z badań przeprowadzonych przez Biuro 
RPO w 2017 r., choć na stosunkowo niewielkiej próbie 48 
osób w wieku 75+. Recydywiści penitencjarni stanowili 1/3 
badanej grupy osadzonych. Z pozostałych 32 osób odby-
wających karę po raz pierwszy aż 21 osób odbywało karę 
w zakładzie karnym typu zamkniętego; ponadto z grupy 
48 osadzonych aż 26 osób dopuściło się (zwykle najpoważ-
niejszych) przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. D. de 
Michaelis, Wykonywanie…, dz. cyt., s. 11–12.

51 Wyrok ETPC z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie Priebke 
przeciwko Włochom, skarga nr 48799/99; wyrok ETPC z 
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Skazany powinien mieć możliwość starania 
się o przedterminowe zwolnienie, a kara 
powinna być wykonywana jedynie tak długo, 
jak długo jest to uzasadnione stawianymi jej 
celami, i w warunkach, które uwzględniają stan 
zdrowia osadzonego. W przeciwnym wypadku 
zachodzi naruszenie art. 3 EKPCz z uwagi na 
niewspółmierność dolegliwości stosowanej kary 
do potrzeb związanych z jej stosowaniem.

powinien mieć możliwość starania się o przedtermi-
nowe zwolnienie, a kara powinna być wykonywana 
jedynie tak długo, jak długo jest to uzasadnione sta-
wianymi jej celami, i w warunkach, które uwzględniają 
stan zdrowia osadzonego. W przeciwnym wypadku 

zachodzi naruszenie art. 3 EKPCz z uwagi na niewspół-
mierność dolegliwości stosowanej kary do potrzeb 
związanych z jej stosowaniem52. Na problem szcze-
gólnej sytuacji osób starszych pozbawionych wol-
ności zwrócono uwagę także w rekomendacji CM/
Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw człon-
kowskich Rady Europy w sprawie promocji praw osób 
starszych z 19 lutego 2014 r.53. W pkt 52 i 53 załącz-

dnia 29 maja 2001 r. w sprawie Sawoniuk przeciwko Zjed-
noczonemu Królestwu, skarga nr 63716/00; wyrok ETPC 
z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie Papon przeciwko Francji, 
skarga nr 54210/00.

52 Por. Vinter et al. v. United Kingdom (wyrok z 9.07.2007, skarga 
nr 66069/09, 130/10 i 3896/10); Khamatokhu and Aksenchik 
v. Russia (wyrok z 24.01.2017, skarga nr 60367/08 i 961/11). 
Szerzej na ten temat: A. Khechumyan, Imprisonment of the 
Eldery and Death in Custody. The Right to Review, New York 
2018, s. 71–87.

53 https://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/bip/prawa_czlo-
wieka/zalecenia/rekomendacja-km-cm_rec_2014_2-w-

nika do tej rekomendacji zaznaczono, że: „minimalny 
poziom dotkliwości uznawany za nieludzkie i poni-
żające traktowanie zależy od kilku czynników, w tym 
wieku i stanu zdrowia zatrzymanego”. Z uwagi na 
to zasadniczo „powinno się wziąć pod uwagę inne 

możliwości niż pozbawienie wolności osób starszych”. 
Jeżeli jednak już dojdzie do pozbawienia wolności 
osoby starszej, należy jej zapewnić regularne badania, 
leki i opiekę w zakresie zdrowia psychicznego. Pań-
stwa członkowskie „powinny zapewnić pozbawionym 
wolności osobom starszym warunki odpowiednie do 
ich wieku, w tym odpowiedni dostęp do infrastruk-
tury sanitarnej, sportowej, edukacyjnej, szkoleniowej, 
umożliwiającej spędzanie wolnego czasu. Państwa 
członkowskie powinny zapewnić osobie starszej rein-
tegrację społeczną po jej zwolnieniu”.

Mając na uwadze powyższe wskazania, w przypadku 
osób starszych podkreśla się szczególny prewencyjny 
charakter kary izolacyjnej. Pogarszający się z wiekiem 
stan zdrowia i bliskość śmierci sprawiają, że kara 
tego rodzaju odczuwana jest przez osoby starsze jako 
dużo bardziej dolegliwa niż przypadku młodszych 

-sprawie-promocji-praw-osob-starszych-pol.docx (dostęp: 
17.12.2018).
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sprawców54. Zwiększona dolegliwość kary może w tej 
sytuacji przemawiać za jej krótszym wymiarem lub 
krótszym czasem jej wykonywania55. Ponadto przepro-
wadzone w Stanach Zjednoczonych badania (których 
wyniki opublikowano w latach 2010–2011) wykazały, 
że w przedziale wiekowym 55+ odsetek recydywy jest 
bardzo niski (3–6%) i wraz ze wzrostem wieku zbliża 
się do 0%; osoby starsze stosunkowo rzadko naruszają 
też zasady warunkowego zwolnienia56. W związku 
z tym zwrócono uwagę na to, że pozbawienie wolno-
ści osób, które już w czasie odbywania kary nie stano-
wią zwykle żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa, 

z uwagi na spowodowaną przez wiek niedołężność, 
i z tych samych względów nie mogą być podmiotem 
efektywnych oddziaływań resocjalizacyjnych, może 
naruszać prawo do kary sprawiedliwej, rozumianej 
jako kara współmierna do wagi czynu i zagrożenia 
ze strony sprawcy57.

Kolejnym argumentem przemawiającym za skra-
caniem kar izolacyjnych stosowanych wobec osób 
starszych są stosunkowo wysokie koszty ich osadze-
nia. Są one generowane nie tylko przez koszty usług 
medycznych i lekarstw stosowanych na konkretne 

54 A. Khechumyan, Imprisonment…, dz. cyt., s. 96–102; T. Berger, 
Ältere Patienten…, dz. cyt., s. 140–142.

55 A. Schulz, Braucht Deutschland…, dz. cyt., s. 4.
56 Human Rights Watch, dz. cyt., s. 82.
57 Human Rights Watch, dz. cyt., s. 10, 87–95.

choroby (jak cukrzyca, choroby układu krążenia)58, 
wykazujące tendencję do kumulowania się z wie-
kiem (wielochorobowość)59, ale także przez koniecz-
ność dostosowania zakładów karnych do warunków 
odbywania w nich kar przez osoby mające problemy 
z poruszaniem się, które nawarstwiają się w procesie 
starzenia i utrudniają wstawanie z łóżek, korzystanie 
ze schodów, pryszniców czy pokonywanie większych 
odległości60. Leczenie tych osób i zapewnianie im 
środków przeciwbólowych wymaga nadto wzmożonej 
kontroli, gdyż udostępniane środki mogą zostać prze-
jęte przez współosadzonych celem wprowadzenia ich 

do nielegalnego obrotu na terenie zakładu karnego61. 
Stan zdrowia osób starszych generuje też potrzebę 
zaopatrzenia ich w specjalne przybory ortopedyczne 

58 Szacowany w 2003 r. na 70 tys. dolarów rocznie na osobę, 
która ukończyła 70. rok życia; przy tym – zgodnie z danymi 
Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych – 
koszt opieki medycznej świadczonej starszym osadzonym 
jest 5-krotnie, a koszt leków 14-krotnie wyższy niż w przy-
padku młodszych osadzonych. M. Novisky, Avoiding the 
Runaround. The Link Between Cultural Health Capital and 
Health Management Among Older Prisoners, „Criminology” 
2018, t. 56, nr 4, s. 644–645.

59 D. Long, Aging effects…, dz. cyt., s. 644.
60 A. Iftene, The Pains…, dz. cyt., s. 68–73; A. Kalinowska, 

Wykonanie kary…, dz. cyt., s. 57–58.
61 A. Iftene, The Pains…, dz. cyt., s. 73; Ch. Trotter, S. Maidawi, 

Older Prisoners…, dz. cyt., s. 203.

Pozbawienie wolności osób, które już w czasie 
odbywania kary nie stanowią zwykle żadnego 
zagrożenia dla bezpieczeństwa, z uwagi na 
spowodowaną przez wiek niedołężność, i z tych 
samych względów nie mogą być podmiotem 
efektywnych oddziaływań resocjalizacyjnych, 
może naruszać prawo do kary sprawiedliwej.
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(kule, chodziki), które także mogą być im odebrane 
przez młodszych współosadzonych i użyte do ataku 
na funkcjonariuszy Służby Więziennej; a poręcze 
mające takim osobom ułatwiać poruszanie się, mogą 
być wykorzystane przez inne osoby do prób samobój-
czych62. Z drugiej strony brak uwzględnienia szczegól-
nych potrzeb, jakie wykazują niektóre grupy osadzo-
nych (w tym seniorzy), naraża państwo na wspomnianą 
już odpowiedzialność za naruszenie praw człowieka63.

Zwiększona dotkliwość kary izolacyjnej dla osoby 
starszej, niewielkie zagrożenie dla społeczeństwa, 
jakie osoba taka stanowi, oraz wysoki koszt opieki 
świadczonej jej w zakładzie karnym, mogą stanowić 
argument za szerokim stosowaniem wobec senio-
rów przedterminowego zwolnienia z uwagi na stan 
zdrowia, określanego w Stanach Zjednoczonych jako 
compassionate release64. Na przeszkodzie stosowaniu 
takiego rozwiązania stoją jednak często wymogi for-
malne. Regulacje obowiązujące w Polsce (art. 77 k.k.) 
nie zaliczają podeszłego wieku ani złego stanu zdrowia 
skazanego do przesłanek przedterminowego zwolnie-
nia. Z uwagi na rosnący standard usług medycznych 
i poprawę ich dostępności w zakładach karnych (gdzie 
znajdują się nawet oddziały szpitalne) stosunkowo 
rzadko zdarza się też przerywanie odbywania kary 
ze względów zdrowotnych65 – w efekcie wnioskowa-

62 Ch. Trotter, S. Maidawi, Older Prisoners…, dz. cyt., s. 215.
63 Z. Psick i  in., Older and Incarcerated…, dz. cyt., s. 58. 

Do praktyki umieszczania osób niepełnosprawnych na 
oddziałach, na których mogą się one poruszać jedynie za 
pomocą osób trzecich, odniósł się Europejski Trybunał Praw 
Człowieka m.in. wyroku ETPC z dnia 24 października 2006 r. 
w sprawie Vincent przeciwko Francji, skarga nr 6253/03 – 
osadzony z porażeniem dwukończynowym nie mógł 
swobodnie poruszać się po zakładzie karnym na wózku 
inwalidzkim – w wyroku ETPC z dnia 10 stycznia 2012 r. 
w sprawie Arutyunyan przeciwko Rosji, skarga nr 48977/09 – 
osadzony poruszający się na wózku inwalidzkim został 
umieszczony na 4. piętrze w budynku bez windy, podczas gdy 
punkt pomocy medycznej, z którego zmuszony był codziennie 
korzystać, znajdował się na parterze), wskazując, że stanowi 
to przejaw poniżającego i nieludzkiego traktowania.

64 L. Edwards, The Benefits of Marriage on the Health of Men 
Ageing in Prison, Oklahoma State University 2013, s. 2; Z. Psick 
i in., Older and Incarcerated…, dz. cyt., s. 59.

65 K. Laubenthal, Alterskriminalität…, dz. cyt., s. 507.

nie o przerwę w odbywaniu kary w przypadku osób 
starszych dotyczy głównie skazanych w stanie ter-
minalnym, którym administracja zakładu karnego, 
m.in. ze względów humanitarnych, chce umożliwić 
śmierć na wolności66.

Osobnym problemem związanym z warunkowym 
przedterminowym zwolnieniem jest wymóg odby-
cia uprzednio co najmniej połowy orzeczonej kary 
pozbawienia wolności, a w przypadku kar surowszego 
rodzaju: 15 lat z kary 25 lat pozbawienia wolności i 25 
lat w przypadku dożywotniego pozbawienia wolności 
(art. 78 k.k.). Konfrontując problem kary dożywot-
niego pozbawienia wolności z zakazem nieludzkiego 
traktowania (art. 3 ETPCz), Europejski Trybunał Praw 
Człowieka stwierdził brak naruszenia tej regulacji, 
jeżeli sprawca ma szansę starać się o uznanie kary za 
wykonaną przed terminem – i to na powszechnych 
i przejrzystych zasadach (co wyklucza arbitralne ze 
swej istoty prawo łaski). Trybunał dostrzegł przy tym, 
że w wielu krajach taka możliwość pojawia się dopiero 
po 25 latach odbywania kary; jednak uznał to rozwią-
zanie za akceptowalne, jeżeli nie odbiera ono sprawcy 
faktycznie możliwości skorzystania z tej instytucji. 
Z tej perspektywy, mając na uwadze, że obecna średnia 
dożywalność w Polsce wynosi 74 lata u mężczyzn i 82 
lata u kobiet67, oraz okoliczność, że osoby pozbawione 
wolności starzeją się o około 10–15 lat szybciej68, należy 
przyjąć, że skazany na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności, który w momencie orzekania przekroczył 
60. rok życia, może być w istocie pozbawiony moż-
liwości skorzystania z instytucji przedterminowego 
zwolnienia69. Uwagi te należy odpowiednio odnieść 
do krótszych kar pozbawienia wolności, przy których 
wiek sprawcy pozostaje w podobnej relacji do części 
kary koniecznej do odbycia, aby skazany mógł sta-
rać się o przedterminowe zwolnienie. Dodatkowym 
istotnym aspektem jest podkreślana przez Europejski 
Trybunał Praw Człowieka konieczność ciągłej weryfi-

66 D. de Michaelis, Wykonywanie…, dz. cyt., s. 34.
67 M. Waligórska i in., Główny Urząd Statystyczny – prognoza 

ludności na lata 2014–2050, Warszawa 2014, s. 78–79.
68 Por. przypis 11.
69 wyrok ETPC z dnia 9 lipca 2007 w sprawie Vinter et al. 

przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, skargi nr 66069/09, 
130/10 i 3896/10.
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kacji, przy uwzględnieniu szacowanego okresu doży-
walności sprawcy, czy wykonywana wobec sprawcy 
kara izolacyjna jest nadal uzasadniona względami 
prewencyjnymi i sprawiedliwościowymi70; jednak 
samo stwierdzenie, że kara pozbawienia wolności 
podczas jej wykonywania stała się niewspółmierna do 

stawianych przed nią potrzeb, nie stanowi na gruncie 
polskiego prawa podstawy do uznania jej za wykonaną. 
W związku z tym formułuje się w polskiej literaturze 
propozycję przywrócenia istniejącego już w polskim 
prawie (w latach 1988–1998) rozwiązania, zgodnie 
z którym skazani po ukończeniu określonego wieku 
uzyskują prawo do ubiegania się o warunkowe przed-
terminowe zwolnienie po odbyciu krótszej części kary 
niż pozostali osadzeni71.

W obecnym stanie prawnym, w który nie przewi-
dziano szczególnych rozwiązań dla starszych osadzo-
nych, zwraca się uwagę na możliwość wydzielenia 

70 Wyrok z ETPC z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie Kha-
matokhu and Aksenchik przeciwko Rosji, skargi nr 60367/08 
i 961/11.

71 Rozwiązanie to przewidywało, że kobiety po ukończeniu 
60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogli ubiegać się 
o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 1/3 orze-
czonej kary (szerzej: A. Nawój-Śleszyński, Problemy…, dz. cyt., 
s. 114); choć z uwagi na różnicę w wieku dożywalności kobiet 
i mężczyzn wskazane różnicowanie wieku uzyskania ww. 
uprawnienia (na niekorzyść mężczyzn) nie wydaje się już 
obecnie uzasadnione.

w ramach zakładów karnych oddziałów, na których 
przebywaliby jedynie starsi osadzeni – na wzór roz-
wiązań stosowanych w Niemczech72, Szwajcarii73, 
Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych74. 
Na zasadność ich tworzenia wskazują także sami 
osadzeni (choć dostrzegają też wady tego rozwiąza-

72 Pierwszy oddział 60+ powstał w 1970 r. w Singen (południowa 
Badenia). Obecnie takie oddziały funkcjonują m.in. w Korn-
haus i Schwalmstadt (Hesja), Bochum-Hövelhof i Detmold 
(Nadrenia Północna-Westfalia), Straubing (Bawaria), gdzie 
obowiązuje wydłużony czas odwiedzin i możliwość przeby-
wania na świeżym powietrzu, służba więzienna kształci się 
w zakresie opieki medycznej, organizuje się m.in. zajecia 
z tai-chi oraz kursy przygotowujące seniora do samodziel-
nego funkcjonowania po opuszczeniu zakładu karnego 
(kursy języka angielskiego, gotowania, odżywiania, rozwią-
zania konfliktów). P. Geissler, Alterskriminalität…, dz. cyt., 
s. 161–163.

73 Pierwszy oddział powstał w 2011 r. w Lenzburgu. B. Graber, 
E. Hotz, P. Holenstein, Senioren im Strafvollzug. Die Abtei-
lung „60plus” im Zentralgefängnis der Justizvollzugsanstalt 
Lenzburg, „Kriminalstatistik Schweiz” 2014, nr 12, s. 750–758; 
F. Galli, Einen altersgerechten Vollzugsplatz anbieten. Die 
Seniorenabteilung der JVA Lenzburg stellt sich den Heraus-
forderungen der Zeit, Info Bulletin 2016, nr 2, s. 1–6, https://
www.archiv1864.ch/ wp-content/uploads/2018/03/info_Bulle-
tin_02_2016_einen_altersgerechten_Vollzugsplatz_anbieten.
pdf (dostęp: 17.12.2018).

74 P. Geissler, Alterskriminalität…, dz. cyt., s. 164.

Formułuje się w polskiej literaturze propozycję 
przywrócenia istniejącego już w polskim prawie 
(w latach 1988–1998) rozwiązania, zgodnie 
z którym skazani po ukończeniu określonego wieku 
uzyskują prawo do ubiegania się o warunkowe 
przedterminowe zwolnienie po odbyciu 
krótszej części kary niż pozostali osadzeni. 
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nia, jak brak bodźców niezbędnych do zachowania 
sprawności umysłowej, które seniorzy otrzymują 
w kontakcie z młodszymi osadzonymi75). Podkreśla 
się przy tym potrzebę dostosowania architektury 
oddziału do potrzeb osób starszych (wiele obecnych 
obiektów więziennych przeznaczone było pierwotnie 
do innych celów, np. klasztornych, w związku z czym 
wyposażone są w wąskie drzwi, wysokie progi i strome 

schody, a nadto z uwagi na wiek są w złym stanie tech-
nicznym) lub tworzenia oddziałów zewnętrznych dla 
takich osób (obiekty więzienne nierzadko objęte są 
opieką konserwatorską, która ogranicza możliwość 
ich modernizacji76). Innym istotnym problemem 
jest potrzeba zapewnienia starszym osadzonym bez-
pieczeństwa, bowiem stają się oni niekiedy ofiarami 
kradzieży oraz werbalnej lub fizycznej przemocy (rów-
nież o charakterze seksualnym) ze strony młodszych 
współosadzonych77. Ponadto nierzadko funkcjonariu-
sze Służby Więziennej (zwłaszcza nowi i niedoświad-
czeni) nie mają świadomości specyfiki funkcjonowania 
osób starszych i nie dostrzegają, że niestosowanie się 
do regulaminu więziennego przez osoby starsze może 
być wynikiem zmian powiązanych z wiekiem i cho-

75 I. Bergmann, Mehr Betagte hinter Gittern. Senioren-Ab-
teilungen in JVA, Bocholter-Borkener Volksblatt, 18.2.2018, 
https://www.bbv-net.de/Welt/NRW/Mehr-Betagte-hinter-

-Gittern-Senioren-Abteilungen-in-JVA 131769.html (dostęp: 
17.12.2018).

76 A. Kalinowska, Wykonanie kary…, dz. cyt., s. 46–54.
77 Human Rights Watch, dz. cyt., s. 55–60; K. Laubenthal, 

Alterskriminalität…, dz. cyt., s. 509–511.

robami, a nie niechęci osadzonych wobec stosowania 
się do jego wymogów78. Zwykle jednak osoby starsze 
są w większym stopniu niż młodsi osadzeni skłonne 
stosować się do reguł obowiązujących w zakładzie 
karnym i rzadziej zachowują się agresywne wobec 
funkcjonariuszy79. W oddziałach przeznaczonych 
dla starszych osadzonych mogłoby zatem być mniej 
personelu, ale odpowiednio dobranego i przeszko-

lonego w kontaktach z osobami powyżej 65. roku 
życia, organizującego dla nich zajęcia dostosowane 
do potrzeb i możliwości tej kategorii wiekowej oraz 
zapewniającego im stałą opiekę medyczną80.

W Polsce jednostką, która dysponuje wydzielonymi 
oddziałami dla osób wymagających specjalistycznej 
opieki, jest zakład karny w Czarnem (woj. pomorskie). 
Dysponuje on oddziałem dla osób chorych na cuk-
rzycę insulinozależną, oddziałem dla osób wymaga-
jących całodobowej opieki lekarskiej (z możliwością 
specjalistycznych konsultacji i rehabilitacji na miej-
scu) oraz oddziałem dla osób poruszających się na 
wózku inwalidzkim81. Wprawdzie oddziały te nie są 
tworzone z myślą o osobach starszych, ale faktycznie, 

78 Human Rights Watch, dz. cyt., s. 63–68; A. Iftene, The Pains…, 
dz. cyt., s. 84.

79 A. Iftene, The Pains…, dz. cyt., s. 84.
80 D. de Michaelis, Wykonywanie…, dz. cyt., s. 36. Por. też 

F. Galli, Einen altersgerechten…, dz. cyt., s. 2–3.
81 Biuletyn Informacji Publicznej, Zakład Karny Czarne, http://

www.bip.sw.gov.pl/Lists/Biuletyn/DispForm.aspx?ID=53&
ContentTypeId=0x010056005F2F28B5C04BBC61226394FD
D77D (dostęp: 17.12.2018).

W obecnym stanie prawnym, w którym nie 
przewidziano szczególnych rozwiązań dla starszych 
osadzonych, zwraca się uwagę na możliwość 
wydzielenia w ramach zakładów karnych oddziałów, 
gdzie przebywaliby jedynie starsi osadzeni. 
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zwłaszcza na oddziale dla osób wymagających całodo-
bowej opieki lekarskiej, osoby te dominują liczebnie82. 
Z uwagi na fakt, iż oddział ten ma obecnie jedynie 36 
miejsc, a osoby osadzone mogą na nim przebywać 
bezterminowo, czas oczekiwania na umieszczenie 
na nim jest stosunkowo długi (ok. 2 lat)83. Od dłuż-

szego czasu planuje się w związku z tym tworzenie dla 
starszych osadzonych wyspecjalizowanych oddziałów 
geriatrycznych w więziennych szpitalach; są to jednak 
placówki drogie w utrzymaniu: zarówno z uwagi 
na koszty wielokierunkowego leczenia, jak i wobec 
konieczności pozyskania kadry medycznej o specja-
lizacji geriatrycznej84.

W razie niemożności umieszczenia osoby starszej 
na specjalistycznym oddziale konieczne staje się odpo-
wiednie zorganizowanie jej warunków odbywania 
kary pozbawienia wolności. Jednak obowiązujące 
w Polsce regulacje dotyczące wykonywania kar nie 
wprowadzają szczególnych rozwiązań ukierunko-

82 Podobnie sytuacja wygląda np. w Austrii, gdzie również 
brak jest w zakładach karnych oddziałów 60+, ze względu 
na przyjęcie, że „starość nie jest per se osobną okolicznością 
rzutującą na wykonywanie kary”. Por. P. Geissler, Alterskri-
minalität…, dz. cyt., s. 155, 160.

83 D. de Michaelis, Wykonywanie…, dz. cyt., s. 24; E. Szlęzak-
-Kawa, Uwięziona starość, „Forum Penitencjarne” 2014, nr 4, 
s. 7.

84 Ł. Stec, Senior u więziennego lekarza, „Forum Penitencjarne” 
2010, nr 11, s. 18.

wanych na seniorów85. Z tego powodu bardzo istotna 
staje się decyzja podejmowana przez komisję peniten-
cjarną, a dotycząca przydzielenia do celi. Podkreśla 
się potrzebę umieszczania takich osób na parterze, 
na dolnej pryczy, w celach mniejszych i położonych 
możliwe blisko ważnych punktów w zakładzie kar-

nym (łaźni, spacerniaka, miejsca prowadzenia zajęć 
i rehabilitacji), w celach z osobami, które cechuje 
mała konfliktowość i zwiększona tolerancja wobec 
osób starszych cierpiących na różne dolegliwości 
(jak nietrzymanie moczu czy kału)86, optymalnie 
z takimi, które są przyuczone do sprawowania opieki 
nad osobą starszą87. Cele powinny być ciepłe, suche 

85 Odmiennie niż w regulaminie więziennym z 1966 r., gdzie 
wiek był przesłanką do stosowania odstępstw od przyjętych 
reguł. A. Nawój-Śleszyński, Problemy…, dz. cyt., s. 114. Na 
potrzebę wprowadzenia regulacji tego rodzaju zwrócił uwagę 
także Rzecznik Praw Obywatelskich, wskazując, że dzięki 
uwzględnieniu w rozwiązaniach prawnych kategorii osób 
powyżej 65. roku życia jako osób o pewnych specyficznych 
potrzebach realizacja tych potrzeb byłaby zagwarantowana 
prawem, a nie jak dotychczas uzależniona od wrażliwości 
i możliwości administracji penitencjarnej. D. de Michaelis, 
Wykonywanie…, dz. cyt., s. 37–38.

86 D. de Michaelis, Wykonywanie…, dz. cyt., s. 7–8; S. Grzesiak, 
Praca penitencjarna…, dz. cyt., s. 285, 295; A. Kalinowska, 
Wykonanie kary…, dz. cyt., s. 45–54.

87 Niektóre zakłady karne, jak ZK w Czarnem, finansują dla osa-
dzonych kursy opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. 

W oddziałach przeznaczonych dla starszych 
osadzonych mogłoby być mniej personelu, 
ale odpowiednio dobranego i przeszkolonego 
w kontaktach z osobami powyżej 65. roku życia, 
organizującego dla nich zajęcia dostosowane do 
potrzeb i możliwości tej kategorii wiekowej oraz 
zapewniającego im stałą opiekę medyczną. 
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i dobrze wentylowane, aby ograniczyć ryzyko infekcji 
układu oddechowego, które w przypadku osób star-
szych mogą mieć poważny przebieg. Zaleca się również 
dopuszczenie trzymania kul w celach oraz bezpośredni 
dostęp do urządzeń sanitarnych w sposób umożliwia-
jący osobom starszym swobodne korzystanie z nich88. 
Ponadto osoby starsze mogą być kierowane do odby-
wania kary w systemie terapeutycznym, w ramach 
którego realizuje się specjalistyczne oddziaływania 
mające wspierać osadzonego w zachowaniu równo-
wagi psychicznej, podnoszeniu poziomu zdolności 

funkcjonowania w społeczeństwie i samodzielnego 
radzenia sobie z trudnościami w życiu codziennym 
(w tym dbania o higienę). Innym proponowanym roz-
wiązaniem jest system programowego oddziaływania, 
ukierunkowany na readaptację społeczną po opusz-
czeniu zakładu karnego, z naciskiem na resocjalizację, 
która jednak w odniesieniu do osób starszych wydaje 
się mieć znaczenie wtórne względem wspierania ich 
w codziennym funkcjonowaniu89.

Skazani, którzy taki kurs ukończyli, są zatrudniani odpłat-
nie na terenie zakładu karnego. D. de Michaelis, Wykony-
wanie…, dz. cyt., s. 25; A. Kalinowska, Wykonanie kary…, 
dz. cyt., s. 142–143.

88 Por. spostrzeżenie RPO, że jedna toaleta w celi 12-osobowej 
nie zapewnia przebywającym tam osadzonym (zwłaszcza 
osobie starszej z chorą prostatą) możliwości załatwienia 
potrzeby fizjologicznej w każdym czasie. D. de Michaelis, 
Wykonywanie…, dz. cyt., s. 7. Por. też: A. Kalinowska, Wyko-
nanie kary…, dz. cyt., s. 55–63.

89 S. Grzesiak, Praca penitecjarna…, dz. cyt., s. 229–230; A. Kali-
nowska, Wykonanie kary…, dz. cyt., s. 87–88; R. Deka, Starze-
nie się populacji osadzonych nowym wyzwaniem dla Służby 

Powyższe uwagi pozwalają na wyprowadzenie wnio-
sku, że zorganizowanie dla osób starszych odpowied-
nich warunków odbywania kary pozbawienia wolno-
ści wymaga odpowiedniego wsparcia na poziomie 
ustawowym. Funkcjonariusze Służby Więziennej 
w Polsce podejmują wprawdzie, w ramach posiada-
nych możliwości, starania w kierunku zapewnienia 
starszym osadzonym bezpiecznych i godnych warun-
ków odbywania tej kary. Jednak istniejące ogranicze-
nia prawne (art. 78 k.k., brak regulacji dotyczących 
wykonywania kar przez osoby o szczególnych potrze-

bach) powodują, że seniorzy odbywający kary długo-
letniego pozbawienia wolności mogą być faktycznie 
wykluczeni z możliwości starania się o przedtermi-
nowe zwolnienie. Ta okoliczność oraz ograniczenia 
finansowe i organizacyjne, utrudniające dostosowa-
nie oddziałów, na których przebywają seniorzy do 
ich warunków zdrowotnych, mogą stać się podstawą 
do przyjęcia, że Rzeczpospolita Polska narusza art. 3 
EKPCz w postaci zakazu nieludzkiego traktowania.

6. Podsumowanie
Odsetek osób starszych na całym świecie systema-

tycznie wzrasta, co prowadzi do szacunków, zgodnie 
z którymi do 2050 r. liczba osób na świecie, które 
przekroczą 60. rok życia, będzie większa niż osób 
młodszych90. Taki stan rzeczy wymaga dostosowania 
do zaistniałego i prognozowanego stanu rozwiązań 
prawnych dotyczących tej kategorii wiekowej, w tym 
w zakresie prawa karnego.

Więziennej w Polsce, „Studia Paedagogica Ignatiana” 2018, 
t. 21, nr 1, s. 119–122.

90 A. Khechumyan, Imprisonment…, dz. cyt., s. 1.

W razie niemożności umieszczenia osoby starszej 
na specjalistycznym oddziale konieczne staje 
się odpowiednie zorganizowanie jej warunków 
odbywania kary pozbawienia wolności. 
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W niniejszym opracowaniu zarysowano problem 
przestępczości osób starszych i wybrane kwestie, jakie 
mogą się pojawić w przypadku wymierzenia im kary 
pozbawienia wolności. Nie stwierdzono dotychczas, 
by przestępczość osób starszych, poza ograniczeniem 
liczby przestępstw popełnianych z użyciem przemocy 
jako konsekwencji ogólnego osłabienia organizmu, róż-

niła się zasadniczo od przestępczości osób młodszych. 
W zakresie podstaw odpowiedzialności zasadne wydaje 
się zatem stosowanie ogólnego wymogu indywidua-
lizacji odpowiedzialności karnej. Jednak już w sferze 
reakcji na przestępstwo, zwłaszcza gdy ma się ona 
wiązać z zastosowaniem kary izolacyjnej, pojawiają 
się istotne problemy związane z koniecznością dosto-
sowania warunków jej odbywania do stanu zdrowia 
osób starszych, aby uniknąć zarzutu ich nieludzkiego 
traktowania.

W tym zakresie proponuje się unikanie, jeżeli ze 
względów sprawiedliwościowych jest to możliwe, sto-
sowania kary pozbawienia wolności wobec seniorów, 
wskazując na jej ograniczone ochronne i wychowawcze 
znaczenie w takim przypadku, przy jednoczesnych 
istotnie zwiększonych kosztach wykonywania kary 
izolacyjnej, z uwagi na częstą potrzebę świadczenia 
osobom starszym specjalistycznej pomocy medycz-
nej. Jeżeli uniknięcie kary izolacyjnej nie jest możliwe, 
konieczne staje się odpowiednie dostosowanie warun-
ków odbywania kary do potrzeb seniora. W literaturze 
podkreśla się jednak, że w Polsce regulacje prawne nie 
różnicują sposobu oddziaływania na skazanych ze 
względu na wiek91. W efekcie nie są tworzone syste-
mowe rozwiązania ukierunkowane na wspieranie 

91 A. Nawój-Śleszyński, Problemy…, dz. cyt., s. 102–103.

starszych osadzonych, którym nierzadko stan zdrowia 
utrudnia poruszanie się po zakładzie karnym, wyklu-
czając możliwość uczestniczenia w organizowanych 
programach oddziaływania na skazanych, a zmiany 
otępienne ograniczają możliwość nabywania nowych 
doświadczeń, uczenia się i przepracowywania swoich 
problemów w ramach systemów terapeutycznych 

organizowanych głównie z myślą o młodszych osa-
dzonych92. Taki stan rzeczy może rodzić zarzut nie-
humanitarnego traktowania osób starszych, pomimo 
starań poszczególnych jednostek penitencjarnych, 
by zapewnić im jak najlepsze warunki odbywania 
kary w ramach swoich możliwości organizacyjnych 
i finansowych – i rodzi postulaty zmian prawnych 
w zakresie dotyczącym zarówno wprowadzenia moż-
liwości starania się przez osoby starsze, po ukończeniu 
określonego wieku, o przedterminowe zwolnienie na 
szczególnych zasadach (zwłaszcza po odbyciu mniej-
szej części kary, niż wynika obecnie z art. 78 k.k.), jak 
i możliwości dostosowania regulaminu więziennego 
do szczególnych potrzeb takich osób (np. poprzez 
umożliwienie stosowania odstępstw od regulaminu 
z uwagi na stan zdrowia osoby starszej).
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Personal Juridical Acts 

The article discusses the issue of personal juridical acts that can not be concluded 
by an attorney. The work uses, above all, the formal-dogmatic method, as well 
as comparative and historical-legal method. According to art. 95 § 1 of the Civil 
Code, the possibility of acting through a proxy is subject to restrictions due to 
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Potrzebne wydaje się opraco-
wanie na gruncie polskiego prawa 
cywilnego koncepcji osobistej 
czynności prawnej, której nie 
można dokonać przez pełnomoc-
nika. Zagadnienie to tradycyjnie 
ujmowane jest jako dopuszczal-
ność działania przez pełnomoc-
nika2 w ramach przedmiotowych 

 1 Praca naukowa finansowana ze środ-
ków budżetowych na naukę, jako pro-
jekt badawczy w ramach programu 
Diamentowy Grant „Pełnomocni-
ctwo w stosunkach niemajątkowych. 
Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody 
na dokonanie zabiegu medycznego”, 
nr projektu DI 2015/017345.

 2 R. Longchamps de Berier, Zobowią-
zania, Poznań 1948, s. 128.

granic działania pełnomocnika3. 
Do tej pory nie było ono przed-
miotem pognębionych analiz.

Tematyka przejawia doniosłe 
znaczenia praktyczne. Pełnomoc-
nictwo jest instytucją prawną, 
która zdecydowanie przyspiesza 
obrót i jest koniecznym mecha-
nizmem rozwiniętej gospodarki. 
Jednak nie wszystkie czynności 
mogą być dokonane przez pełno-
mocnika w imieniu mocodawcy. 
Wątpliwości budzi wykładnia 
art. 95 § 1 kc, w szczególności 
zawartego w nim kryterium „właś-
ciwości czynności prawnej”. Dała 
temu wyraz uchwała Sądu Naj-

 3 J. Fabian, Pełnomocnictwo, Warszawa 
1963, s. 89.
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wyższego z dnia 13 maja 2015 r. III CZP 19/15, która 
spotkała się z krytyką w doktrynie4. Sąd Najwyższy 
wskazał na możliwość udzielenia pełnomocnictwa 
osobie trzeciej przez przedstawiciela ustawowego do 
złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na zabieg 
medyczny5. Tym samym nie dopatrzył się osobistego 
charakteru tej czynności. 

Przywołana uchwała inspiruje do postawienia pyta-
nia o kryterium wyodrębnienia osobistych czynności 
prawnych ze względu na ich właściwość. Dalszym 
podjętym zagadnieniem jest próba zrekonstruowania 
pełnego katalogu źródeł osobistych czynności praw-
nych oraz ich systematyka.

Zasada możliwości działania 
przez pełnomocnika i jej ograniczenia

Na podstawie art. 95 § 1 kc należy wywieść, że 
zasadą w prawie cywilnym jest możliwość działania 
przez pełnomocnika6. 

 4 L. Bosek, A. Pielak, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego 
z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15, OSP 6/2018, s. 35–45; 
B. Janiszewska, Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na 
udzielenie świadczenia zdrowotnego, „Monitor Prawniczy” 
2015, nr 15; B. Janiszewska, O udzielaniu pełnomocnictwa 
medycznego – uwagi na tle uchwały III CZP 19/15, „Monitor 
Prawniczy” 2015, nr 19; Z. Jancewicz, Glosa do uchwały 
Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15, 

„Roczniki Nauk Prawnych” 2015, t. XXV, nr 4, s. 187–197; 
A. Kallaus, Glosa do uchwały SN z 13.5.2015 r., III CZP 19/15, 

„Prawo i Medycyna”, nr 4/2015; M. Derek, Pełnomocnictwo 
do wyrażenia zgody na zabieg medyczny małoletniego. Glosa 
do uchwały SN z dnia 13 maja 2015 r., III CZP 19/15, „Glosa” 
2019, nr 1, s. 109–115. Glosę aprobującą rozstrzygnięcie Sądu 
Najwyższego opublikowała A. Ogrodnik-Kalita, Glosa do 
uchwały Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r., III CZP 19/15, 

„Studia Prawnicze KUL” 2016, nr 4(68), s. 159–172.
 5 W tezie uchwały Sąd Najwyższy objął zakresem pełnomocni-

ctwa art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty, czyli wykonania przez lekarza 
zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub 
diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. 
Wnioskując z większego na mniejsze, należy odnieść ten 
zakres przedmiotowy także do przeprowadzenia badania 
lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych (art. 32 uzl).

 6 M. Pazdan (w:) Z. Radwański, A. Olejniczak (red.), System 
Prawa Prywatnego, t. 2: Prawo cywilne – część ogólna, War-

W prawie polskim nie istnieje, znany prawu rzym-
skiemu, nakaz osobistego działania przy składaniu 
oświadczeń woli7. Od możliwości działania przez peł-
nomocnika w art. 95 § 1 kc, dopuszczone są wyjątki 
w postaci ograniczenia ustawowego i ograniczenia 
wynikającego z właściwości czynności prawnej. 

Wydaje się, że wskazanie przez ustawodawcę dwóch 
źródeł ograniczeń jest niepełne. Nie obejmuje oso-
bistych czynności prawnych, których osobisty cha-
rakter wynika z innej czynności prawnej. Czynności 
takie znane są doktrynie niemieckiej, która określa 
je mianem gewillkürte Höchstpersönlichkeit8. W pra-
wie polskim dotyczy to przykładowo art. 243 § 1 ksh, 
który stanowi, że jeżeli ustawa lub umowa spółki 
nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestni-
czyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać 
prawo głosu przez pełnomocników. Postanowienie 
umowy spółki może nadać aktowi głosowania na 
zgromadzeniu osobisty charakter9. Wspólnicy mogą 

szawa 2019, s. 635; M. Smyk, Pełnomocnictwo według kodeksu 
cywilnego, Warszawa 2010, s. 255; P. Sobolewski (w:) K. Osajda 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2013, s. 787; 
A. Brzozowski, W.J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo 
cywilne. Część ogólna, Warszawa 2015, s. 293. 

 7 G. 2, 95. Zob. W.M. Gordon, Agency and Roman Law (w:) 
Studi in onore di Cesare Sanfilippo, vol. III, 1983, s. 341; 
M. Kaser, Das Römische Privatrecht, München 1971, s. 99; 
T. Giaro (w:) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier 
(red.), Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, War-
szawa 2011, s. 138; R. Ziemmermann, The Law of Obligations. 
Roman Foundations of the Civilian Tradition, München 
1992, s. 48; R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne na 
tle praw antycznych, Warszawa 1955, s. 83; B. Nicholas, An 
Introduction to Roman Law, Oxford 1962, s. 204.

 8 H. Reichel, Höchstpersönliche Rechtsgeschäfte, Basel 1931, 
s. 76–95; R. Schmidt, BGB Allgemeiner Teil, Hamburg 2016, 
s. 174; B. Rüthers, A. Stadler, Allgemeiner Teil des BGB, Mün-
chen 2014, s. 435.

 9 R. Pabis, Spółka z o.o. Komentarz, Warszawa 2006, s. 438; 
A. Szajkowski, M. Tarska, A. Szumański (w:) S. Sołtysiński, 
A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja (red.), Kodeks spółek 
handlowych. Komentarz, t. 2: Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością, Warszawa 2014, s. 668; A. Szumański (w:) 
S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo spółek 
kapitałowych, t. 17A, Warszawa 2015, s. 564; J.A. Strzępka, 
E. Zielińska (w:) J.A. Strzępka (red.), Kodeks spółek handlo-
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w takim wypadku realizować swoje prawa korpo-
racyjne wyłącznie osobiście, a osobistość tego aktu 
nie będzie wynikała z ustawy czy właściwości czyn-
ności prawnej, ale postanowienia umowy. Ponadto 
można mówić o względnie osobistych czynnościach 
prawnych przy zleceniu (art. 738 § 1 kc). Dlatego 
warto postawić postulat de lege ferenda o uzupełnie-
niu art. 95 § 1 kc o ograniczenie wynikające z innej 
czynności prawnej.

W odniesieniu do czynności prawnych, których 
nie można dokonać przez przedstawiciela w dok-
trynie mówi się o czynnościach prawnych mających 

„osobisty”10 albo „ściśle osobisty”11 charakter lub 

wych. Komentarz, Warszawa 2015, s. 593; M. Smyk, Pełno-
mocnictwo…, dz. cyt., s. 256. 

10 B. Walaszek, Uznanie dziecka w polskim prawie rodzinnym, 
Kraków 1958, s. 51; J. Marciniak, Treść i sprawowanie opieki 
nad małoletnim, Warszawa 1975, s. 102–103; M. Pazdan, 
Pełnomocnik wspólnika lub wspólników spółki cywilnej (w:) 

„Gdańskie Studia Prawnicze”, t. V: Księga pamiątkowa dla 
uczczenia pracy naukowej profesora Kazimierza Kruczalaka, 
Gdańsk 1999, s. 327; E. Skrzydło-Tefelska, Uznanie dziecka 
w prawie prywatnym międzynarodowym, Wrocław/Warszawa/
Kraków/Gdańsk/Łódź 1990, s. 31; M. Pazdan (w:) Z. Rad-
wański, A. Olejniczak (red.), System Prawa Prywatnego…, 
dz. cyt. s. 507; M. Smyk, Pełnomocnictwo…, dz. cyt., s. 256; 
K. Kopaczyńska-Pieczniak (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, Lex, Warszawa 2012, s. 599; A. Brzo-
zowski, W.J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, Prawo cywilne…, 
dz. cyt., s. 293; H. Ciepła (w:) K. Piasecki (red.), Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 862; 
J. Ignatowicz (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 1017; A. Zieliński, 
Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011, s. 220; 
M. Prucnal-Wójcik (w:) K. Osajda (red.), Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1389.

11 B. Walaszek, Uznanie dziecka…, dz. cyt., s. 50; H. Haak, Przy-
sposobienie. Komentarz, Toruń 1996, s. 42, 59, 77; S. Rudnicki 
(w:) J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, War-
szawa 2014, s. 723; J. Grykiel (w:) M. Gutowski (red.), Kodeks 
cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1–449, Warszawa 2016, s. 641; 
Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne. Część ogólna, 
Warszawa 2017, s. 339; J. Ignatowicz (w:) K. Pietrzykowski 
(red.), Kodeks rodzinny…, dz. cyt., s. 1014; A. Zieliński, Prawo 
rodzinne…, dz. cyt., s. 218; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo 
rodzinne, Warszawa 2016, s. 471.

o czynnościach, w których „osobiste” działanie jest 
„szczególnie wymagane”12. 

Katalog czynności prawnych, których osobisty cha-
rakter wynika z właściwości czynności prawnej nie 
jest jednolicie zarysowywany w doktrynie. 

Zbigniew Radwański i Adam Olejniczak wskazują, 
że „klasa tych czynności nie jest ostro wyodrębniona 
w polskim systemie prawnym”13. Nasuwa się jednak 
potrzeba wyodrębnienia tych czynności, gdyż wymaga 
tego pewność obrotu prawnego. 

Niektórzy autorzy wskazują, że osobistych czyn-
ności prawnych ze względu na ich właściwość należy 
poszukiwać poza prawem zobowiązań, gdzie wszyst-
kie czynności prawne mogą być dokonane przez peł-
nomocnika.

Roman Longchamps de Berier wskazuje, że 
„w zakresie zobowiązań wszelkie czynności prawne 
mogą być zdziałane przez przedstawiciela, natomiast 
w innych działach prawa cywilnego są pewne czyn-
ności prawne, w których strony muszą brać udział 
osobiście, np. sporządzenie testamentu”14. Jednakże 
wciąż mamy do czynienia z niedookreślonym zbiorem 

„pewnych czynności prawnych”.
Zdaniem M. Smyka zasada działania przez pełno-

mocnika najpełniej jest realizowana w prawie rzeczo-
wym i prawie zobowiązań15. 

Niewątpliwie najwięcej osobistych czynności praw-
nych znajduje się w dziedzinie prawa rodzinnego, tam, 
gdzie najbardziej uwydatniają się interesy niemająt-
kowe podmiotów prawa cywilnego. 

Wśród czynności, których nie można dokonać przez 
pełnomocnika ze względu na jej właściwość wymienia 

12 J. Namitkiewicz, Kodeks zobowiązań. Komentarz dla praktyki, 
t. 1, Łódź 1949, s. 136.

13 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne…, dz. cyt., s. 339.
14 R. Longchamps de Berier, Zobowiązania…, dz. cyt., s. 128.
15 M. Smyk, Pełnomocnictwo…, dz. cyt., s. 256; Jednakże dalej 

autor wypowiada pogląd o zbędności i braku desygnatów 
kryterium „właściwości czynności prawnej” w art. 95 § 1 
kc, a nawet widzi potrzebę derogowania całego artykułu ze 
względu na to, iż stanowi on superfluum ustawowe (Tamże, 
s. 265). Przytoczony pogląd nie wydaje się trafny. Takie ujęcie 
jest sprzeczne z założeniem racjonalnego ustawodawcy, który 
nie tworzy pojęć z pustymi zbiorami znaczeniowymi. Tak 
więc kryterium „właściwości czynności prawnej” ma swoją 
treść i warunkuje możliwość działania przez przedstawiciela.
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się: uznanie ojcostwa dziecka16, zgody związane z przy-
sposobieniem17, przebaczenie18, czyny stanowiące prze-

16 B. Walaszek, Uznanie dziecka…, dz. cyt., s. 56–57; J. Strzebin-
czyk (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. 
Komentarz, Warszawa 2014, s. 246; J. Grykiel (w:) M. Gutow-
ski (red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 641; E. Skrzydło-

-Tefelska, Uznanie dziecka…, dz. cyt., s. 31; J. Marciniak, 
Treść i sprawowanie opieki…, dz. cyt., s. 102; J. Grykiel (w:) 
M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 641.

17 B. Walaszek, Przysposobienie w polskim prawie rodzinnym 
oraz polskim prawie międzynarodowym i procesowym, War-
szawa 1966, s. 152; M. Prucnal-Wójcik (w:) K. Osajda (red.), 
Kodeks rodzinny…, dz. cyt., s. 1389; H. Dolecki (w:) H. Dolecki, 
T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, War-
szawa 2013, s. 832; J. Ignatowicz (w:) K. Pietrzykowski (red.), 
Kodeks rodzinny…, dz. cyt., s. 1014; H. Ciepła (w:) K. Piasecki 
(red.), Kodeks rodzinny…, dz. cyt., s. 868; S. Grzybowski, 
Przysposobienie całkowite, „Państwo i Prawo” 1979, nr 1, 
s. 43; S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, War-
szawa 1980, s. 209; A. Zieliński, Sądownictwo opiekuńcze 
w sprawach nieletnich, Warszawa 1975, s. 240; S. Piechocki, 
Przysposobienie dziecka, Warszawa 1983, s. 32. 

18 J. Mucha-Kujawa, Teoretycznoprawne aspekty przedstawicielstwa 
podmiotów prywatnych, „Studia Prawnicze” INF PAN 2013, 
z. 4(196), s. 82; M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks 
cywilny…, dz. cyt., s. 459; W. Robaczyński (w:) M. Pyziak-

-Szafnicka, P. Księżak (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna, 
Warszawa 2014, s. 1086; P. Sobolewski (w:) K. Osajda (red.), 
Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 787; J. Strzebinczyk (w:) E. Gnie-
wek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 246; 
J. Grykiel (w:) M. Gutowski (red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., 
s. 641; P. Sobolewski zaznacza, że ma to miejsce w przypadku, 
kiedy założymy, że przebaczenie jest czynnością prawną. P. Sobo-
lewski (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 787.

jawy uczuć19, czy czynności w sprawach o prawa stanu 
(unieważnienie uznania dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, 
zawarcia i unieważnienia małżeństwa, z zastrzeżeniem 
art. 6 kro, oświadczenia małżonków o nazwiskach)20, 
zgodę na dokonanie zabiegu medycznego21.

Klasyfikację czynności prawnej osobistej ze względu 
na jej właściwość należy odnieść do sfery w jakiej dana 
czynność prawna wywiera skutki. Jeżeli wywiera 
skutki w sferze osobistej, niemajątkowej należy utrzy-
mywać pogląd o pierwotnie osobistym charakterze tej 
czynności. Przy czym trzeba zaznaczyć, że uwarunko-
wanie czynności prawnej interesem ekonomicznym 
nie musi być bezpośrednie22.

19 M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, 
dz. cyt., s. 459. 

20 S. Rudnicki (w:) J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., 
s. 723; K. Kopaczyńska-Pieczniak (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks 
cywilny…, dz. cyt., s. 599; J. Marciniak, Treść i sprawowanie 
opieki…, dz. cyt., s. 101.

21 L. Bosek, A. Pielak, Glosa do uchwały SN…, dz. cyt., s. 37, 39; 
B. Janiszewska, Pełnomocnictwo…, dz. cyt., s. 820; A. Kallaus, 
Glosa do uchwały SN…, dz. cyt., s. 127–128.

22 Podobnie kwestia ma się w przypadku podziału praw na 
prawa podmiotowe majątkowe i niemajątkowe. W nowszej 
literaturze akcentuje się jedynie pośredni związek ze sferą 
majątkową. Tak. M. Romanowski, Podział praw podmiotowych 
na majątkowe i niemajątkowe, „Państwo i Prawo” 2006, z. 3, 
s. 36–37; A. Brzozowski, W.J. Kocot, E. Skowrońska-Bocian, 
Prawo cywilne…, dz. cyt., s. 239; P. Sobolewski (w:) K. Osajda 
(red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 881; Bezpośredniego 
uwarunkowania interesem ekonomicznym nie podkreśla 
również P. Machnikowski (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski 
(red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 299. Za bezpośrednim 
uwarunkowaniem prawa majątkowego interesem ekono-

Ograniczenie możliwość działania przez 
pełnomocnika wynika z ustawy bądź z właściwości 
czynności prawnej. Ta dychotomia wydaje się niepełna.  
Nie obejmuje osobistych czynności prawnych, których 
osobisty charakter wynika z innej czynności prawnej. 
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Klasyfikację czynności prawnej osobistej 
ze względu na jej właściwość należy odnieść 
do sfery, w jakiej dana czynność prawna wywiera 
skutki. Jeżeli wywiera skutki w sferze osobistej, 
niemajątkowej należy utrzymywać pogląd 
o pierwotnie osobistym charakterze tej czynności. 

Dodatkowo argumentów za tym dostarczają te 
czynności prawne, którym doktryna lub orzeczni-
ctwo odmówiło osobistego charakteru. Dotyczyło 
to czynności prawnych z zakresu stosunków mająt-
kowych. Miało to miejsce w przypadku przyjęcia lub 
odrzucenia obowiązków wykonawcy testamentu23, 
pełnomocnictwa wspólnika lub wspólników spółki 
cywilnej24, oświadczenia o uchyleniu się od skutków 
prawnych wady oświadczenia woli w postaci błędu25, 
oświadczenia woli o ustanowieniu fundacji26, złoże-

micznym opowiadają się: S. Grzybowski, System Prawa 
Cywilnego. Część ogólna, t. 1, Warszawa 1974, s. 231–232, 
M. Pyziak-Szafnicka (w:) M. Safjan (red.), System Prawa 
Prywatnego, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 
2012, s. 821. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo 
cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001, s. 138; S. Szer, 
Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1967, s. 123.

23 B. Walaszek, Stanowisko prawne wykonawcy testamentu, 
„Nowe Prawo” 1959, nr 4, s. 440.

24 M. Pazdan, Pełnomocnik wspólnika…, dz. cyt., s. 327, tak też: 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2000 r., V CKN 
552/00, LEX nr 52492.

25 M. Gocłowski, Pełnomocnictwo – przegląd orzecznictwa Sądu 
Najwyższego za lata 1989–2003, „PPH” 2003, nr 11, s. 42, tak 
też: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2002 r., IV 
CKN 998/00, LEX nr 55495.

26 E. Mazur, Fundacja, „Palestra” 1991, nr 5–7, s. 47, tak też: 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1992 r., 
I CRN 182/92, LEX nr 3886.

nia deklaracji członkowskiej osoby przystępującej 
do spółdzielni27. 

Czynności prawne osobiste wtórnie 
i pierwotnie

Stosunki niemajątkowe są stosunkami osobistymi ze 
swojej natury. Czynności prawne o charakterze mająt-
kowym i niemajątkowym (osobistym z natury) tworzą 
stosunek sprzeczności, który wyczerpuje klasę uniwer-
salną czynności prawnych. Podział ten jest podziałem 

logicznym, przy braku trzeciej możliwości (tertium non 
datur). Jednakże ustawodawca może przypisać czyn-
nościom prawnym o charakterze majątkowym osobi-
sty charakter (np. sporządzenie testamentu). Możemy 
wtedy mówić o czynnościach mających wtórnie oso-
bisty charakter. Podobnie dzieje się z czynnościami 
prawnymi o charakterze niemajątkowym, które mogą 
zostać dokonane przez przedstawiciela (np. zawarcie 
związku małżeńskiego). Wtedy mamy do czynienia 
z czynnością prawną, która jest osobista pierwotnie 
(osobista z natury). Dopuszczanie przez ustawodawcę 
możliwości dokonania przez pełnomocnika czyn-
ności prawnej o charakterze niemajątkowym musi 
charakteryzować się daleko posuniętą ostrożnością 
i rygoryzmem.

Warto wskazać kilka zależności, które zarysowały 
się w prawie polskim na tym tle.

27 Wyrok Sądu Najwyższego z 19.02.2004 r., IV CK 74/03, OSN 
2005, nr 3, poz. 47.
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Należy postawić tezę, że tam, gdzie ustawodawca 
reguluje czynności prawne o charakterze niemajątko-
wym, to nie istnieje możliwość dokonania tychże czyn-
ności przez pełnomocnika, chyba że została wyraźnie 
dopuszczona taka możliwość (tak jak w art. 6 kro). 
Dopuszczalność takiego pełnomocnictwa musi mieć 
wyraźną podstawę prawną, nie wynika zaś z art. 95 
§ 1 k.c.

Jeżeli zaś regulowana jest czynność o charakterze 
majątkowym, to wtedy istnieje możliwość dokonania 
tej czynności przez pełnomocnika, chyba że przepis 
ustawy nadaje tej czynności prawnej osobisty charak-
ter (tak jak przy sporządzeniu testamentu).

Czynności prawne osobiste formalnie 
i materialnie

Czynności prawne osobiste można podzielić, idąc 
za doktryną niemiecką, na te, które są osobiste formal-
nie (formell höchstpersönlich) i materialnie (materiell 
höchstpersönlich)28. Ocenę, czy dana osobista czyn-
ność prawna jest osobista formalnie, czy materialnie, 
należy uzależnić od tego, do kogo rzeczywiście należy 
decyzja w danej sprawie29. Jeżeli czynność prawna jest 
osobista materialnie, oznacza to, że żadna inna osoba 

28 R. Zimmermann, „Quos Titius voluerit” – Höchstpersönliche 
Willens – Entscheidung des Erblassers oder „power of appo-
intment”, München 1991, s. 7, 35–36.

29 Tamże, s. 7.

względem podmiotu dokonującego czynności nie 
może mieć prawnie zagwarantowanego wpływu na 
treść stosunku prawnego wynikającego z tej czynno-
ści. Przymiot osobistości formalnej czynności prawnej 
odnosi się tylko do wymogu osobistego dokonania 
tej czynności.

Zdecydowana większość osobistych czynności praw-
nych jest osobista zarówno materialnie, jak i formalnie. 

Przykładowo zawarcie małżeństwa, poza niektórymi 
jurysdykcjami państw muzułmańskich30, jest osobiste 
materialnie i formalnie, gdyż decyzja co do wyboru 
osoby współmałżonka nie jest przypisana innej osobie. 

Rozważania, czy dana czynność jest osobista for-
malnie, czy materialnie są najciekawsze z punktu 
widzenia testamentu. 

Osobistość formalna testamentu nie budzi wąt-
pliwości. Pełnomocnik bowiem nie może sporządzić 
aktu ostatniej woli31. 

Natomiast osobistość materialna może budzić 
pewne zastrzeżenia32. Obejmuje ona możliwość powo-
łania osoby upoważnionej przez testatora do dokona-
nia wybranych dyspozycji na wypadek jego śmierci. 

30 Przykładowo art. 1072 irańskiego kodeksu cywilnego, 
art. 140–144 egipskiego kodeksu cywilnego.

31 J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 
1972, s. 100; K. Osajda (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. 
Komentarz, t. 3: Spadki, Warszawa 2013, s. 295.

32 Tamże.

Tam, gdzie ustawodawca reguluje czynności prawne 
o charakterze niemajątkowym, nie istnieje możliwość 
dokonania tychże czynności przez pełnomocnika, 
chyba że została wyraźnie dopuszczona taka 
możliwość (tak jak w art. 6 kro). Dopuszczalność 
takiego pełnomocnictwa musi mieć wyraźną 
podstawę prawną, nie wynika zaś z art. 95 § 1 k.c.
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Dotyczy to przede wszystkim braku indywidualizacji 
spadkobierców lub ich udziałów i pozostawienie tej 
kwestii osobie upoważnionej np. poprzez określenie 
w testamencie jedynie celów, na które ma być rozdys-
ponowany majątek spadkowy.

W prawie rzymskim ustanowienie dziedzica uza-
leżnione od woli osoby trzeciej było bezskuteczne33. 
Nie można było uzależniać dyspozycji testamentowej 
od „jakiejkolwiek woli zewnętrznej”34. W Digestach 
Justyniańskich problem ten został rozważony przez 
Pomponiusza i Gaiusa. 

Pomponiusz w księdze siódmej Komentarza do pism 
Quintusa Muciusa pisze (D. 28, 5, 69): Si quis Sempro-
nium heredem instituerit sub hac condicione ‘si Titius 
in Capitolium ascenderit’, quamvis non alias heres esse 
possit Sempronius, nisi Titius ascendisset in Capitolium, 
et hoc ipsum in potestate sit repositum Titii: quia tamen 
scriptura non est expressa voluntas Titii, erit utilis ea 
institutio. atquin si quis ita scripserit: ‘si Titius voluerint, 
Sempronius heres esto’, non valet institutio: quaedam 
enim in testamentis si exprimantur, effectum nulllum 
habent (…). (Załóżmy, że ktoś ustanowił Semproniusa 
spadkobiercą pod takim warunkiem: „jeśli Titus wej-
dzie na Kapitol”. Chociaż Sempronius może zostać 
spadkobiercą tylko i wyłącznie, jeśli Titus wejdzie 
na Kapitol, i chociaż samo spełnienie warunku leży 
w mocy Titusa, takie ustanowienie będzie skuteczne, 
ponieważ w dokumencie nie wspomniano wyraźnie 
o woli Titiusa. Jeśli natomiast ktoś napisałby „jeśli 
Titius zechce, Sempronius niech będzie spadkobiercą”, 
ustanowienie jest nieskuteczne)35. 

Gaius zaś rozważa w księdze pierwszej Komentarza 
do edyktu pretora miejskiego „O testamentach” (Gai. 
D. 28, 5, 32): Illa institutio „quos Titius voluerit” ideo 
vitiosa est, quod alieno arbitrio permissa est: nam satis 
constanter veteres decreverunt testementorum iura 

33 S.P. Kursa, Forma wydziedziczenia w prawie justyniańskim, 
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 2011, t. LXIII, z. 2, s. 78.

34 F. Longchamps de Berier (w:) W. Dajczak, T. Giaro, F. Long-
champs de Berier (red.), Prawo rzymskie. U podstaw prawa 
prywatnego, Warszawa 2018, s. 355. Autor zwraca uwagę, że 
nie była dopuszczalna dyspozycja uzależniona od si voluerit 
(jeśli będzie chciał), natomiast uznawane było postanowienie 
nisi voluerit (o ile będzie niechętny).

35 Tłumaczenie: T. Palmirski (red.), Digesta Justyniańskie. Tekst 
i przekład. Księgi 28–32, Kraków 2015, s. 89.

ipsa per se firma esse oportere, non ex alieno arbitrio 
pendere. (Ustanowienie spadkobiercami „tych, któ-
rych zechce Titius” jest wadliwe, ponieważ <wska-
zanie spadkobierców> pozostawiono osobie trzeciej. 
Dawni juryści dość jednoznacznie ustalili, że prawa 
przysługujące na podstawie testamentu powinny być 
wystarczająco określone, a nie pozostawione decyzji 
osób trzecich)36.

W postanowieniu z 13 czerwca 2001 r. II CKN 
543/00 Sąd Najwyższy zajął się tego typu testamen-
tem. Kwestia sprowadzała się do ustalenia skutecz-
ności testamentu holograficznego powołującego 
do spadku w następujący sposób: „Ja ksiądz Piotr 
S. (…) oddaję dobra materialne dla dalszej Służby 
Bożej lub osobom potrzebującym. Rozdziałem zaj-
mie się p. Regina B. (…)”. Sąd Najwyższy istotą prob-
lemu uczynił zagadnienie, w jakim zakresie reguły 
wykładni testamentu pozwalają na ustalenie osoby 
powołanej do spadku, jeżeli osoba ta nie została 
w testamencie dokładnie zindywidualizowana. Sąd 
Najwyższy orzekł, że określenie osoby spadkobiercy 
w drodze wykładni testamentu jest możliwe wtedy, 
gdy w testamencie zawarto jednoznaczne kryteria, 
pozwalające ustalić wolę spadkodawcy w sposób 
niebudzący wątpliwości. SN opowiedział się za bez-
skutecznością takiego testamentu ze względu na 
brak możliwości identyfikacji spadkobiercy37. Zda-
niem Sądu wskazanie na którąkolwiek z organizacji 
kościelnych (np. diecezji) byłoby niedopuszczalnym 
uzupełnieniem testamentu.

W uzasadnieniu postanowienia SN podkreślił, że 
„ściśle osobisty charakter testamentu (art. 944 § 2 k.c.) 
wyklucza przy tym możliwość upoważnienia przez 
spadkodawcę osoby trzeciej do wskazania spadko-
biercy”. Pogląd ten aprobuje E. Skowrońska-Bocian, 
dodając, że „wszystkie rozrządzenia muszą stanowić 
przejaw woli spadkodawcy, a nie jakiejś innej osoby, 

36 Tamże, s. 69.
37 M. Niedośpiał sugeruje, że spadkodawca chciał powołać do 

spadku Kościół (Archidiecezję Poznańską). M. Niedośpiał, 
Glosa do postanowienia z 13 czerwca 2001 r., II CKN 543/00, 

„Przegląd Sądowy” 9/2003, s. 141–142. Zdaniem SN ustale-
nie w drodze wykładni, że spadkobiercą jest Archidiecezja 
Poznańska byłoby niedopuszczalnym uzupełnieniem treści 
testamentu.
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nawet upoważnionej przez niego”38. W podobny spo-
sób wypowiada się J. Kremis i J. Kuźmicka-Sulikow-
ska, którzy wywodzą, że „zasada osobistego działa-
nia testatora uniemożliwia mu także upoważnienie 
(umocowanie) innej osoby do bliższego określenia lub 
uzupełnienia rozrządzeń testamentowych, wskazania 
spadkobiercy lub zapisobiercy, czy też przedmiotu 
zapisu”39. M. Niedośpiał wskazuje, że osoba spadko-
biercy musi być zindywidualizowana i spadkodawca 
nie może pozostawić sobie trzeciej oznaczenia, kto 
będzie spadkobiercą40. Z art. 959 kc wyprowadza się 
regułę, że powołanie do spadku jest aktem osobistym 
i decyzji o tym nie można pozostawić innym osobom41.

Takie stanowisko wymaga korekty. Po pierwsze 
w art. 959 kc zawarty jest zwrot, że spadkodawca „może 
powołać”, a nie „musi powołać” do całości lub części 
spadku jedną lub kilka osób. Inaczej jest w Austrii, 
gdzie na mocy § 553 ABGB powołanie spadkobiercy 
jest konieczne, aby można było mówić o testamencie42. 
Podobnie elementem konstytutywnym testamentu 
w prawie rzymskim było ustanowienie dziedzica (heredis 
insitutio)43. Prawo polskie nie przewiduje takiej regulacji.

Ponadto, jak przyjmuje się w literaturze przedmiotu, 
prawo polskie nie wyznacza tzw. minimalnej treści 

38 E. Skowrońska-Bocian, Testament w prawie polskim, War-
szawa 2004, s. 136.

39 J. Kremis, J. Kuźmicka-Sulikowska (w:) E. Gniewek, P. Mach-
nikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2017, 
s. 1806.

40 M. Niedośpiał, Glosa…, dz. cyt., s. 144.
41 F. Błahuta (w:) Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 

t. 3, Warszawa 1972, s. 1886; L. Stecki (w:) J. Winiarz (red.), 
Kodeks cywilny z komentarzem, t. 2, Warszawa 1989, s. 854; 
M. Niedośpiał, Glosa…, dz. cyt., s. 144; S. Wójcik, F. Zoll 
(w:) B. Kordasiewicz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 10: 
Prawo spadkowe, Warszawa 2015, s. 427; M. Pazdan (w:) 
K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., s. 1125.

42 W przypadku braku takiego postanowienia będziemy mieli 
do czynienia z kodycylem.

43 R. Taubenschlag, Rzymskie prawo prywatne…, dz. cyt., s. 278. 
Autor stwierdza, że „Ustanowienie dziedzica jest caput et 
fundamentum totius testementi, bez czego testament jest 
nieważny”. F. Longchamps de Berier (w:) T. Giaro, W. Daj-
czak, F. Longchamps de Berier (red.), Prawo rzymskie…, dz. 
cyt., s. 291; W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. 
Instytucje, Warszawa 2009, s. 178.

testamentu44, a więc nie jest konieczne dla jego sku-
teczności wyznaczenie spadkobiercy.

Dodatkowo de lege lata brak jest regulacji wyłącza-
jącej możliwość upoważnienia osoby trzeciej w testa-
mencie. De lege derogata dekret z dnia 8 października 
1946 r. Prawo spadkowe w art. 97 zd. 2 przewidywał, 
że spadkodawca nie może pozostawić osobie trzeciej 
oznaczenia, kto ma być spadkobiercą. Ustawodawca 
nie zdecydował się na zamieszczenie takiej regulacji 
w nowym Kodeksie cywilnym, dlatego można wnio-
skować o dopuszczalności takiego rozwiązania. Kodeks 
cywilny uczynił testament czynnością osobistą tylko 
i wyłącznie formalnie, a nie materialnie.

Kolejnym argumentem jest argument prawnopo-
równawczy. Zgodnie z § 2065 ust. 2 BGB testator nie 
może pozostawić innej osobie oznaczenia spadkobiercy, 
jak również określenia jej udziału. Należy odnoto-
wać, że aksjologia takiego rozwiązania jest poddana 
krytyce w jurysprudencji niemieckiej45. H. Lange 
i K. Kuchinke twierdzą, że nie da się wyprowadzić 
tego zakazu z przyczyn socjalnych czy rodzinnych46. 
W prawie austriackim również mamy podobną regula-
cję w § 564 ABGB. Polski Kodeks cywilny nie zawiera 
normy tego typu. 

Ponadto nie powinno się stosować sankcji nieważno-
ści na dyspozycje mortis causa, których polski Kodeks 
cywilny nie uznaje za nieważne47. Ze względu na to, 
że osobistość formalna dotyczy formy testamentu, 
a osobistość materialna jego treści, nie można trak-
tować jako nieważny testament na mocy 958 kc, który 
upoważnia inną osobę do wskazania spadkobiercy.

Moim zdaniem z zasady autonomii (swobody testo-
wania), należy dopuścić możliwość wskazania osoby 
trzeciej w testamencie, która będzie upoważniona 
oznaczyć spadkobiercę lub rozdysponować po śmierci 
testatora jego majątkiem zgodnie np. z celami wska-
zanymi w testamencie. Wynika to z, umocowanego 

44 K. Osajda (w:) K. Osajda (red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., 
s. 261 i literatura tam przywołana.

45 H. Lange, K. Kuchinke, Erbrecht, München 2001, s. 543. 
46 Tamże.
47 Za nieważnością testamentu, w którym nie oznaczono osoby 

spadkobiercy wypowiedział się S. Wójcik. S. Wójcik (w:) J.S. Piąt-
kowski (red.), System Prawa Cywilnego, t. 4: Prawo spadkowe, 
Wrocław/Warszawa/Kraków/Gdańsk/Łódź 1986, s. 224 
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konstytucyjnie, prawa spadkodawcy do wydania dys-
pozycji odnośnie przysługującego mu majątku po jego 
śmierci48. Osobistość czynności prawnej w odniesieniu 
do testamentu w prawie polskim dotyczy jego formy. 

Szczegółowym problemem w ramach poruszonego 
zagadnienia jest sytuacja, w której spadkodawca pozo-
stawia osobie trzeciej stwierdzenie, który podmiot 

z oznaczonego kręgu osób odpowiada obiektywnym 
wskazówkom zawartym w testamencie. Możliwość 
wskazania osoby spadkobiercy według ściśle okre-
ślonych kryteriów nie jest już jednoznacznie rozwią-
zana w doktrynie.

E. Skowrońska-Bocian uważa taką dyspozycję za 
niedopuszczalną ze względu na sprzeczność ze ści-
śle osobistym charakterem testamentu49. Podobnie 
takiemu powołaniu spadkobiercy skuteczności odma-
wia S. Wójciki F. Zoll50. Autorzy stwierdzają: „jeżeli 
zatem bez udziału osoby trzeciej nie byłoby możliwe 
ustalenie osoby spadkobiercy, takie powołanie spad-
kobiercy należy uznać za bezskuteczne”51.

Z kolei F. Błahuta opowiada się za mniej formali-
stycznym rozumieniem zakazu oznaczania spadko-
biercy przez osobę trzecią i dopuszcza jako możliwe 
pozostawienie osobie trzeciej „oparte na obiektyw-
nych wskazówkach stwierdzenie, która z określo-

48 Wyrok TK z 31.01.2001 r., P 4/99, OTK 2001, nr 1, poz. 5.
49 E. Skowrońska-Bocian, Testament…, dz. cyt., s. 136.
50 S. Wójcik, F. Zoll (w:) B. Kordasiewicz (red.), System Prawa 

Prywatnego…, dz. cyt., Warszawa 2015, s. 428.
51 Tamże.

nych przez samego spadkodawcę osób tym wskazów-
kom odpowiada”52. W podobnym duchu wypowiada 
się L. Stecki, który twierdzi, że rola osoby trzeciej 
w zakresie wskazania spadkobiercy „może się ogra-
niczać jedynie do stwierdzenia, która z oznaczonych 
w testamencie osób odpowiada w pełni dokładnym 
wskazówkom spadkodawcy”53.

Podzielam pogląd F. Błahuty oraz L. Steckiego ze 
względu na wynikającą z autonomii swobodę testo-
wania oraz brak zakazu w prawie polskim takiego 
sposobu wyznaczenia spadkobiercy.

Podsumowanie
Czynności prawnej można dokonać przez pełno-

mocnika, chyba że co innego wynika z ustawy, właści-
wości czynności prawnej albo innej czynności prawnej. 

Właściwość czynności prawnej, stanowiąca przed-
miotową granicę dopuszczalności działania przez peł-
nomocnika i będąca zarazem ograniczeniem autono-
mii, powinna być odniesiona do czynności prawnych 
o charakterze niemajątkowym. 

Czynności prawne mogą być osobiste wtórnie i pier-
wotnie, a także formalnie i materialnie. Źródło oso-
bistości danej czynności prawnej (pierwotne albo 
wtórne) powinno warunkować sposób jej kształtowa-
nia przez ustawodawcę, zasadzając się na prawidłowej 

52 F. Błahuta (w:) Z. Resich (red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., 
s. 1886.

53 L. Stecki (w:) J. Winiarz (red.), Kodeks cywilny…, dz. cyt., 
s. 854.

Zasada swobody testowania dopuszcza 
możliwość wskazania osoby trzeciej 
w testamencie, która będzie upoważniona 
oznaczyć spadkobiercę lub rozdysponować 
po śmierci testatora jego majątkiem zgodnie 
np. z celami wskazanymi w testamencie. 
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technice legislacyjnej. Jeżeli ustawodawca ma na celu 
dopuszczenie dokonania czynności prawnej o charak-
terze niemajątkowym (pierwotnie osobistym) przez 
pełnomocnika, powinien taką możliwość wyraźnie 
dopuścić. Jeśli zaś jego zamiarem jest pozbawienie 
możliwości dokonania czynności prawnej o cha-
rakterze majątkowym przez pełnomocnika, należy 
wtedy taką możliwość wyraźnie wyłączyć (czynności 
prawne wtórnie osobiste). To wyłączenie może przy-
jąć postać pozytywną (nakazanie osobistego doko-
nania danej czynności o charakterze majątkowym) 
albo negatywną (wyłączenie możliwości dokonania 
danej czynności o charakterze majątkowym przez 
pełnomocnika).

W prawie polskim dopuszczalne jest przyjęcie, że 
testament jest czynnością osobistą tylko formalnie, 
ale już niematerialnie. Oznacza to, że testator może 
upoważnić w akcie ostatniej woli inną osobę do wska-
zania spadkobierców przy określonym celu rozdyspo-
nowania majątku spadkowego lub pozostawić dru-
giej osobie decyzję co do wielkości udziału w spadku 
oznaczonych osób.
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The Enactment of Jewish Naturalisation 
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The aim of this paper is to present analysis of the enactment of Jewish Naturalisa-
tion Act of 1753. It gives us some insight into several key issues of the legal status 
of Jewish immigrants in the 18th century England. Firstly, amongst the most of MPs 
there was mutual agreement that the legal status of English Jews, still rooted in 
the medieval common law, must be settled by acts of Parliament. Secondly, for 
the Whig majority the pattern of changes had been set by the naturalisation act 
of 1740 (Plantation Act), which provisions had not forced Jewish immigrants to 
take any Christian oaths. Thirdly, there were deep divisions between MPs as to 
the economic, social, religious and political outcomes of the proposed piece of 
legislation. Prized by Whigs and considered by the staunch Tories almost as an 
act of treason, Jewish Naturalisation Act was rejected by the English society. It 
was too early to make Jews natural born subjects of England.

Słowa kluczowe: ustawa o naturalizacji żydów z 1753 r. (Jewish 
Naturalisation Act of 1753); żydzi angielscy (status prawny); 
naturalizacja w XVIII-wiecznej Anglii
Key words: Jewish Naturalisation Act of 1753; English Jews (legal 
status); naturalisation in the 18th century England

W opinii Horace’a Walpole’a 
sprawa uchwalenia w 1753 roku, 
a następnie odwołania rok póź-
niej ustaw y o  naturalizacji 
Żydów1, ujawniła stopień pogrą-

 1 An Act to Permit Persons Professing 
Jewish Religion to Be Naturalized by 
Parliament; and for Other Purposes 

Therein Mentioned, 26 Geo. II, c. 26. 
Teksty ustaw podaję za: The Statu-
tes at Large: from Magna Charta to 
the End of the Last Parliament, 1761, 
8 Vol., ed. O. Ruffhead, London 
1763‒1765 (dalej jako: Ruffhead); The 
Statutes at Large, from the Magna 
Charta to the End of the Eleventh Par-
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żenia jego formalnie oświeconej ojczyzny w mro-
kach „najbardziej odrażających uprzedzeń”2. Opinia 
ta dobrze odzwierciedla stopień emocji towarzyszą-
cych ówczesnym wydarzeniom, jednoznacznie wyra-
żającym sprzeciw angielskiego społeczeństwa wobec 
prawnej emancypacji Żydów, na którą musieli oni 

czekać następne sto lat, aż do uchwalenia przez par-
lament Jewish Relief Act z 1858 roku3. Nie dziwi więc 
fakt, iż wśród wątków badawczych ogniskujących się 
wokół Jew Bill istotnym pozostaje zagadnienie anty-
semityzmu4, szczególnie atrakcyjne ze względu na 

liament of Great Britain, Anno 1761 (Continued to 1806), ed. 
D. Pickering, Cambridge 1762‒1807 (dalej jako: Pickering); 
The Statutes of the United Kingdom of Great Britain and 
Ireland (1807‒1868/69), eds. G.K. Rickards i in., London 
1807‒1869 (dalej jako: Statutes).

 2 „The English parliament, which opened on the 15th of Novem-
ber [1754], was employed till the end of the year in an affair, 
which showed how much the age, enlightened as it is called, 
was still enslaved to the grossest and most vulgar prejudices” 
(H. Walpole, Memories of the Last Ten Years of the Reign of 
George the Second, London 1822, s. 310‒311).

 3 An Act to Provide for the Relief of Her Majesty’s Subjects Pro-
fessing the Jewish Religion, 21 & 22 Vict., c. 49 (w:) Statutes, 
t. 98, s. 151‒152. Szerzej: C. Roth, A History of the Jews in 
England, Oxford University Press 1941, s. 239‒263. Od 1755 
do 1822 roku parlament nie uchwalił żadnej ustawy regulu-
jącej status prawny Żydów. 

 4 Problematyka uchwalenia i odwołania ustawy była przedmio-
tem monografii i syntez dotyczących historii Żydów angiel-
skich. Por. zwłaszcza: W. Perry, Public Opinion, Propaganda, 
and Politics in Eighteen-Century England: A Study of the Jew 

nieustającą aktualność społeczną, a nawet polityczną5. 
W konsekwencji niewątpliwie istotne zagadnienie 
historycznoprawne, jakim jest status prawny imigran-
tów żydowskich w XVIII-wiecznej Anglii, pozostaje 
zmarginalizowane. Dlatego też celem niniejszego arty-
kułu jest przedstawienie powyższego zagadnienia oraz 

Bill of 1753, Harvard University Press 1962; D.S. Katz, The 
Jews in the History of England, 1485‒1850, Oxford University 
Press 1996. Obecnie zagadnienie to jest analizowane głównie 
w kontekście debaty na temat roli antysemityzmu w kształ-
towaniu się angielskiej (brytyjskiej) tożsamości narodowej – 
por. D. Rabin, The Jew Bill of 1753: Masculinity, Virility and 
the Nation, „Eighteen-Century Studies” 2006 Vol. 39, No. 2, 
s. 157‒171; A. Crome, The 1753 ‘Jew Bill’ Controversy: Jewish 
Restoration to Palestine, Biblical Prophecy, and English Natio-
nal Identity, „English Historical Review” 2015, Vol. 130.537, 
s. 1449‒1478. Szerzej na temat status społecznego Żydów 
oraz antysemityzmu w XVIII-wiecznej Anglii – por. m.in. 
T.M. Endelman, The Jews of Georgian England, 1714‒1830: 
Tradition and Change in a Liberal Society, University of 
Michigan Press 1999; F. Felsenstein, Anti-Semitic Stereo-
types: A Paradigm of Otherness in English Popular Culture, 
1660‒1830, John Hopkins University Press 1995. Ogólnie na 
temat historii Żydów i ich status prawnego w Anglii (Wielkiej 
Brytanii) – por. C. Roth, A History…; T.M. Edelman, The Jews 
of Britain, 1656‒2000, University of California Press 2001; 
H.S.Q. Henriques, The Jews and the English Law, Oxford 
University Press 1908.

 5 Czego dowodem jest obecny spór o uchwaloną przez polski 
Sejm nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – 
por. Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy 
o Instytucie Pamięci Narodowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 369).

W opinii Horace’a Walpole’a sprawa uchwalenia 
w 1753 roku, a następnie odwołania rok później 
ustawy o naturalizacji Żydów, ujawniła stopień 
pogrążenia jego formalnie oświeconej ojczyzny 
w mrokach „najbardziej odrażających uprzedzeń”. 
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próba oceny roli, jaką wywiedzione z niego argumenty 
odegrały w uchwaleniu Jewish Naturalisation Act.

Status obcokrajowca i formy jego 
naturalizacji w XVIII-wiecznej Anglii

Dla Williama Blackstone’a podstawowy podział 
mieszkańców XVIII-wiecznej Anglii obejmował pod-
danych z urodzenia (natural born subjects) oraz obcych 
(aliens). Ci pierwsi nabywali swój status wraz z uro-

dzeniem się na terytorium dominium królewskiego 
(dominions of the crown of England), gdyż z chwilą tą 
wchodzili z królem w personalny stosunek poddań-
stwa (ligeance/allegiance), wywodzący się z średnio-
wiecznego stosunku lennego. Wyjątkiem od tej zasady, 
potwierdzonym statutem Parlamentu Edwarda III 
z 1351 roku (25 Edw. III st. 2), było nabycie praw dzie-
dziczenia przez dzieci obojga angielskich rodziców 
urodzonyc poza granicami dominium – pod warun-
kiem, że matka dziecka opuściła Anglię za zgodą męża6. 
Status poddanego z urodzenia (natural allegiance) miał 
charakter pełny, wieczysty (dożywotni) i niezbywalny 
(nemo potest exuere patriam), tak w zakresie przy-
sługujących mu praw, jak i obowiązków. Natomiast 
obcokrajowiec przybywający na terytorium angielskie 
dostawał się jedynie pod czasową zależność od króla 
(do czadu opuszczenia królestwa), którą Blackstone 
określa „poddaństwem miejscowym” (local allegiance), 
mającym charakter ograniczony zarówno wobec do 
praw, jak i obowiązków7.

 6 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England, Vol. 1, 
Oxford 1765‒1769, s. 366‒367 i 373. Patrz także niżej, przypis 
17.

 7 Tamże, s. 369‒370.

Ze względu na swój status każdy imigrant podlegał 
licznym ograniczeniom w zakresie prawa publicznego 
i prywatnego. Alien nie posiadał czynnego i biernego 
prawa wyborczego, nie mógł sprawować urzędów 
publicznych8, podlegał także restrykcjom administra-
cyjnoprawnym wynikającym z prawa statutowego, np. 
ustaw nawigacyjnych (navigation acts), miejscowego 
czy korporacyjnego. Miały one charakter fiskalny 
(podatki, cła) i reglamentacyjny (np. ograniczenie 

dostępu czy też utrudnianie wykonywania określonego 
zawodu). W przypadku kupców będących obcokra-
jowcami szczególnie dotkliwe były nakładane przez 
Koronę na sprowadzane przez nich towary podwójnej 
wysokości cła9. Nie mniej istotne były ograniczenia 
cywilnoprawne: obcokrajowiec nie mógł być właści-
cielem nieruchomości położonej w Anglii, a w kon-
sekwencji – także jej spadkodawcą ani spadkobiercą, 
nie posiadał także zdolności sądowej w tym zakresie10. 
Wszystkie te ograniczenia niewątpliwie motywowały 
imigranta do uzyskania naturalizacji, gdyż dopiero 

 8 W.S. Holdsworth, A History of English Law, Vol. 9, London 
1903‒66, s. 91‒92.

 9 D. Statt, The City of London and the Controversy over Immi-
gration, 1660‒1722, „The Historical Journal” 1990, Vol. 33, 
No. 1, s. 46.

10 W.S. Holdsworth, A History…, s. 93. Aż do 1700 roku wyklu-
czone było także dziedziczenie poprzez obcokrajowca. Przy-
kładowo, jego synowie, urodzeni w Anglii, a więc będący 
natural born subjects, mogli nabywać nieruchomości, ale nie 
mogli ich wzajemnie dziedziczyć ab intestato, gdyż łączyła ich 
krew ojca, czyli obcego. Zasadę tę zniósł An act to enable his 
Majesty’s natural born subjects to inherit the estates of their 
ancestors […], 11 & 12 Will. III, c. 6 (w:) Pickering, Vol. 10, 
s. 319.

Dla Williama Blackstone’a podstawowy 
podział mieszkańców XVIII-wiecznej Anglii 
obejmował poddanych z urodzenia (natural 
born subjects) oraz obcych (aliens). 
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ona pozwalała mu na realne uczynienie z Anglii swo-
jego centrum życiowego.

Już od schyłku średniowiecza pełna naturaliza-
cji obcokrajowca, pierwotnie będąca prerogatywą 
monarszą, nastąpić mogła wyłącznie poprzez ustawę 
prywatną (private act) parlamentu. Procedura ta, ini-
cjowana poprzez petycję o uchwalenie wnioskowa-
nego private bill wnoszoną do jednej z izb parlamentu, 
nieco odbiegała od publicznej procedury legislacyj-
nej11. Jednak z praktycznego punktu widzenia kluczo-
wym wyzwaniem dla beneficjenta ustawy prywatnej 
było zagwarantowanie sobie odpowiedniego popar-

cia w parlamencie. Niebagatelne znaczenie miał też 
obowiązek poniesienia przez niego wysokich kosztów 
uchwalenia private bill, wynoszących w przypadku 
XVIII-wiecznej naturalizacji nie mniej niż 65 funtów12. 
Z obu tych powodów nierzadką praktyką było prze-
prowadzanie wspomnianej procedury kolektywnie, 
jak to miało miejsce w przypadku Georga Friedricha 
Händla, który w 1727 roku skutecznie dołączył się do 
private bill niejakiego Luisa Sechehaye’ego13.

Bardziej dostępną i znacznie tańszą (25 funtów) 
alternatywą dla procedury parlamentarnej była natu-
ralizacja w formie patentu królewskiego (letters patent). 
Korona zachowała bowiem prerogatywę do przepro-

11 Por. O.C. Williams, The Historical Development of Private 
Bill Procedure, London 1948.

12 D. Statt, The City…, s. 46.
13 ‘House of Lords Journal Volume 23: February 1727, pp 11–20’, 

in Journal of the House of Lords Volume 23, 1727–1731 (Lon-
don, 1767–1830), pp. 33–41. British History Online http://
www.british-history.ac.uk/lords-jrnl/vol23/pp33-41; (dostęp 
16.04.2018).

wadzenia naturalizacji w formie indywidualnego lub 
zbiorowego przywileju królewskiego wydanego na 
rzecz wnioskodawcy14. Nie była to jednak pełna natu-
ralizacji i przyznawała ona obcokrajowcowi jedynie 
status „mieszkańca” (denizen), nie czyniąc go pod-
danym (subject). Denizacja nie wywoływała żadnych 
skutków w sferze prawa publicznego. W konsekwencji 
nie zwalniała jej beneficjanta z nałożonych na obco-
krajowców ograniczeń administracyjnych, w szczegól-
ności wysokich podatków i ceł. Przyznawała jednak 
beneficjentowi oraz jego zstępnym podmiotowość 
cywilnoprawną w zakresie własności angielskich nie-

ruchomości, umożliwiając mu ich nabywanie, ochronę 
prawną oraz dziedziczenie. Ta ostatnia zdolność nie 
obejmowała jednak krewnych urodzonych przed deni-
zacją, gdyż naturalizacja na mocy królewskiego patentu 
nie miała charakteru retrospektywnego15, w przeci-
wieństwie do pełnej naturalizacji.

Naturalizacja imigrantów żydowskich przed 
1753 rokiem

Należy zaznaczyć, iż status prawny Żydów w pore-
wolucyjnej Anglii generalnie nie był określony. 
Wygnani przez Edwarda I w 1290 roku, decyzją Oli-
viera Cromwella podtrzymaną przez Karola II de facto 
od połowy XVII wieku mogli z powrotem osiedlać się 
w Anglii. Dopiero jednak zacieśnienie relacji z Holan-
dią (od 1688 roku) zaowocowało liczniejszą imigra-
cją żydowską16. Skutkiem tej ostatniej było ponowne 
zainteresowanie się parlamentu statusem prawnym 

14 D. Statt, The City…, s. 46.
15 W.S. Holdsworth, A history…, s. 76‒77.
16 W. Perry, Public Opinion…, s. 5‒7.

Już od schyłku średniowiecza pełna naturalizacji 
obcokrajowca, pierwotnie będąca prerogatywą 
monarszą, nastąpić mogła wyłącznie poprzez 
ustawę prywatną (private act) parlamentu. 
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Żydów, miało ono jednak wyłącznie incydentalny 
charakter17.W konsekwencji aż do 1740 roku proce-
dura naturalizacji imigrantów żydowskich formal-
nie nie odbiegała od przewidzianej dla imigrantów 
innych wyznań. Wszyscy oni podlegali restrykcjom 
przyjętej przez parlament za Jakuba I ustawy o natu-
ralizacji z 1609 roku. Pozwalała ona na naturaliza-
cję obcokrajowców poprzez wniesienie private bill, 
który mógł być uchwalony wyłącznie po uprzednim 
przyjęciu przez beneficjenta anglikańskiej komunii 
(sacrament of the Lord’s super) oraz złożeniu przysiąg 
supremacyjnej (oath of supremacy) i poddaństwa (oath 
of allegiance)18. Instrumenty te, w pierwszej kolejno-
ści skierowane przeciwko katolikom, miały także za 
zadanie unifikację potencjalnych protestanckich imi-
grantów w ramach Kościoła Anglii. Przez cały wiek 
jedynym wyjątkiem od rygorów przyjętych w ustawie 
z 1609 roku było dopuszczenie przez ustawę z 1663 
roku naturalizacji poprzez samo złożenie przysiąg 
supremacyjnej i poddaństwa przed dwoma sędziami 
pokoju (z pomięciem procedury private bill) oraz 
obowiązek przyjęcia komunii anglikańskiej. Wyjątek 
ten dotyczył jednak wyłącznie imigrantów osobiście 
trudniących się przez okres co najmniej trzech lat pro-
dukcją materiałów okrętowych na terytorium Anglii, 
Walii lub Berwick-upon-Tweed19.

Ustawy jakobińska i karolińska formalnie nie okre-
ślały statusu prawnego imigrantów żydowskich, w rze-
czywistości jednak ustawa z 1609 roku wykluczała ich 
z procedury naturalizacyjnej. Nawet zamożny i usto-
sunkowany kupiec żydowski, który był w stanie prze-
prowadzić procedurę private bill, nie mógł przecież 
złożyć zawierającej deklarację wiary chrześcijańskiej 
przysięgi poddaństwa20 oraz przyjąć anglikańskiej 
komunii. Podobnie rzecz się miła z ustawą z 1663 roku, 
która wymagała złożenia oath of allegiance. Stan ten 

17 Wnikliwie status prawny żydów w tym okresie przedstawia 
H.S.Q. Henriques, The Jews…, s. 115 i n.

18 An act that all such as are to be naturalized […],7 Jac. I, c. 2 
(w:) Pickering, t. 7, s. 218.

19 An act for encouraging the manufacturers of making linen cloth 
and tapistry, 15 Car. II, c. 15 (w:) Pickering, Vol. 8, s. 177‒178.

20 „I do make this recognition and acknowledgement heartily, 
willingly and truly, upon the true faith of Christian” – An 
act for the better discovering and repressing of popish recus-
ants, 3 Jac. I, c. 4 (w:) Pickering, Vol. 7, s. 156.

uległ jednak zmianie wraz ze sławetną rewolucją (Glo-
rious Revolution). W 1689 r. parlament uchwalił nowe 
teksty przysiąg administrowanych na potrzeby ustaw 
naturalizacyjnych, które nie zawierały już expressis 
verbis deklaracji wiary chrześcijańskiej, zachowując 
jedynie inwokację „Tak mi dopomóż Bóg (So help 
me God)”21.W konsekwencji naturalizacja na mocy 
ustawy z 1663 roku stała się dostępna także dla Żydów.

Wzrost znaczenia czynnika ekonomicznego w poli-
tyce i prawodawstwie doby ostatnich Stuartów przy-
niósł pierwszą próbę upowszechnienia procedury 
naturalizacyjnej na mocy Foreign Protestant Naturali-
zation Act z 1709 roku22.Zgodnie z przygotowaną przez 
wigów nową ustawą naturalizacja stała się możliwa bez 
konieczność wnoszenia private bill, którego miejsce 
zajęły przysięgi poddaństwa i supremacyjna, a także 
podpisy: pod deklaracją zaprzeczającą transsubstancja-
cji (jak w przypadku Test Act z 1673 roku23) oraz przy-
sięgą zaprzeczającą (oath of abjuration) z ustawy z 1707 
roku24. Nadal wymagano także przyjęcia komunii, ale 
nie musiało to już nastąpić w kościele anglikańskim, 
tylko w dowolnym protestanckim, co zgodnie z ideo-
logią sławetnej rewolucji liberalizowało anglikański 
i uwypuklało antykatolicki charakter ustawy. Koszt 
całej procedury ustawa ustalała na symboliczną kwotę 
jednego szylinga, za którą każdy protestancki imigrant 
mógł stać się pełnoprawnym poddanym angielskim. 
Tak daleko idąca reforma spotkała się jednak ze zde-
cydowanym sprzeciwem torysów, którzy doprowadzili 
do odwołania Foreign Protestant Naturalization Act 
już w 1711 roku25.

21 An act for the abrogating of the oaths of supremacy and alle-
giance, and appointing other oaths, 1 Will. & Mar., sess. 1, 
c. 8 (w:) Pickering, Vol. 9, s. 9.

22 An act for naturalizing foreign protestants, 7 Ann, c. 5 (w:) 
Pickering, Vol. 11, s. 444‒445.

23 An act for preventing dangers which may happen from popish 
recusants, 25 Car. II, c. 2 (w:) Pickering, Vol. 8, s. 389‒394.

24 An act to make further provision for electing and summoning 
sixteen peers of Scotland […],6 Ann, c. 23 (w:) Pickering, 
Vol. 11, s. 377‒378.

25 An act to repeal the act […] intituled, An act for naturalizing 
foreign protestants […], 10 Ann, c. 5 (w:) Pickering, Vol. 12, 
s. 282. Ustawa z 1711 roku utrzymała jednak w mocy posta-
nowienie odwołanej ustawy nadające ipso iure pełny status 
poddanego dziecku angielskich rodziców urodzonemu poza 
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Ratio ustawy naturalizacyjnej z 1709 roku znala-
zło jednak swoją realizację w związku z budowaniem 
I Imperium Brytyjskiego. W 1740 roku parlament 
uchwalił bowiem Plantation Act (Naturalization Act), 
którego celem było stymulowanie osadnictwa w ame-

rykańskich koloniach brytyjskich26. Zgodnie z ustawą 
każdy osadnik zamieszkały na terytorium dominium 
królewskiego w Ameryce27 przez okres co najmniej 
siedmiu lat (z maksymalną przerwą dwu miesięcy) 
mógł uzyskać pełną naturalizacje z pominięciem 
procedury private bill. Podobnie jak w przypadku 
poprzedniej ustawy, warunkiem uzyskania statusu 
brytyjskiego natural born subject było złożenie przy-
siąg: poddaństwa, supremacyjnej i zaprzeczającej oraz 
podpisanie tej ostatniej w formie deklaracji przewi-
dzianej przez ustawę z 1714 roku. Nadal obowiązywał 
także wymóg przyjęcia komunii w obrządku protestan-
ckim. Natomiast novum tej ustawy, niezwykle istot-
nym dla imigrantów żydowskich, było wprowadzenie 
klauzuli wyłączającej tych ostatnich oraz kwakrów 
spod części jej rygorów28. W konsekwencji kolonista 

granicami. Natomiast uchwalony w 1731 roku An act to 
explain a clause […] which relates to the children of the natural 
born subjects […], 4 Geo. II, c. 21 (w:) Pickering, Vol. 16, s. 243, 
sprecyzował, iż wystarczające jest poddaństwo ojca dziecka.

26 An Act for naturalizing such foreign protestants, and others 
therein mentioned, as are settled, or shell settle, in any of his 
Majesty’s colonies in America, 13 Geo. II, c. 7 (w:) Pickering, 
Vol. 17, s. 370‒373.

27 Na temat statusu prawnego angielskich (brytyjskich) kolonii 
amerykańskich – por. P. Michalik, Chwalebna Rewolucja 
a struktura prawna Dominium Korony angielskiej w Ameryce, 

„Studia Prawno-Ekonomiczne” 2014, t. 41, nr 1, s. 103‒122.
28 An Act for naturalizing such foreign protestants…, s. 370‒372. 

Po raz pierwszy klazula taka została włączona do ustawy 
z 1723 r., regulującej zasady składania przez właścicieli 

żydowski za symboliczną opłatą dwu szylingów mógł 
uzyskać naturalizację bez konieczności przyjmowania 
komunii, składając oath of abjuration z pominięciem 
deklaracji wiary chrześcijańskiej wymaganej w usta-
wie z 1714 roku29.

Z punktu widzenia imigrantów żydowskich klau-
zula wyłączająca z Plantation Act miała kluczowe 
znaczenie, czyniła bowiem wyłom w dotychczasowej 
chrześcijańskiej koncepcji brytyjskiego (angielskiego) 
poddanego przewidzianej implicite w ustawie z 1609 
roku oraz – choć tym razem na mocy litery ustawy – 
w Foreign Protestant Naturalization Act. Tymczasem 
postanowienia Plantation Act otwierały realną pro-
cedurę naturalizacyjną, którą wykorzystali między 
innymi żydowscy koloniści z Jamajki30. Z drugiej jed-
nak strony, ze względu na wymóg kolonialnego sied-
mioletniego domicylu rozwiązanie to nadal nie było 
korzystne dla ok. 8000 Żydów już mieszkających lub 
kolejnych chcących osiedlić się w Anglii31. Dotyczyło 
to zwłaszcza przedstawicieli kupieckiej i bankierskiej 
elity, która odgrywała istotną rolę w dynamicznym roz-
woju brytyjskiego handlu i gospodarki oraz udzielała 
kolejnym rządom brytyjskim kredytów niezbędnych 
do prowadzenia imperialnej polityki zagranicznej. 
Odpowiedzią na lobbing tej właśnie grupy był przy-

ziemskich przysięgi zaprzeczającej: An act for explaining […] 
an act to oblige all persons […] refusing or neglecting to take 
the oaths appointed for the security of his Majesty’s person and 
government …, 10 Geo. I, c. 4 (w:) Pickering, Vol. 14, s. 120‒123.

29 „I do make this recognition, acknowledgment, renunciation 
and promise, heartily willingly and truly, upon the true faith 
of a christian” – An Act for the further security of his Majesty’s 
person and government […], 1 Geo. I, c. 13 (w:) Pickering, 
Vol. 13, s. 190.

30 W. Perry, Public Opinion…, s. 15.
31 D. Rabin, The Jew Bill of 1753…, s. 157‒160.

W 1740 roku parlament uchwalił Plantation Act 
(Naturalization Act), którego celem było stymulowanie 
osadnictwa w amerykańskich koloniach brytyjskich. 
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gotowany i przeprowadzony w parlamencie w 1753 r. 
przez rząd Jewish Naturalisation Bill32.

Uchwalenie Jewish Naturalisation Act
3 kwietnia 1753 roku George Montagu-Dunk, 2. hra-

bia Halifax KG, ówczesny pierwszy lord handlu (First 
Lord of Trade/President of the Board of Trade), wniósł 
do Izby Lordów Jewish Naturalisation Bill. Halifax 
działał w imieniu wigowskiego rządu kierowanego 
przez braci Pelham: premiera Henryka, pierwszego 
lorda skarbu (First Lord of Treasury), i Tomasza, księ-
cia Newcastle, sekratarza stanu (Secrtetary of State), 
oraz Filipa Yorke, 1. hrabiego Hardwicke, lorda kan-
clerza (Lord Chancellor). Autorem samego projektu 

był najprawdopodobniej prawnik Thomas Sewell, 
specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących prote-
stanckich dysydentów. Zgodnie z jego uzasadnieniem 
zasadniczym celem projektu było otwarcie mieszka-
jącym w metropolii imigrantom żydowskim drogi do 
pełnej naturalizacji poprzez zniesienie przewidzianego 
w ustawie z 1609 roku wymogu przyjęcia anglikań-
skiej (chrześcijańskiej) komunii33. Warto podkreślić, iż 
nawet biorąc pod uwagę niewielkie rozmiary projektu, 
jego procedura legislacyjna w Izbie Lordów przebie-
gała bardzo sprawnie. Standardowo po pierwszym 
czytaniu (3 kwietnia) projekt został skierowany do 
druku, a po drugim czytaniu (6 kwietnia) do komi-
sji całej izby (Committee of the whole House) pod 
przewodnictwem Halifaksa. Efektem pracy komisji 
(10‒12 kwietnia) były poprawki przyjęte jednomyślnie 
przez Izbę 13 kwietnia, projekt został więc zatwier-

32 Tamże.
33 D.S. Katz, The Jews…, s. 245.Pierwotny tekst projektu nie 

zachował się, ale z przebiegu prac w obu izbach wnosić można, 
iż nie odbiegał on znacznie od tekstu ustawy. 

dzony do głosowania (beengrossed). Już 16 kwietnia 
nastąpiło trzecie czytanie i jednomyślne uchwalenie 
projektu przez Izbę Lordów, której członkowie nie 
przeprowadzili nad nim debaty34.

Zgodnie z procedurą Jew Bill został zaraz po uchwa-
leniu przekazany do Izby Gmin, gdzie po rutynowym 
pierwszym czytaniu (17 kwietnia) wzbudził znacznie 
większe zainteresowanie. 7 maja, po drugim czyta-
niu projektu, wobec wniosku o skierowanie go do 
komisji całej izby, doszło do sprzeciwu oraz debaty, 
a w konsekwencji do podziału izby (division), roz-
strzygniętego zdecydowanie na rzecz zwolenników 
projektu (95 Yeas do 16 Noes)35. Komisja pod prze-
wodnictwem sir Abrahama Hume’a pracowała nad 

projektem 15 maja, nie wprowadzając żadnych popra-
wek i wnioskując o jego zatwierdzenie do trzeciego 
czytania, które dzień później zostało wyznaczone na 
następny tydzień36. W międzyczasie, 21 maja, do izby 
wniesione zostały dwie petycje dotyczące projektu. 
Pierwsza, podpisana przez grupę kupców z londyń-
skiego City, zdecydowanie popierała uchwalenie Jew 
Bill. Wskazywała, iż nowa ustawa zachęci „majętne 
i znaczące osoby” do przeniesienia się do Anglii, co 
w konsekwencji „zwiększy narodowy handel i zdol-
ności kredytowe (increase the Commerce and Credit 
of this Nation)”. Natomiast druga, wniesiona przez 
władze Londynu pod przewodnictwem burmistrza 
(Lord Mayor), domagała się odrzucenia projektu, jako 

34 ‘House of Lords Journal Volume 28: April 1753’, in Journal of 
the House of Lords Volume 28, 1753–1756 (London, 1767–1830), 
pp. 70–104. British History Online http://www.british-history.
ac.uk/lords-jrnl/vol28/pp70-104 [dostęp 16.04.2018].

35 Journals of the House of Commons, Vol. 26, London 1803, 
s. 770, 775, 803, 808‒809.

36 Tamże, s. 823‒824.

W ustawie z 1740 r. niezwykle istotne dla imigrantów 
żydowskich było wprowadzenie klauzuli wyłączającej 
tych ostatnich oraz kwakrów spod części jej rygorów.
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Z punktu widzenia imigrantów żydowskich 
klauzula wyłączająca z Plantation Act miała 
kluczowe znaczenie, czyniła bowiem wyłom 
w dotychczasowej chrześcijańskiej koncepcji 
brytyjskiego (angielskiego) poddanego 
przewidzianej implicite w ustawie z 1609 roku.

stanowiącego „obrazę religii chrześcijańskiej (disho-
nour of the Christian Religion)” oraz „zagrożenie dla 
konstytucji (endanger our excellent Constitution)” 
i „interesów oraz gospodarki Królestwa, a zwłaszcza 
samego Londynu”37.

22 maja, w dniu trzeciego czytania, do Izby Gmin 
wpłynęły kolejne dwie petycje, także o przeciwnej 
treści. Pierwsza, sygnowana przez londyńskich kup-
ców i producentów w imieniu własnym i wszystkich 

„kupców i producentów brytyjskich (Merchants and 
Traders of Great Britain)”, wskazywała przede wszyst-
kim na szkodliwy wpływ nowego prawa na brytyjski 
handel zagraniczny, zwłaszcza z Hiszpanią i Portuga-
lią. Druga natomiast, podpisana przez przedstawicieli 
tych samych profesji, podkreślała korzystne skutki 
spodziewanej imigracji żydowskiej. W szczególno-
ści wskazywała na spodziewany rozwój brytyjskiego 
transportu morskiego oraz eksportu, w którym „osoby 
wyznające religię żydowską (Persons who profess the 
Jewish Religion)” mają znaczny udział38.Obie złożone 
tego dnia petycje zostały odczytane, a przedstawiciele 
wnioskodawców wszystkich czterech petycji przesłu-
chani przed Izbą Gmin, która następnie przystąpiła 
do trzeciego czytania projektu. Ostatnim etapem 
procedury było głosowanie nad wnioskiem przeciw-
ników projektu, którzy zaproponowali odroczenie 
końcowej debaty. Został on jednak odrzucony (55 Yeas 

37 Tamże, s. 827.
38 Tamże, s. 829.

do 96 Noes). W konsekwencji Izba Gmin uchwaliła 
(22 maja) An Act to permit Persons professing Jewish 
Religion to be naturalized by Parliament; and for other 
Purposes therein mentioned39, który uzyskał sankcję 
królewską (Royal assent) 7 czerwca 1753 roku40.

Zgodnie z  założeniami projektu preambuła 
ustawy expressis verbis powoływała postanowienia 
jakobińskiej ustawy naturalizacyjnej z 1609 roku, 
która poprzez wymóg przyjęcia komunii wykluczała 
żydów z parlamentarnego procesu naturalizacyjnego41. 
Następnie wskazywała na precedens zwolnienia z tego 
wymogu przewidziany w Plantation Act z 1740 roku42. 
W oparciu o powyższe ustawa przyznawała wszystkim 
Żydom zamieszkującym Wielką Brytanię i Irlandię 
przez okres co najmniej 3 lat (z przerwą jednorazowo 

39 Tamże.
40 ‘House of Lords Journal Volume 28: June 1753’, in Journal of 

the House of Lords Volume 28, 1753–1756 (London, 1767–1830), 
pp. 147–156. British History Online, http://www.british-

-history.ac.uk/lords-jrnl/vol28/pp147-156 [dostęp 16.04.2018].
41 An Act to permit Persons professing Jewish Religion to be 

naturalized by Parliament; and for other Purposes therein men-
tioned, 26 Geo. II, c. 26 (w:) Pickering, t. 21, s. 97: „Whereas 
[…] many persons of considerable substance professing the 
Jewish religion are prevented from being naturalized by bill 
to be exhibited in parliament for that purpose”.

42 Tamże: „[…] persons professing the Jewish religion who have 
inhabited […] in any of His Majesty’s colonies in America 
[…] are naturalized […] without their receiving the Sacra-
ment of the Lord’s Supper”.
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nie dłuższą niż 3 miesiące) prawo do wystąpienia 
o pełną naturalizację w procedurze private bill z wyłą-
czeniem obowiązku przyjęcia komunii – z zastrzeże-
niem jednak, iż fakt wyznawania religii żydowskiej 
przez powyższy okres zostanie udowodniony oraz że 
skutki naturalizacji nie będą rozciągać się na zakup 
lub odziedziczenie prawa patronatu w ramach Koś-
cioła Anglii43.

Status prawny Żydów w debacie Izby Gmin 
7 maja 1753 roku

Kwestia statusu prawnego Żydów angielskich, 
zarówno imigrantów jak tych urodzonych na Wyspie, 
stanowiła jeden z kluczowych wątków debaty nad 
projektem44. Stanowisko w tej sprawie przedstawili 
wszyscy dysputanci, a większość z nich przyznawała 
jej pierwszorzędne znaczenie, choć różnili się oni 
zasadniczo co do oceny stanu prawnego, a w konse-
kwencji przewidywanych skutków uchwalenia nowego 
prawa. Stanowisko gabinetu przedstawił w pierwszej 
kolejności lord Dupplin. Dokonał on analizy dotych-
czasowego ustawodawstwa, powołując się wprost na 
ustawy naturalizacyjne z 1609, 1663 i 1740 roku45. 
W oparciu o powyższe Dupplin starał się wykazać, 
że nowa ustawa, choć dotyczy wyłącznie imigrantów 
żydowskich, w rzeczywistości nie przyznaje im żad-
nych szczególnych czy nowych przywilejów. W opi-
nii Dupplina projekt miał na celu jedynie niejako 
dopełnienie trwającego już procesu naturalizacyjnego 
Żydów, poprzez dopuszczenie do niego zamożniej-
szych z nich, tj. kupców i bankierów prowadzących 
interesy w ramach londyńskiego City. Ci ostatni nie 

43 Tamże: „Jews, upon the application to parliament, may be 
naturalized without taking the sacrament […] No person to 
be naturalized who has not resided in Great Britain or Ire-
land for three years, without being absent more than three 
months at one time, and who shall not bring proof of his 
having professed the Jewish religion for three years before. 
Jews disabled from purchasing or inheriting any advowson 
or right of patronage”.

44 The parliamentary history of England, from the earliest period 
to the year 1803: from which last-mentioned epoch it is con-
tinued downwards in the work entitled, „The parliamentary 
debates”, red. W. Cobbet, London, 1813, t. 14 (dalej jako: 
Cobbet), s. 1365‒1431.

45 Cobbet, s. 1374.

mogli bowiem sprostać rygorom ustaw z 1663 i 1740 
roku: odpowiednio osobistego świadczenia pracy 
i kolonialnego domicylu, właściwego dla „biedniej-
szego sortu”46.

Dupplin wywodził także, iż wbrew obawom opo-
zycji, nowa ustawa nie stwarzała również warunków 
do masowej naturalizacji, która może doprowadzić 
do zmiany stosunków społecznych, gospodarczych, 
a nawet politycznych w Wielkiej Brytanii47. Natura-
lizacja nadal bowiem wymagała indywidualnej pro-
cedury private bill, a w konsekwencji pozostawała 
pod pełną kontrolą parlamentu, który mógł odrzucić 
petycję naturalizacyjną z dowolnej, uznanej przez sie-
bie za wystarczającą, przyczyny48. Ten ostatni argu-
ment został doprecyzowany przez partyjnego kolegę 
Dupplina sir Nicholasa Hardinge’a. Expressis verbis 
wskazał on, iż dopuszczona przez projekt naturalizacja 
Żydów nie może wywołać żadnych skutków w sferze 
władzy publicznej, tak długo jak ci ostatni nie przyjmą 
wiary chrześcijańskiej, w tym kontekście oznaczają-
cej konfesję anglikańską49. „Jak każdy wie” wynikało 
to z wprowadzonego w dobie restauracji antykatoli-
ckiego i antydysydenckiego ustawodawstwa, z wspo-
mnianym już Test Act na czele. Gwarantowało ono 
establishment Kościoła Anglii, wykluczając pozostałe 
konfesje chrześcijańskie oraz a maiori ad minus oczy-
wiście także żydów z udziału we władzy publicznej50.

Powyższa argumentacja odwoływała się do kluczo-
wego dla stanowiska Gabinetu założenia prawnego, 
jakim było uznanie Żydów urodzonych w Anglii za 

46 Tamże, s. 1375: „[…] gentlemen may see, that by means of 
these two acts many Jews may get themselves naturalized, 
notwithstanding the act of James I, but these can only be of 
the poorer sort; for we cannot expect, that a Jew worth 50 or 
100,000l. will go to America, or engage in any of the manual 
trades mentioned in the first of these acts, in order to obtain 
a naturalization in this country […]”.

47 Patrz niżej.
48 Cobbet, s. 1375.
49 Tamże, s. 1396: „They are neither to have, nor will it be pos-

sible for them, or any of their posterity, to acquire the least 
share in our government, without declaring themselves 
Christians”.

50 Cobbet, s. 1396: „As to any place, or office of trust or profit 
under the government, every one knows, that no man can 
hold any such, unless he be of the religion established by law”.
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natural born subjects. Wobec niedookreślonego sta-
tusu prawego Żydów, którym de facto zezwolono na 
osiedlanie się nad Tamizą de iure nie regulując tej 
kwestii, było to stanowisko ważkie i dlatego z całą 
stanowczością prezentowane przez wszystkich wigów: 
Dupplina, Roberta Nugenta i Hardinge’a oraz, last 
but not least, samego Henry’ego Pelhama51.Torysi 
podzielili się bowiem w tej materii na radykałów –
stanowczych zwolenników średniowiecznego stanu 

prawnego spetryfikowanego ich zdaniem w common 
law (sir Edmund Isham i Nicholas Fazakerley) oraz 
umiarkowanych – dopuszczających wykładnię zgodną 
ze stanowiskiem rządowym, ale widzących w niej 
zagrożenie dla państwa i religii (William Northey 
i sir John Barnard52).

Frontalny atak na projekt przeprowadził najpierw 
Isham, który odmawiał wszystkim Żydom, także tym 
urodzonym w Anglii statusu natural born subjects 
i w konsekwencji zarzucał rządowi próbę „przemycenia” 

51 Patrz niżej, s. 13.
52 Jako ciekawostkę warto przytoczyć fragment wypowiedzi 

Bernarda dotyczący ekonomicznych skutków imigracji 
żydowskiej. W opozycji do wigów argumentował on bowiem, 
iż nie zawsze liczna imigracja żydowska stymuluje rozwój 
handlu w danym państwie, czego dobitnym przykładem jest 
jego zdaniem Polska (Cobbet, s. 1390: „In Poland there have 
been multitudes of Jews for many ages, yet no man will say 
that Poland is a trading country”).

generalnej naturalizacji Żydów, poprzez możliwość 
włączenia do jednego private bill nieograniczonej ich 
liczby53. Swoją argumentację opierał bezpośrednio 
na common law, konkretnie na fundamentalnej dla 
funkcjonowania tego systemu prawnego przysiędze. 
W opinii Ishama promowana przez wigów zmiana 
interpretacji „starego prawa” w zakresie, w jakim 
przyznawała Żydom status urodzonych poddanych 
królewskich, była po prostu jego pogwałceniem, gdyż 

nie mogą oni złożyć przysięgi, która z definicji może 
być złożona wyłącznie przez chrześcijanina54.Jed-
nocześnie Isham zwracał uwagę na brak prawnych 
podstaw nie tyle do wyłączenia Żydów spod rygoru 
składania przysięgi chrześcijańskiej, ile w ogóle do 
tolerowania ich religii, która expressis verbis wyłą-
czona była spod ochrony tzw. Toleration Act z 1689 

53 Cobbet, s. 1379‒1380.
54 Tamże, s. 1381‒1382: „I say, wresting the common law, Sir; 

for the Jew, though born here, were never till lately deemed 
natural born subject: they cannot, in my opinion, be as yet 
deemed such by common law, because they cannot take 
an oath; for an oath is by all our old law books defined to 
be, an affirmation or denial by any Christian of any thing 
lawful and honest, before one that hath authority to give 
the dame for advancement of truth, calling God to witness 
that his testimony is true”. Isham wskazuje jednocześnie, 
iż sądy common law dopuszczają zeznania żydów składane 
bez przysięgi, ale te następnie podlegają swobodnej ocenie 
ławy przysięgłych.

W opinii Edmunda Ishama promowana przez 
wigów zmiana interpretacji „starego prawa” 
w zakresie, w jakim przyznawała Żydom status 
urodzonych poddanych królewskich, była po 
prostu jego pogwałceniem, gdyż nie mogą oni 
złożyć przysięgi, która z definicji może być 
złożona wyłącznie przez chrześcijanina. 
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roku55. W konsekwencji domagał się powołania komisji 
w celu zbadania, czy istniejące już w Anglii synagogi 
nie funkcjonują na podstawie prawa dyspensy kró-
lewskiej, którego stosowanie było główną przyczyną 
rebelii przeciwko Jakubowi II i zostało zniesione na 
mocy tzw. Bill of Rights z 1689 roku56.

Umiarkowani torysi formalnie nie podzielali sta-
nowiska Ishama i dopuszczali uzyskanie przez Żydów 
statusu natural born subjects, tak przez urodzenie jak 
i naturalizację parlamentarną. Wydaje się jednak, iż 
czynili to nie do końca szczerze, raczej dla osiągnięcia 

silniejszego efektu retorycznego. Przykładowo Northey 
twierdził, iż skutkiem proponowanego przez Gabinet 
stanowiska, jest uzyskanie przez Żydów wszystkich 
praw i przywilejów poddanych angielskich, w tym 
politycznych z członkostwem w Izbie Lordów włącz-
nie57. Tymczasem w rzeczywistości te ostatnie, jak 
słusznie wskazał Hardinge, dostępne były jedynie dla 

55 An Act for exempting their Majesties protestant subjects, 
dissenting from the church of England, from the penalties 
of certain laws, 1 Will. & Mar., sess. 1, c. 8 (w:) Pickering, 
Vol. 9, s. 18‒25. Zgodnie z samy tytułem ustawy, klauzula 
XVII wyłączała spod jej ochrony katolików oraz wszystkich 

„zaprzeczających dogmatowi o Trójcy Świętej”.
56 An Act for declaring the rights and liberties of the subject, and 

settling the succession of the crown, 1 Will. & Mar., sess. 2, c. 
2 (w:) Pickering, Vol. 9, s. 67‒73. Por. Cobbet, s. 1382

57 Cobbet, s. 1371: „I must observe, Sir, that if this doctrine 
holds […] Jews born in the British dominions […] they may 
purchase houses and gardens; they may purchase lordships 

członków Kościoła Anglii. Bardziej szczere wydają się 
jednak obawy podniesione przez Barnarda. Wskazy-
wał on bowiem, iż zaproponowana w projekcie natu-
ralizacja zamożnych Żydów z czasem doprowadzi 
do koncentracji w ich ręku majątków ziemskich, a to 
otworzy im drogę do wpływu na wybory parlamen-
tarne oraz zagrozi dominacji religii chrześcijańskiej. 
Zdaniem Bernarda, możliwym scenariuszem było 
także doprowadzenie przez sojusz żydowsko-dysyden-
cki do uchylenia Test Act i obalenia establishmentu 
Church of England58.

Zagrożenia, które zdaniem torysów przyniosłoby 
uchwalenie ustawy, najbardziej dosadnie przedsta-
wił jednak Fazakerley, drugi obok Ishama stanowczy 
obrońca średniowiecznego common law. Powołał się 
on wprost na prawo Edwarda Wyznawcy stanowiące, 
iż Żydzi i wszystko, co posiadają, należy do króla 

and lands; they may be chosen members of this House; they 
may by our sovereign be made members of the other”.

58 Tamże, s. 1388‒1389: „if Jew should come to be possessed 
of a great share of the land estates of this kingdom, how are 
we sure that Christianity will continue to be the fashionable 
religion, or that profession of it will continue necessary for 
qualifying a man for any honour or preferment […] As land-
holders they will have the chusing of most of the members of 
this House, and may themselves be chosen […] and then they 
have nothing to do but to join with the other dissentersin 
getting the test act, and all the others laws for securing our 
established church, repealed”.

Fazakerley wywodził radykalny nawet dla części 
swoich partyjnych kolegów wniosek, iż Żydzi 
w ogóle nie mogą uzyskać statusu natural born 
subjects poprzez urodzenie się na terenie Anglii, 
gdyż nadal zachowują status servi camerae, a ich 
majątek stanowi de iure własność królewską. 
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(Judaei et omnia sua, regis sunt)59.Jak w innych śred-
niowiecznych monarchiach europejskich, zasada ta 
potwierdzała status Żydów jako servi camerae, oddając 
ich osoby i majątek pod dyskrecjonalną władzę, ale 
i protekcję króla. Zdaniem Fazakerleya na skutek tego, 
iż od 1290 roku, tj. od wygania Żydów przez Edwarda 
I, ich status prawny nie został zmieniony przez żaden 
statut parlamentu, powyższa zasada została spetryfi-
kowana w common law i nadal obowiązuje tych Żydów, 
którzy od połowy XVII wieku osiedlili się w Anglii. 
Z powyższego Fazakerley wywodził radykalny nawet 
dla części swoich partyjnych kolegów wniosek, iż 
Żydzi w ogóle nie mogą uzyskać statusu natural born 
subjects poprzez urodzenie się na terenie Anglii, gdyż 
nadal zachowują status servi camerae, a ich majątek 
stanowi de iure własność królewską. W konsekwencji 
jedyną formą naturalizacji pozostaje dla angielskich 
Żydów ustawa parlamentu, który jest władny zmienić 
obowiązujące common law60.

W świetle powyższego zrozumiałe jest stanowisko 
Fazakerleya utrzymującego, iż dopiero proponowany 
przez rząd projekt otwierał Żydom drogę do pełnej 
naturalizacji, znosił bowiem obowiązek złożenia przez 
nich przysięgi chrześcijańskiej. W tym kontekście na 
uwagę zasługuje jego postulat składania przez Żydów 
wymaganych przez prawo przysiąg, zwłaszcza oath 

59 Tamże, s. 1403: „by a law of Edward the Confessor it is declared, 
that the Jews, and all they have, belong to the king”. W ory-
ginalnym brzmieniu: „Sciendum est quod omnes Iudei, in 
quocumque regno sint, sub tutela et defensione regis ligii 
debent esse; neque aliquis eorum potest se subdere alicui diuiti 
sine licencia regis, quia ipsi Iudei et omnia sua regis sunt”.
Prawo to pochodziło z wydanej w XII wieku anonimowej 
kompilacji praw dotyczących pokoju Bożego i królewskiego, 
znanej później pod tytułem: Leges Edwardii Confessoris. Zbiór 
ten był rozpowszechniony w XII- i XIII-wiecznej Anglii i był 
wykorzystywany przy redakcji Magna Charta Libertatum 
z 1215 roku. Cyt. za B.R. O’Brien, God’s Peace and King’s 
Peace: the Laws of Edward the Confessor, Philadelphia 1999.

60 Cobbet, s. 1403‒141407: „It is a distinction expressly contrary 
to the common law of this kingdom, by which every Jew, 
whether born here or abroad, and all that belongs to him, 
is the king’s property […] therefore, if this Bill should pass, 
I should advise even our rich Jews born here to get themselves 
naturalized; because an act of naturalization is in so far an 
alteration of the common law”.

of abjuration, zgodnie z ich rytem religijnym. Zda-
niem Fazakerleya teksty i forma tych przysiąg winny 
być ustalone po konsultacji z londyńskim rabina-
tem i administrowane przez żydowskiego urzędnika. 
Celem wprowadzenia takiego rozwiązania miało być 
zapewnienie wiarygodności przysięgi, która dopiero 
wówczas byłaby traktowana przez składających ją 
Żydów poważnie. W przeciwnym razie, tj. w propo-
nowanej przez ustawę formie, stanowiła bowiem dla 
nich jedynie „słowną formułkę”, wygłaszaną w złej 
wierze „bez najmniejszych skrupułów”61. Podejrzenie 
to Fazakerley formułował w pełni otwarcie, wskazu-
jąc, iż w rzeczywistości Żydzi są zainteresowani natu-
ralizacją jedynie jako środkiem do realizacji spisku 
przeciwko chrześcijanom, którego celem jest przeję-
cie władzy w Anglii. Podobnie usiłowali to zrobić już 
katolicy wobec protestantów, a Żydzi są „co najmniej 
tak zaciekli jak papiści”. Dowodem na to miała być 
między innymi biblijna historia Estery, w której Żydzi 

„po przejęciu władzy w swoje ręce” zabili 76 tysięcy 
Persów „bez sądu i ławy przysięgłych”62.

Radykalizm Fazakerleya zręcznie wykorzystał Pel-
ham, zabierający głos w debacie 7 maja jako ostatni. 
Pozostając na swoim stanowisku co do możliwości 
uzyskania przez Żydów statusu natural born subje-
cts, podniósł, iż przyjęcie interpretacji common law 
zgodnej ze stanowiskiem przedmówcy tym bardziej 
winno prowadzić do uchwalenia zaproponowanej 
przez rząd ustawy. W przeciwnym razie miałoby to 
dalece szkodliwe skutki dla gospodarki i finansów 
państwa. W szczególności żaden z zamożnych żydów, 
których udział w brytyjskim długu publicznym jest 
przecież znaczący, nie zechciałby pozostać, a tym 
bardziej zamieszkać na Wyspach Brytyjskich. W kon-
sekwencji „około miliona lub dwu (funtów) rocznie 
zostanie wysłanych z kraju tytułem odsetek lub dywi-

61 Tamże, s. 1407‒1408: „they will look upon them as forms of 
words only, and for that reason will repeat them without the 
least scruple”.

62 Tamże, s. 1403: „as the Jews are at least as obstinate as the 
Papists […] for we may judge of their resentment and cruelty 
form the story of Esther […] upon their getting the power 
into their hands, they put to death in two days near 76,000 of 
those they were pleased to call their enemies, without either 
judge or jury”.
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dendy”, gdyż Żydzi ci dla własnego bezpieczeństwa 
będą mieszkać w Holandii, Francji albo Włoszech, 
mimo że – zdaniem Pelhama – „chętnie osiedliliby 
się i wydawali swoje dochody u nas”63.

Tak jak w przypadku umiarkowanych torysów, 
powyższa argumentacja premiera miała jednak 
głównie charakter retoryczny. Osią jego wystąpie-
nia pozostało bowiem spuentowanie argumentów 
strony rządowej odnośnie do aktualnego statusu 
Żydów i braku wynikających z niego zagrożeń dla 
państwa i społeczeństwa. Przypominając argumenta-
cję Dupplina, Hardingea i Nugenta, premier podkre-
ślił, iż zarówno dotychczasowe ustawy parlamentu, 
jak i stuletnia praktyka stosowania prawa wobec 
Żydów od czasów Rewolucji wskazują jednoznacznie, 
iż status tych ostatnich w common law uległ zmia-
nie. Oznacza to, iż „zgodnie z tym zwyczajem Żyd 

63 Tamże, s 1413: „In such circumstances can we suppose, that 
any rich Jew would reside within the British dominions? 
They might, perhaps, possess themselves of a great part of 
our public funds, but none of them would live here. They 
would all reside in Holland, France, or Italy, or in some place 
where they could have personal security; and thus we should 
have, perhaps, a million or two sent out of country yearly, for 
paying the interest or dividends […] otherwise (they) gladly 
come to live and spend their yearly income amongst us”.

urodzony w dominium królewskim jest pod każ-
dym względem jego poddanym z urodzenia, takim 
samym jak każdy chrześcijanin”64. Jednocześnie 
Pelham przypomniał także, iż wbrew demagogicz-

nej retoryce torysów w Anglii obowiązuje establish-
ment nie chrześcijański, tylko anglikański. Nie ozna-
cza to jednak, iż dysydenci są traktowani jako jego 
wrogowie państwa i Kościoła Anglii. Analogicznie 
także Żydzi nie powinni być postrzegani jako tacy, 
ale jako „ludzie, którym sumienie nie pozwala na 
konformizm wobec niego”. Co więcej, ze względu 
na swoją hermetyczność i niechęć do prozelityzmu 
żydzi stanowią nawet mniejsze zagrożenie dla koś-
cioła państwowego niż chrześcijańscy dysydenci. 
Wszystkie te argumenty zdaniem premiera w pełni 
uzasadniają zaproponowane w projekcie odstąpienie 
od obowiązku składania przez Żydów chrześcijań-
skiej przysięgi65. 

64 Tamże: „According to this custom, a Jew born in the king’s 
dominion is, in every respect, as much his natural born 
subject as any Christian”.

65 Tamże, s. 1414: „we ought not to look on them as enemies to 
our ecclesiastical establishment, but as men whose conscience 
not allow them to conform to it; therefore we may, in charity 
we ought to, indulge them so far as not to endanger thereby 
our ecclesiastical establishment”.

Zarówno dotychczasowe ustawy parlamentu, jak 
i stuletnia praktyka stosowania prawa wobec Żydów 
od czasów Rewolucji wskazują jednoznacznie, 
iż status tych ostatnich w common law uległ 
zmianie. Oznacza to, iż „zgodnie z tym zwyczajem 
Żyd urodzony w dominium królewskim jest pod 
każdym względem jego poddanym z urodzenia, 
takim samym jak każdy chrześcijanin”.
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artykuły

Podsumowanie
Zarówno sama procedura uchwalenia ustawy, jak 

i poświęcona jej debata, wskazują wyraźnie, iż wśród 
zdecydowanej większości politycznej elity brytyjskiej 
połowy XVIII wieku istniał konsensus co do prawnego 
uregulowania imigracji żydowskiej. W pierwszej kolej-
ności wynikało to ze świadomości trwających blisko sto 
lat zaniedbań legislacyjnych, wobec de facto rozwijają-
cej się od czasów Cromwella diaspory żydowskiej. Od 
sławetnej rewolucji odgrywała ona coraz istotniejszą 
rolę gospodarczą, finansową, a w konsekwencji także 
polityczną. Dotychczasowe szczątkowe rozwiązania 
legislacyjne w postaci ustaw naturalizacyjnych z 1663 
i 1740 roku były niesatysfakcjonujące, zarówno dla 
wigowskiego rządu, jak i dla finansowych elit żydow-

skich z londyńskiego City. Należy jednak podkreślić, 
iż to właśnie Plantation Act z 1740 roku, w oparciu 
o praktykę zapoczątkowaną w 1689 roku, pozwolił 
Żydom osiadłym w brytyjskich koloniach na pełną 
naturalizację bez konieczności składania chrześcijań-
skiej przysięgi oraz przyjmowania protestanckiej komu-
nii świętej. W tym kontekście Jewish Naturalization 
Act z 1753 roku nie miał charakteru precedensowego.

Potrzeba nowej ustawy wynikała także z radykla-
nego stanowiska części torysowskiej opozycji, której 
brak nowożytnych regulacji statutowych pozwalał 
obejmować Żydów przybyłych na Wyspy Brytyjskie 
po rewolucji reżimem średniowiecznego common law 
i traktować ich jako servi camerae. Takie stanowisko, 
choć zasadniczo już nie do utrzymania w ówczesnych 
realiach administracyjno-prawnych, domagało się reak-
cji w postaci ustawy parlamentu, jednoznacznie wyklu-

czającej taką interpretację common law. Kluczowym 
elementem przedstawianego sporu w debacie nad Jew 
Bill pozostawały jednak konsekwencje, jakie dla statusu 
innowierców miało ustanowienia kościoła państwowego 
w Anglii. Zdaniem większości parlamentarnej podzie-
lającej oświeceniowy światopogląd Pelhama, ochrona 
anglikańskiego establishmentu winna uwzględniać 
wolność sumienia jednostki, oczywiście jeśli nie zagraża 
to, jak w przypadku katolików, interesowi publicznemu. 
W konsekwencji Żydzi, nie stając się chrześcijanami, 
mogą uzyskać status natural born subjects, z wyłącze-
niem jednak bezpośredniego udziału we władzy publicz-
nej, który jest dostępny jedynie dla wyznawców Kościoła 
Anglii. Jak słusznie przewidywał lord Egmont66, apelując 
o odrzucenie projektu po jego trzecim czytaniu 22 maja 

1753 roku67, właśnie to ostatnie założenie nie zostało 
zaakceptowane przez Brytyjczyków, dla których bycie 
urodzonym poddanym królewskim oznaczało wówczas 
nadal chrześcijańską tożsamość religijną.
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Przedmiot glosy stanowią rozwa-
żania nad interpretacją przesłanek 
warunkujących zastosowanie klau-
zul bezkarności z art. 15 § 1 k.k. 
i art. 297 § 3 k.k., które wystąpiły 
na tle wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach. Nacisk położony 
zostanie na dogmatyczną analizę 
pojęcia „dobrowolności”, stano-
wiącego podmiotowy warunek 

 1 LEX nr 2441515.

instytucji czynnego żalu. Autor 
nie podziela stanowiska instancji 
odwoławczej wyrażonego w przed-
miotowym judykacie. Uzasadnione 
jest to tym, iż w realiach stanu fak-
tycznego wystąpiły okoliczności 
umożliwiające stwierdzenie prze-
słanek wyłączających karalność. 
Natomiast argumentacja motywu-
jąca obrane stanowisko nie świad-
czy o wyłączeniu dobrowolności, 
o której mowa na gruncie wspo-
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mnianych przepisów. Konstatacja ta może jednak budzić 
wątpliwości przy sprawach o bardziej złożonym cha-
rakterze oraz położeniu przez sąd, wartościujący zacho-
wanie sprawcy, akcentu na nieco odmienne czynniki.

Mająca miejsce po zażądaniu przez bank określo-
nych dodatkowych dokumentów rezygnacja z ubiega-
nia się o kredyt pod pretekstem mnożenia przez bank 
formalności nie stanowi ani dobrowolnego zapobie-
żenia uzyskania kredytu w rozumieniu art. 297 § 3 
k.k., ani dobrowolnego odstąpienia od dokonania 
w rozumieniu art. 15 § 1 k.k.

Próby wykładni przesłanek warunkujących zasto-
sowanie instytucji czynnego żalu od dziesięcioleci sta-
nowią wyzwanie dla doktryny prawa2. Trudność na 
tym polu sprawia m.in. dookreślenie podmiotowego 
elementu klauzuli niekaralności. W tym kontekście 
dostrzegalne są rozbieżności w orzecznictwie Sądu 
Najwyższego oraz sądów powszechnych3. Ten stan, 
przy braku zgodności wypowiedzi przedstawicieli 
nauki oraz możliwości zastosowania różnych kon-
cepcji, prowadzi do rozbieżności, przekładających 
się na dopuszczalność, względnie niedopuszczalność, 
pociągnięcia do odpowiedzialności karnej. 

Krytyczną analizę argumentacji zawartej w roz-
strzygnięciu warto poprzedzić przytoczeniem okolicz-
ności faktycznych podstawy wyrokowania. Ułatwią one 
bowiem zidentyfikowanie problemu prawnego4. Troje 
oskarżonych: P.M., I.M. oraz P.H. postanowili zaciągnąć 
kredyt. 2 lipca 2013 r. P.M. złożył wniosek o udzielenie 
kredytu oraz kopie deklaracji podatkowych. Z uwagi na to, 
że kredyt opiewać miał na wysoką kwotę, bank zwracał 
się do wnioskodawcy o dostarczenie wielu dokumentów. 
Należały do nich analizy majątkowe dotyczące nierucho-
mości oraz kopie deklaracji PIT o dochodach osiąganych 
przez poręczycieli. W grudniu 2013 r. zwrócono się do 

 2 E. Krzymuski, Zasady nauki o usiłowaniu przestępstw, War-
szawa 1884, s. 170; A. Spotowski, O odstąpieniu od usiłowania, 

„Państwo i Prawo” 1980, z. 6, s. 87–88; D. Gajdus, Czynny żal 
w polskim prawie karnym, Toruń 1984, s. 57 i n.

 3 Wyrok SN z dnia 4 września 2007 r., II KK 322/06, OSNwSK 
2007, nr 1, poz. 1964; wyrok SA w Krakowie z dnia 4 listopada 
2011 r., II AKa 195/11, LEX nr 1125045.

 4 Wyrok SO w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2017 r., 
II K 147/14, http://orzeczenia.czestochowa.so.gov.pl/
content/$N/151510000001006_II_K_000147_2014_Uz_2017-
01-31_002 (dostęp 17.03.2019).

I.M. o dostarczenie poświadczonych za zgodność z ory-
ginałem zaświadczeń obejmujących deklaracje podat-
kowe poręczycieli. W rozmowie telefonicznej z pracow-
nikiem banku oskarżona zrezygnowała z ubiegania się 
o kredyt. Po przekazaniu tej informacji zidentyfikowano 
wniosek kredytowy oskarżonych jako próbę wyłudzenia 
i wydano w jego przedmiocie negatywną opinię. 7 stycz-
nia 2014 r. bank odmówił udzielenia kredytu z uwagi na 
zbyt wysokie ryzyko. Uwzględniając ustalenia sądów obu 
instancji, stwierdzić się godzi, że teza judykatu jawi się 
jako trudna do obrony w odniesieniu do realiów stanu 
faktycznego, na tle których zapadła. 

Dla opisu podmiotowego warunku czynnego żalu 
z art. 15 § 1 i 2 k.k. oraz z art. 297 § 3 k.k. użyto 
sformułowania „dobrowolnie”. Ustawa nie definiuje 
powyższego terminu, więc ustalając jego znaczenie, 
w pierwszej kolejności posłużyć się należy dyrektywą 
językową wykładni5. Na gruncie języka polskiego 
wspomniany przysłówek odprzymiotnikowy ozna-
cza: „wynikający z własnej woli”6, „nieprzymuszony” 
lub „niewymuszony”7. Wskazuje się również nastę-
pujące znaczenia: „w sposób zgodny z czyjąś wolną 
wolą”8, „działający bez przymusu”9, „z dobrej woli” czy 

„chętnie”10. Leksykalne znaczenie interpretowanego 

 5 Z. Ziembiński, W sprawie elementarnego wykładu o wykładni, 
„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1964, nr 3, 
s. 10 i n; M. Zieliński, Podstawowe zasady współczesnej 
wykładni prawa (w:) P. Winczorek (red.), Teoria i praktyka 
wykładni prawa, Warszawa 2005, s. 122.

 6 W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego PWN, t. 2, 
Warszawa 1965, s. 170; E. Sobol (red.), Mały słownik języka 
polskiego, Warszawa 1997, s. 135.

 7 J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik 
języka polskiego, t. 1, Warszawa 1900, s. 474; H. Zgółkowska 
(red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 8, 
Poznań 1996, s. 422.

 8 T. Lehr-Spławiński (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 
1935, s. 567–568; E. Sobol (red.), Nowy słownik języka polskiego, 
Warszawa 2002, s. 136; B. Dunaj, Język polski. Współczesny 
słownik języka polskiego, Warszawa 2007, s. 289.

 9 M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, Warszawa 
1995, s. 379; A. Markowski (red.), Nowy słownik poprawnej 
polszczyzny PWN, Warszawa 1999, s. 147.

10 S. Linde, Słownik języka polskiego, t. 1, Lwów 1854, s. 448; 
A. Zdanowicz i in., Słownik języka polskiego, Wilno 1861, 
s. 228.
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terminu prowadzi do konstatacji, że odstąpienie od 
dokonania albo zapobieżenie wykorzystaniu wsparcia 
finansowego jest dobrowolne wtedy, gdy następuje bez 
przymusu fizycznego bądź psychicznego. Rezultatem 

zastosowania językowej dyrektywy są stosunkowo 
szeroko zakreślone ramy treściowe analizowanego 
pojęcia. Dla ich zawężenia konieczne jest uzupeł-
nienie uzyskanych wyników wykładniczych w dro-
dze aplikacji pozajęzykowych dyrektyw interpretacji 
tekstu prawnego.

W doktrynie dostrzec można teoretyczne koncepcje 
służące zawężeniu zakresu znaczeniowego klauzuli 
niekaralności. Wyróżnić można dwa ujęcia11 tj.: nor-
matywne12 i psychologiczne13. Przedstawienie założeń 

11 Warto wskazać pogląd K. Tkaczyk, stanowiący autorską 
koncepcję normatywno-psychologiczną. Z uwagi na brak 
reprezentatywności, nie będzie on uwzględniony w dalszych 
wywodach, zob. K. Tkaczyk, Instytucja czynnego żalu w pra-
wie karnym w aspekcie prawnoporównawczym, Przemyśl 
2008, s. 65.

12 Między innymi: Z. Papierkowski, Glosa do wyroku SN z 14 IX 
1967 r., V KRN 599/67, „Nowe Prawo” 1968, nr 7–8, s. 1235 i n; 
M. Szerer, „Dobrowolne” odstąpienie od usiłowania, „Nowe 
Prawo” 1977, z. 5, s. 627; W. Radecki, Prawne i moralne oceny 
czynnego żalu, „Palestra” 1976, nr 12, s. 39–40.

13 Zob. przykładowo: W. Wolter, Nauka o przestępstwie. Analiza 
prawnicza na podstawie przepisów części ogólnej kodeksu 
karnego z 1969 r., Warszawa 1973, s. 273 i n; G. Rejman, 
W kwestii dobrowolnego odstąpienia od usiłowania, „Nowe 
Prawo” 1969, z. 3, s. 436 i n; W. Kubala, Glosa do wyroku Izby 
Karnej Sądu Najwyższego z 1 VII 1975 r., „Palestra” 1976, 
nr 4–6, s. 31.

obu koncepcji nie jest konieczne. Wystarczy wskazać, 
że ogniskują one wokół prawnej oceny motywów 
i pobudek, którymi kierował się sprawca, odstępując 
od dokonania14. Na gruncie koncepcji normatywnej, 

pojęcie dobrowolności wiąże się z oceną okoliczno-
ści, które przeważyły za odstąpieniem od dokonania. 
Czynniki te muszą zasługiwać na akceptację i zostać 
pozytywnie ocenione z punktu widzenia zasad moral-
nych15. Z kolei istotnym elementem ujęcia psycho-
logicznego, które zdaje się dominować w doktrynie 
i orzecznictwie, jest irrelewantność oceny motywów 
i pobudek przy stwierdzaniu dobrowolności16. Ozna-
cza to, że dodatnia bądź ujemna ocena okoliczności 
warunkujących zaprzestanie w pochodzie w iter delicti 
pozostaje bez jakiegokolwiek znaczenia dla zastoso-
wania klauzuli niekaralności. 

Wyklarowanie się wspomnianych ujęć nie doprowa-
dziło do uzgodnienia stanowisk w przedmiocie inter-
pretacji terminu „dobrowolnie”. Można zaryzykować 
stwierdzenie, że wyróżnienie skrajnie odmiennych 
koncepcji pogłębiło istniejące wątpliwości wykładni-
cze, przekładając się na niejednolitość rozstrzygnięć. 

Zarysowanie powyższych kwestii pozwala przy-
stąpić do oceny istoty glosowanego rozstrzygnięcia. 

14 J. Raglewski, Dobrowolne odstąpienie od czynu jako przesłanka 
instytucji czynnego żalu, „Prokuratura i Prawo” 1997, nr 3, 
s. 40.

15 A. Spotowski, O odstąpieniu…, s. 94.
16 O. Sitarz, Czynny żal związany z usiłowaniem w polskim pra-

wie karnym. Analiza dogmatyczna i kryminalnopolityczna, 
Katowice 2015, s. 388–390.

Leksykalne znaczenie terminu „dobrowolnie” 
prowadzi do konstatacji, że odstąpienie od dokonania 
albo zapobieżenie wykorzystaniu wsparcia 
finansowego jest dobrowolne wtedy, gdy następuje 
bez przymusu fizycznego bądź psychicznego. 
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Cloue stanowi ustalenie, czy w ramach badanego 
stanu faktycznego występuje dobrowolność, czy też 
zachowanie sprawcy odstępującego od dokonania jest 
pozbawione tego podmiotowego elementu. W tym 
kontekście Z. Kubec twierdził, iż to właśnie weryfika-
cja dobrowolności należeć będzie do najtrudniejszych 
kwestii w toku postępowania dowodowego17. Mając na 
względzie powyższe, należy podkreślić, iż rolą sądu 
jest ocenić, jakie czynniki miały decydujące znacze-
nie dla podjęcia przez sprawcę określonej decyzji. Czy 
prymat wiodła wolna wola, czy też istotniejsze dla 
odstąpienia od dokonania okazały się okoliczności 
zewnętrzne, które je sprowokowały18? Wnikliwość 
i wszechstronność ustaleń w tym zakresie współ-
kształtuje podstawę wyrokowania oraz determinuje 
prawidłowość rozstrzygnięcia. 

Istota problemu sprowadza się do tego, czy żąda-
nie przez bank dodatkowych dokumentów stanowiło 
główny, czy jeden z równoważnych czynników wpły-
wających na decyzję potencjalnego kredytobiorcy19. 
Oceniając zachowanie człowieka z punktu widzenia 
dobrowolności, przypomnieć warto pogląd S. Śli-
wińskiego. Autor ten wskazywał, iż: (…) dobrowol-
nie odstępuje ten, kto może powiedzieć „mogę dopiąć 
zamierzonego celu, ale nie chcę”, niedobrowolnie odstę-
puje ten, kto musi sobie powiedzieć: „chciałbym dopiąć 
zamierzonego celu, ale nie mogę20. Powyższa idea 
akcentuje dwie okoliczności. Pierwszą jest zasygna-
lizowany wpływ czynników zewnętrznych na pro-
ces i luz decyzyjny. Drugą, świadomość możliwości 
dokonania czynu zabronionego poprzez kontynuację 
zachowania w pochodzie przestępstwa.

17 Z. Kubec, Kilka uwag na temat odstąpienia od usiłowania, 
„Państwo i Prawo” 1969, z. 3, s. 565 i n; zob. spostrzeżenie 
A. Gubińskiego, który argumentuje, że problemy ze stwier-
dzeniem przesłanki dobrowolności jawią się nie jako stricte 
teoretyczne, lecz jako posiadające walor praktyczny, głęboko 
osadzony w procesie dowodzenia, A. Gubiński, Glosa do 
wyroku z 5 I 1973, III KR 258/72, „Państwo i Prawo” 1974, z. 
1, s. 175 i n.

18 W. Kubala, Problematyka czynnego żalu w orzecznictwie 
Sądu Najwyższego, „Problemy Prawa Karnego” 1981, nr 3, 
s. 34 i n.

19 Wyrok SN z dnia 1 lipca 1975 r., II KR 367/74, OSNKW 1975, 
nr 12, poz. 157.

20 S. Śliwiński, Prawo karne materialne, Warszawa 1947, s. 308.

Nie ulega wątpliwości, że w przeważającej licz-
bie przypadków, w których występują czynniki 
zewnętrzne, mają one znaczenie dla podjęcia decyzji 
o zaprzestaniu dokonania czynu zabronionego. Nie 
sposób jednak a priori założyć, że ich wystąpienie 
wykluczać musi dobrowolność. Wbrew stanowisku 
Sądu Apelacyjnego można zasadnie mówić o dobro-
wolności, gdy decyzja sprawcy nie była spontaniczna21 
i nie powstała w oderwaniu od bodźców zewnętrz-
nych22. Co więcej, impuls dla czynnego żalu mogą 
wywołać czynniki niezależne od sprawcy23, o ile nie 
stanowiły przeszkody uniemożliwiającej dokonanie 
przestępstwa24 bądź nie wywołały przekonania o takiej 
niemożliwości25. Rację ma więc O. Sitarz, która kry-
tykuje podział okoliczności wpływających na ocenę 
zachowania sprawcy na mające charakter zewnętrzny 
albo wewnętrzny26. Autorka konstatuje, iż przestaje 
on mieć znaczenie27, pod warunkiem, że decydu-
jący wpływ przyzna się woli sprawcy28. W związku 
z tym, wpływ okoliczności zewnętrznych nie wyklucza 
wystąpienia dobrowolności w sytuacji, gdy stanowi on 
wyłącznie asumpt, jeden z czynników skłaniających 
do rezygnacji z realizacji znamion przestępstwa29. 

21 Wyrok SN z dnia 12 grudnia 2006 r., WA 33/06, OSNwSK 
2006, nr 1, poz. 2419.

22 Wyrok SA w Katowicach z dnia 25 października 2012 r., 
II AKa 169/12, LEX nr 1236874.

23 Wyrok SN z dnia 5 stycznia 1973 r., III KR 258/72, OSNKW 
1973, nr 7–8, poz. 92.

24 Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 14 lipca 2016 r., II AKa 106/16, 
OSAW 2016, nr 4, poz. 348; wyrok SA w Gdańsku z dnia 
10 maja 2017 r., II AKa 92/17, KSAG 2017, nr 3, s. 200–216.

25 J. Raglewski (w:) L.K. Paprzycki (red.), System Prawa Kar-
nego, t. 4, Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie 
odpowiedzialności karnej, Warszawa 2016, s. 814–816; B.J. Ste-
fańska (w:) R.A. Stefański (red.), Kodeks Karny. Komentarz, 
Warszawa 2018, s. 219–220.

26 O. Sitarz, Dobrowolność czynnego żalu związanego z usiłowa-
niem udolnym i nieudolnym (uwagi na tle uchwały siedmiu 
sędziów SN z dnia 19 stycznia 2017 r. I KAZP 16/16), „Przegląd 
Prawa Karnego” 2017, nr 27, s. 195–196.

27 Wyrok SA w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2016 r., II AKa 
194/16, LEX nr 2295132.

28 O. Sitarz, Dobrowolność…, s. 195–196.
29 T. Sroka (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks 

Karny. Część Ogólna. Komentarz do artykułów 1–116, War-
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Warto uwidocznić, że uzasadniając obrane stanowi-
sko, posłużono się koncepcją wykluczającą zastosowa-
nie klauzuli bezkarności w sytuacji, gdy sprawca został 
niejako zmuszony do zaprzestania przestępnej akcji30. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że Sąd Apelacyjny nie 
jest w pełni konsekwentny, wykorzystując schematy 
teoretyczne wypracowane w doktrynie. Zastosowa-
nie tego rozwiązania winno skłonić organ jurysdyk-
cyjny do czynienia ustaleń w określonym kierunku. 
W tym przypadku chodzi o potrzebę wnikliwego zba-
dania zarówno zakresu luzu decyzyjnego31 sprawcy, 
który odstępuje od dokonania, jak i jego świadomości 

szawa 2017, s. 401–402; V. Konarska-Wrzosek (w:) tejże 
(red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018, s. 121–122. 

30 A. Wąsek (w:) O. Górniok i in., Kodeks karny, t. 1, Gdańsk 
2005, s. 229.

31 Warto zaakcentować, że badanie zakresu luzu decyzyjnego 
poprzedzić należy stwierdzeniem wolnej woli człowieka. 
Jej istnienie warunkuje dopuszczalność wartościowania 
zachowania sprawcy jako czynu; zob. W. Wolter, O czy-
nie jako działaniu lub zaniechaniu przestępnym, „Państwo 
i Prawo” 1956, z. 5–6, s. 896–897. Z kolei w kontekście oceny 
luzu decyzyjnego i wolnej woli bez znaczenia pozostaje 
fakt, którą z koncepcji (determinizm albo indeterminizm, 
z wyłączeniem ich skrajnych postaci) uznamy za poprawną. 
W ramach operatywnej wykładni konieczne jest bowiem 
rozstrzygnięcie, czy określone zachowanie – stanowiące 

odnośnie do możliwości przejścia do ostatniego etapu 
w pochodzie przestępstwa32. Takich ustaleń zabrakło 
w uzasadnieniu wyroku, a w konsekwencji utrudniona 
jest weryfikacja toku myślowego instancji odwoławczej. 

Pomocny może okazać się test, czy istniała realna 
sposobność wypełnienia znamion typu i sprawca 
świadomie z niej nie skorzystał, czy też odstąpienie 
wywołało przekonanie o niemożliwości osiągnięcia 
zamierzonego celu33. Zgodzić się należy z G. Rejman, 
A. Spotowskim i S. Tarapatą, którzy konstatują, że 
ustalenie podmiotowego elementu czynnego żalu 
warunkowane jest stwierdzeniem, iż odstępujący 
uczynił to wtedy, gdy kontrolował sytuację, panował 
nad czynem34. Stwierdzić zatem należy, że dobrowol-

egzemplifikację dobrowolności – mieściło się w graniach 
swobody decyzyjnej.

32 P. Konieczniak, Czyn jako podstawa odpowiedzialności kar-
nej w prawie karnym, Kraków 2002, s. 175; W. Mącior, Czyn 
ludzki i jego znaczenie w prawie karnym, Kraków 1990, s. 17.

33 K. Buchała, Prawo karne, Warszawa 1980, s. 398; wyrok SA 
w Gdańsku z dnia 10 maja 2017 r., II AKa 92/17, KSAG 2017, 
nr 3, poz. 200–216.

34 G. Rejman, W kwestii…, s. 436 i n; A. Spotowski, O odstą-
pieniu…, s. 94; S. Tarapata, Dobrowolność w prawnokarnej 
konstrukcji czynnego żalu (zagadnienia wybrane), „Czaso-
pismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2017, nr 2, s. 23–26. 
Zbyt daleko idący wydaje się pogląd ostatniego z autorów, co 

Wbrew stanowisku Sądu Apelacyjnego można 
zasadnie mówić o dobrowolności, gdy decyzja 
sprawcy nie była spontaniczna i nie powstała 
w oderwaniu od bodźców zewnętrznych. Co więcej, 
impuls dla czynnego żalu mogą wywołać czynniki 
niezależne od sprawcy, o ile nie stanowiły przeszkody 
uniemożliwiającej dokonanie przestępstwa bądź 
nie wywołały przekonania o takiej niemożliwości. 
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ność odstąpienia od oszustwa nie zostaje wykluczona 
tylko przez to, że jej stymulatorem jest żądanie banku 
dostarczenia dodatkowej dokumentacji. Co więcej, 
zachowanie I.M. miało miejsce jeszcze przed ujaw-
nieniem, że procedowany wniosek stanowi usiłowa-
nie przestępstwa35. Odkrycie powyższej informacji 
wykluczyło zaś dokonanie czynu zabronionego, co 

do wykluczenia dobrowolności w zachowaniu sprawcy, gdy 
ten doszedł do przekonania, że dokonanie przestępstwa 
jest: (…) co prawda możliwe, lecz nadmiernie utrudnione 
i przez to zbyt ryzykowne, zob. S. Tarapata, dz. cyt., s. 25. 
Konieczność dokonywania dodatkowych ustaleń w przed-
miocie odzwierciedlenia w świadomości oskarżonego nie-
opłacalności sprawstwa jeszcze bardziej skomplikowałaby 
zawiłą problematykę związaną z potwierdzeniem przesłanek 
czynnego żalu.

35 Warto zaakcentować rozbieżne stanowiska sądów obu 
instancji w przedmiocie oceny świadomości I.M. co do 
możliwości uzyskania kredytu. Sąd Okręgowy w Często-
chowie stwierdził, że rezygnacja z przedłożenia dokumen-
tów motywowana jest przypuszczeniem, iż bank odmówi 
udzielenia kredytu, zob. wyrok SO w Częstochowie z dnia 
31 stycznia2017 r., II K 147/14, http://orzeczenia.czestochowa.
so.gov.pl/content/$N/151510000001006_II_K_000147_2014_
Uz_2017-01-31_002 (dostęp 17.03.2019). Natomiast Sąd Ape-
lacyjny wypowiada się bardziej kategorycznie, twierdząc, że 
I.M. podjęła decyzję o rezygnacji z ubiegania się o kredyt: (…) 
w momencie, gdy w pełni uświadomiła sobie, że dostarczenie 
żądanych dokumentów skutkować będzie odmową przyzna-
nia kredytu, a zatem niemożliwe stanie się zrealizowanie 
powziętego zamiaru, por. wyrok SA w Katowicach z dnia 
19 października 2017 r., II AKa 303/17, LEX nr 2441515. Kry-
tycznie ocenić trzeba zapatrywanie sądu ad quem w zakresie 
świadomości oskarżonej, które z jednej strony nie wskazuje 
okoliczności świadczących za odmienną konkluzją, z drugiej 
pozostaje w opozycji do zakazu reformationis in peius. Należy 
mieć bowiem na względzie, iż komentowany wyrok zapadł 
w wyniku rozpoznania apelacji obrońców I.M. Za niedo-
puszczalne z uwagi na brak aktualizacji regulacji z art. 434 
§ 1 pkt 1 k.p.k. uznać należy czynienie mniej korzystnych 
ustaleń faktycznych dotyczących podmiotowego elementu 
czynnego żalu, niż to miało miejsce na gruncie rozstrzygnięcia 
sądu I instancji. Nie ulega wątpliwości, że ocena świadomości 
oskarżonej dokonana przez Sąd Apelacyjny, wbrew treści 
zakazu, niekorzystnie kształtuje sytuację procesową oskarżo-
nej, wykluczając tym samym aplikację klauzuli bezkarności. 
Co do zakresu przedmiotowego zakazu reformationis in peius, 

odzwierciedla decyzja o odmowie udzielenia wnio-
skowanego kredytu. Wydaje się, iż na gruncie glo-
sowanego wyroku odstąpienie jednak cechowało się 
dobrowolnością.

Za tym, że odstąpienie było niedobrowolne, nie 
przemawia również teza, że odstąpienia od dokonania 
wyklucza sytuacja, w której alternatywą jest popeł-
nienie kolejnego przestępstwa. W danym przypadku 
przestępstwem tym byłoby ewentualne podrobienie 
dokumentacji, której zażądała właściwa jednostka 
organizacyjna banku. Powyższe zapatrywanie należy 
odrzucić z dalej opisanych względów. 

Po pierwsze, jeśli sprawca mimo okoliczności od 
niego niezależnych może podjąć kroki celem dopro-
wadzenia do dokonania, a rezygnuje z nich, to uza-
sadnione jest, że uczynił to dobrowolnie36. Stanowi 
to rezultat testu panowania nad urzeczywistnieniem 
bezprawnego zamiaru. Jeśli I.M. mogła podrobić doku-
mentację i przedłożyć ją celem procedowania wniosku, 
dokonanie było obiektywnie możliwe, a odstąpienie 
miało charakter dobrowolny i definitywny37. 

Po drugie, nie sposób uznać za trafną argumen-
tację, iż ewentualna dalsza aktywność oskarżonej 
stanowiłaby „kolejne” przestępstwo. Pogląd ten stoi 
w opozycji do realiów badanego stanu faktycznego, jak 
i akceptowanych w nauce kryteriów jedności czynu38. 
Nie powinno budzić wątpliwości, iż zachowanie pole-
gające na przedłożeniu kolejnego, uprzednio sfałszo-
wanego dokumentu, w ramach tożsamej procedury 
kredytowej, stanowiłoby wciąż jeden i ten sam czyn. 
Niezasadnym byłoby sztucznie dzielić zachowanie 
sprawcy na kilka przestępstw, pozostających ze sobą 
w realnym zbiegu, w sytuacji, gdy szczególne względy 

zob. M.J. Szewczyk, Zakaz reformationis in peius w polskim 
procesie karnym, Warszawa 2015, s. 145–150.

36 K. Gajdus, Czynny…, s. 61–64.
37 W. Jóźwicki, O pojmowaniu dobrowolności jako warunku 

czynnego żalu, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 2008, nr 1, s. 146–147.

38 Jako wyznaczniki jedności czynu przyjmuje się: zintegro-
wany zespół aktywności sprawcy, zwartość czasu i miejsca 
oraz tożsamość motywacji względnie planu działania, zob. 
A. Wąsek (w:) O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przy-
jemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. Wąsek, 
Kodeks karny, t. 1, Gdańsk 2005, s. 156–158.
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nie przemawiają za odstąpieniem od ogólnej reguły 
jedności czynu39.

Przechodząc w tym miejscu do zagadnienia czyn-
nego żalu z art. 297 § 3 k.k., wskazać na wstępie należy, 
że i w tej materii stanowisko Sądu Apelacyjnego nie 

jest w pełni trafne, choć zasługuje na aprobatę co do 
czasowego zakresu zastosowania wspomnianej klau-
zuli bezkarności. W doktrynie przeważać zdaje się 
stanowisko aprobujące aplikację art. 297 § 3 k.k. także 
przed udzieleniem sprawcy wsparcia finansowego40. 
Nie podzielam natomiast poglądu Sądu Apelacyjnego 
na określenie czynności odstąpienia od dokonania. 
Artykuł 297 § 3 k.k., wbrew tezie glosowanego wyroku, 
nie reguluje „dobrowolnego zapobieżenia uzyskania” 

39 H. Rajzman, Dwa czy jedno przestępstwo, „Państwo i Prawo” 
1956, nr 7, s. 144–147; por. uwagę W. Mąciora, ujętą jako 

„dzielenie włosa”, która odwołuje się do sztucznego mnożenie 
bytów w drodze akceptacji bądź negacji warunków jedności 
czynu, W. Mącior, Glosa do uchwały składu Izby Wojskowej 
SN z dn. 10 VI 1974 (K 6/74), „Państwo i Prawo” 1975, nr 5, 
s. 169 i n.

40 M. Klubińska, Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 
k.k., Warszawa 2014, s. 306–307; zob. wypowiedź A. Wujastyk, 
która argumentuje, iż sytuacja procesowa podmiotu, któ-
remu przyznano wsparcie finansowe, jest bardziej korzystna 
z punktu widzenia czasowych ram, w których może skorzy-
stać z niepodlegania karze niż podmiotu, któremu wydano 
decyzję odmowną, A. Wujastyk, Przestępstwa tzw. oszustw 
kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej, 
Warszawa 2011, s. 191.

jako przejawu czynnego żalu. Ustawodawca posłu-
żył się sformułowaniem „zapobiegł wykorzystaniu” 
wsparcia finansowego.

Rzeczownik „wykorzystanie” oznacza: „zużytko-
wanie czegoś”, „spożytkowanie czegoś” czy „użycie”, 

„osiągnięcie korzyści z czegoś”41. Z kolei „uzyskanie” 
oznacza: „otrzymanie, dostanie czegoś, co stanowiło 
przedmiot starań”42. Nie ulega wątpliwości, że zakresy 
treściowe pojęć „uzyskanie” i „wykorzystanie” nie 
pokrywają się i nie należy ich utożsamiać. 

W ujęciu leksykalnym „zapobiec” znaczy: „przeszko-
dzić czemuś”, „nie dopuścić do czegoś”43. R. Zawłocki 

41 H. Zgółkowska (red.), Praktyczny słownik współczesnej pol-
szczyzny, t. 46, Poznań 1996, s. 449; W. Doroszewski (red.), 
Słownik języka polskiego PWN, t. 10, Warszawa 1965, s. 56; 
J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik 
języka polskiego, t. 7, Warszawa 1900, s. 898; E. Sobol (red.), 
Mały…, s. 499.

42 H. Zgółkowska (red.), Praktyczny słownik współczesnej pol-
szczyzny, t. 44, Poznań 1996, s. 410–411; W. Doroszewski (red.), 
Słownik języka polskiego PWN, t. 9, Warszawa 1965, s. 792; 
J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik 
języka polskiego, t. 7, Warszawa 1900, s. 428; E. Sobol (red.), 
Mały…, s. 997.

43 S. Linde, Słownik języka polskiego, t. II, Lwów 1854, s. 855; 
J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik 
języka polskiego, t. 8, Warszawa 1900, s. 223–224; H. Zgół-
kowska (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, 
t. 48, Poznań 1996, s. 316–317; W. Doroszewski (red.), Słownik 
języka polskiego PWN, t. 10, Warszawa 1965, s. 700.

Jeśli sprawca mimo okoliczności od niego 
niezależnych może podjąć kroki celem 
doprowadzenia do dokonania, a rezygnuje z nich, 
to uzasadnione jest, że uczynił to dobrowolnie. 
Stanowi to rezultat testu panowania nad 
urzeczywistnieniem bezprawnego zamiaru.
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konstatuje, iż czynność prowadzącą do niepodlega-
nia karze stanowić może każde zachowanie, którego 
skutkiem jest pozostanie instrumentu finansowego 
w dyspozycji instytucji udzielającej44. Rezultat stano-

wić ma przerwanie łańcucha kauzalnego zainicjowa-
nego przedłożonym wnioskiem o udzielenie wsparcia45. 
W doktrynie przykładowo podaje się takie aktywności 
jak: niepodjęcie udzielonego instrumentu, jego zwrot, 
czy cofnięcie wniosku kredytowego46. Ponadto, zacho-
wanie składające się na istotę czynnego żalu cechować 
winno się bezspornością i uzewnętrznieniem47. Choć 
nie wynika to wprost z tekstu ustawy48, wydaje się, że 

44 R. Zawłocki (w:) A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. 
Część szczególna. Komentarz, t. 2, Warszawa 2005, s. 1191; 
tenże, Oszustwo gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 
i 298 KK, „Monitor Prawniczy” 2003, z. 6, s. 268.

45 P. Kardas (w:) A. Zoll (red.), Kodeks Karny. Część Szczególna, 
t. 3, Warszawa 2016, s. 656; J. Raglewski (w:) L.K. Paprzycki 
(red.), System…, s. 816.

46 M. Gałązka (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks 
Karny. Komentarz, Warszawa 2018, s. 1394.

47 E. Kunze, Odstąpienie od przygotowania do przestępstwa 
w nowym kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 1998, 
nr 8, s. 28–29; M. Klubińska, Przestępstwo…, s. 313–314; 
A. Wujastyk, Przestępstwa…, s. 314.

48 Na niedokładność opisu zachowania sprawcy chcącego 
wyrazić czynny żal po przedłożeniu wniosku o udziele-
nie wsparcia, a przed jego merytorycznym rozpoznaniem, 
wskazuje A. Wujastyk, postulując nowelizację art. 297 § 3 

zaprzestanie dalszego udziału w procedurze udzielenia 
kredytu, przekazane w toku telefonicznej rozmowy 
z pracownikiem banku, podpada pod zakres znacze-
niowy sformułowania „zapobieżenie”49. 

Powyższe zagadnienia akcentują istotny aspekt 
klauzul czynnego żalu. Ich właściwe zastosowanie 
jest uzależnione od dostrzeżenia, iż art. 15 § 1 i 2 
k.k. oraz art. 297 § 3 k.k. stanowią z jednej strony 
wyjątek od zasady50 ponoszenia odpowiedzialności 

k.k. w kierunku precyzji regulacji z art. 1 ust. 2 Corpus Iuris, 
zob. A. Wujastyk, Przestępstwa…, s. 192–193.

49 Tak też: T. Oczkowski, Oszustwo jako przestępstwo mająt-
kowe i gospodarcze, Kraków 2004, s. 167; O. Górniok, Prawo 
karne gospodarcze, Toruń 1997, s. 33; B. Kurzępa, Oszustwo 
gospodarcze, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 5, s. 53.

50 Zaznaczyć należy, iż pojęcie zasady prawa rozumiem jak 
M. Kordela tj. jako normę prawną nakazującą bądź zakazu-
jącą realizowania określonej wartości, M. Kordela, Zasady 
prawa. Studium teoretycznoprawne, Poznań 2012, s. 101–114; 
por. uwagi L. Leszczyńskiego i G. Maronia odnoszące się do 
zasad prawa jako argumentu walidacyjnego w toku wykładni 
tekstu prawnego i konieczności ważenia zasad celem wydania 
wiążącej decyzji stosowania prawa, L. Leszczyński, G. Maroń, 
Zasady prawa i generalne klauzule odsyłające w operatywnej 
wykładni prawa, Annales UMCS 2013, vol. LX, No 2, s. 147–
153; G. Maroń, Zasady prawa. Pojmowanie i typologie a rola 
w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 
2011, s. 122–160. 

Pojęcie „dobrowolnie” interpretować winno 
się tak szeroko, na ile pozwalają granice 
językowe wspomnianego terminu, mając 
na uwadze funkcje klauzul bezkarności. 
Za zbędne uznać należy kreowanie w drodze 
wykładni nieprzewidzianych w treści przepisu 
warunków dla skorzystania z czynnego żalu.
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karnej za czyn51, z drugiej instytucje te ważą reguły 
i funkcje prawa karnego, w tym sprawiedliwościową 
i ochronną52. Uwzględniając podnoszone argumenty 
z zakresu polityki kryminalnej, stwierdzić się godzi, 
że pojęcie „dobrowolnie” interpretować winno się 
tak szeroko, na ile pozwalają granice językowe wspo-
mnianego terminu, mając na uwadze funkcje klauzul 
bezkarności53. Za zbędne uznać należy kreowanie 
w drodze wykładni nieprzewidzianych w treści prze-
pisu warunków dla skorzystania z czynnego żalu54. 

Konkludując, skonstatować należy, iż teza gloso-
wanego wyroku w innym stanie faktycznym mogłaby 
zasługiwać na aprobatę. Możliwy jest bowiem taki 
układ sytuacyjny, gdzie zażądanie określonych doku-
mentów sprawi, że odstąpienie nie będzie dobrowolne. 
Nie można jednak zaakceptować ogólnego stwierdzenia, 
iż odstąpienie od dokonania jest niedobrowolne, jeśli 
nastąpiło po takim żądaniu. Nie przemawiają za nim 
zarówno okoliczności stanu faktycznego, jak i przepro-
wadzone dowody. Warto zwrócić uwagę na wypowiedź 
A. Gubińskiego, który twierdzi, że nie sposób przyjąć 
ogólnych dyrektyw pozwalających ponad wszelką 
wątpliwość stwierdzić istnienie bądź brak dobrowol-
ności. Motywowane jest to faktem zaistnienia niepo-
wtarzalnych okoliczności związanych z zachowaniem 
się człowieka, do których podmiotowy warunek czyn-
nego żalu ma zastosowanie55. Odnosząc się ogólnie do 
twierdzenia zarysowanego w tezie orzeczenia, można 
powiedzieć, że wpływ okoliczności zewnętrznych na 
wyrażenie decyzji woli nie przekreśla dobrowolności, 
o ile nie wymusza rezygnacji56. Zachowanie innego 

51 Okoliczność ta prowadzić winna do rygorystycznego i ści-
słego podejścia do interpretacji czynników warunkujących 
zastosowanie klauzuli niepodlegania karze, bowiem zgodnie 
z regułą exceptiones non sunt extentendae nie należy ich 
wykładać rozszerzająco.

52 O. Sitarz, Czynny żal jako instrument polityki kryminalnej 
i karnej, „Archiwum Kryminologii” 2009, t. 31, s. 163–164.

53 M. Szerer, „Dobrowolne”…, s. 627.
54 Pozytywnie ocenić należy wypowiedź wskazującą, iż ustawa 

reguluje minimalne wymogi wobec sprawcy, aby móc zakwa-
lifikować jego zachowanie jako dobrowolne odstąpienie od 
dokonania, zob. W. Wolter, Nauka…, s. 273.

55 A. Gubiński, Glosa…, s. 394.
56 T. Sroka (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks…, 

s. 402.

podmiotu stanowić może bowiem impuls do powzię-
cia samodzielnej decyzji o odstąpieniu od dokonania, 
która znamienna będzie podmiotowym warunkiem 
czynnego żalu.
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