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Artykuły

Marek Piechowiak*

Platońskie widziadło sprawiedliwości

Uwagi wprowadzające

Można powiedzieć, że z punktu widzenia nie tylko obiegowych opinii o filo-
zofii Platona, ale także ujęć podręcznikowych, jego koncepcja sprawiedliwości 
straszy, jest jak mara czy widziadło, którego trzeba się bać jako widma myśli 
totalitarnej – zgodnie z tą koncepcją jednostka miałaby istnieć dla państwa i jej 
przeznaczeniem byłoby wykonywanie jednego zajęcia, do którego została wy-
znaczona przez tych, „którzy wiedzą najlepiej”, kto się do czego nadaje1. Kon-
cepcja państwa zarysowana w dialogu Państwo niemal powszechnie trakto-
wana jest jako Platońska propozycja kształtowania realnego prawa i państwa2. 
Spojrzenie na Platona jako autora straszących widziadeł sprawiedliwości jest 
z pewnością następstwem popularności książki Karla Poppera Społeczeństwo 
otwarte i jego wrogowie3; tom pierwszy, poświęcony właśnie Platonowi nosi 
znamienny podtytuł „The Spell of Plato” – „Czar (zaklęcie) Platona”. Mimo że 
praca K. Poppera była wszechstronnie krytykowana4 obraz Platona jako ide-

*  Prof. SWPS dr hab. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy 
w Poznaniu, Instytut Prawa w Poznaniu.

1  Hubert Izdebski wprost określa propozycję Platona jako totalitarną, „głęboko niehu-
manistyczną”, nie liczącą się „z ludzką indywidualnością ani uczuciami, z dążeniem czło-
wieka do wolności i szczęścia”; H. Izdebski, Historia myśli politycznej i prawnej, wyd. 4, 
Warszawa 2007, s. 10.

2  Zob. np. ibidem; K. Chojnicka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i praw-
nych. Podręcznik akademicki, Poznań 2002, s. 23–24; J. Justyński, Historia doktryn politycz-
no-prawnych, wyd. 4, Toruń 2009, s. 72–74; S. Kowalczyk, Zarys filozofii polityki, Lublin 
2008, s. 28–31; s. 33–37, zwł. s. 35. Odmiennie np. W. Wróblewski, Arystokratyzm Platona, 
Warszawa–Poznań 1972, s. 57.

3  K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 1: Platon, przeł. H. Krahelska, 
Warszawa 1993 (pierwsze wydanie angielskie Routledge: London 1945).

4  Obszerne monografie poświęcone krytyce stanowiska K. Poppera opublikowane 
zostały już w pierwszej połowie lat 50. XX stulecia: G.J. de Vries, Antisthenes Redivivus. 



6 Marek Piechowiak

ologa totalitaryzmu ma się dobrze i Platona widziadło sprawiedliwości ciągle 
straszy, a Platon – jak przez minione stulecia – ciągle oczarowuje czytelników 
i badaczy jego pism. Czy dlatego, że totalitaryzm uznający prymat państwa 
przed jednostką jest taki pociągający?

Prezentowane tu opracowanie zmierza do pokazania Platona koncepcji 
sprawiedliwości poprzez jego teksty mówiące wprost właśnie o widziadle 
sprawiedliwości. To sam Platon w dialogu Państwo – o czym się zapomina – 
określa mianem widziadła-mary (grec. εἴδωλον – eidolon) taką koncepcję spra-
wiedliwości, w której jednostka byłaby – przywiązanym do jednego wyzna-
czonego jej zajęcia – trybikiem państwa. Można zatem mówić o Platońskim 
widziadle sprawiedliwości, ale z istotnym zastrzeżeniem – jest to widziadło, 
przed którym sam Platon ostrzega czytelnika, aby ten nie brał widziadła za 
rzeczywistość, za wzorzec kształtowania realnego prawa i państwa. 

Opracowanie niniejsze składa się z trzech zasadniczych części, w pierw-
szej omówiona będzie koncepcja państwa „idealnego”5 konstruowana przez 
Platona, na oczach czytelnika, w dialogu Państwo; w drugiej – najważniejszej 
z punktu widzenia tytułowego zagadnienia – uwaga zostanie poświęcona wi-
dziadłu sprawiedliwości, o którym pisze sam Platon, zatem i temu, z czym 
sprawiedliwości mylić nie należy; w trzeciej części znalazły się uwagi zaryso-
wujące, czym – zdaniem Platona – naprawdę jest sprawiedliwość.

I. Sprawiedliwość w państwie jako modelu duszy 

Zgodnie z celem określonym na wstępie dialogu Państwo, zasadnicze py-
tanie, na które odpowiedź poszukiwana jest w tym dialogu, dotyczy tego, 
czym jest sprawiedliwość jednostki. Analiza koncepcji państwa jest zabie-
giem heurystycznym. Badane państwo jest, mającym pomóc w dociekaniach, 
modelem człowieka (duszy). Jak mówi Platoński Sokrates – sprawiedliwość 
bywa i w człowieku, i w państwie, a ponieważ państwo jest większe, to może 
łatwiej będzie w nim sprawiedliwość dostrzec6. Platon wskazuje także, że nie  
 

Popper’s Attack on Plato, Amsterdam 1952; J. Wild, Plato’s Modern Enemies and The The-
ory of Natural Law, Chicago 1953; A.B. Levinson, In Defense of Plato, Cambridge 1953; 
swoją odpowiedź na krytykę K. Popper dołączył do 5-tego wydania swej książki z 1966 r. 
(odpowiedź ta jest także zawarta w powołanym wyżej polskim przekładzie H. Krahelskiej). 

5  Cudzysłów sygnalizuje tu, że omawiana koncepcja państwa nie jest wcale koncepcją 
p a ń s t w a  idealnego, ale – ubraną w metaforę państwa – koncepcją doskonałej jednostki. 

6  Platon, Państwo, 368b–369a.
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będzie badał „gotowego” państwa, ale badanie będzie oparte na budowaniu 
go w myśli7. Konstruowanie państwa w myśli, jako zabieg heurystyczny może 
być przyrównane do podobnych zabiegów, proponowanych dziś przez innych 
myślicieli, jak np. konstruowanie hipotetycznego stanu pierwotnego czy hipo-
tetycznej zasłony niewiedzy, w celu identyfikacji podstawowych zasad życia 
społecznego. 

Poszukując sprawiedliwości, Platoński Sokrates poszukuje zasady, która le-
żała u podstaw budowy całego państwa. A zasadą tą było to, „że każdy obywa-
tel powinien się zajmować czymś jednym, tym, do czego miał największe dyspo-
zycje wrodzone”8. Żyje dla państwa. Na poziomie budowy państwa jako modelu 
duszy, podporządkowanie wszystkiego dobru państwa jako całości jest konse-
kwencją przyjętej przez Platona metody – Platon poszukuje, czym jest spra-
wiedliwość jednostki pojęta jako doskonałość całości; pyta, na czym polega 
dobro jednostkowego człowieka i co służy osiągnięciu tego dobra, co jest temu 
dobru podporządkowane. Skoro państwo ma być modelem duszy (człowieka) 
pomagającym w rozwiązaniu problemu, czym jest sprawiedliwość jednostki, 
to już ze względu na sam sposób postawienia problemu i przyjętą metodę jego 
rozwiązywania prowadzącą poprzez model państwa, na płaszczyźnie modelu 
pytać trzeba o to, co służy i co jest podporządkowane dobru państwa jako ca-
łości. Całkowite podporządkowanie części państwa dobru całości, na poziomie 
modelu duszy jest w pełni uzasadnione tym, że w samej duszy wszystko musi być 
podporządkowane jej całościowo pojętemu dobru, a w ujęciu sprawiedliwości 
zrekonstruowanemu na poziomie modelu szczęście samego państwa uznane jest 
za cel państwa i wszystkich jego części, zatem i „modelowych obywateli”9. 

Konsekwentnie w tej perspektywie, dobro państwa, któremu bez reszty pod-
porządkowane jest dobro jednostek, jest wskazane jako cel prawa: 

„prawu nie na tym zależy, aby jakiś jeden rodzaj ludzi był osobliwie szczę-
śliwy; prawo zmierza do tego stanu dla całego państwa; harmonizując oby-
wateli namową i przymusem, skłania ich do tego, żeby się ze sobą dzielili 
tym pożytkiem, jaki każdy potrafi przynieść dla wspólnego dobra; prawo  
 
 

7  „gdybyśmy w myśli oglądali tworzenie się państwa, to byśmy i sprawiedliwość doj-
rzeli, jak ona się w nim tworzy, i niesprawiedliwość (...) kiedy się to tworzy, wtedy łatwiej 
dojrzeć to, czego szukamy”, Platon, Państwo, 369a–b; jeśli nie jest to inaczej odnotowane, 
cytaty z dialogów Platona podawane są w przekładzie W. Witwickiego.

8  Ibidem, 433a.
9  Ibidem, 421b-c. 
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samo wytwarza takich ludzi [zdolnych widzieć Dobro] w państwie nie na 
to, żeby potem pozwolić każdemu, niech sobie idzie, którędy sam zechce, 
ale na to, żeby się nimi posługiwać dla zjednoczenia państwa”10.

Zatem powodzenie państwa i – oczywiście – jego istnienie, ma pierwszeń-
stwo przed szczęściem obywateli, którzy mogą być przymuszani do działania 
dla dobra państwa jako całości. 

Nauka o sprawiedliwości pojętej jako robienie czegoś jednego, uznanie peł-
nego podporządkowania jednostki dobru państwa i przymusu jako podstawo-
wego środka oddziaływania na jednostki, są jednoznaczne. Pamiętać jednak 
trzeba, że tezy te dotyczą modelu państwa skonstruowanego w określonych 
celach poznawczych – przede wszystkim w celu poznania, czym jest sprawie-
dliwość jednostki. Platon sam zakwestionuje każdą z tych tez, i to nie tylko 
w późniejszym dialogu Prawa, ale także w samym dialogu Państwo; istotne 
wskazówki w tym zakresie znajdą się także w dialogach Fajdros czy Teajtet, 
powstałych w tym samym okresie, w którym powstał dialog Państwo. 

II. Sprawiedliwość państwa „idealnego” jako widziadło – 
εἴδωλον sprawiedliwości

1. Platona podsumowanie wywodów zawierających konstrukcję 
państwa „idealnego”

Perspektywa badania sprawiedliwości określona na początku dialogu zostaje 
potwierdzona w punkcie, w którym Platon odpowiada na pytanie, czym jest 
sprawiedliwość, która była przedmiotem badania – ma to miejsce w rozdziale 
XVII księgi IV (443c–444a). Zasadniczy wywód w dialogu Państwo, oparty na 
myślnej budowie państwa jako modelu duszy (człowieka), a zmierzający do od-
powiedzi na pytanie o to, czym jest sprawiedliwość poszczególnej duszy, Platon 
podsumowuje wprost i wyraźnie – na podsumowanie wskazuje jednoznacznie 
konstrukcja wypowiedzi. Fragment stanowi niejako klamrę zamykającą analizy 
otwarte zapowiedzią, że to, czym jest sprawiedliwość duszy, poszukiwane będzie 
poprzez myślną budowę państwa jako modelu duszy.

Podsumowanie to zawiera najpierw element krytyczny wobec zarysowa-
nego modelu – i on stoi w centrum zainteresowania niniejszego opracowania, 
a następnie pozytywną odpowiedź, czym jest poszukiwana sprawiedliwość 
jednostki. W części krytycznej następuje zdystansowanie się do jednej z cen-

10  Ibidem, 519e–520a.
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tralnych tez należących do modelu, a głoszącej, że sprawiedliwe jest, aby każdy 
zajmował się czymś jednym i – w takim sensie – „robił swoje”. Platoński Sokra-
tes przedstawia swoje stanowisko w dialogu z Glaukonem:

 – „SOKRATES:] Więc nam się ziścił nasz sen; to przypuszczenie, któreśmy 
wypowiedzieli, że jak tylko zaczniemy zakładać państwo, to z pomocą któ-
regoś boga gotowiśmy się zaraz natknąć na początek i pewien zarys spra-
wiedliwości.

 – GLAUKON:] Ze wszech miar.
 – SOKRATES:] A to było, Glaukonie, pewne widziadło (εἴδωλον) spra-

wiedliwości, ale bardzo się nam przydało to, że człowiek, który jest 
szewcem z natury, najlepiej zrobi, jeżeli zostanie przy swoim kopycie 
i nic innego nie będzie próbował, a cieśla, żeby się ciesiołką bawił, i inni 
tak samo.

 – GLAUKON:] Widocznie”11. 
Trudno o bardziej jednoznaczne wyrażenie dystansu do modelu państwa. 
Kolejne paragrafy poświęcone są dokładniejszej analizie znaczenia wypo-

wiedzi Platona mówiącej o widziadle sprawiedliwości. Najpierw dokonany 
zostanie przegląd kontekstów, w których Platon, w różnych swoich dialogach, 
określa coś mianem widziadła (εἴδωλον). Następnie zostanie bliżej przeanalizo-
wany dialog Fajdros, na podstawie którego można zrekonstruować stanowisko 
Platona w kwestii tego, jaki status metodologiczny ma myślna konstrukcja „ide-
alnego” państwa. 

2. Widziadło w dialogach Platona – przegląd problematyki

Już na początku analizowanego fragmentu pojawia się sygnał ostrzegający, aby 
zarysowanego modelu nie brać dosłownie jako dokładnie przedstawiającego 
sprawiedliwość; Platon pisze o przypuszczeniu, że „jak tylko zaczniemy zakła-
dać państwo, to (...) gotowiśmy się zaraz natknąć na początek i pewien zarys 
sprawiedliwości”12. To, co będzie potrzebne do określenia, czym naprawdę 
jest sprawiedliwość, to – odnalezione przy budowie modelu państwa – począ- 
tek sprawiedliwości i jej zarys. Za pomocą słowa „początek” Witwicki prze-
kłada grecki termin „ἀρχή”, podstawowy dla filozofii greckiej; „ἀρχή” to po-
czątek pojęty jako zasada, istota, osnowa. Słowu „zarys” odpowiada greckie 
– „τύπος”; słowo to ma wiele znaczeń, mając na uwadze poprzedzające „ἀρχή” 
i szerszy kontekst, przyjąć można, że chodzi tu o pewnego typu zasadę, for-

11  Ibidem, 443b–c, podkr. MP.
12  Ibidem, 443b–c.
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mę, która służy do formowania czegoś, nadawania kształtu. Z pewnością nie 
chodzi o to, że znajdziemy sprawiedliwość pewnego typu – sprawiedliwość 
właściwą państwu (sprawiedliwość „państwową”) i na tej podstawie sformu-
łowane zostanie pojęcie sprawiedliwości indywidualnej. 

Nie można nie docenić stwierdzenia o tym, że sprawiedliwość dostrzeżona 
w państwie jako modelu duszy jest jedynie widziadłem – εἴδωλον13 sprawiedli-
wości. Choć jest to widziadło przydatne, pozostaje jedynie naśladownictwem, 
odbiciem rzeczywistości, zatem może zwieść. 

W micie jaskini εἴδωλα to odbicia w wodzie14, odbicia ludzi i innych rze-
czy, które ogląda człowiek wyzwolony z jaskini; oglądanie odbić w wodzie jest 
krokiem w dochodzeniu do oglądania Słońca, następującym po oglądaniu cie-
ni w świecie poza jaskinią, a przed patrzeniem w nocne niebo z gwiazdami 
i Księżycem15. Choć człowiek znajduje się już w świecie realnym, to „εἴδωλον” 
określa coś, co jest jeszcze oddalone od tego, co w pełni realne. Platon ceni to, 
co rzeczywiste; trzeba zatem dużej ostrożności, gdy posługujemy się jedynie 
wizerunkami – modelami; przede wszystkim uważać trzeba, aby wizerunku 
nie brać za rzecz prawdziwą16. 

Z wyraźną pejoratywną konotacją występuje słowo „εἴδωλον”, gdy Platon 
– korzystając jednocześnie ze swego modelu państwa i z mitu jaskini, mówi 
o tym, co oglądają ci, którzy przebywają w mroku i do których przychodzą 
znający „prawdę w dziedzinie tego, co piękne i sprawiedliwe, i dobre”17; ci 
ostatni, gdy przywykną do mroku, będą lepiej od innych umieli „rozpoznać 
każde widmo (εἴδωλον), co ono za jedno i skąd się wzięło”18. 

Podobnie w jednoznacznie pejoratywnym znaczeniu określenie „εἴδωλον” 
pojawia się, gdy Platon pisze o naśladownictwie uprawianym przez poetów 
i widziadła przeciwstawia prawdzie: „począwszy od Homera wszyscy poeci 
uprawiają naśladownictwo i stwarzają widziadła dzielności i innych rzeczy, 

13  εἴδωλον trudno w tym kontekście inaczej tłumaczyć, można ewentualnie mówić 
o odbiciu sprawiedliwości (jak odbicie w wodzie czy zwierciadle), wizerunku, wyobrażeniu; 
jednak i takie przekłady nie zmieniają istoty przekazu, zwłaszcza jeśli ma się na uwadze 
poglądy Platona dotyczące tego, co jedynie naśladuje oryginał. 

14  Zob. także idem, Polityk, 286a, gdzie εἴδωλόν określa materialny (podpadający pod 
zmysły) wizerunku czegoś.

15  Idem, Państwo, 516a.
16  Zob. idem, Sofista, 234c–e.
17  Idem, Państwo, 520c.
18  Idem.
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o których piszą, a prawdy nie dotykają”19; i nieco dalej Platoński Sokrates pyta 
retorycznie: „Twórca widziadeł, naśladowca, tak mówimy, nie zna się zgoła na 
rzeczywistości, a zna się tylko na wyglądzie? Czy nie tak?”20

W dialogu Gorgiasz retoryka uprawiana przez sofistów jest określana 
jako widziadło części polityki21 będącej sztuką zabiegającą o dobro duszy, 
a złożoną z dwóch części – prawodawstwa i sprawiedliwości (karzącej). Jed-
noznacznie taka retoryka jest przez Platona zaliczona do pochlebstwa (jest 
jego częścią), które jedynie podszywa się pod sztukę, a jest tylko „doświad-
czeniem i rutyną”22. Retoryka podszywa się pod sprawiedliwość karzącą, 
przywracającą zdrowie chorej duszy. Podobnie charakter schlebiania ma 
sofistyka, która podszywa się pod prawodawstwo, podtrzymujące i wzmac-
niające zdrowie duszy. Analogicznie Platon mówi o dwóch częściach sztuki 
zabiegających o dobro ciała i odpowiadającym im dwóch typach schlebiania. 
Jedną z nich jest gimnastyka, która podtrzymuje i wzmacnia zdrowie i piękno 
ciała, a podszywa się pod nią kosmetyka czy „sztuka” ubioru; drugą – lecz-
nictwo, które przywraca zdrowie choremu ciału, a podszywa się pod nią, bę-
dące schlebianiem, kucharstwo23. Pod adresem pochlebstw podszywających 
się pod prawdziwe sztuki Platon nie szczędzi negatywnych określeń; wprost 
powiada, że „to jest coś brzydkiego, (...) albowiem ono zawsze szuka tego, co 
przyjemne, bez względu na to, co najlepsze”24. Pochlebstwo „nie ma żadnego 
zrozumienia dla tego, co przynosi, nie pojmuje, czym to jest ze swej natu-
ry tak, że nie potrafi podać przyczyny żadnego”25. O podszywającej się pod 
gimnastykę kosmetyce pisze, że jest „szelmowska i oszukańcza, nieszlachetna 
i podła”26, że „kształtami i barwami, i gładkim wyglądem, i strojem oszukuje  
tak, że ludzie obcym pięknem przyodziani zaniedbują własnego, które by im 
gimnastyka dać mogła”27.

19  Ibidem, 600e.
20  Ibidem, 601b.
21  Idem, Gorgiasz, 463d; W. Witwicki przekłada nawet – „cząstki politycznej upiorem”, 

P. Siwek – „widmem części polityki”.
22  Ibidem, 463b.
23  Ibidem, 465b–c.
24  Ibidem, 465a.
25  Ibidem.
26  Ibidem, 465b.
27  Ibidem.
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W Teajtecie widziadło – εἴδωλόν jest wprost przeciwstawione prawdzie. 
Widziadła to fałszywe myśli przeciwstawione myślom prawdziwym; przy czym 
widziadło udaje rzeczywistość (prawdę) i wielką sztuką jest odróżnianie wi-
dziadła od rzeczywistości. Platoński Sokrates, porównując swoją działalność 
do działalności położnych, mówi: 

„Więc zawód położnych potąd sięga: nie tak daleko, jak mój, bo kobiety nie 
mogą raz złudzeń tylko rodzić, a, jak się zdarzy, to i prawdę [prawdziwe 
dzieci], te rzeczy niełatwo rozpoznać. Gdyby one to umiały, to największą 
i najpiękniejszą robotą położnych byłoby rozpoznawać prawdę i nieprawdę 
(...). A największa wartość w naszej sztuce [sztuce położniczej Sokratesa] 
tkwi ta, że ona na wszelki sposób wybadać potrafi, czy umysł młodzieńca 
widziadło tylko i fałsz [εἴδωλον καὶ ψεῦδος] na świat wydaje, czy też myśl 
zdrową i prawdziwą”28. 

3. Dialog Fajdros w sprawie mowy o widziadle 
sprawiedliwości

 
Czytając o widziadle sprawiedliwości w kontekście dialogu Państwo, w którym 
Platon konstruuje na oczach czytelnika model państwa z wyraźnym celem 
„dydaktycznym” – czytelnik ma dzięki temu poznać, czym jest sprawiedli-
wość duszy, sięgnąć warto do dialogu Fajdros, w którym szerzej pisze Platon 
o widziadle w odniesieniu do mów. W dialogu tym mianem widziadła okre-
śla Platon mowę pisaną lub wygłaszaną oderwaną od odniesienia do tego, co 
prawdziwe29, i jest to określenie wyraźnie pejoratywne – w tym kontekście W. 
Witwicki „εἴδωλον” oddaje za pomocą słowa „mara”. Mowa pisana przeciwsta-
wiona jest „żywej i pełnej ducha mowie człowieka, który wiedzę posiada”30; ta 
ostatnia powiązana jest ściśle z mową w pełni realną, która jest zapisana i jest 
zapisywana w samej duszy, w samym umyśle – „Mistrz, który wiedzę posiada, 
pisze ją w duszy ucznia”31; natomiast:
 

„Ten, co myśli, że sztukę w literach zostawia, i ten, co ją chce z nich czerpać, 
jak gdyby z liter mogło wyjść coś jasnego i mocnego, to człowiek bardzo  
 

28  Zob. idem, Teajtet, 150b–c; także ibidem, 150e. 
29  Zob. idem, Sofista, 234c, 
30  Idem, Fajdros, 276a.
31  Ibidem, 276a.
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naiwny (...), skoro myśli, że słowa pisane coś więcej potrafią, jak tylko przy-
pomnieć człowiekowi, który rzecz samą zna, to, o czym pismo traktuje”32.

Platon podkreśla przy tym, że w przypadku mów doskonałych uczy się nie 
tylko ten, kto jest ich odbiorcą, ale także ich autor; nieobojętny jest przy tym 
przedmiot mów doskonałych:

„kto wie, że najlepszy z mów skutek, to tylko przypomnienie wywołane 
w duszach pełnych wiedzy, i że światło prawdziwe a doskonałe jest tyko 
w tych mowach, którymi człowiek drugich naucza, a sam się od innych 
uczy o tym, co sprawiedliwe i piękne, i dobre, a na duszach je ludzkich 
wypisuje – ten będzie takie mowy odczuwał jak rodzone córki; naprzód tę, 
którą sam począł we własnym wnętrzu, a potem te jej dzieci i siostry, które 
się w innych duszach ludzkich porodziły i wyrosły, piękne – cóż go może 
obchodzić wszystko inne – taki człowiek, Fajdrosie – to będzie, zdaje się, 
wzór, do którego byśmy [módlmy się o to] obaj dojść pragnęli”33.

Platon nawiązuje do swojej koncepcji anamnezy. Nie jest jednak tu koniecz-
ne przyjmowanie całej tej koncepcji i nie jest konieczne szczegółowe zanali-
zowanie możliwych jej wersji. Zasadnicza myśl jest taka, że wiedzę powinien 
odkrywać sam słuchacz lub czytelnik dialogu – Platoński Sokrates nie tylko 
mówi o przypominaniu, ale o wspólnym intelektualnym podążaniu do miejsc, 
w których jego rozmówca sam dostrzeże, jak się rzeczy mają. Ważne jest także 
to, że przewodnik może się nauczyć czegoś od tego, który podążywszy za nim 
dostrzeże coś więcej, niż sam przewodnik34. 

Wynika stąd, że normalną sytuacją, a nie szczególną i wyjątkową, jest ta, 
w której wiedza jest w swej treści różna od treści wprost zawartej w słowie 
pisanym czy mówionym – słowo takie jest jedynie drogą do prawdy. W dialogu 
Państwo, Platon daje w dodatku wprost cały szereg sygnałów nakazujących od-
różnić treść dosłownego przekazu słownego, od wiedzy, której odkryciu służy. 
W analizowanym wyżej fragmencie dotyczącym sprawiedliwości w skonstru-
owanym państwie, mowa jest wprost o widziadle, aby nie było już żadnych  
wątpliwości co do tego, żeby opisu sprawiedliwości w tym państwie jako mo-
delu duszy, nie brać za opis sprawiedliwości w państwie realnym35.

32  Ibidem, 275c–d.
33  Ibidem, 278a–b.
34  Zob. idem, Teajtet, 150c–d, gdzie Sokrates mówi o swojej niewiedzy.
35  Idem, Państwo, 432b–d.
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Analizowane tu fragmenty Fajdrosa jasno też wskazują cel nauki – nie jest 
nim po prostu kontemplacja prawdy, kontemplacja idei sprawiedliwości, pięk-
na czy dobra, ale przede wszystkim sprawiedliwość, piękno i dobro realizujące 
się w duszy; przy czym szerszy kontekst nauki o sprawiedliwości wskazuje, że 
piękno jest aspektem sprawiedliwości – piękno, dla Greka oparte zawsze na 
harmonii i porządku, buduje jedność duszy, upodabniając ją do dobra, którego 
istotą jest jedność. Mowy o sprawiedliwości może mieć w duszy tylko człowiek 
sprawiedliwy, mający w swoim wnętrzu jedność opartą na harmonii, a piękno 
jest podstawą tak pojętej sprawiedliwości. Stąd modlitwa zawarta w ostatniej 
większej wypowiedzi Sokratesa w dialogu, jest modlitwą o wewnętrzne piękno:

„Panie przyjacielu nasz, i wy inni, którzy tu mieszkacie, bogowie! Dajcie 
mi to, żebym piękny był na wewnątrz. A z wierzchu co mam, to niechaj 
w zgodzie żyje z tym, co w środku. Obym zawsze wierzył, że bogatym jest 
tylko człowiek mądry. A złota obym tyle miał, ile ani unieść, ani uciągnąć 
nie potrafi nikt inny, tylko ten, co zna miarę we wszystkim. Trzeba nam 
jeszcze czego więcej, Fajdrosie? Ja mam modlitwy w sam raz”36. 

Filozofem, posiadającym w umyśle „żywą mowę”, jest ten, „który posiada 
wiedzę o tym, co sprawiedliwe i piękne, i dobre”37. Mądrości nie można w żad-
nym wypadku utożsamiać z wiedzą teoretyczną – mądrość Platon charaktery-
zuje jako wiedzę, która dyktuje sprawiedliwe uczynki38, czy – sięgając do okre-
ślenia z Państwa – wiedza, która sobie radzi z całym człowiekiem i wyznacza, 
w jaki sposób powinien on traktować samego siebie i innych, aby wszystko było 
jak najlepiej39. Będzie to zawsze jedynie wiedza niepełna – pełna mądrość pozo-
staje rzeczą boską; co więcej, jest to wiedza, której nieustannie towarzyszy świa-
domość niepełności. Stąd filozof – miłośnik mądrości, ciągle poszukuje partne-
rów do dyskusji, dzięki którym będzie mógł swą wiedzę wzbogacać. Wynika dalej 
z tego, że nie ma gotowych wzorców postępowania, które byłyby poznawane  
przez filozofów. Niepoznawalność dotyczy pozytywnych wzorców postępowania, 
a w mniejszym zakresie – „tego, co straszne”, czego czynić nie wolno40. 

36  Idem, Fajdros, 279b–c.
37  Ibidem, 276c.
38  Idem, Państwo, 443e.
39  Por. idem, Państwo, 428c–d. 
40  Zob. Platona określenie męstwa; jest ono „Zachowaniem pewnego przekonania, któ-

re prawo z pomocą wychowania wywołało; przekonanie to dotyczy tego, co straszne, i mówi, 
które rzeczy są straszne i jakie rzeczy”, ibidem, 429b–d; zob. ibidem, 442b–c.
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W odpowiedzi na modlitwę Sokratesa, Fajdros powiada – „Pomódl się o to 
i dla mnie. Wspólna jest dola przyjaciół”41. Zauważyć warto, że piękno duszy, 
zatem i jej sprawiedliwość i mądrość, będące przedmiotem końcowej modli-
twy, są przyporządkowane do realizacji celu, którym jest stanie się człowie-
kiem, który „drugich naucza, a sam się od innych uczy o tym, co sprawiedliwe 
i piękne, i dobre, a na duszach je [swoje mowy] ludzkich wypisuje”42. Jest to 
człowiek, który zabiega o sprawiedliwość innych, o ich wewnętrzną harmo-
nię i jedność, zatem i ich szczęście, zabiega o to, aby stawali się jak on, równi 
jemu, a będąc takimi sami uczą swego nauczyciela sprawiedliwości – „drugich 
naucza, a sam się od innych uczy o tym, co sprawiedliwe i piękne, i dobre”43.

Analiza dialogu Fajdros w kontekście problematyki przekazywania wiedzy, 
wprowadziła wątki merytoryczne istotne, a nawet centralne, dla propono-
wanego przez Platona pozytywnego ujęcia sprawiedliwości, a dotyczące we-
wnętrznej harmonii i jedności oraz przyjaźni. 

III. Czym jest sprawiedliwość – kierunki dalszych analiz

Opracowanie to poświęcone jest przede wszystkim widziadłu (widmu) spra-
wiedliwości, przed którym Platon przestrzega. Omówienie pozytywnej pro-
pozycji odpowiedzi na pytanie, czym jest sprawiedliwość, to osobne zagad-
nienie44, które może tu być jedynie zasygnalizowane, w celu zarysowania 
kontekstu dokonanej przez samego Platona krytyki jednej z centralnych tez 
dotyczących sprawiedliwości w modelu państwa. 

41  Idem, Fajdros, 279c; „κοινὰ τὰ τῶν φίλων” – można także przekładać: „wspólne jest 
to, co należy do przyjaciół”.

42  Ibidem, 278a.
43  Ibidem.
44  Zob. inne prace autora dotyczące Platońskiej koncepcji sprawiedliwości: M. Piecho-

wiak, Do Platona po naukę o prawach człowieka, [w:] Księga jubileuszowa profesora Tade-
usza Jasudowicza, red. J. Białocerkiewicz, M. Balcerzak i A. Czeczko-Durlak, Toruń 2004, 
s. 333–352; Sokrates sam ze sobą rozmawia o sprawiedliwości, [w:] Kolokwia Platońskie 
– Gorgias, red. A. Pacewicz, Wrocław 2009, s. 71–92; Przemowa Demiurga w Platońskim 
„Timajosie” a współczesne pojęcie godności, [w:] Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci 
Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, red. A. Dębiński i in., Lublin 2013, s. 655–665; 
Kallikles i geometria. Przyczynek do Platońskiej koncepcji sprawiedliwości, [w:] Księga życia 
i twórczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Romanowi A. Tokarczykowi, red. 
Z. Władek, t. 5: Prawo, Lublin 2013, s. 281–291.
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Bezpośrednio po omówionych wyżej wypowiedziach Platońskiego Sokra-
tesa, mówiących o „szewcu pozostającym przy swoim kopycie” jako widziadle 
sprawiedliwości, następuje pozytywne określenie:

„A naprawdę sprawiedliwość jest, zdaje się, czymś w tym rodzaju, ale nie po-
lega na zewnętrznym działaniu czynników wewnętrznych człowieka, tylko 
na tym, co się w nim samym z tymi czynnikami dzieje. Na tym, że on nie po-
zwala, żeby którykolwiek z nich robił mu w duszy to, co do niego nie należy, 
ani żeby spełniał kilka różnych funkcji naraz. Taki człowiek urządził sobie 
gospodarstwo wewnętrzne, jak się należy, panuje sam nad sobą, utrzymuje 
we własnym wnętrzu ład, jest dla samego siebie przyjacielem; zharmonizo-
wał swoje trzy czynniki wewnętrzne, jakby trzy struny dobrze współbrzmią-
ce, najniższą, najwyższą i środkową, i jeżeli pomiędzy tymi są jeszcze jakieś 
inne, on je wszystkie związał i stał się ze wszech miar jedną jednostką, a nie 
jakimś zbiorem wielu jednostek. Opanowany i zharmonizowany postępuje 
też tak samo, kiedy coś robi, czy to gdy majątek zdobywa, czy o własne ciało 
dba, albo i w jakimś wystąpieniu publicznym, albo prywatnych umowach, we 
wszystkich tych sprawach i dziedzinach on uważa i nazywa sprawiedliwym 
i pięknym każdy taki czyn, który tę jego równowagę zachowuje i do niej się 
przyczynia. Mądrością nazywa wiedzę, która takie czyny dyktuje. Niespra-
wiedliwym nazywa czyn, który tę jego harmonię wewnętrzną psuje, a głupotą 
nazywa mniemanie, które znowu takie czyny dyktuje”45.  

Określenie to nie jest, jak widać, proste. Cała myślna konstrukcja państwa 
jako modelu duszy przygotowywała grunt pod jego podanie. Krótko można 
podsumować, że sprawiedliwość, a w pierwszym rzędzie jest doskonałością 
jednostki opartą na jej wewnętrznej jedności, a człowiek sprawiedliwy jest 
człowiekiem działającym w różnych sferach życia państwa. Sprawiedliwe dzia-
łania – a nimi przecież zajmuje się prawo – to działania mające na celu dobro 
jednostki, jej wewnętrzną jedność. Z takim postawieniem sprawy współbrzmi 
zwięzłe określenie celu prawa proponowane przez Platona w dialogu Prawa: 

„Podstawowym założeniem i celem naszych praw jest to, żeby obywatele 
byli jak najszczęśliwsi i zespoleni ze sobą najserdeczniejszą przyjaźnią”46. 

Zauważyć przy tym trzeba, że stanowisko to bynajmniej nie jest specyficzne 
dla późnego okresu twórczości Platona. Mając na uwadze zakwestionowanie 
w dialogu Państwo tezy, że w sprawiedliwym państwie jednostka ma się zajmo-

45  Platon, Państwo, 443d–e.
46  Idem, Prawa, 743c–e, przeł. M. Maykowska.
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wać czymś jednym, do czego posiada największe predyspozycje oraz sposób po-
stawienia pytania o sprawiedliwość jednostki, zgodnie z którym poszukuje się 
tego, co służy dobru – symbolizowanej przez państwo – jednostki jako całości, 
trudno wskazać racje, dla których nie należałoby zakwestionować – sformuło-
wanego w myślnej konstrukcji modelu duszy – postulatu całkowitego poddania 
jednostki dobru państwa. Z cytowanym wyżej fragmentem Praw określającym 
cel prawa, pozostaje w pełnej zgodzie określenie celu państwa wskazane w sa-
mym dialogu Państwo, gdy Platoński Sokrates przystępuje do budowy modelu 
państwa:

„państwo tworzy się dlatego, że żaden z nas nie jest samowystarczalny, tyl-
ko mu potrzeba wielu innych. (...) Więc tak, bierze jeden drugiego do tej, 
a innego do innej potrzeby, a że wielu rzeczy potrzebujemy, więc zbieramy 
wielu ludzi do jednego siedliska, aby wspólnie żyli i pomagali jeden drugie-
mu, i to wspólne mieszkanie nazwaliśmy imieniem państwa”47.

Trudno o jaśniejszą deklarację – państwo jest służebne wobec jednostek. 
Co ciekawe, zasadniczym wskazanym tu celem jest nie tyle wprost zaspokaja-
nie potrzeb obywateli przez państwo, ale to, aby żyjący w państwie wzajemne 
sobie pomagali, co dobrze koresponduje ze wskazaniem na przyjaźń jako na 
cel prawa. W dialogu Państwo Platon nie zakwestionował, poza wywodami 
dotyczącymi państwa jako modelu duszy, przytoczonego tu określenia celu 
powstania państwa, i nie ma powodu, aby wyznaczoną tym celem perspek-
tywę patrzenia na państwo kwestionować w imię tego, co sam Platon określił 
mianem widziadła sprawiedliwości.

Podsumowanie

W świetle przeprowadzonych tu analiz nie jest do utrzymania teza, że myślna 
konstrukcja państwa „idealnego” w równym stopniu służy określeniu, czym 
jest sprawiedliwość jednostki i czym jest sprawiedliwość państwa i prawa. 
Konstrukcja ta służy wypracowaniu koncepcji sprawiedliwości jednostki. Za-
kwestionowana zostaje podstawowa teza dotycząca sprawiedliwości w pań-
stwie „idealnym”, głosząca, że każdy ma wykonywać jedno zajęcie, do którego 
z natury najlepiej się nadaje. 

Przy wzięciu pod uwagę przyjętej przez Platona metody odpowiedzi na py-
tanie, czym jest sprawiedliwość indywidualna – metody, u której podstaw jest 

47  Idem, Państwo, 369b–c.
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pytanie o to, co jest podstawą dobra całości jednostki, pod znakiem zapytania 
staje i ta teza dotycząca sprawiedliwości państwa, zgodnie z którą jednostka 
byłaby całkowicie podporządkowana dobru państwu. Uwzględnienie jasnych 
wypowiedzi Platona dotyczących celu państwa i prawa nie pozostawia wątpli-
wości – to państwo i prawo tworzone są dla jednostki, a nie istnienie jednostki 
podporządkowane jest dobru państwa. Okazuje się przy tym, że myśl ta zawar-
ta jest nie tylko w późnym dialogu Prawa, ale leży także u podstaw Platońskich 
badań nad sprawiedliwością w dialogu Państwo. 

Straszy widmo Popperowskiej interpretacji Platona. Platon sam przestrzega 
przed widmem sprawiedliwości wyłaniającym się z konstrukcji państwa „ide-
alnego” skonstruowanego jako model duszy.



Jacek Sobczak*

Prawo do pseudonimu

„Pseudonim” to „nazwisko lub imię zmyślone, przybrane, używane zamiast praw-
dziwego lub obok niego przez pisarzy, aktorów, dziennikarzy, działaczy lub innych 
członków ugrupowań konspiracyjnych”1, stąd mowa o pseudonimie konspiracyj-
nym bądź literackim, o występowaniu pod pseudonimem, ukrywaniu się pod nim, 
bądź tworzeniu. Pseudonimami posługiwali się i posługują się chętnie zwłaszcza 
pisarze i dziennikarze, czasem tak skutecznie, że ich prawdziwe imię i nazwisko 
ulega zapomnieniu lub znane jest tylko znawcom określonej dziedziny wiedzy. Nie 
wszyscy dzisiaj chcą jeszcze pamiętać o tym, że Bolesław Prus to Aleksander Gło-
wacki, Boy to Tadeusz Żeleński oraz że Boy-Żeleński to właśnie Tadeusz Żeleński, 
Guillaume Apollinaire to Wilhelm Apolianaris Kostrowicki, Joseph Conrad to Jó-
zef Teodor Konrad Korzeniowski, Deotyma to Jadwiga Łuszczewska, Stendhal to 
Henri Beyle2. Niekiedy jednak pseudonim lub pseudonimy używane przez pisarza 
„nie przyjęły się” bądź sam twórca je w końcu odrzucił. Sytuacja taka dotyczyła 
Henryka Sienkiewicza, piszącego i publikującego pod pseudonimem Litwos, Marii 
Konopnickiej, piszącej pod pseudonimem Jana Sawa, Henryka Słomczyńskiego 

*  Prof. zw. dr hab. prawa, Prodziekan Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności 
Intelektualnej w Instytucie Prawa.

1  Słownik języka polskiego, t. II, M. Szymczak, Warszawa 1988, s. 10–68.
2  Najczęściej pseudonim występuje w formie aliofiktonimu, kiedy twórca przybiera 

fikcyjne imię i nazwisko, zastępujące prawdziwe. Tego rodzaju pseudonimem posłużył się 
Mikołaj Rej, publikując niektóre swoje dzieła jako Ambroży Korczbok Rożek. W literaturze 
wskazuje się, że rodzajem pseudonimu mogą być: „prenonim”, czyli imię używane zamiast 
nazwiska, np. dr Antoni J – Antoni Józef Role; „anagram” utworzony przez przestawienie 
liter lub sylab imienia i nazwiska autora, np. Stański-Iszew zamiast Staniszewski; „krypto-
gram” czyli znak nieliterowy używany w zastępstwie imienia i nazwiska, np. *** używane jako 
pseudonim przez Joachima Lelewela; „kryptonim” czyli litera lub wyraz utworzony z pełnego 
imienia z pierwszą literą nazwiska lub kombinacji kilku liter, np. APR Adam Próchnik. Pseu-
donim może przybrać postać literonimu, wtedy kiedy składa się z inicjału imienia i nazwiska, 
które pełnia funkcję pseudonimu lub aliokryptonimu, kiedy twórca podpisuje się wyrazami 
niemającymi charakteru imienia bądź nazwiska, a które pełnią funkcję opisową np. „Najniż-
sza Kreatura” – Wespazjan Kochowski, „Jedna Pobożna Osoba” Stanisław Herakliusz Lubo-
mirski. Dzisiaj rodzajem pseudonimów są stosowane przez internautów tzw. nicki.
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używającego pseudonimu Joe Alex. Niekiedy – jak to miało miejsce w odniesieniu 
do oficerów – pseudonim używany w czasach działalności konspiracyjnej doda-
wany bywał do nazwiska, co uczynił np. Gustaw Dreszer-Orlicz, Stefan Dąb-Bier-
nacki, Stanisław Grzmot-Skotnicki, Wacław Kostek-Biernacki i szereg innych3. 
Niekiedy funkcję pseudonimu pełni przezwisko bądź przydomek, które w wyniku 
częstego używania zastępuje właściwe nazwisko bądź imię. Jednym z najlepszych 
przykładów takiej sytuacji jest Platon. Dziś rzadko kto chce pamiętać, że ten wy-
bitny filozof nosił imię Aristokles, a przydomek Platon – szeroki, barczysty, ple-
czysty – nadano mu we wczesnej młodość z powodu masywnej budowy ciała. 
Swoją drogą pewnie dobrze, że tak się stało, gdyż dziś studentom Aristokles my-
liłby się z Arystotelesem z racji podobieństwa fonetycznego obu imion. 

Nie ma wątpliwości, że pseudonim, obok nazwiska, wizerunku, zdrowia, 
wolności, czci, stanowi dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c.4 Pseudonim, 

3  Kwestie te regulowała ustawa z dnia 11 maja 1920 r. w przedmiocie uznania na-
zwisk, przybranych podczas służby wojskowej, Dz.U. RP 1920, Nr 42, poz. 251. Zezwolenia 
na zmianę bądź uznanie przybranego nazwiska udzielał Naczelnik Państwa, dekretem na 
podstawie wniosku ministra spraw wojskowych. Ubiegać się o to mogły „osoby wojskowe, 
które przed wejściem w życie wspomnianej ustawy przybrały inne nazwisko, a odznaczyły 
się gorliwem pełnieniem obowiązków”. W ustawie wskazano, że zezwolenie na zmianę na-
zwiska dotyczy także żony i dzieci petenta, które w chwili uzyskania zezwolenia do pełno-
letniości nie doszły, a dzieci pełnoletnich tylko w tym wypadku, jeżeli do prośby o zmianę 
nazwiska się przyłączyły. Moc wspomnianej ustawy została przywrócona ustawą z dnia 
23 czerwca 1939 r. o przywróceniu mocy obowiązującej ustawy w przedmiocie uznania 
nazwisk przybranych podczas służby wojskowej, Dz.U. 1939, Nr 57, poz. 369. Możliwość 
zmiany nazwiska na używany wcześniej pseudonim przewidywał dekret z dnia 10 listopada 
1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwiska, Dz.U. 1945, Nr 56, poz. 310 ze zm. W myśl 
treści jego art. 3 „właściwa władza miała orzekać o zmianie nazwiska” zgodnie z wnioskiem 
strony m.in., jeżeli wnioskodawca w okresie od 1 września 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r. 
przybrał inne nazwisko (pseudonim wojskowy), pełniąc służbę w Wojsku Polskim, armii 
sprzymierzonej, polskiej formacji wojskowej, oddziale partyzanckim niepodległościowo-
-demokratycznym, grupie bojowej, organizacji niepodległościowo-demokratycznej, pro-
wadzącej walkę z najemcą niemieckim i wypełniał gorliwie swoje obowiązku. Ponadto, 
kiedy przybrał inne nazwisko (pseudonim konspiracyjny) w związku z udziałem w pod-
ziemnej walce z najeźdźca niemieckim, a także używał innego nazwiska (pseudonimu 
osłaniającego) celem uchronienia się przed aktami gwałtu najeźdźcy niemieckiego lub jego 
popleczników. W art. 11 wspomnianego dekretu stwierdzono, że osoby, które korzystały 
z pseudonimów i nie wystąpiły o zmianę nazwiska winny złożyć wobec władz administracji 
ogólnej oświadczenia o powrocie do dotychczasowych imion i nazwisk, natomiast te oso-
by, które złożyły prośbę o zmianę nazwiska bądź imienia i nazwiska mogą nadal używać 
pseudonimów do czasu ukończenia postępowania w sprawie. 

4  W doktrynie wskazuje się, że dobrami osobistymi są tylko te informacje, które zosta-
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podobnie jak imię i nazwisko służy indywidualizacji osoby fizycznej. Zarówno 
w doktrynie, jak i literaturze nie ma wątpliwości co do tego, iż każda osoba 
może żądać aby ktoś inny nie używał bezprawnie jego nazwiska. Podobnie 
autor utworu opublikowanego pod pseudonimem może domagać się, aby ktoś 
inny nie posługiwał się takim samym pseudonimem5. W doktrynie podnosi się, 
że ujawnienie pseudonimu bez zgody autora stanowi naruszenie dóbr osobi-
stych6. W dawniejszym orzecznictwie stwierdzono, że ujawnienie kto kryje się 
pod pseudonimem stanowi naruszanie dóbr osobistych7. Obecnie doktryna 
stoi na stanowisku, że ujawnienie tożsamości osoby, która aby pozostać ano-
nimowa posługuje się pseudonimem stanowi przede wszystkim naruszenie 
prywatności, podkreślając że wobec uznania prywatności za dobro osobiste 
chronione na poziomie konstytucji nie ma potrzeby wyróżniania odrębnego 
dobra osobistego w postaci imienia i nazwiska. Nie ulega wątpliwości, że oso-
ba fizyczna może używać przysługującego jej ustalonego imienia i nazwiska, 
może jednak także starać się ukryć, posługując się pseudonimem8. Warto przy 
tym wskazać, że pseudonim, niezależnie od tego czy ma on postać aliofikto-
nimu czy też jakąkolwiek inną spełnia tę samą funkcję co nazwisko, służąc do 
identyfikacji konkretnej osoby fizycznej9. 

ły wymienione w art. 23 k.c. np. nazwisko, pseudonim, wizerunek, albo też uznane zostają 
za takie przez orzecznictwo, często z inspiracji doktryny np. informacje objęte sferą życia 
prywatnego. Zob. A. Drozd, Zakres zakazu przetwarzania danych osobowych, „Państwo 
i Prawo” 2003, nr 2, s. 39 i n.

5  M. Pazdan, Dobra osobiste i ich ochrona, [w:] System prawa cywilnego, red. Z. Ra-
dwański, t. I: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Safjan, Warszawa 2007, s. 1124. 

6  K. Piasecki, Kodeks cywilny. Komentarz, Księga I: Część ogólna, Kraków 2003, s. 179.
7  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1990 I CR 531/90, niepublikowane.
8  S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. I, Warszawa 1985, s. 327 i n.
9  Warto zwrócić uwagę, że w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm., stwierdzono, że w ro-
zumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszystkie informacje dotyczące zidentyfi-
kowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W treści art. 6 ust. 2 dodano, 
że osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bez-
pośrednio lub pośrednio w szczególności na powołanie się na numer identyfikacyjny albo 
jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, 
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. W nowszym orzecznictwie zwrócono 
uwagę na to, że dokonywane w Internecie wpisy osób, które posługiwały się pseudonimami 
(nickami), mogą okazać się niedostateczne dla identyfikacji tych osób, aczkolwiek możliwe 
jest ustalenie na podstawie adresów IP tego, z jakiego komputera pochodziły opatrzone 
pseudonimami wpisy. Wskazano przy tym, że tam, gdzie adres IP jest na dłuższy okres 
czasu lub na stałe przypisany do konkretnego urządzenia, a urządzenie to jest przypisa-
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Obowiązek posiadania imienia i nazwiska oraz posługiwania się nim w ob-
rocie prawnym wynika zarówno z przepisów kodeksu postępowania admi-
nistracyjnego, jak i cywilnego, karnego, a przede wszystkim z ustawy z dnia 
29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego10. Posiadanie pseudonimu 
wynika albo z chęci osoby używającej tego pseudonimu, albo jest wynikiem 
kreacji grup, w których określona osoba się porusza i najczęściej identyfikuje. 
Mogą to być grupy rówieśnicze, zawodowe, przestępcze. Częstokroć ozna-
czenie jakiejś osoby określonym pseudonimem następuje w tych ostatnich 
przypadkach wbrew jej chęci i woli, zwłaszcza wówczas, gdy pseudonim ma 
charakter pejoratywny bądź ośmieszający, np. „gruby”, „żołdak”, „Żyd”, „śruba”, 
„łysy”, „balon”, „kujon” itd. W takiej sytuacji zerwanie z grupą, przejście do 
innych środowisk, wyprowadzenie się do innego miasta spowoduje, że istnie-
nie pseudonimu związanego z określoną osobą wyjdzie z użycia, zostając co 
najwyżej w pamięci jego znajomych. 

Posługiwanie się pseudonimem, odmiennie niż to ma miejsce w odniesieniu 
do nazwiska, zależne jest w zasadzie wyłącznie od zainteresowanego, nazwi-
sko stanowiło efekt skomplikowanych procesów społecznych i administracyj-
nych11. Jednak zarówno pseudonim, jak i nazwisko niewątpliwie ma charakter 

ne konkretnemu użytkownikowi należy uznać, że stanowi on dane osobowe i jest to bo-
wiem informacja umożliwiająca identyfikację konkretnej osoby fizycznej. W uzasadnieniu 
wspomnianego judykatu stwierdzono, że Internet, często pozornie a czasem faktycznie, 
zapewnia anonimowość jego użytkownikom. Wskazano, że stanowi medialne forum, na 
którym prezentowane są treści naruszające ludzką godność, cześć i dobre imię (wypadało 
tu dodać, iż także prywatność), dlatego też – jak wskazano w uzasadnieniu – wszędzie tam, 
gdzie numer IP pozwala pośrednio na identyfikację konkretnej osoby fizycznej powinien 
on być uznany za dane osobowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 1997 r. o ochronie 
danych osobowych. Zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 
19 maja 2011 r. I OSK 1079/10. Por. A. Jakubowski, Glosa do wyroku NSA z 19 maja 2011 r., 
„Monitor Prawniczy” 2012, nr 18, poz. 994–999. Przy tej okazji w literaturze podkreśla się, 
że nie są danymi osobowymi adresy przydzielane bezpłatnie, jeżeli ich treść nie pozwala 
na identyfikację właściciela, np. gdy użyto pseudonimu a nie ma możliwości identyfikacji 
na podstawie innych posiadanych informacji. X. Konarski, Internet i prawo w praktyce, 
Warszawa 2002, s. 120.

10  Tj. Dz.U. 2011, Nr 212, poz. 1264.
11  Kształtowania się nazwisk w Polsce ma obszerną literaturę historyczną i historycz-

no-prawną. Zob. M. Karaś, Imię, nazwisko, przezwisko = nazwa osobowa w polszczyźnie, 
„Onomastica” 1976, nr 21, s. 19–40; J. Matuszewski, Ewolucja nazwisk polskich, „Rozprawy 
Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” 1970, nr 16, s. 191–252; idem, 
Polskie nazwisko szlacheckie, Łódź 1975, passim; idem, Tytułomania szlachecka w świe-
tle patronimików odurzędniczych, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa 
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dobra niematerialnego, służąc identyfikacji określonej osoby. Warto w tym 
momencie zauważyć, że zasada, iż nazwisko nabywa się z chwilą urodzenia 
kształtowała się powoli i towarzyszyło jej przekonanie, że dziecko uzyskiwało 
nazwisko ojca12. Długi czas jednak zarówno prawo zwyczajowe, jak i stanowio-
ne nie formułowało obowiązku posiadania imion i nazwisk, a w szczególności 
stałego nazwiska13. 

Naukowego” 1970, cz. 1–15, s. 237–271; 1970, cz. 2–16, s. 157–190; K. Rymut, Imię – na-
zwisko – przezwisko w historii języka polskiego, [w:] K. Zierhoffer (red.), V Ogólnopolska 
Konferencja Onomastyczna, Poznań 3–5 września 1985, Księga Referatów, Poznań 1988, 
s. 221–225; idem, Nazwiska Polaków, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, passim; J.S. By-
stroń, Nazwiska polskie, Warszawa 1993, passim; Z. Kaleta, Historia nazwisk polskich na 
tle społecznym i obyczajowym (XII–XV wiek), t. I, Warszawa 2007; eadem, Nazwisko w kul-
turze polskiej, Warszawa 1998; W. Taszycki, Polskie nazwy osobowe, Kraków–Warszawa– 
–Lublin–Łódź–Poznań–Zakopane–Wilno 1924, passim; J. Ostroróg-Sadowski, O imieniu 
i nazwisku. Studium prawne, Warszawa 2002, J. Cagara, Imię i nazwisko w polskim prawie, 
„Nowe Prawo” 1978, r. 34, nr 3, s. 405–417; K. Kościński, Imiona i nazwiska wobec prawa 
jako też formalności w urzędach Stanu Cywilnego z wzorami podań do władz. Podręcznik 
dla ludu polskiego, Poznań 1908; A. Gulczyński, Nazwisko dziecka. Ewolucja ukazywania 
relacji rodzinno-prawnych, Poznań 2010; idem, „Obcy” wśród „swoich”. Uwagi o problemach 
zmiany nazwisk w polskim prawie XX wieku, [w:] A. Lityński, P. Fieodorczyk (red.), Wie-
lokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawa. Materiały ze Zjazdu Katedr 
Historycznoprawnych, Augustów 15–18 września 2002, Białystok 2003, s. 732–749; idem, 
Zmiana nazwiska w polskim prawie administracyjnym, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
2003, r. 55, z. 1, s. 99–148; K. Konieczny, Nazwisko małżonków, „Przegląd Sądowy” 2003, 
nr 13, s. 61–73; J. Bubak, Proces kształtowania się polskiego nazwiska mieszczańskiego 
i chłopskiego, Kraków 1986; T. Skulina, O ustalaniu się nazwisk mieszczańskich i chłopskich 
w Wielkopolsce XVII wieku, „Onomastica” 1989, nr 33, s. 183–208; G. Tylec, Imię i na-
zwisko osoby fizycznej oraz ich ochrona w polskim prawie cywilnym, Lublin 2013, passim.

12  J. Bystroń, Nazwiska polskie, Warszawa 1991, s. 81; A. Gulczyński, Nazwisko dziec-
ka..., s. 73–76. 

13  S. Grzybowski, Nazwisko i jego stałość jako elementy identyfikacji osoby w daw-
nym prawie polskim, „Onomastica” 1957, nr 3, s. 485–514. Problem nazwisk nieco inaczej 
kształtował się w odniesieniu do szlachty, inaczej w odniesieniu do mieszczan, a jeszcze 
inaczej w odniesieniu do chłopów. Zob. J. Ostroróg-Sadowski, O imieniu i nazwisku. Stu-
dium prawne, Warszawa 1902, s. 68 i n.; idem, O zmianie nazwiska, „Gazeta Sądowa War-
szawska” 1901, r. 29, nr 6, s. 82–87; nr 7, s. 98–101; nr 8, s. 113–119; H. Samsonowicz, 
Społeczeństwo polskie XV wieku. Kręgi kulturowe i ich wzajemne przenikanie, [w:] P. Sku-
biszewski (red.), Sztuka i ideologia XV wieku, Warszawa 1978, s. 55–65; R. Rajkowski, 
Zmiana nazwiska. Studium z zakresu prawa administracyjnego, Warszawa 1955, s. 15; 
M. Czaplicka-Niedbalska, Proces stabilizacji nazwisk mieszkańców Bydgoszczy od końca 
XV do połowy XVIII wieku, [w:] E. Wolnicz-Pawłowska, J. Duma (red.), Antroponimia sło-
wiańska, Warszawa 1996, s. 99–105.
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Z perspektywy prawa autorskiego nazwisko nie jest utworem, aczkolwiek 
pamiętać należy, że w przeszłości w XIX w. urzędnicy nadający nazwiska Ży-
dom uciekali się do rozmaitych, częstokroć ośmieszających zbitek znaczenio-
wych, np. Remfleisch, Rosenkrantz itd. Stosując dzisiaj obowiązujące przepisy 
prawne można by stwierdzić, że nazwiska te miały charakter utworów. Z ra-
cji jednak specyfiki takiego utworu trudno byłoby przyjąć, że twórca takiego 
„utworu” miałby prawa do nienaruszalności jego treści, co uniemożliwiałoby 
np. zmianę nazwiska z „Rosenkrantz” na „Rozenkranc” i nadzoru nad sposo-
bem korzystania z nazwiska. 

Pseudonim w szczególności, gdy ma charakter aliofiktonimu spełnia podob-
ne funkcje, jak imię i nazwisko. Ma umożliwić identyfikację określonej osoby, 
najczęściej twórcy, pisarza, dziennikarza, częstokroć aktora bądź aktorki, ale 
jednocześnie jego funkcją jest próba uniemożliwienia bądź co najmniej utrud-
nienia ustalenia tożsamości konkretnej osoby jako tej, która jest ukryta pod 
pseudonimem. Pseudonim przesłania więc imię i nazwisko konkretnej osoby, 
ale używający go nie ma zamiaru wprowadzać w błąd osoby trzeciej14. Nie 
zawsze tego rodzaju dążenia wieńczone są powodzeniem. Przy okazji war-
to zwrócić uwagę na wymagającą dodatkowych rozważań psychologicznych 
i socjologicznych kwestię powodów, dla których określone osoby osłaniają się 
pseudonimami, zabiegając o to, aby utrudnić ich identyfikację. Niewątpliwie 
jednym ze źródeł tego rodzaju zachowań jest niepewność co do jakości wła-
snej twórczości, obawa przed cenzurą, chęć zachowania prywatności, dąże-
nie do tego, aby nie „szargać” nazwiska bądź aby odciąć się, tak jak to miało 
miejsce w odniesieniu do Jana Brzechwy, od funkcjonującego już na rynku 
czytelniczym twórcy – Bolesława Leśmiana – noszącego identyczne nazwisko 
rodowe15. Oczywiście w obecnym sformalizowanym świecie posługiwanie się 
pseudonimem w formie aliofiktonimu będzie utrudnione, gdyż co najmniej 
w umowach wydawniczych i dla spraw podatkowych16 koniecznym okaże się 
posłużenie się prawdziwym imieniem i nazwiskiem17.

14  S. Grzybowski, System..., t. I, s. 328. Zob. także: A. Szpunar, Ochrona dóbr osobi-
stych, Warszaw a1979, s. 144.

15  Zob. M. Urbanek, Brzechwa nie dla dzieci, Warszawa 2013, s. 26.
16  W literaturze podnosi się, że na gruncie prawa administracyjnego oraz karnego 

pseudonim nie może być uznany za dostatecznie identyfikujący osobę. Wskazuje się także, 
że problemy powstawałyby także w związku z doręczeniem pism (art. 42 k.p.a.) i wezwa-
niami imiennymi (art. 54 k.p.a.). Zob. E. Ferenc-Szydełko, Ustawa o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2011, s. 138. 

17  Na kłopoty administracyjno-prawne narażone są także kobiety uprawiające czyn-
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Nie ma przeszkód, aby jakaś osoba używała przy różnych okazjach różnych 
pseudonimów. Rodzi się jednak pytanie kiedy powstaje prawo do pseudoni-
mu i na jakich zasadach jest ono chronione. Zauważyć przy tym należy, że 
w wypadku tych aliofiktonimów pseudonim może być identyczny z imieniem 
i nazwiskiem jakiejś istniejącej w rzeczywistości osoby. Może się także okazać, 
że ten sam pseudonim, niezależnie od siebie, wybiorą różne osoby. Trudno 
zaprzeczyć, że prawo do pseudonimu powstanie jednak nie z chwilą wyboru 
pseudonimu przez określoną osobę działającą, jako twórca w rozumieniu pra-
wa autorskiego, lecz dopiero w momencie, kiedy po wyborze pseudonimu taka 
osoba zacznie się nim posługiwać, oznaczając nim swoje utwory18. Przepisy 
prawa ani zwyczaje nie regulują zasad tworzenia pseudonimów. 

Wymóg, aby pseudonim był kojarzony z określoną fizycznie osobą, z kon-
kretną postacią posiadającą imię i nazwisko, numer PESEL i NIP jest zbyt da-
leko idący, gdyż pseudonim służyć ma właśnie ukryciu przed ogółem takowych 
związków. W tej sytuacji należy się zastanowić, czy możliwe jest naruszenie 
dóbr osobistych osoby posługującej się pseudonimem, a wcześniej jeszcze czy 
wymyślona postać oznaczona pseudonimem może posiadać dobra osobiste 
i domagać się ich ochrony, czy też koniecznym jest, aby korzystający z pseudo-
nimu ujawnił, że to on jest właśnie tym, który ukrywa się pod pseudonimem. 

nie naukę, które część swojej twórczości podpisywały panieńskim imieniem i nazwiskiem, 
część po wyjściu za mąż używając nazwiska męża, niekiedy niezbyt zgodnie z rzeczywi-
stym stanem rzeczy figurującym w dokumentach stanu cywilnego nazwiskiem panieńskim 
z dodatkiem nazwiska męża, by potem po rozwodzie wrócić do nazwiska panieńskiego, 
a po kolejnym małżeństwie posługiwać się nazwiskiem nowego małżonka. Piszący te słowa 
zna kilkanaście przypadków, kiedy przy okazji zdobywania kolejnych stopni naukowych 
recenzenci bądź rady wydziałów domagały się od takich uczonych udowodnienia, że dzieła, 
które wykazują w swoim dorobku zostały rzeczywiście przez nie stworzone. 

18  W doktrynie podkreśla się, że istotną cechą dóbr osobistych jest ich ścisły związek 
z podmiotem, któremu one przysługują. „Konsekwencją tego ścisłego związku jest to, że 
podstawowy kompleks dóbr osobistych powstaje z momentem zaistnienia podmiotu”, czyli 
zasadniczo rzecz biorąc z chwilą urodzenia się człowieka. Istnieją jednak takie dobra oso-
biste, które określone podmioty nabywają w toku swego istnienia (życia), jako następstwo 
określonych działań. „Chodzi tu przede wszystkim o dobra osobiste związane z działal-
nością twórczą, a także o te, których powstanie uzależnione jest od innych zdarzeń czy 
uczestniczenia w określonych stosunkach społecznych”. A. Cisek, [w:] E. Gniewek (red.), 
Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 56; zob. także: A. Cisek, Ochrona dóbr 
osobistych osób sprawujących funkcje publiczne, [w:] P. Machnikowski, Prace z prawa cy-
wilnego dla uczczenia pamięci Profesora Jana Kosika, „Acta Universitatis Wratislawiensis. 
Prawo” 2009, nr 308, s. 39.
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Jest rzeczą oczywistą, że z powództwem o ochronę dóbr osobistych nie 
może wystąpić „anonim” tylko określona osoba fizyczna. Dobra osobiste 
przysługują bowiem rzeczywistym osobom fizycznym i prawnym. Narusza-
jąc dobra osobiste podmiotu ukrywającego się pod pseudonimem w gruncie 
rzeczy godzi się w dobra konkretnej osoby fizycznej mającej imię i nazwisko. 
Niemniej wydaje się, że naruszenie czci człowieka może nastąpić także w sy-
tuacji, gdy osoba spotykająca się z naruszeniem jego dobra osobistego jest 
anonimowa. Na gruncie prawa cywilnego sformułowano pogląd, że jeśli okre-
ślony pseudonim nie będzie się kojarzyć negatywnie z konkretną osobą, która 
się nim posługuje, to nie sposób skonstatować naruszenia dóbr osobistych19. 
Wspomniany pogląd Sądu Najwyższego wydaje się być dyskusyjny, zważywszy, 
że częstokroć odbiorca nie jest świadomy, kto konkretnie kryje się za pseudo-
nimem. W konsekwencji poglądu Sądu Najwyższego w odniesieniu do używa-
jącego pseudonimu można by ryzykować naruszanie jego dóbr osobistych pod 
warunkiem, że celem będzie pseudonim, a nie rzeczywiste imię i nazwisko. 

Podobnie na gruncie prawa karnego nie ma przeszkód ku temu, aby uznać, 
że doszło do zniesławienia lub znieważenia osoby skrywającej się pod pseu-
donimem. Wypada zauważyć, że zarówno przy zniesławieniu i przy zniewa-
dze nie jest istotne to, aby zniesławiony bądź znieważony został wskazany 
z imienia i nazwiska. Ważne, aby postać zniesławiana bądź znieważana mogła 
zostać zidentyfikowana. Niekoniecznie taka identyfikacja może nastąpić po-
przez wskazanie imienia i nazwiska. Wystarczające jest takie określenie osoby 
zniesławianej bądź znieważanej, iż nie może być wątpliwości o kogo chodzi 
sprawcy, np. „rudy zawiadowca stacji w Gądkach”, „burmistrz w Pobiedzi-
skach”, „dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 w Poznaniu”. Można więc zniesła-
wić używającego pseudonimu Jan Kulebiak pisarza, stwierdzając np., że „Jan 
Kulebiak to grafoman, plagiator, pijak, narkoman i rozpustnik”, bądź znieważyć 
dziennikarza posługującego się pseudonimem „Katon Młodszy”, stwierdzając 
że jest to „cham, gnój i łapserdak”. 

Niekiedy jednak sytuacja może być bardziej skomplikowana, np. wówczas, 
gdy autor sprawozdania z procesu sądowego posłużył się fikcyjnymi imionami 
i nazwiskami, które odpowiadały imionom i nazwiskom osób rzeczywiści ist-
niejących, jednak niemających nic wspólnego z opisanymi w dziennikarskim 
tekście sytuacjami20. W judykaturze stwierdzono, że przedmiotem prawa do 

19  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 1976 r. II CR 692/75, OSNC 1976, 
poz. 251; zob. także glosa J.S. Piątkowskiego, „Nowe Prawo” 1977, nr 7–8, s. 1144. 

20  Zob. B. Gawlik, Dobra osobiste. Zbiór orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Kra-
ków 1999, s. 359–365. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie stwierdzono, że posłu-
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nazwiska może być nazwisko przynależne konkretnej osobie, a nie samo jego 
brzmienie. O zagrożeniu lub naruszeniu prawa do nazwiska w odniesieniu do 
konkretnej osoby można mówić jedynie wówczas, gdy obiektywnie oceniane 
działanie godzące w dobro, np. używanie cudzego nazwiska bez zgody upraw-
nionego przypisywanie ujemnych cech, zachowań lub opinii dotyczy nazwiska 
nie w „ogólności”, lecz odnosi się do konkretnej osoby noszącej to nazwisko 
i dającej się zidentyfikować pośród innych osób, którym ono przysługuje. 
Samo posłużenie się cudzym nazwiskiem jest elementem stanu faktycznego, 
natomiast bezprawność takiego działania podlega ocenie na gruncie obowią-
zującego porządku prawnego21. Przywłaszczenie sobie pseudonimu niewątpli-
wie stanowi naruszenie prawa do tożsamości. Może to nastąpić w przypadku 
oznaczenia własnego dzieła pseudonimem używanym przez inną osobę, np. 
w celu uzyskania akceptacji dla sformułowanych tez czy poglądów, zwiększe-
nia perspektyw sprzedaży22. 

Niewątpliwie pseudonim ma charakter odróżniający. Nie ma przeszkód, 
aby pseudonim zarówno w postaci aliofiktonimu, jak i w innych formach wy-
stąpił w nazwie firmy bądź w jego logo. Problem ten rozważał Sąd Najwyższy 
w związku ze sprawą dotyczącą naruszenia prawa do nazwy użytkownika por-
talu internetowego23. Jak wskazano w uzasadnieniu wspomnianego orzeczenia 
nazwa użytkownika, którą posługuje się osoba korzystająca z serwisu interne-
towego podlega ochronie prawnej na takich zasadach, jak nazwisko, pseudo-
nim lub firma, a więc jest oznaczeniem podlegającym samodzielnej ochronie 
prawnej, z tym że potrzeba takiej ochrony zaistnieje w sytuacji, gdy inna osoba 
fizyczna starać się będzie wykorzystać renomę, która związana będzie z tym 
oznaczeniem. W takiej sytuacji, gdy nazwa anonimowego użytkownika portalu 
internetowego będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodar-
czej wypowiedzi odnoszące się do takowej nazwy mogą być oceniane w świetle 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W doktrynie nie ulega wąt-

żenie się w reportażu o zdarzeniach będących przedmiotem toczącego się postępowania 
karnego nazwiskiem przydanym sprawcy z zaznaczeniem, że jest ono fikcyjne nie stanowi 
naruszenia prawa do nazwiska w rozumieniu art. 23 k.c. tej osoby, której ono rzeczywiście 
przysługuje. Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 grudnia 1998 r., I ACa 776/98.

21  Wyrok SA w Krakowie z dnia 11 grudnia 1998 r., I ACa 776/98; Wyrok Sądu Naj-
wyższego z dnia 17 marca 1988 r., IV CR 60/88, OSNCP 1989, poz. 83.

22   J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, War-
szawa 2011.

23  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2008 r. II CSK 539/07, „Biuletyn SN” 
2008, nr 7, poz. 8; por. także: OSP 2010, z. 4, s. 312 i n. z glosą T. Tylca. 
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pliwości, że osoba posiadająca konkretne nazwisko nie może jednak używać go 
w obrocie gospodarczym jako określenia oznaczającego firmę, jeśli nazwisko 
to stało się już wcześniej nazwą innej firmy. Tak więc Jan Bosch z Marek koło 
Warszawy nie może założyć firmy „Bosch” produkującej sprzęt AGD, gdyż taka 
firma już istnieje. Dotyczyć to może także pseudonimu, którym posługiwał się 
np. jakiś aktor, a następnie po ukończeniu kariery postanowił zdyskontować 
swoją reputację, tworząc np. firmę wędliniarską, której nazwą będzie wcześniej 
używany przez niego pseudonim na skutek zbiegu okoliczności zbieżny z imie-
niem i nazwiskiem osoby, która posługując się takim oznaczeniem wcześniej 
powołała na rynku firmę działającą w takiej branży24. Nie ulega wątpliwości, 
że używanie cudzego imienia i nazwiska stanowi naruszenie dóbr osobistych. 
Za takowe naruszenie wypada także uznać posługiwanie się cudzym pseu-
donimem, który także identyfikuje określoną osobę. Pseudonim uznać w tej 
sytuacji wypada jako element określający tożsamość jakiejś osoby. To, że ktoś 
chce posługiwać się pseudonimem winno być respektowane przez otoczenie. 
Prowadzi to do wniosku, że konkretna osoba fizyczna ma prawo żądać, aby 
była rozpoznawana pod aliofiktonimem, a więc przybranym pseudonimem, 
zwłaszcza w związku z działalnością, dla której ten pseudonim został przy-
brany. Jeśli więc aktorka jednego z teatrów używa pseudonimu artystycznego 
„Grażyna Marisówna” to ani krytyk teatralny, ani nikt inny nie może w re-
cenzjach poświęconych spektaklom, w których ona występuje przywoływać 
jej prawdziwego nazwiska, które przybierając pseudonim postanowiła ukryć. 
W związku z tym negatywnie należy wypowiedzieć się o możliwości odkrycia 
pseudonimu za życia, a także po śmierci, przez autorów leksykonów, encyklo-
pedii, itd. Zauważyć należy jednak, iż w latach pięćdziesiątych XX w. pojawiło 
się ciekawe zjawisko oznaczania książek nieżyjących już autorów, którzy posłu-
giwali się pseudonimami, ich prawdziwymi nazwiskami z dodaniem w nawia-
sie pseudonimu. Tego rodzaju praktykę stosowała zarówno „Książka i Wiedza”, 
jak i „Nasza Księgarnia”. 

24  W literaturze zauważa się, że prawo do firmy przysługuje przedsiębiorcy, którym 
zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym jest „każdy podmiot prawa prowadzący 
we własnym imieniu działalność gospodarcza lub zawodową. Prawo do nazwiska (pseu-
donimu) natomiast przysługuje każdej osobie fizycznej, a prawo do nazwy każdej oso-
bie prawnej. Jednakże z chwilą podjęcia działalności gospodarczej lub zawodowej dany 
podmiot prawa cywilnego uzyskuje status przedsiębiorcy i od tego momentu jego nazwa 
(nazwisko, pseudonim) staje się firmą i w zakresie wskazanej działalności podlega odpo-
wiednim przepisom o firmie”. Zob. J. Sitko, Firma i jej ochrona, Warszawa 2009, s. 113.
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W literaturze25 wskazuje się, że nadal aktualne jest stanowisko zawarte 
w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 1928 r., w myśl którego, 
gdy autor przesyła utwór podpisany swoim nazwiskiem lub pseudonimem to 
tym samym wyraża żądanie, aby utwór został umieszczony z takim właśnie 
podpisem26. W judykaturze stwierdzono, że twórca może oznaczyć utwór swo-
im nazwiskiem lub pseudonimem, realizując w ten sposób treść art. 16 pkt 2 
ustawy o prawie autorskim, jednak w sytuacji, gdy decyduje się o zatajeniu 
swojego autorstwa, czyli chce, aby utwór został udostępniony anonimowo, 
winien złożyć w tym przedmiocie wyraźne oświadczenie woli27. 

Pojawia się oczywiście problem czy autor lub ewentualnie po jego śmierci 
osoba wskazana w art. 78 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych może skutecznie domagać się rozpowszechniania utworu anonimowo, 
mimo że uprzednio został on za zgodą twórcy opublikowany z oznaczeniem 
jego autorstwa lub pod pseudonimem. W literaturze zauważa się, że pozytyw-
na odpowiedź na tak postawione pytanie prowadzić będzie do sytuacji, kiedy 
osoby wskazane w treści art. 78 ust. 2 w związku z art. 78 ust. 3 ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych będą starały się uzyskać wynagrodzenie 
za dalsze oznaczanie autorstwa utworów, co do których wygasły już autorskie 
prawa majątkowe28. Warto przy tej okazji zauważyć, że obecnie obowiązujące 
prawo autorskie nie zawiera przepisu będącego odpowiednikiem treści art. 52 
pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim29, w myśl którego na-

25   J. Barta, R. Markiewicz (red.), Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, War-
szawa 2011, s. 172.

26  Orzeczenie Sądu Najwyższego dnia 6 czerwca 1928 r. K 715/28, OSP 1928, z. 7, 
poz. 492.

27  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 29 października 1997 r., I ACa 477/97; 
zob. B. Gawlik, Dobra osobiste..., s. 282. W treści uzasadnienia stwierdzono, że w odnie-
sieniu do osobistego prawa twórcy do „oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseu-
donimem albo do udostępnienia go anonimowo” (art. 16 pkt 2 prawa autorskiego) należy 
domniemywać jego pozytywne wykonanie, to jest decyzję twórcy o rozpowszechnianiu 
utworu ze wskazaniem jego nazwiska lub pseudonimu; natomiast negatywne wykonanie 
tego prawa, to jest decyzja twórcy o zatajeniu jego autorstwa, musi wynikać z wyraźnego 
oświadczenia woli twórcy. Podkreślono też przy okazji, że prawo do zatajenia autorstwa 
może służyć ochronie interesów twórcy związanych z kształtowaniem w opinii innych 
oceny jego osoby. Jeżeli twórca (obojętnie, z jakich przyczyn) nie identyfikuje się ze swoim 
utworem i zamierza zapobiec takiej identyfikacji w opinii innych może taki skutek osiągnąć 
w drodze wykonania prawa do zatajenia autorstwa utworu. 

28 J. Barta, R. Markiewicz (red.),  Prawo autorskie i prawa pokrewne..., s. 172. 
29  Dz.U. 1952, nr 34, poz. 234.
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ruszenia autorskich dóbr osobistych dopuszczać miał się ten, kto przywłaszcza 
sobie autorstwo, nazwisko lub pseudonim twórcy. Na tle tego przepisu w ju-
dykaturze wskazano, że jeżeli autorzy postanowili, że dzieło zostanie wydane 
pod pseudonimem niedopuszczalne jest ujawnienie ich nazwisk30.

Na gruncie obowiązującego tekstu prawa autorskiego stwierdzono, że klu-
czowym przepisem w zakresie ochrony autorskich dóbr osobistych jest art. 16 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który wśród autorskich 
praw osobistych wskazuje m.in. w punkcie 6 prawo do oznaczenia utworu swo-
im nazwiskiem lub pseudonimem albo udostępnienie go anonimowo31. Podkre-
śla się przy tym w orzecznictwie, że autorskie prawa osobiste chronione przez 
prawo autorskie w art. 16 i 78 podlegają także ochronie przewidzianej w art. 
23 i 24 k.c., środki ochrony wskazane przepisami prawa autorskiego i kodeksu 
cywilnego mogą być stosowane zarówno kumulatywnie, jak i alternatywnie, 
a decydującym w tym zakresie winien być wybór osoby zainteresowanej32. 

Bezpośrednio z konstytucji można wywodzić prawo do posługiwania się 
pseudonimem, gdyż w myśl art. 51 ust. 1 „nikt nie może być obowiązany ina-
czej, niż na podstawie ustawy, do ujawnienia informacji dotyczących jego oso-
by”. Wywodzić stąd można również obowiązek prawidłowego posługiwania się 
pseudonimem „nieprzekręcania” jego brzmienia i niewykorzystywania wbrew 
woli zainteresowanej osoby do celów komercyjnych. Jak wskazano wyżej, 
pseudonim używany np. przez sportowca bądź aktora może stać się nazwą  
 

30  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 1994 r., I ACr 251/94, 
LEX nr 6294. W innym z orzeczeń Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli zespół muzyczny 
został utworzony i działał pod nazwą „Chór Czejanda” za zgodą osoby, która wykonując 
inną działalność artystyczną przybrała pseudonim „Czejand”, to nazwa „Chór Czejanda” 
stała się oznaczeniem zespołu chóralnego jako całości, a nie wspomnianej osoby, będącej 
kompozytorem utworów muzycznych. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 25 paździer-
nika 1956 r. I CR 708/55, LEX nr 64204. Innymi słowy Sąd Najwyższy stwierdził, że nazwa 
zespołu jest rodzajem artystycznego pseudonimu, o którym mowa w treści art. 23, tyle 
że przyjętego nie przez jedną osobę, a przez wszystkich członków zespołu, zastępczym 
(w stosunku do nazwisk) środkiem identyfikacji w sferze działalności artystycznej. Zob. 
uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 14 listopada 2012 r., I ACa 
556/12, LEX, nr 1239882.

31  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 września 1998r., I CKN 818/97, OSNC 1999, 
nr 1, poz. 21; zob. także: krytyczna glosa W. Kubali, OSP 1999, nr 7–8, poz. 142. 

32  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 9 lipca 2008 r., I ACa 62/08, LEX, nr 
499199; Wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 3 września 1998 r., I CKN 818/97, OSNC 1999, 
nr 1, poz. 21; z dnia 5 stycznia 2001 r., V CKN 499/00, niepublikowany; z dnia 7 listopada 
2003 r., V CKN 391/02, OSNC 2004, nr 12, poz. 203. 
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firmy bądź produktu. Używanie jednak pseudonimu może być uzależnione od 
ograniczonej czasowo, a także przedmiotowo zgody osoby zainteresowanej33.

W literaturze podkreśla się, że jeżeli osoba fizyczna posługuje się pseudoni-
mem, jej firma może być oznaczona, zamiast nazwiska, właśnie pseudonimem, 
byleby nie miało to na celu wprowadzenia nikogo w błąd34. Użycie pseudonimu 
osoby żyjącej w nazwie firmy możliwe jest jedynie wówczas, gdy odbywa się to 
za zgodą tej osoby, która tym pseudonimem się posługuje bądź posługiwała35. 
Powody takiego działania mogą być rozmaite – z jednej strony, może chodzić 
o związanie firmy, a także produktu, z pseudonimem osoby, która odniosła 
znaczący sukces sportowy bądź artystyczny z drugiej, może wynikać to z chęci 
wskazania powiązania przedsiębiorcy właśnie z takimi osobami i dzięki temu 
wzmocnienie renomy firmy36. Za takim stanowiskiem przemawia treść art. 435 

k.c., w myśl którego firmą osoby prawnej jest jej nazwa (§ 1). Firma zawiera 
określenie formy osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto 
wskazywać na przedmiot działalności siedzibę tej osoby oraz inne określenia 
dowolnie dobrane (§ 2). Z punktu widzenia podjętego tematu, najistotniejsze 
znaczenie ma treść § 3, w którym zauważono, że „firma osoby prawnej może 
zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu 
związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umiesz-
czenie w firmie nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej wymaga zgody pi-
semnej tej osoby, a w razie jej śmierci – zgody jej małżonka i dzieci”37. Zwraca 

33  Por. w tym przedmiocie stanowisko sądu okręgowego w Krakowie w procesie z po-
wództwa Fundacji Dariusza Michalczewskiego „Równe szanse” przeciwko FoodCare o za-
płatę zaległego wynagrodzenia z tytułu licencji za używanie pseudonimu D. Michalczew-
skiego – „Tiger” na oznaczenie napojów energetycznych.

34  K. Piasecki, Kodeks cywilny..., Kraków 2003, s. 246.
35  W literaturze wskazuje się, że w oznaczeniu przedsiębiorców, będących podmiota-

mi, wskazanymi w art. 331 § 1 k.c. nie może być zawarte nazwisko, a także pseudonim osoby 
fizycznej. Zakaz ten uchyla istnienie związku dotyczącego powstania lub działalności da-
nego przedsiębiorcy z osobą fizyczną, wskazaną za pomocą nazwiska lub pseudonimu oraz 
zgoda takiej osoby, ewentualnie po jej śmierci małżonka i dzieci, na wykorzystanie tego 
dobra osobistego w oznaczeniu przedsiębiorcy. Posłużenie się nazwiskiem bądź pseudo-
nimem osoby fizycznej w nazwie firmy nie może przy tym nastąpić z powołaniem na treść 
art. 435 § 2 k.c. in fine jako „inne oznaczenie dowolnie obrane”. Zob. B. Gliniecki, Zasada 
ograniczonej swobody wyboru firmy, „Prawo Spółek” 2009, nr 5, s. 23.

36  M. Klapczyńska, Firma i jej ochrona, Warszawa 2004, s. 161.
37  W doktrynie zauważa się, że nie ma żadnych przesłanek prawnych pozwalających 

na kwestionowanie dopuszczalności przyjęcia opłaty za wyrażenie zgody na umieszcze-
nie w nazwie firmy osoby prawnej nazwiska albo pseudonimu. Zob. J. Mazurkiewicz, 
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się uwagę, że mimo „pozornej równoważności regulacji, zawartej w obu zda-
niach art. 435 § 3 k.c., konieczne jest przyjęcie, że doniosłe prawnie jest sfor-
mułowanie, którym posłużył się ustawodawca w zdaniu drugim. Wynika to nie 
tylko z wykorzystania w nim alternatywy rozłącznej, zawężającej możliwość 
wskazanych określeń, w porównaniu z alternatywą zwykłą, którą posłużono 
się w zdaniu wcześniejszym”, lecz przede wszystkim stąd, „że niespełnienie 
wymogów, przewidzianych w art. 435 § 3 k.c. zdanie drugie, wyłącza umiesz-
czenie nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej w firmie osoby prawnej”38.

W literaturze podkreśla się, że przesłanki, jakie ustawodawca przewiduje 
dla użycia w firmie przedsiębiorcy będącego osobą prawną nazwiska osoby 
fizycznej, gwarantują ochronę zarówno nazwisk, jak i pseudonimów postaci 
historycznych39. Może się okazać, że określona osoba fizyczna jest w ozna-
czonej dziedzinie swej aktywności bardziej znana pod pseudonimem, niż 
pod nazwiskiem40. Niekiedy pod prawdziwym nazwiskiem taka osoba może 
być zupełnie nieznana, np. Violetta Villas (w rzeczywistości Czesława Maria 
Gospodarek). W tym miejscu zwrócić wypada uwagę na fakt, że producenci 
i firmy fonograficzne częstokroć starają się zarejestrować i rejestrują pseu-
donimy twórców jako nazwę firmy bądź znak towarowy, co w razie zerwania 
kontraktu uniemożliwia bądź w sposób znaczący utrudnia zainteresowanej 
osobie, posługującej się pseudonimem, dalsze prowadzenie działalności pod 
tym pseudonimem41. 

Ochrona pseudonimu w tej sytuacji następuje z jednej strony poprzez prze-
pisy prawa cywilnego, chroniące dobra osobiste, z drugiej – poprzez przypisy  
 

Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 2010,  
s. 453.

38  P. Zaporowski, Pseudonim w firmie, „Przegląd Prawa Handlowego” 2006, nr 6, s. 46.
39  M. Modrzejwska, Użycie nazwiska osoby fizycznej w firmie przedsiębiorcy posiada-

jącego osobowość prawną, „Przegląd Prawa Handlowego” 2008, nr 5, s. 4 i n.
40  U. Promińska, [w:] M. Pyziak-Szafnicka (red.), Kodeks Cywilny. Część Ogólna. Ko-

mentarz, Warszawa 2009, s. 438.
41  W literaturze wskazuje się, że nie ma żadnych powodów, dla których należałoby 

dopuścić zamieszczanie w firmie przedsiębiorcy pseudonimu składającego się z odpo-
wiedników imienia i nazwiska. Powstaje jednak problem używania pseudonimów postaci 
fikcyjnych, literackich, zwłaszcza gdy dla przeciętnego odbiorcy nie ulega wątpliwości, że 
taki „pseudonim” postaci fikcyjnej ma status nazwiska, np. Jan Onufry Zagłoba lub tyl-
ko Zagłoba, Andrzej Kmicic lub tylko Kmicic. Swoją drogą, jest rzeczą ciekawą dlaczego 
imiona i nazwiska niektórych bohaterów H. Sienkiewicza chętnie używane są jako nazwy 
produktów albo firmy, a inne pozostają zupełnie niezauważone.
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odnoszące się do firmy. Niebagatelne znaczenie mają także wspomniane wyżej 
przypisy prawa autorskiego oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkuren-
cji42. Bezprawne używanie cudzych pseudonimów osób w żaden sposób nie-
związanych z reklamowanym towarem lub usługą może być traktowane jako 
przejaw reklamy wprowadzającej w błąd (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji). 

42  Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji t.j. 
Dz.U. 2003, Nr 153, poz. 1503.



Joanna Haberko*

Prawna dopuszczalność obecności innych osób 
w tym studentów medycyny przy udzielaniu 

pacjentowi świadczeń zdrowotnych

Występowanie w roli pacjenta, na ogół, nie jest przyjemne. Udzielanie świad-
czeń zdrowotnych wiąże się z koniecznością przekazywania przez pacjenta in-
formacji o sferze życia osobistego i wyrażenia zgody na podejmowanie działań, 
które naruszają prywatność. Pacjent zgłaszający się do lekarza bądź innego 
podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (np. pielęgniarki lub położ-
nej) musi liczyć się z koniecznością zezwolenia na naruszenie swoich dóbr 
osobistych oraz dopuszczenia innych podmiotów do prywatnej i niekiedy in-
tymnej sfery swojego życia. Nie ulega wątpliwości fakt, że w każdym przypad-
ku udzielenia świadczeń zdrowotnych zgoda na ingerencję w sferę prywatności 
pacjenta jest konieczna, jednak nie wszystkie działania lekarza czy pielęgniarki 
wiązać będą się z naruszeniem czy choćby zagrożeniem naruszenia intymno-
ści. W przypadku pewnych specjalności medycznych zagrożenie naruszenia 
intymnej sfery życia jest niepomiernie większe niż w innych przypadkach1. 

Pacjent nie przestaje być jednak podmiotem, któremu przysługują pewne 
prawa, w szczególności te chroniące jego dobra osobiste. Do dóbr szczegól-
nie akcentowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, oprócz zdrowia, 
zaliczana jest właśnie prywatność. Każdemu człowiekowi przysługuje prawo 
do prywatności. Wywodzi się je z art. 23 k.c., samą zaś prywatność postrzega 
jako dobro osobiste, choć w przepisie ustawodawca nie zamieszcza expressis 
verbis tego dobra2. Nie ulega jednak wątpliwości, że zarówno sfera życia pry-
watnego (w tym intymność i prywatność życia osobistego), a także niektóre  
 

*  Dr hab. Joanna Haberko, prof. UAM, Wydział Prawa i Administracji UAM w Po-
znaniu.

1  Np. w takich specjalnościach jak ginekologia i położnictwo, andrologia, proktologia 
czy urologia. 

2  Por. wyrok SN z 30 X 2003, IV CK 149/02, Legalis, wyrok SA w Warszawie z 7 IV 
2004, I ACa 918/03, OSA NR 10/2003, poz. 34; A. Cisek, P. Machnikowski [w:] Kodeks 
cywilny Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 20013, s. 60; M. Pazdan 
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2013, s. 113. 
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informacje dotyczące człowieka postrzegane są przez ustawodawcę jako dobra 
osobiste3. Dotyczy to każdej sytuacji życia człowieka, zatem także sytuacji, gdy 
jest on pacjentem. Wychodząc z założenia, że czytelnik dysponuje wiedzą na 
temat dóbr osobistych uzasadnione jest w tym miejscu jedynie naszkicowanie 
przyjętej przez ustawodawcę konstrukcji ochronnej w tym zakresie4. Mianem 
dobra osobistego określa się pewne wysoko cenione stany rzeczy, powszechnie 
uznane wartości obejmujące fizyczną i psychiczną integralność człowieka, jego 
indywidualność i godność oraz pozycję w społeczeństwie5. Ustawodawca w ko-
deksie cywilnym zapewnia ochronę tych dóbr przede wszystkim na podstawie 
art. 23–24 k.c. Jest jednak grupa dóbr osobistych, którym przyznaje się, prócz 
ochrony kodeksowej, także ochronę przewidzianą przepisami innych ustaw6. 
Dotyczy to zwłaszcza pewnych sytuacji, w których podmioty prawa cywilnego 
występują w szczególnych rolach. Oznacza to, że rola ta determinuje pewne dzia-
łania czy zachowania innych podmiotów, a w związku z tym niektóre dobra oso-
biste przynajmniej jednego z tych podmiotów mogą być szczególnie zagrożone7.

3  M. Pazdan [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 
2013, s. 91–132.

4  Z bogatej literatury por np. M. Filar, S. Krześ, E. Marszałkowska-Krześ, P. Zaborow-
ski, Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Warszawa 2004, s. 20–76; 
K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy leczeniu, 
Toruń 2007, s. 111–137, 173–196; U. Drozdowska, Cywilnoprawna ochrona praw pacjen-
ta, Warszawa 2007, s. 189–362; A. Górski, J.P. Górski, Zadośćuczynienie za naruszenie 
praw pacjenta, Palestra 2005, z. 5–6, s. 87; M. Nesterowicz, Zadośćuczynienie pieniężne 
za doznaną krzywdę w „procesach lekarskich”, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 3, s. 5; M. 
Nesterowicz, Zadośćuczynienie pieniężne ex contractu i przy zbiegu z odpowiedzialnością 
ex delicto, PiM 2007, nr 1, s. 20.

5  Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2003, s. 148–151; P. Księżak, 
Komentarz do art. 23 kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz, red. 
M. Pyziak-Szafnicka, Warszawa 2009, wersja elektroniczna: LEX nr 35/2009.

6  M. Śliwka, Prawa pacjenta w prawie polskim na tle prawnoporównawczym, Toruń 
2008, s. 319 i n.; U. Drozdowska, Cywilnoprawna..., s. 180–181; M. Nesterowicz, Prawa pa-
cjenta i zadośćuczynienie pieniężne za ich naruszenie w prawie medycznym i cywilnym, PiM 
2005, nr 19, s. 84; M. Kolasiński, Ochrona dóbr osobistych w prawie medycznym, „Prawo 
i Medycyna” 2002, nr 11, s. 35; M. Safjan, Kilka refleksji wokół zadośćuczynienia pieniężnego 
z tytułu szkody wyrządzonej pacjentom, PiM 2005, nr 18, s. 5; B. Janiszewska, Zadośćuczy-
nienie za krzywdę w sprawach medycznych, PiM 2005, nr 19, s. 97

7  Por. rozważania M. Wałachowskiej na temat odesłania zawartego w art. 4 ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do art. 448 k.c. M. Wałachowska, [w:] Usta-
wa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. M. Nesterowicz, War-
szawa 2009, s. 11 i n. 
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Mając powyższe na uwadze i rozpoczynając rozważania na temat prawa do 
prywatności i intymności w ramach postępowania medycznego z udziałem 
innych osób i studentów medycyny należy zasygnalizować, jak się wydaje, że 
prawo do intymności podobnie jak prawo do zachowania prywatności, wpisuje 
się sferę życia prywatnego każdego człowieka i stanowi przedmiot ochrony 
prawa8. W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze stosunkiem łączącym lekarza 
i pacjenta obowiązek poszanowania intymności wynika bezpośrednio z ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta9 oraz ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty10 jak również zaleceń korporacyjnych jak np. Kodeks Ety-
ki Lekarskiej11. Podniesiona wyżej specyfika niektórych specjalności, a zwłasz-
cza konieczność dołożenia zwiększonej staranności w zakresie poszanowania 
prawa do intymności pacjenta w ramach tych procedur medycznych sprawia, 
że omawiany obowiązek formułowany jest także w zaleceniach polskich i za-
granicznych specjalistycznych towarzystw medycznych12.

Nie wydaje się celowe, by w jakimkolwiek postępowaniu lekarza wobec 
pacjenta, nawet tym szczególnie drażliwym, stwarzać wyjątki w pojmowaniu 
samej intymności. W literaturze przedmiotu wskazuje się, i należy ten pogląd 
podzielić, że intymność odnosi się zarówno do osoby pacjenta jak również 
do charakteru jego relacji z innymi osobami13. Intymność odnosi się do sfery 
życia osobistego, która obejmuje przede wszystkim pewne poufne informacje 
czy czynności odbierane powszechnie jako wstydliwe14. Naruszenie intymno-
ści pozostaje w związku z poczuciem wstydu. Bezsprzeczny pozostaje fakt,  
 

8  A. Dyszlewska-Tarnawska, [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ko-
mentarz, red. L. Ogiegła, Warszawa 2010, s. 322. 

9  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. 
Dz.U. 2012, poz. 159 ze zm.) – dalej u.p.p.

10  Ustawa z dnia 5 grudnia 1997 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 
2011, Nr 277, poz. 1634 ze zm.) – dalej u.z.l.

11  Przyrzeczenie Lekarskie i Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. wraz 
z późn. zm. uchwalonymi w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy 
Zjazd Lekarzy – dalej jako k.e.l.

12  Rekomendacje Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego 
w sprawie formularzy świadomej zgody pacjentki na leczenie operacyjne – www.gpsk.
am.poznań/ptg, Uzyskiwanie świadomej zgody pacjentki na leczenie – Aktualne zalecenia 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists – www.mp.pl. 

13  Szerzej J. Haberko, Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych pacjenta, 
Prawo wobec wyzwań współczesności, Poznań 2007, s. 75–86.

14  D. Karkowska, Prawa pacjenta, Warszawa 2004, s. 365–367. 
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że w przypadku niektórych czynności medycznych (np. w ramach procedur 
ginekologiczno-położniczych, andrologicznych, urologicznych) poczucie 
wstydu pacjenta związane z koniecznością poddania się badaniom związanym 
z okazaniem obcym osobom intymnych części ciała czy mówienia o sprawach 
intymnych, może być większe niż w innych sytuacjach (np. w razie wizyty 
u dentysty, okulisty czy laryngologa). Podobnie może być w sytuacji pacjentów 
małoletnich czy po pewnych dramatycznych przejściach, których doświad-
czyli15. Zadaniem lekarza jest uszanowanie poczucia wstydu czy zażenowania 
związanego z trudną sytuacją w jakiej znajduje się pacjent. Od lekarza ocze-
kiwać należy nie tylko „opanowania rzemiosła” i należytej staranności w wy-
konywaniu czynności medycznych, ale także delikatności i taktu w związku 
z wykonywanymi czynnościami zwłaszcza wówczas, gdy nietaktowne, choć 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, działanie może powodować 
naruszenie prawa do intymności i pozbawić pacjenta prywatności16.

Oczywiście, odczucie wstydu w związku z poddaniem się czynnościom me-
dycznym bywa subiektywne w przypadku różnych osób, by wskazać dla przy-
kładu pacjentów szczególnie wrażliwych, niedoświadczonych czy małoletnich, 
a granica wstydu związana z poddaniem się czynnościom medycznym jest 
różna, niemniej jednak nie należy w przypadku kontaktów lekarza i pacjenta 
posługiwać się bliżej nie sprecyzowanymi kryteriami ocennymi. Ustawodawca 
decyduje, że zasadniczym warunkiem poszanowania intymności jest możli- 
 

15  Mowa o sytuacji dziewczynek pacjentek ginekologicznych, u których przeprowadza 
się badanie ginekologiczne po raz pierwszy bądź sytuacji kobiet, które poddawane są ba-
daniu w związku z gwałtem. Na temat sytuacji małoletniej pacjentki zob. także stanowisko 
(de lege lata i de lege ferenda nieuzasadnione) M. Boratyńska, Wolny wybór. Gwarancje 
i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012, s. 85. Autorka zgłasza 
postulat de lege ferenda, by jako „przesłankę samodzielnej skutecznej zgody (w sprawach 
ginekologicznych) przyjąć kryterium fizjologiczne wespół z materialnym: pierwsza men-
struacja oraz dostateczne rozeznanie”. Szerzej w recenzji J. Haberko, Trudny wybór pacjen-
ta. Recenzja książki Marii Boratyńskiej „Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta 
do samodecydowania, „Forum Prawnicze” 2013, nr 2, s. 61 i n. Zob. także T. Sokołowski, 
Władza rodzicielska nad dorastającym dzieckiem, Poznań 1987, passim.

16  Na temat taktownego traktowania pacjenta np. J. Bujny, Prawa pacjenta. Między 
autonomią a paternalizmem, Warszawa 2007, s. 175; A. Gubiński, Komentarz do kodek-
su etyki lekarskiej poprzedzony podstawami odpowiedzialności karnej lekarza, Warszawa 
1993, s. 68; T.M. Zielonka, Na marginesie Kodeksu etyki lekarskiej. Artykuł 12, GL 1997, 
nr 6, s. 39; J. Nielubowicz, Lekarz w oczach chorego. Humanistyczne wartości medycyny 
u progu XXI wieku. Relacja lekarz – pacjent, PTL 1993, nr 18–19, s. 396 a z orzecznictwa 
wyrok SN z dnia 21 czerwca 1976 r., IV CR 193/76, OSPiKA 1977, z. 6, poz. 106. 
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wość uczestnictwa w trakcie wykonywania czynności medycznych wyłącznie 
niezbędnego personelu medycznego17.

Poszanowanie intymności przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych wydaje 
się być podstawową – w relacjach łączących lekarza z pacjentem – zasadą 
etyczną. W tym kontekście krytycznie odnieść należy się do zmiany wprowa-
dzonej ustawą o prawach pacjenta w zakresie, w jakim mowa o udziale innych 
osób zaliczanych do personelu medycznego. Uchylony przepis art. 36 ust. 2 
u.z.l. stanowił, że przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych mógł uczestniczyć 
tylko niezbędny, ze względu na rodzaj świadczenia, personel medyczny. Ozna-
czało to, że sam fakt przynależności do personelu medycznego nie był dosta-
teczną przesłanką uczestnictwa w interwencji medycznej, a tym samym nie 
dawał automatycznie podstaw dla usprawiedliwienia obecności. Ustawodawca 
posługiwał się bowiem przesłanką niezbędności danej osoby w trakcie ocenio-
nego ad casu świadczenia zdrowotnego. Oczywisty jest fakt, że dla wykonania 
pewnych czynności konieczne jest uczestnictwo większej liczby osób. Specyfi-
ka pewnych czynności medycznych i ich przeprowadzenie zgodnie z zasadami 
sztuki wykonywania zawodu w świetle aktualnej wiedzy medycznej wymaga 
uczestnictwa innych niż lekarz osób bądź udziału wielu lekarzy. W takich sy-
tuacjach pacjent akceptując konieczność przeprowadzenia zabiegu i wyrażając 
zgodę na jego dokonanie akceptował sposób przeprowadzenia tego zabiegu 
zgodnie z zasadami sztuki medycznej. Wprowadzony w tym zakresie odpo-
wiednik w postaci przepisu art. 20 ust. 1 u.p.p. stanowi jedynie, że pacjent 
ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie 
udzielania mu świadczeń zdrowotnych. Nowy przepis nie podejmuje jednak 
zagadnienia dopuszczalności uczestnictwa w zabiegu innych osób niż niezbęd-
ny personel medyczny. Jedynie przepis art. 22 ust. 2 u.p.p. stanowi, że osoby 
wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, 
uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to niezbędne 
ze względu na rodzaj świadczenia18. Należy zwrócić uwagę, że wprowadzając 
możliwość uczestniczenia przy udzielaniu świadczenia niezbędnych członków 
personelu medycznego bez konieczności uzyskania zgody pacjenta, ustawo-
dawca pozbawił równocześnie jakiegokolwiek prawnego znaczenia ewentualny 

17  D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, 
LEX 2012, komentarz do art. 22, teza 2.

18  M. Śliwka, [w:] Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, 
red. M. Nesterowicz, Warszawa 2009, s. 181–183; A. Augustynowicz, A. Budziszewska-
-Makulska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 
2010, s. 162 i n.; A. Dyszlewska-Tarnawska, [w:] Ustawa..., s. 335. 
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sprzeciw pacjenta w tym zakresie19. Co do zasady oznacza to, że pacjent nie 
ma możliwości wyrażenia sprzeciwu wobec uczestnictwa określonej osoby 
uznanej, w konkretnej sytuacji, za niezbędnego członka personelu medycz-
nego przy udzielaniu jej świadczenia. Ujmując sprawę precyzyjniej – ewentu-
alny sprzeciw nie wywoła żadnego skutku, tj. nie uczyni obecności tej osoby 
bezprawnym. Takie stanowisko wyinterpretowane z treści przepisu wymaga 
jednak pewnego doprecyzowania. Może zdarzyć się bowiem tak, że pacjent 
nie wyraża sprzeciwu co do zasadności przeprowadzenia zabiegu lege artis 
przez kilka osób, a jedynie sprzeciwia się udziałowi konkretnej osoby, której 
udział może być dla pacjenta krępujący lub szczególnie dokuczliwy (np. w sy-
tuacji osoby znanej pacjentowi ze spotkań towarzyskich, należącej do kręgu 
znajomych czy sąsiadów)20. Mowa tu o sytuacjach, gdy pacjent sprzeciwia się 
jedynie uczestnictwu osoby konkretnie, imiennie przez siebie wskazanej (np. 
konkretnego lekarza, który wcześniej odnosił się do niej w sposób niewłaściwy 
i którego w związku z tym nie darzy zaufaniem lub też lekarza płci męskiej, 
zwracając się z prośbą o zastąpienie go przez kobietę). Z drugiej strony może 
się zdarzyć także, że pacjent nie będzie akceptował udziału innych osób niż le-
karz nie uzasadniając swojego stanowiska albo zgodzi się wprawdzie na obec-
ność osób reprezentujących różne dziedziny medycyny. Może chodzić o sytu-
ację, w której pacjent sprzeciwia się obecności osoby reprezentującej określony 
„typ” pracownika służby zdrowia (np. lekarza konkretnej specjalności), której 
obecność w danych okolicznościach jest konieczna w świetle aktualnego stanu 
wiedzy medycznej (pacjent oznajmia np., że chce, aby przy porodzie obecna 
była jedynie położna, nie wyraża natomiast zgody na obecność lekarza). Jak 
się wydaje dwie opisane wyżej należy traktować odmiennie. O ile w drugiej ze 
wskazanych sytuacji sprzeciw kwalifikować należałoby jako odmowę wyraże-
nia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego w ogóle, o tyle należy chy-
ba stanąć na stanowisku, że wcześniej opisana sytuacja wymaga odmiennego 
potraktowania. Mając na uwadze, że zaufanie i szacunek do lekarza stanowią 

19  Zob. także D. Karkowska, Prawa…, s. 366.
20  Pewną trudność w tym kontekście może rodzić wzajemna relacja przepisów prawa 

powszechnego oraz kodeksu etyki lekarskiej, w świetle którego „relacje między pacjentem 
a lekarzem powinny opierać się na ich wzajemnym zaufaniu; dlatego pacjent powinien 
mieć prawo do wyboru lekarza”. Podnosi się w literaturze, że nawet wobec stanowiska usta-
wodawcy pacjent powinien mieć prawo do sprzeciwu wobec obecności konkretnej osoby. 
Nieuwzględnienie sprzeciwu pacjenta w omawianej sytuacji może wiązać się z utratą za-
ufania, brakiem poczucia bezpieczeństwa i wycofaniem zgody na interwencję medyczną. 
D. Karkowska, Ustawa..., op.cit. 
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niezwykle ważne czynniki w procesie leczenia, sprzeciw pacjenta w tej sytuacji 
należy uwzględnić, o ile jest to możliwe z uwagi na bezpieczeństwo innych 
pacjentów i sytuację kadrową danego zakładu opieki zdrowotnej21. Ewentual-
ne spory wynikające na tym tle powinno się rozstrzygać przy uwzględnieniu 
zasad dobrej praktyki klinicznej raczej na korzyść pacjenta.

Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga zgody pacjenta, 
a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwłasnowolnionego lub 
niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przedstawiciela ustawowe-
go, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej świadczenia zdrowot-
nego. Zmiana w tym zakresie, choć z pozoru korzystna dla pacjenta może po 
chwili analizy wydać się niedostateczną gwarancją ochrony jego interesu praw-
nego w zakresie ochrony prywatności. Ustawodawca wymaga bowiem zgody 
na udział innych osób. Nie zakłada braku legalności ich uczestnictwa jak miało 
to miejsce w art. 36 ust. 2 u.z.l. przed nowelizacją, ale zezwala na ich udział 
za zgodą pacjenta. Takie stanowisko, w mojej opinii, nie zapewnia ochrony 
praw pacjenta z trzech powodów. Po pierwsze, przez fakt, iż pacjent znajduje 
się w przymusowej sytuacji oczekiwanego świadczenia zdrowotnego nie bę-
dzie on podejmował działań zmierzających do usunięcia niechcianego członka 
personelu medycznego z gabinetu lekarskiego. Po drugie, przyjęte przez usta-
wodawcę założenie wymaga znajomości procedur medycznych przez pacjen-
ta, z czym w świetle doświadczenia życiowego trudno się zgodzić. Po trzecie 
wreszcie, w sytuacji, w której pacjent miałby wyrazić zgodę na udział innych 
osób spoza personelu medycznego pojawia się pytanie o charakter udziału 
tych osób. Rodzi się wątpliwość: jeżeli osoby te nie są niezbędne to dlaczego 
miałyby uczestniczyć w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Poza zakresem 
rozważań pozostawić należy sytuacje pacjentów niezdolnych do wyrażenia 
zgody w zakresie, o którym mowa w art. 22 ust. 2 u.p.p.

Nie ulega natomiast wątpliwości, iż w zakresie dopuszczalności uczestnic-
twa osób bliskich pacjentowi przyjęte de lege lata rozwiązanie należy zaapro-
bować. W świetle art. 21 ust. 1 u.p.p. przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
może być obecna osoba bliska22. Szerokie pojmowanie osoby bliskiej pozwala 
pacjentowi na udział przy udzielaniu świadczenia każdej osoby, co do któ-
rej pacjent uzna, że jest ona mu bliska i zostanie przez niego wskazana. Nie 

21  Sprzeciw pacjenta należałoby zatem traktować analogicznie do sytuacji pierwszej 
np. wówczas, gdyby na oddziale nie było technicznej możliwości zastąpienia danego leka-
rza (np. anestezjologa) innym lekarzem tej samej specjalności. 

22  O osobie bliskiej szerzej już w: J. Haberko, Pojęcie osoby bliskiej w polskim prawie 
cywilnym, „Przegląd Sądowy” 2011, nr 3.
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można oczywiście zapominać, iż niekiedy ze względu na rodzaj udzielanego 
świadczenia osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdro-
wotnych pacjentowi zmuszona będzie odmówić obecności osoby bliskiej przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W świetle art. 21 ust. 2 u.p.p. chodzi tu 
o przypadki, w których występuje prawdopodobieństwo zagrożenia epide-
micznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę 
odnotowuje się w dokumentacji medycznej23.

W zakresie przyznanego pacjentowi prawa do poszanowania intymności 
trzeba przyznać, że ustawa zawiera postanowienie, którego przestrzeganie 
przyczyni się do poszanowania tego prawa pacjenta. W świetle art. 20 ust. 1 
ustawy pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności osobistej, 
w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych24. Oznacza 
to, że w porównaniu z dotychczas obowiązującym art. 36 u.z.l. w zakresie po-
szanowania godności osobistej przez lekarza uprawnienie przyznane w obec-
nie obowiązującej ustawie daje lepsze gwarancje pacjentowi poza sytuacją 
udzielania świadczeń. Z przepisu płynie bowiem wniosek, iż osoby wykonujące 
zawód medyczny zobowiązane są zawsze do poszanowania godności i intym-
ności pacjenta, nie zaś jedynie w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
Nakłada się zatem obowiązek poszanowania godności i intymności pacjenta 
także w tych możliwych sytuacjach kiedy nie udziela się świadczeń, ale pod-
miot może już być traktowany jako pacjent (np. w sytuacji oczekiwania na 
udzielenie konkretnego świadczenia w poczekalni, itp.). 

Na podstawie przepisu art. 36 ust. 3 u.z.l. lekarz ma obowiązek dbać, aby 
prawa do intymności przestrzegał w postępowaniu z pacjentem również inny 
personel medyczny. Wydaje się, że treść przywołanej regulacji nie pozwala 
w sposób zupełnie jednoznaczny stwierdzić, czy na jej mocy następuje prze-
niesienie na lekarza ciężaru odpowiedzialności za naruszenie komentowanego 
prawa pacjenta przez osoby wchodzące w skład tegoż personelu, zwalniając 
równocześnie te osoby od ich indywidualnej odpowiedzialności. Za narusze-
nie dobra osobistego (a takim jest prawo pacjenta do intymności) odpowie-
dzialność ponosi w świetle kodeksu cywilnego, co do zasady, jedynie sprawca 
naruszenia. Jeżeli zatem pogwałcenia prawa do intymności dopuściła się np. 
pielęgniarka lub ratownik medyczny, odpowiedzialność cywilną za skutki tego 
czynu ponosić będą przywołane osoby a obok nich w zakresie, o którym mowa 

23  O przyczynach odmowy A. Augustynowicz, A. Budziszewska-Makulska, Ustawa..., 
s. 162.

24  D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, 
LEX 2012, komentarz do art. 22, t. 2.
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art. 36 ust. 3 u.z.l. także lekarz, na którego nałożono obowiązek poszanowania 
intymności i dopilnowania, by intymność pacjenta była szanowana także przez 
inne osoby uczestniczące w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych25.

W tym miejscu analizy wymaga wzmiankowany na początku rozważań 
problem udziału studentów medycyny jako innych osób przy udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych. Zastosowanie w tym zakresie znajdzie przepis art. 
36 ust. 4 u.z.l. w zw. art. 22 ust. 2 u.p.p.w zakresie, w jakim odnosi się do celów 
dydaktycznych26. Pierwszy z powołanych przepisów stanowi bowiem expressis 
verbis, że do klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek ba-
dawczo-rozwojowych i innych jednostek uprawnionych do kształcenia studen-
tów nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie 
niezbędnym do celów dydaktycznych nie stosuje się art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Konstrukcja 
zastosowana przez ustawodawcę jest wadliwa i to z kilku powodów. 

Nie ulega wątpliwości, że dla pacjenta udział studentów medycyny nie po-
zostaje stanem oczekiwanym i pożądanym. Wskazano wyżej, że dla pacjenta 
zwłaszcza w sytuacjach udzielanych mu świadczeń medycznych, przy których 
konieczne jest okazanie intymnych części ciała czy informowanie lekarza 
o sprawach postrzeganych przez pacjenta jako wstydliwe czy drażliwe, udział 
grupy kilku czy kilkunastu osób przysłuchujących się wywiadowi czy przyglą-
dających się przeprowadzanemu badaniu może nie być komfortowy. Jak się 
wydaje dla każdego człowieka o średniej, przeciętnej wrażliwości okazanie 
intymnych części ciała, w sytuacji przymusowej, grupie kilku lub kilkunastu 
nieznanych osób będzie kłopotliwe27. Co więcej, pacjent znajduje się często 
w sytuacji, w której nie pozostawia mu się możliwości dokonania wyboru 
niezależnie od tego czy w grupie studenckiej są kobiety czy mężczyźni, oso-
by pacjentowi obce czy znajomi. Czasem pacjent nie ma możliwości wyboru 

25  Regulacje przewidujące nakaz szanowania prawa pacjenta do intymności skiero-
wany do innych aniżeli lekarz członków personelu medycznego zawiera w szczególności 
ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001, nr 57, poz. 602, ze zmianami). 

26  Zob. też stanowisko A. Dyszlewska-Tarnawska, [w:] Ustawa..., s. 336 z powołaniem 
poglądu P. Łukowa, Prywatność pacjenta a kształcenie medyczne, PiM 2008, nr 3, s. 5. 

27  Nie są w powyższym opisie brane pod uwagę sytuacje, w których człowiek sam 
podejmuje decyzję o okazaniu innym osobom intymnych części ciała czerpiąc z tego zado-
wolenie bądź czyniąc z tego źródło dochodu np. na plaży nudystów lub tańcu erotycznym 
połączonym ze striptizem. W tym zakresie ocena sprowadzać się będzie do tego czy takie 
działania tej osoby nie naruszają porządku prawnego czy zasad współżycia społecznego. 
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placówki, w której będą mu udzielane świadczenia zdrowotne28. Nie należy 
też tracić z pola widzenia faktu, iż obecność studentów nie wpływa raczej na 
spokój pacjenta także wówczas, gdy świadczenia nie są mu udzielane (sale 
szpitalne, korytarze, toalety, etc.). Doświadczenie życiowe podpowiada, że im 
większa liczba osób obecnych na oddziale tym trudniej pacjentowi o zachowa-
nie prywatności. Pacjent musi się bowiem liczyć z ciągłym ruchem na oddzia-
le, zwiększoną liczbą osób pytających go o różne szczegóły związane ze stanem 
jego zdrowia. Jest także narażony na liczne wizyty studentów medycyny, któ-
rzy wykonując swoje zadania w coraz to innych grupach odwiedzają pacjenta 
w celu zebrania wywiadu, udzielania informacji, sprawdzenia stanu zdrowia, 
etc. Szczególnie dotkliwe może okazać się to dla pacjentów w większych salach 
chorych lub dla pacjentów, których stan zdrowia wymaga spokoju lub którzy 
ze względu na sytuację, w której się znaleźli życzyliby sobie zachowania intym-
ności i spokoju (np. kobiety w trakcie porodu)29. 

Należy zauważyć, że de lege lata przepisy prawa powszechnie obowią-
zującego składające się na standard wykonywania zawodu lekarza pozostają 
w sprzeczności ze standardem zawodowym wywiedzionym z kodeksu etyki 
lekarskiej. W świetle art. 51 k.e.l. zakłada się konieczność uzyskania zgody 
pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego na udział w demonstracjach na-
ukowych lub dydaktycznych. Jak zauważono wyżej przepis prawa powszechnie 
obowiązującego w stosunku do klinik i szpitali akademii medycznych, medycz-
nych jednostek badawczo-rozwojowych i innych jednostek uprawnionych do 
kształcenia studentów nauk medycznych takiego wymogu nie zawiera. Można 
przyjąć, że przepis k.e.l. zawiera dodatkowe założenie, które znajdzie zasto-
sowanie w przypadkach, w których demonstracja naukowa lub dydaktyczna 
nie następuje we wskazanych wyżej placówkach. W świetle doświadczenia ży-
ciowego założenie to będzie jednak trudne do spełnienia, gdyż z reguły poza 
wskazanymi placówkami nie będą organizowane demonstracje o charakterze 
ujętym w przepisie k.e.l. Co więcej, autor k.e.l. wprowadza dodatkowe zało-
żenie, iż udział studentów w przebiegu udzielania świadczenia zdrowotnego 
powinien następować w sposób uniemożliwiający naruszenie prawa pacjenta 
do prywatności, godności osobistej i intymności, z dołożeniem starań o zacho-
wanie anonimowości osoby demonstrowanej30. Przepisy prawa powszechnego 

28  D. Karkowska, Ustawa..., t. 4.
29  Studentom IV roku SSP (uczestnikom seminarium magisterskiego z prawa cywil-

nego w roku akademickim 2013/2014) Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu 
dziękuję za uwagi na temat analizowanego zagadnienia.

30  D. Karkowska, Ustawa..., t. 4.
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nie zawierają podobnych ograniczeń co do anonimowości osoby demonstro- 
wanej.

Z drugiej jednak strony cenioną społecznie wartością pozostaje kształcenie 
studentów medycyny i personelu medycznego. Nie ulega wątpliwości, iż bez 
wiedzy zdobytej na oddziałach klinik i szpitali studenci medycyny i personel 
medyczny nie będą w stanie podjąć działań w zakresie samodzielnego lecze-
nia i udzielania świadczeń zdrowotnych. Widać z powyższego, że w kontek-
ście udziału i kształcenia studentów medycyny i np. pielęgniarek zderzają się 
dwie następujące wartości: prywatność i intymność pacjenta oraz wykształ-
cenie studentów medycyny czy innego personelu medycznego. Ustawodawca 
przyjmuje następujące założenie: zakłada, że co do zasady pacjentowi przy-
sługuje prawo do prywatności, ale w sytuacji, w której korzysta ze świadczeń 
zdrowotnych w wybranych placówkach musi się liczyć z udziałem studentów. 
Co więcej, przyjęta przez ustawodawcę konstrukcja została oparta na zało-
żeniu, iż pacjent udając się do kliniki lub szpitala o podwyższonym stopniu 
referencyjności może spodziewać się tam świadczeń udzielanych przez wy-
sokiej klasy specjalistów, z założenia lepszych niż w przypadku podmiotów 
leczniczych o niższym stopniu referencyjności, ale jednocześnie musi liczyć się 
z tym, że odbędzie się to kosztem prywatności. W uproszczeniu można sprawę 
przedstawić w ten sposób, że pacjent chcąc uzyskać świadczenie od profesora 
medycyny musi liczyć się z tym, że profesorowi towarzyszyć będą studenci 
medycyny. Założenie ustawodawcy nie jest jednak realizowane w sposób pra-
widłowy. Przepisy zamieszczone w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta dają pacjentowi możliwość wyrażenia zgody na udział innej 
osoby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Analiza przepisów ustawy 
o prawach pacjenta dokonana w oderwaniu od przepisów innych ustaw pro-
wadziłaby do korzystnych z punktu widzenia ochrony prawa do prywatności 
pacjenta wniosków i niewątpliwie zwiększyłoby to zakres ochrony przyznanej 
pacjentowi w stosunku do poprzedniego stanu prawnego. De lege lata z samej 
ustawy o prawach pacjenta nie wynika bowiem, iżby uprawnienie do wyraże-
nia zgody na udział studentów zostało wyłączone. Wątpliwości nie pozostawia 
jednak wykładnia systemowa31. W świetle art. 36 ust. 4 u.z.l. do klinik i szpitali 
akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-rozwojowych i in-
nych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk medycznych, 
lekarzy oraz innego personelu medycznego w zakresie niezbędnym do celów 

31  O wątpliwościach w zakresie wykładni zob. także D. Karkowska, Ustawa..., t. 4.
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dydaktycznych nie stosuje się art. 22 ust. 2 u.p.p32. I tu pojawia się wątpliwość 
interpretacyjna. W pierwszej kolejności należy odnotować, że pacjent nie musi 
mieć wiedzy na temat znajomości ustawy o zawodach lekarza, a tylko z tej 
wynika, że w przypadku kształcenia studentów nauk medycznych w wymie-
nionych tam placówkach nie potrzeba zgody pacjenta na ich udział w zabie-
gach. Założony przez ustawodawcę cel osiągnąć można wyłącznie poprzez 
informację w formie pisemnej o wyłączeniu uprawnienia do wyrażenia zgody 
na udział innych osób, w tym także studentów. 

Stoję na stanowisku, iż wyłącznie od pacjenta, prawidłowo poinformowa-
nego o jego prawach i ich ograniczeniach, wynikających z u.p.p. i odrębnych 
przepisów, w sposób przewidziany w art. 11 ust. 1 u.p.p. nie potrzeba zgody 
na udział studentów w procedurach medycznych w jednostkach kształcących 
studentów medycyny i lekarzy33. Jeżeli jednak podmiot udzielający świadcze-
nia zdrowotnego jakim jest szpital czy klinika uniwersytetu medycznego nie 
umieści w swoim lokalu w miejscu ogólnodostępnym informacji o wyłączeniu 
uprawnienia z art. 22 ust. 2 u.p.p., pacjent może w świetle prawa odmówić 
udziału studentów w udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych. Udział studen-
tów, pomimo odmowy zgody skutkować będzie, co oczywiste, naruszeniem 
prawa pacjenta do poszanowania intymności i godności osobistej, i skutkować 
odpowiedzialnością cywilną podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych. 
W tym zakresie pozostaje do rozstrzygnięcia niezwykle istotna kwestia za-
dośćuczynienia obowiązkowi pisemnego poinformowania pacjenta poprzez 
udostępnienie informacji w miejscu ogólnodostępnym. Wydaje się, że infor-
macja ta powinna znaleźć się w izbie przyjęć, poczekalni, na oddziałach, czy 
np. w pokojach szpitalnych, a także stanowić przedmiot ustnej i pisemnej in-
formacji w zakresie przyjęcia pacjenta do wskazanej wyżej placówki. Jest to 
jednak rozwiązanie dalece niedoskonałe, gdyż w tym kontekście pojawia się 
pytanie czy w sytuacji, w której pacjent w izbie przyjęć szpitala uniwersytec-
kiego zostanie zapoznany z przysługującymi mu prawami i ich ograniczeniem 
skłonny będzie zrezygnować z poddania się świadczeniom zdrowotnym udzie-
lanym w tych warunkach. Odpowiedź na tak postawione pytanie, zwłaszcza 
w kontekście długich okresów oczekiwania na przyjęcie do szpitala czy kliniki, 
zdaje się w świetle doświadczenia życiowego budzić wątpliwość. Jak się wydaje 

32  M. Śliwka, [w:] Ustawa..., s. 181–183, przyjmuje domniemanie zgody na udział 
osób trzecich w sytuacji, gdy świadczenie jest udzielane w jednostce naukowo-badawczej.

33  Na temat obowiązku informacyjnego z art. 11 u.p.p. więcej: M. Świderska, [w:] 
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, red. M. Nesterowicz, 
Warszawa 2009, s. 107; A. Augustynowicz, A. Budziszewska-Makulska, Ustawa..., s. 77.
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należałoby przyjąć w jednej ustawie wiążące dla pacjenta rozwiązanie, w świe-
tle którego pacjent mógłby sięgając do ustawy o swoich prawach zorientować 
się co do przyznanych mu praw w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
W obecnym stanie prawnym pacjent zmuszony jest chyba zaakceptować stan, 
który zostaje mu przedstawiony często z zaskoczenia w chwili przyjęcia pa-
cjenta do szpitala bądź zmuszony jest zaakceptować stan, który zastanie na 
oddziale. 

Na zakończenie rozważenia wymaga sytuacja, w której pacjent prawidło-
wo poinformowany o możliwej obecności studentów wyraziłby sprzeciw wo-
bec ich obecności w trakcie badań bądź w innych sytuacjach wiążących się 
z udzielaniem mu świadczeń zdrowotnych. Należy odpowiedzieć na pytanie 
co w takiej sytuacji w realiach szpitala klinicznego powinien uczynić lekarz 
odpowiedzialny za przestrzeganie praw pacjenta, w szczególności prawa do 
ochrony godności i intymności34. Możliwe są w analizowanym przypadku na-
stępujące rozwiązania: po pierwsze, lekarz mógłby kierując się brzmieniem 
art. 36 ust. 4 u.z.l. w zw. z art. 22 ust. 2 u.p.p. odstąpić od badania czy udzie-
lenia innego świadczenia zdrowotnego przyjmując nadrzędny charakter prze-
pisu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Po drugie, mógłby przyjąć, 
że pacjent wprawdzie nie wyraża sprzeciwu wobec samego badania a jedynie 
wobec obecności studentów i poprosić studentów o opuszczenie gabinetu czy 
sali chorych na czas przeprowadzenia drażliwego badania (np. badania gi-
nekologicznego czy badania per rectum). Wreszcie lekarz mógłby rozważyć 
przeprowadzenie badania przy obecności studentów niezależnie od stanowi-
ska pacjenta przyjmując, że jeżeli przyszedł on do szpitala klinicznego to powi-
nien liczyć się z sytuacją obecności studentów medycyny. Mając tak zakreślone 
ramy problemu trudno o zajęcie satysfakcjonującego wszystkich uczestników 
udzielanych świadczeń stanowiska. Jak się wydaje odrzucić należałoby dwa 
skrajne rozwiązania35. Nie jest, w mojej opinii, możliwe przyjęcie legalności 
odstąpienia od udzielenia świadczenia tylko dlatego, że pacjent, który wyraża 

34  O podmiotowym zakresie zgody na leczenie zob. R. Kubiak, Prawo medyczne, War-
szawa 2010, s. 343. 

35  M. Kapko, [w:] Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, red. 
E. Zielińska, LEX teza do komentarza art. 36 twierdzi, że „osoby inne niż niezbędny per-
sonel medyczny bez zgody pacjenta mogą asystować podczas udzielania świadczeń zdro-
wotnych, jeżeli znajduje się on w klinice lub szpitalu akademii medycznej, medycznej jed-
nostki badawczo-rozwojowej lub w innej jednostce uprawnionej do kształcenia studentów 
nauk medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego”. Jest to stanowisko, jak się 
wydaje nazbyt rygorystyczne. 
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zgodę co do zasady przeprowadzenia badania czy zabiegu krępuje się innych 
osób, których obecność dyktowana jest względami dydaktycznymi. Nie sposób 
także przyjąć, że lekarz mógłby przeprowadzić badanie czy zabieg „na siłę” 
w sytuacji braku zgody czy nawet koniecznej współpracy pacjenta (pacjent 
musiałby w określonych sytuacjach niezbędnych dla przeprowadzenia badania 
zdjąć ubranie czy zająć miejsce na fotelu bądź kozetce). Najrozsądniejszym, co 
nie znaczy optymalnym, z punktu widzenia ochrony obu wzmiankowanych 
wyżej wartości, jawi się rozwiązanie kompromisowe polegające na uwzględ-
nieniu życzeń pacjenta i przeprowadzeniu badania pod nieobecność studen-
tów lub przy mniejszej liczebnie grupie dydaktycznej. Rozwiązanie powyższe 
pozwala wprawdzie uniknąć trudnego impasu w relacji pacjent-lekarz, nie 
jest jednak rozwiązaniem doskonałym z punktu widzenia interesu społeczeń-
stwa. Nie ulega wątpliwości, że o ile to możliwe lekarz prowadzący badanie 
powinien próbować taktownie i nienachalnie przekonać pacjenta o wartości 
badania przeprowadzonego w obecności studentów medycyny. Jeżeli jednak 
powyższe okazałoby się niemożliwe należałoby dać prymat dobru osobiste-
mu pacjenta nie zaś interesowi społeczeństwa czy studentów. W tym kon-
tekście w interesie społeczeństwa oraz studentów medycyny pozostawałoby 
to, by pacjent który udaje się do szpitala klinicznego był przygotowany na to, 
że może się tam spotkać z udziałem studentów medycyny. Powyższe można 
osiągnąć poprzez wprowadzenie de lege ferenda do ustawy o prawach pacjenta 
zmiany legislacyjnej w zakresie przepisu art. 22 ust. 2 o następującej treści: 
„osoby wykonujące zawód medyczny, inne niż udzielające świadczeń zdro-
wotnych, uczestniczą przy udzielaniu tych świadczeń tylko wtedy, gdy jest to 
niezbędne ze względów diagnostycznych, terapeutycznych oraz w przypadku 
klinik i szpitali akademii medycznych, medycznych jednostek badawczo-roz-
wojowych i innych jednostek uprawnionych do kształcenia studentów nauk 
medycznych, lekarzy oraz innego personelu medycznego w stosunku do tych 
osób, dydaktycznych36. Uczestnictwo, a także obecność innych osób wymaga 
zgody pacjenta, a w przypadku pacjenta małoletniego, całkowicie ubezwła-

36  Podobne stanowisko zajmuje D. Karkowska, która „za ogromny mankament uważa 
umieszczenie regulacji przewidującej wyłączenie zgody pacjenta na obecność tych osób 
poza ustawą o prawach pacjenta. W interesie adresatów komentowanej ustawy art. 22 
ust. 2 powinien być zmieniony. W Polsce konieczne jest opracowanie wyraźnych standar-
dów regulujących udział studentów w zajęciach praktycznych. Wymaga to m.in. określenia 
dopuszczalnej liczby studentów obecnych w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego. 
Student przed rozpoczęciem zajęć praktycznych powinien być do nich przygotowany w za-
kresie znajomości podstawowych zasad etyki i praw pacjenta”. D. Karkowska, Ustawa..., t. 4.
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snowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody, jego przed-
stawiciela ustawowego, i osoby wykonującej zawód medyczny, udzielającej 
świadczenia zdrowotnego”. Warstwa językowa wymagać będzie zapewne sto-
sownego doprecyzowania, niemniej jednak można postulować także, by udział 
studentów prowadzony w celach dydaktycznych odbywał się z zapewnieniem 
godności i intymności pacjenta, a wszelkie sytuacje wątpliwe rozstrzygane były 
na korzyść pacjenta. Jednocześnie systemowo można rozważyć, czy to nie le-
karz rodzinny powinien informować pacjenta o realiach szpitala klinicznego, 
do którego kieruje pacjenta. 



Vytautas Dumbliauskas*

Wpływ polityków na służbę cywilną: 
przypadek litewski

Próby polityków wpływania na służbę cywilną nigdy nie będą oceniane jedno-
znacznie, ponieważ w naukach politycznych nigdy nie było i, widocznie, nie 
będzie zgody co do współdziałania polityków i administracji w procesie po-
litycznym. Nie ma zgody przede wszystkim może dlatego, iż czynności przez 
nich wykonywane są wewnętrznie sprzeczne. Sprzeczność działalności poli-
tyków wyraża się w tym, że z jednej strony, są oni wybranymi przedstawiciela-
mi narodu (obywateli), których zadaniem jest uzgadnianie różnych interesów 
grup społecznych, pomagając im w osiąganiu kompromisów i zmuszając ich 
do podporządkowania się tym kompromisom. Z drugiej strony, logika walki 
politycznej zmusza polityków przede wszystkim do zebrania jak największej 
liczby głosów elektoratu w wyborach oraz w parlamencie i te dążenie często 
jest sprzeczne z ich przeznaczeniem jako przedstawicieli obywateli.

Sprzeczność działalności administracji wyraża się w tym, że z jednej strony 
powinni oni podporządkować się decyzjom liderów politycznych, ponieważ 
moc podejmowania decyzji nadali politykom obywatele, wybierając ich do 
parlamentu czy rad samorządowych. Z drugiej strony, realizacja publicznie 
sformułowanych przez polityków uchwał zależy od fachowości administracji. 
Przecież nieprzypadkowo urzędnicy państwowi na stanowiska przyjmowani są 
z uwzględnieniem ich zawodowych kwalifikacji, które są sprawdzane podczas 
egzaminu i (czy) potwierdzane odpowiednim dyplomem. Jednakże pojęcie fa-
chowości obejmuje nie tylko kompetencje, lecz i odpowiedzialność za swoje 
czyny. Właśnie zawodowa odpowiedzialność może nie pozwolić administracji 
poddać się decyzjom polityków, ponieważ mogą one być zarówno populistycz-
ne (dążenie do zapewnienia głosów wyborców), jak i partykularne (dążenie do 
uzyskania finansowania).

Z powodu takich sprzeczności omawianych pozycji oraz wynikających 
z nich różnych objaśnień działania polityków i administracji może być i tak, 
iż nawet taki sam wpływ polityków na służbę państwową jedni oceniają jako 

*  Vytautas Dumbliauskas – prof. dr w Instytucie Stosunków Międzynarodowych 
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie.
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niedostateczną kontrolę administracji, a inni – jako zbyt dużą polityzację służ-
by państwowej.

Jednakże wieloznaczność oceny wpływu polityków na służbę cywilną jest 
tylko jednym z czynników tego badania wpływu. Innym czynnikiem byłby 
wymiar tego wpływu. Innymi słowy, można badać polityzację całej służby cy-
wilnej, jednakże ograniczymy się wysoką służbą cywilną (top civil service), tj. 
badaniem stosunków polityków i urzędników na najwyższych stanowiskach 
państwowych. Właśnie te stosunki są obiektem niniejszego artykułu.

Celem artykułu jest, po pierwsze, ukazanie sprzecznych poglądów dwóch 
największych politycznych partii na Litwie – Partii Socjaldemokratycznej 
i Związku Ojczyzny na to, jaki powinien być status funkcjonariuszy na naj-
wyższych stanowiskach państwowych – wiceministrów: czy powinni oni być 
urzędnikami kariery, czy urzędnikami zaufania publicznego; po drugie, próba 
oceny tych poglądów oraz wypływające z nich praktyczne dzialania. Dlatego 
w pierwszej części artykułu ukazana jest historia starego, trwającego około 
piętnastu lat sporu tych dwóch partii, wskazująca, jak była zmieniana podsta-
wa prawna. W drugiej części, na podstawie kilku teoretycznych uzasadnień, 
dokonana jest próba oceny poglądów każdej partii na stosunek do najwyższych 
stanowisk służby cywilnej.

1. Historia sporu

Spór zasadza się na treści Ustawy Rządowej Republiki Litewskiej, która została 
przyjęta przez Radzę Najwyższą jeszcze 22 marca 1990 r. W czwartej części 
art. 28 tej ustawy mówi się, że Przewodniczący Rządu Republiki Litewskiej 
(premier) mianuje i zwalnia ze stanowisk zastępców ministrów Republiki Li-
tewskiej, a w części szóstej – że premier stosuje kary administracyjne wobec 
zastępców ministrów Republiki Litewskiej1. To był pierwszy i ostatni raz, gdy 
w odrodzonym państwie litewskim używano pojęcia stanowiska zastępcy mi-
nistra.

Inna, jakościowo nowa Ustawa Rządowa została przyjęta po czterech la-
tach, 19 maja 1994 r. Ze zrozumiałych względów nie mogła ona być uchwalona 
wcześniej, ponieważ w latach 1990–1991 najważniejszym zadaniem odrodzo-
nego państwa była obrona przed zamaskowaną, jak i jawną agresją Związku 
Sowieckiego. W pierwszym półroczu 1992 r. dużo energii zużyto w bezuży-
tecznych sporach, czy Litwie potrzebny jest silny prezydent, równocześnie 

1  Vyriausybės įstatymas, „Valstybės žinios” 1990, nr 11–330.
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trwały dyskusje w sprawie konstytucji. Dopiero po przyjęciu Konstytucji i wy-
braniu Sejmu (Sejmasu) oraz prezydenta, można było przystąpić do reform za-
rządzania państwem, tworzenia podstaw prawnych administracji państwowej. 
Dlatego Ustawy Państwowej z 1994 r. nie możemy oddzielić od reformator-
skiego w tym czasie kontekstu. Została ona przyjęta wówczas, gdy opracowy-
wano ustawę o samorządach terytorialnych, uchwaloną 7 lipca 1994 r., Ustawę 
o urzędnikach samorządowych, przyjętą po upływie roku, w 1995 r. jako Usta-
wę o urzędniku państwowym. Jeszcze jeden ważny element reformatorskiego 
kontekstu – 1 lipca 1994 r. utworzono Ministerstwo Zarządzania Reformami 
i Sprawami Samorządowych, tj. w tym samym dniu, gdy weszła w życie nowa 
Ustawa Rządowa.

W nowej Ustawie Rządowej nie ostało się stanowisko zastępcy ministra, 
lecz znalazło się stanowisko sekretarza ministerstwa. W piątej części art. 23 
Ustawy mówi się, że premier Republiki Litewskiej mianuje i zwalnia ze stano-
wisk sekretarzy ministerstwa. W odróżnieniu od Ustawy Rządowej z 1990 r., 
w ustawie tej określone są funkcje sekretarzy ministerstwa oraz ich podległości 
zwierzchnikom. Art. 29 Ustawy mówi, że sekretarz organizuje wewnętrzny 
porządek w ministerstwie. Wydaje on rozporządzenia w sprawie organizacji 
pracy personelu ministerstwa i prowadzenia biurowości. Sekretarz (sekreta-
rze) ministerstwa bezpośrednio podlega ministrowi. Jeżeli w ministerstwie jest 
kilku sekretarzy, ich kompetencje ustala minister2. Pojawienie się stanowiska 
sekretarza ministerstwa nie było związane z badanym sporem dwóch wspo-
mnianych partii politycznych. 

Przesłanki do sporu pojawiły się w 1995 r., gdy została przyjęta Ustawa 
o urzędniku państwowym. W art. 6 tej Ustawy urzędnicy zostali podzieleni 
na poziom „A” i „B”. Urzędnicy poziomu „A” zostali określeni jako funkcjona-
riusze, mianowani przez Sejm, prezydenta, rząd oraz inni, określeni na liście 
obowiązków, pomagający politykom w wypełnianiu swoich funkcji. Termin 
urzędowania tych funkcjonariuszy był związany z terminem pracy ich bezpo-
średnich zwierzchników. Urzędnicy państwowi poziomu „B” zostali określeni 
jako funkcjonariusze, mianowani przez Sejm, prezydenta, rząd i ich struktu-
ralne jednostki, ministerstwa, oraz inni, wskazani na liście obowiązków. Ter-
min urzędowania tych funkcjonariuszy był niezależny od terminu działalności 
instytucji, które ich mianowały3.

2  Vyriausybės įstatymas, „Valstybės žinios” 1994, nr 43–772.
3  Vyriausybės įstatymas, „Valstybės žinios” 1995, nr 33–759.
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Ustawa o urzędniku przewidywała listę powinności urzędników admini-
stracji cywilnej, w której wymiena się powinności urzędników i wskazuje się, 
do którego poziomu – „A” czy „B” on należy. Opracowanie tej listy zlecono 
rządowi4. Na podstawie Ustawy Rządowej Nr 1081 z 3 sierpnia 1995 r. „O po-
twierdzeniu listy powinności funkcjonariuszy państwowych poziomu „B” sta-
nowisko sekretarza ministerstwa zaliczono do poziomu „B”5. 

O tym, że taki podział odpowiedzialnych stanowisk państwowych nie od-
powiada Związkowi Ojczyzny, stało się jasne natychmiast po wyborach do 
Sejmu w 1996 r. Już w pierwszych dniach pracy, 3 grudnia, nowy Sejm zmienił 
art. 23 i 29 Ustawy Rządowej; w art. 23 słowo „sekretarz” zostało zastąpione 
słowem „wiceminister”, a art. 29 został zmieniony całkowicie. Zgodnie z no-
wym sformułowaniem, na podstawie propozycji ministra, premier mianuje 
i zwalnia do 3 wiceministrów – urzędników z politycznego nadania. Sekretarzy 
ministerstw – urzędników kariery – mianuje i zwalnia minister. Wiceminister 
ministerstwa kieruje pracą wyznaczonego mu działu ministerstwa, przedsta-
wia ministrowi projekty rozporządzeń i innych aktów prawnych. Sekretarz mi-
nisterstwa organizuje wewnętrzny porządek w ministerstwie, pracę personelu 
i prowadzenie biurowości6.

Po kilku dniach, 12 grudnia 1996 r. Sejm przyjął Uchwałę Nr VII-35, uzu-
pełniając listę powinności urzędników cywilnych poziomu „A” nie tylko o po-
winności wiceministra, lecz i doradcy ministerstwa, referenta, kierownika 
okręgu i zastępy kierownika okręgu7. Warto podkreślić, że na podstawie tej 
uchwały do urzędników poziomu „A” zakwalifikowano kierowników instytucji 
rządowych (departamentu, służb, inspekcji) i innych instytucji administracji 
państwowej, jednakże po półtorej roku, po wyjaśnieniu Trybunału Konstytu-
cyjnego, że zakwalifikowanie ich do poziomu „A” przeczy artykułowi 6 Ustawy 
o Urzędnikach, Sejm wykreślił te stanowiska z listy poziomu „A”8.

4 stycznia 1998 r. Prezydentem RL został wybrany Valdas Adamkus. Po zło-
żeniu przez rząd pełnomocnictw z inicjatywy nowego prezydenta nowy rząd 
został zatwierdzony w mniejszym składzie (zamiast 17 ministerstw zostało 

4  Ibidem.
5  „Valstybės žinios” 1995, nr 65–1619.
6  Vyriausybės įstatymo 23 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas, „Valstybės žinios” 

1996, nr 120–2819.
7  LR Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės valdymo tarnybos „A” lygio 

valdininkų pareigybių sąrašo papildymo”, „Valstybės žinios” 1996, nr 121–2854.
8  LR Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės valdymo tarnybos „A” lygio 

valdininkų pareigybių sąrašo pakeitimo ir papildymo”, „Valstybės žinios” 1998, nr 49–1331.
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14). Należało skorygować Ustawę Rządową. W przyjętej 28 kwietnia 1998 r. 
Ustawie, zmieniającej Ustawę Rządową, został zredagowany artykuł dotyczący 
wiceministrów i sekretarzy ministerstw. Znalazło się w nim sformułowanie, 
że wiceminister może być zwolniony ze stanowiska, jeżeli premier wyrazi mu 
wotum nieufności. Nie określono liczby wiceministrów – Ustawa z 1996 r. 
przewidywała do 3 wiceministrów. W zamian znalazło się zdanie, że liczbę 
wiceministrów ustala premier, uwzględniając propozycje ministra. Ostatnie 
nowum – bardzo szczegółowo, aż w sześciu punktach wymieniono funkcje 
sekretarza ministerstwa jako najwyższego stanowiska9.

Ustalony przez konserwatystów porządek obowiązywał ponad pięć lat. 
W odróżnieniu od konserwatystów, którzy śpieszyli się ze zmianą Ustawy 
Rządowej natychmiast po staniu się większością rządzącą, socjaldemokra-
ci (Demokratyczna Partia Pracy i Socjaldemokratyczna Partia zjednoczyły 
się 27 stycznia 2001 r.) nie działali w pośpiechu. Po wyborach sejmowych 
w 2000 r. koalicję rządową utworzyły Związek Liberałów i Nowy Związek. 
Koalicja socjaldemokratyczna A. Brazauskasa, mimo że miała najwięcej miejsc 
w parlamencie, pozostała w opozycji. Gdy w czerwcu 2001 r. koalicja liberałów 
i socjalliberałów rozpadła się, socjaldemokraci zostali partią rządzącą: utwo-
rzyli koalicję z socjalliberałami. 

Po powrocie do władzy socjaldemokraci zachowali porządek ustalony przez 
konserwatystów przez ponad pół roku. 16 kwietnia 2002 r. Sejm zatwierdził 
nową redakcję Ustawy Rządowej. Jeżeli krótko scharakteryzować zmiany, wpro-
wadzone przez socjaldemokratów, określające status najwyższych stanowisk 
państwowych, można by powiedzieć – „socjaldemokraci zrobili odwrotnie niż 
konserwatyści”.

Zgodnie z ustalonym przez konserwatystów porządkiem w każdym mi-
nisterstwie ze wszystkich funkcjonariuszy, których umownie można nazwać 
zastępcami ministra, tylko jeden z nich był „urzędnikiem kariery” (sekretarz 
ministerstwa), wszyscy pozostali byli „urzędnikami zaufania publicznego” (wi-
ceministrowie). Socjaldemokraci zrobili na odwrót, ponieważ pozostawili tylko 
jednego wiceministra jako urzędnika zaufania publicznego, wszyscy inni zostali 
sekretarzami ministerstwa – urzędnikami kariery. Jeden z tych sekretarzy otrzy-
mał wyższe stanowisko – nominację państwowego sekretarza ministerstwa.

Zredagowana przez socjaldemokratów Ustawa Rządowa przewidywała 
następujące funkcje wiceministra: 1) kontroluje polityczną zgodność przy-
gotowywanych aktów prawnych i projektów programowych w powierzonej 

9  Vyriausybės įstatymo pakeitimo įstatymas, „Valstybės žinios” 1998, nr 4 (1)–1131.
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mu sferze; 2) koordynuje działalność urzędników państwowych zaufania pu-
blicznego; 3) z upoważnienia ministra reprezentuje ministra przed społeczeń-
stwem, przedstawiając i omawiając polityczne ustalenia i uchwały; 4) uczest-
niczy w uzgadnianiu opracowywanych w ministerstwie aktów prawnych 
i projektów programowych z zainteresowanymi instytucjami.

Natomiast państwowy sekretarz ministerstwa posiadał o wiele szerszy za-
kres pełnomocnictw. Zgodnie z nową Uchwałą Rządową ten funkcjonariusz: 
1) koordynuje i kontroluje działalność administracyjnych działów minister-
stwa, zapewnia, by realizując strategiczne plany działalności ministerstwa 
optymalnie wykorzystywać finansowe, materialne, intelektualne i informa-
cyjne zasoby; 2) kontroluje administracyjną i gospodarczą działalność mini-
sterstwa; 3) organizuje i koordynuje opracowanie i realizację strategicznych 
planów działalności ministerstwa; 4) koordynuje wykonanie zleceń premiera 
i rządu, zapewnia koordynację przygotowywanych przez ministerstwo uchwał; 
5) koordynuje i kontroluje przygotowanie aktów prawnych i projektów progra-
mowych; 6) organizuje opracowanie administracyjnych uchwał ministerstwa, 
listy obowiązków urzędników państwowych, opisu stanowisk oraz projektów 
rozporządzeń ministra; 7) na zlecenie ministra, zgodnie z Ustawą Rządową 
mianuje na stanowiska i zwalnia ze stanowisk urzędników administracyjnych 
ministerstwa. 

Sekretarze ministerstwa, bezpośrednio podlegli sekretarzowi państwowe-
mu i odpowiedzialni przed ministrem, w ustalonych przez ministra sferach 
zarządu: 1) organizują i kontrolują opracowanie i realizację programów; 2) or-
ganizują opracowanie i koordynację projektów aktów prawnych; 3) organizują 
i kontrolują wykonanie zleceń premiera i rządu, ministra i państwowego se-
kretarza ministerstwa; 4) zapewniają realizację przyjętych aktów prawnych10. 

Należy podkreślić, że socjaldemokraci nie tylko zmniejszyli liczbę najwyż-
szych stanowisk zaufania publicznego w ministerstwie, lecz i utworzyli do-
datkowe poziomy hierarchii. Zgodnie z opracowaną przez konserwatystów 
redakcją Ustawy Rządowej minister był na najwyższym poziomie hierarchii, 
na drugim poziomie znaleźli się wiceministrowie i sekretarz ministerstwa: każ-
dy wiceminister odpowiadał za wyznaczony odcinek pracy, a do obowiązków 
sekretarza ministerstwa należał zarząd ministerstwa, działalność gospodarcza 
i finansowa, administrowanie personelu. Trzeci poziom stanowili dyrektorzy 
departamentów.

10  Vyriausybės įstatymo 3, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 44, 45 straipsnių, de-
šimtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 31 (1), 44 (1) 
straipsniais įstatymas, „Valstybės žinios” 2002, nr 41–1527.
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Formalnie rzecz biorąc, socjaldemokraci swoją reorganizacją stworzyli jesz-
cze dwa poziomy: pierwszy poziom – minister, drugi – wiceminister, trze-
ci – państwowy sekretarz ministerstwa, czwarty – sekretarze ministerstwa, 
piąty – dyrektorzy departamentów. Można ten sam rzeczy oceniać inaczej, 
tj. wiceministra i państwowego sekretarza ministerstwa uważać za poziomie 
znajdujących się na tym samym hierarchii, jednakże opis tych dwóch stano-
wisk, zamieszczony w Ustawie, wskazuje że państwowy sekretarz ministerstwa 
ma o wiele więcej funkcji i władzy.

Po wyborach do Sejmu w 2008 r. Związek Ojczyzny znowu stał się częścią 
koalicji rządzącej. Jak należało się spodziewać, Ustawa Rządowa znowu była 
poprawiana, tylko tym razem nie tak szybko, jak w 1996 r. Poprawki nastąpiły 
kilka miesięcy później – 5 lutego 2009 r. Sejm przyjął poprawki do Ustawy Rzą-
dowej przewidujące, że likwiduje się stanowiska sekretarzy ministerstwa i pań-
stwowego sekretarza ministerstwa, które przekształcają się w stanowiska wice-
ministrów. Zostało też utworzone stanowisko kanclerza ministerstwa. W tym 
samym miesiącu, przed wyjazdem na tradycyjny urlop do Meksyku, Prezydent 
V. Adamkus te zmiany zawetował, tym wskazując, że akceptuje poglądy socjal-
demokratów na status najwyższych stanowisk państwowych. Już w pierwszym 
dniu wiosennej sesji parlamentu, 10 marca 2009 r., większość sejmowa prezy-
denckie weto odrzuciła, a poprawki weszły w życie od 1 lipca 2009 r.

Interesujące nas poprawki zostały dokonane w artykule 31 i 31 (1). W obo-
wiązującej obecnie Ustawie Rządowej artykuł 31 mówi o funkcjonariuszach 
zaufania publicznego – to wiceministrowie, doradca ministra, rzecznik pra-
sowy i inni urzędnicy. Liczbę wiceministrów na wniosek ministra zatwierdza 
rząd, jednakże w ministerstwie nie może być więcej czterech wiceministrów.

W porównaniu z redakcją ustawy z 2002 r., gdy w ministerstwie był tylko 
jeden wiceminister, obecna ustawa nie tylko zwiększa liczbę wiceministrów, 
lecz także rozszerza ich funkcje. Pierwsza funkcja wiceministów jest przejęta 
od sekretarzy ministerstwa – kontrolują, jak są wykonywane zlecenia premie-
ra, rządu i ministra. Druga funkcja – kontroluje opracowanie i koordynację 
projektów aktów prawnych.W redakcji z 2002 r. funkcja ta należała do pań-
stwowego sekretarza ministerstwa, sekretarze ministerstwa organizowali opra-
cowanie i koordynację, a wiceminister tylko uczestniczył, koordynując projekty 
opracowywanych aktów prawnych. Trzecia funkcja określona jest tak samo, 
jako trzecia funkcja wiceministra w redakcji ustawy z 2002 r.

Można powiedzieć, że artykuł 31 (1) pozostał prawie bez zmian. W po-
równaniu z redakcją ustawy z 2002 r., zmienił się jego tytuł – wówczas artykuł 
mówił o stanowisku państwowego sekretarza ministerstwa i sekretarza mini-
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sterstwa, a obecnie – o stanowisku kanclerza ministerstwa. Usunięta została 
część, dotycząca funkcji sekretarzy ministerstwa, a opis obowiązków kanclerza 
prawie słowo w słowo odpowiada opisowi obowiązków państwowego sekreta-
rza ministerstwa z redakcji ustawy z 2002 r. Nowością jest to, że w pierwszej 
części artykułu kanclerz ministerstwa jest określony jako kierownik admini-
stracyjny ministerstwa11.

2. Ocena sporu

Jeżeli za początek omawianego sporu uznamy 1995 r., gdy została uchwalona 
Ustawa o Urzędnikach i pojawiła się konieczność zakwalifikowania stanowiska 
sekretarza ministerstwa do jakiegoś poziomu, to decyzję rządzącej ówcześnie 
Demokratycznej Partii Pracy o nadaniu temu stanowisku poziomu „B” należy 
ocenić jako zrozumiałe dążenie do zachowania na najwyższych stanowiskach 
państwowych swoich ludzi. Przecież zbliżały się wybory do Sejmu w 1996 r., 
a LDDP widocznie nie była pewna w nich swego zwycięstwa. Chodzi o to, że 
25 marca 1995 r. na podstawie przyjętej w 1994 r. Ustawy o samorządach tery-
torialnych odbyły się wybory do rad samorządowych. Wybrano przedstawicieli 
1488 miejskich i rejonowych rad. Związek Ojczyzny otrzymał około 29 procent 
mandatów, LDDP około 20 procent, Chrześcijańscy Demokraci – około 16 pro-
cent, Partia Chłopska – około 7 procent, Związek Centrum – około 5 procent 
i Partia Socjaldemokratyczna – około 5 procent12. Takie zdecydowane zwycię-
stwo partii prawicowych w wyborach samorządowych pozwalało przypuszczać, 
że również zbliżające się wybory do Sejmu będą dla nich pomyślne.

Obawy LDDP o wynik wyborów do Sejmu w 1996 r. potwierdziły się, jed-
nakże trudno przypuścić, że stratedzy tej partii byli tacy naiwni i oczekiwali, że 
prawica po przyjściu do władzy pozostawi w ministerstwach sekretarzy mia-
nowanych przez lewicę. Tym bardziej, że ówczesna lewica w oczach ówczesnej 
prawicy była zwykłymi sowieckimi komunistami, z którymi prawica poniosła 
druzgocącą porażkę w wyborach sejmowych 1992 r. i teraz dążyła do rewanżu. 
Działania strategów LDDP można objaśnić jedynie tym, że prognozowali oni, 
iż Związek Ojczyzny nie będzie miał zdecydowanej większości i nie będzie 
mógł łatwo zmieniać ustawy.

11  Vyriausybės įstatymo 26, 29, 31, 31 (1), 32, 45 straipsnių pakeitimo įstatymas, „Vals-
tybės žinios”, 2009, nr 29–1139.

12  http://www3.lrs.lt/rinkimai/1995/savivaldybes/rezultatai/rez_apg_sar_l_2.htm, 
dostęp: 18.02.2010.
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Spolaryzowany w tym czasie system partyjny, dążenie do rewanżu to tylko 
jeden z czynników, który zdecydował o negatywnym nastawieniu prawicy do 
przyjętych przez lewicę postanowień. Innym i być może, ważniejszym czyn-
nikiem było dążenie zwycięskich konserwatystów i chrześcijańskich demo-
kratów do wzmocnienia swego wpływu w urzędach państwowych. Pierwszym 
koniecznym krokiem w tym kierunku była obsada wysokich państwowych 
urzędów swoimi ludźmi, dlatego 3 grudnia 1996 r. dokonanie poprawek w art. 
23 i 29 Ustawy Rządowej było całkowicie zrozumiałe. Trudno sobie wyobrazić, 
by mianowani przez nową większość ministrowie mogli pracować z mianowa-
nymi przez LDDP sekretarzami ministerstw.

Oceniając poprawki do Ustawy Rządowej 1996 r., należy podkreślić jeszcze 
dwie rzeczy. Po pierwsze, poprawki wykazały, że dwie najważniejsze nasze par-
tie polityczne różnie patrzą na status odpowiedzialnych stanowisk rządowych, 
których warunkowo można nazwać zastępcami ministrów. Gdyby spoglądały 
podobnie, stanowiska sekretarzy ministerstw otrzymałyby w 1995 r. rangę „A”. 
Po drugie, Związek Ojczyzny tymi poprawkami pokazał, że dąży nie tylko do 
chwilowej korzyści – obsady odpowiedzialnych stanowisk państwowych przez 
swoich ludzi. Tym samym zaproponowal on i zasady, którymi będą mogły po-
sługiwać się wszystkie przyszłe partie rządzące czy koalicje partyjne, dążące do 
wpływu na administrację państwową, tzn. stanowiska wiceministrów powinny 
być w dyspozycji tych partii.

Dlatego zainicjowane przez socjaldemokratów 16 kwietnia 2002 r. popraw-
ki w Ustawie Rządowej są trudno zrozumiałe. Przede wszystkim dlatego, że 
partia polityczna sama wyrzekła się instrumentu, pozwalającego politycznie 
kontrolować administrację ministerstw. Dzieje się to przy tym w czasie, gdy 
podręczniki nauk politycznych i administracji publicznej uczą studentów, że 
we współczesnych społeczeństwach politykom coraz trudniej jest kontrolo-
wać liczną, skomplikowaną i dobrze zorganizowaną publiczną biurokrację13. 
Litewska Partia Socjaldemokratyczna sądziła, że w naszym kraju jest inaczej.

Zainicjowane przez socjaldemokratów poprawki do Ustawy Rządowej na-
leży oceniać razem z nową redakcją Ustawy o Służbie Cywilnej, przyjętej 23 
kwietnia 2002 r. W literaturze naukowej podkreśla się, że redakcja Ustawy 
o Służbie Cywilnej z 1999 r. nie była udana, gdyż w ustawie doliczono się po-
nad 60 wewnętrzynych sprzeczności14. Ustawę o Służbie Państwowej należało  
 

13  B. Peters, Biurokratijos politika, Vilnius 2002, s. 288.
14  A. Minkevičius, A. Ivanauskienė, Valstybės tarnybos reforma, [w:] Valstybės tarnyba 

Lietuvoje: praeitis ir dabartis, red. K. Masiulis, A. Krupavičius, Vilnius 2007, s. 84.
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doskonalić, lecz na ile temu przysłużyły się poprawki Ustawy Rządowej, to 
sprawa dyskusyjna.

Algis Krupavičius sądzi inaczej – że ogólnym celem poprawek Ustawy Rzą-
dowej i odnowionej Ustawy o Służbie Cywilnej było kształtowanie współcze-
snej, niezależnej, zawodowej i efektywnej Litewskiej Służby Cywilnej. Według 
niego, poprawki Ustawy Rządowej zmierzały do stabilizacji działalności mini-
sterstw, oddzielenia politycznych i publicznych pełnomocnictw i kompetencji 
funkcjonariuszy, co uprawomocniłoby ciągłość najważniejszych priorytetów 
państwowych podczas zmiany rządów i partii rządzących15.

Przyznając rację A. Krupavičiusowi, Aleksandras Minkevičius oraz Asta 
Ivanauskienė dowodzą, że gdyby stanowisko wiceministra należało do stano-
wisk „urzędu kariery”, łatwiej by było realizować cel Ustawy o Służbie Cywil-
nej, tworząc zawodową i niepolityzowaną służbę państwową16.

Podsumowując powyższe wypowiedzi, można stwierdzić, że ich autorzy 
poprawki do Ustawy Rządowej oceniają pozytywnie, ponieważ sprzyjały one: 
1) stabilizacji działalności ministerstw; 2) zapewnieniu ciągłości priorytetów; 
3) tworzeniu zawodowej i niepolityzowanej służby cywilnej.

Istnieją w literaturze jednak odmienne stanowiska. Ramūnas Vilpišauskas 
i Vitalis Nakrošis w wydanej w 2003 r. książce twierdzą, iż służba cywilna na 
Litwie pozostaje niestabilna częściowo z powodu dużej polityzacji tej służby. 
Według tych autorów, polityzacja najwyższych stanowisk służby państwowej 
zwiększyła się, gdy w 2002 r. w ministerstwach po utworzeniu nowych stano-
wisk „urzędników kariery” (państwowy sekretarz i sekretarz ministerstwa), 
niemało miejsc obsadzono w wyniku konkursu przez byłych wiceministrów 
lub inne osoby, należące do rządzącej większości lub popierane przez te par-
tie17. 

Powstaje pytanie – czym jest polityzacja służby państwowej, jeśli te same 
poprawki do Ustawy Rządowej zainicjowane przez socjaldemokratów oce-
niane są różnie? Gdzie przebiega granica, po której przekroczeniu polityczna 
kontrola biurokracji zaczyna być oceniana jako pogwałcenie zasady politycznej 
bezstronności administracji? Czy to pogwałcenie jest polityzacją?

Analizując termin polityzacja służby państwowej, William Hojnacki wy-
różnia dwa jej wymiary. Pierwszy, to działalność polityczna samych funkcjo-

15  A. Krupavičius, Politikos ir valstybės tarnybos sąveika, [w:] Valstybės tarnyba Lie-
tuvoje..., s. 331.

16  A. Minkevičius, A. Ivanauskienė, op.cit., s. 86.
17  R. Vilpišauskas, V. Nakrošis, Politikos įgyvendinimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos 

įtaka, Vilnius 2003, s. 51.
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nariuszy państwowych, składająca się z dwu części: a) próby wpływania na 
proces kształtowania polityki albo uczestniczenie w niej; b) realizacja polityki. 
Drugi wymiar – to, co politycznie czynią inni, dążąc do wpływu na działalność 
urzędników państwowych. Ci inni – to wybrani lub mianowani z polityczne-
go nadania urzędnicy, oraz przedstawiciele grup zainteresowanych, próbujący 
wpływać na wyniki administracyjnych decyzji18. 

Na pierwszy rzut oka takie rozumienie polityzacji służby państwowej jest 
zbyt szerokie, powinno się ono ograniczyć do drugiego wymiaru – czyli do 
wpływu na tę służbę od strony politycznej. Jednakże spojrzawszy uważniej 
widać, że oba wymiary są nierozłącznie związane ze sobą. Jeżeli uznajemy 
działalność polityczną urzędników państwowych, gdy oni wpływają na kształ-
towanie polityki i szczególnie na jej realizację, to musimy przyznać, że i urzęd-
nicy państwowi mogą być pod wpływem zarówno polityków, jak i grup intere-
sów. Przyznając nierozłączność wymiarów polityzacji, kwestionujemy zasadę 
politycznej neutralności urzędnika. Jeśli przyznajemy, że administracja nie 
jest politycznie neutralna, kształtując politykę i ją realizując, to dlaczego jej 
polityczną neutralność muszą uznawać inni uczestnicy procesu politycznego? 
Według słów W. Hojnackiego, idea, że funkcjonariusze państwowi powinni 
być politycznie neutralni, jest sprzeczna z poglądami, iż pełnią oni polityczną 
rolę19.

Jeśli te idee eliminują się wzajemnie, powinniśmy wybierać – politycznie 
aktywną i tym samym podatną na polityczne wpływy administrację, lub po-
litycznie neutralną. Zachodnie społeczeństwa demokratyczne wybrały dru-
gi wariant, a podstawami teoretycznymi tego wyboru była teoria Woodrowa 
Wilsona o oddzieleniu polityki i administracji oraz Maxa Webera o idealnym 
modelu administracji. Jednakże ten wybór nigdy nie jest zakończony i trwa 
stale, ponieważ zawsze istnieje możliwość innego wyboru.

Do zasady neutralności politycznej administracji dąży się jednocześnie 
dwoma sposobami. Po pierwsze, dąży się do zmniejszenia roli służby cywil-
nej w kształtowaniu polityki, mając jednocześnie świadomość, że służba ta 
posiada sporo wpływu na kształtowanie polityki. Po drugie, mianując, nagra-
dzając, awansując, degradując i zwalniając urzędników państwowych, stosuje 
się przede wszystkim kryterium zasług a nie politycznego podporządkowania. 
Jednakże temu dążeniu politycznych partii zawsze towarzyszy chęć posiadania 

18  W. Hojnacki, Polticization as civil service dilemma, [w:] Civil service systems in 
comparative perspective, red. H. Bekke, J. Perry, T. Toonen, Bloomington–Indianapolis 
1996, s. 139–140.

19  W. Hojnacki, op.cit., s. 142.
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politycznie zaufanej służby państwowej. Jak słusznie zauważa B. Guy Peters, 
„w tym kontekście należy przypomnieć, że politycznie neutralna służba pań-
stwowa, którą my, mieszkający w angielsko-amerykańskich demokracjach, 
uważamy za normalną, liczy naprawdę sto lat, a dążenie do politycznej lojal-
ności jest o wiele starsze i być może, o wiele silniejsze”20.

Innymi słowy, w liberalnych zachodnich społeczeństwach już drugie stu-
lecie pomiędzy politykami a urzędnikami obowiązuje swoisty układ, który 
jednakże stale jest łamany. Istota układu – politycy proponują urzędnikom 
długoterminową i stabilną służbę, ocenianą zasługami, w zamian wymagając 
swoistej otwartości na swoje idee, które realizują urzędnicy. Umowy istnieją 
chociaż są stale łamane przez obie strony. Administracja nie tylko zmienia 
politykę w trakcie jej realizacji, lecz i chętnie uczestniczy w jej kształtowaniu. 
Jak tylko ich partia staje się rządzącą, politycy tej partii nie mogą się oprzeć 
pokusie zmiany urzędników państwowych, szczególnie zajmujących wysokie 
stanowiska. Każda strona piętnuje inną, lecz w łamaniu układu nie ustaje. 

Polityzacja służby państwowej jest skutkiem zamiany kryterium zasług 
przez kryterium polityczne przy mianowaniu, nagradzaniu i zwalnianiu funk-
cjonariuszy państwowych. Dlatego socjaldemokraci w 2002 r. utworzyli sta-
nowiska „urzędników kariery” – sekretarzy ministerstw i państwowych sekre-
tarzy, mianując na nich byłych wiceministrów i inne lojalne osoby. Nie oparli 
się pokusie osadzenia na najwyższych posadach państwowych swoich ludzi, 
usprawiedliwiając te działania argumentami stabilności, ciągłości i depolityza-
cji. Porównując te działania socjaldemokratów i ich uzasadnienie z poprawka-
mi do Ustawy Rządowej chrześcijańskich demokratów z 2009 r., należy przy-
znać, że pozycja chrześcijańskich demokratów jest bardziej klarowna. Związek 
Ojczyzny nie ukrywa dążenia do wzmocnienia swego (i całej rządzącej koali-
cji) wpływu w ministerstwach, jednakże tego dążenia nie uzasadnia żadnymi 
maskującymi argumentami. Partia ta po prostu zaproponowała zasady, które  
nie wymagają żadnej demagogii i pozwalają nazywać rzeczy po imieniu – to 
znaczy, że wiceministrowie mają być mianowani i zwalniani przez partię.

Oceniając zainicjowane przez socjaldemokratów poprawki do Ustawy Rzą-
dowej, nie wolno zapomnieć, że wówczas na utworzone stanowiska kariery 
sekretarzy ministerstw mianowano stosując tylko formalnie kryterium zasług, 
ale realnie decydowały kryteria polityczne. Jak należałoby oceniać pozycję so-
cjaldemokratów, gdyby kryterium zasług stosowano nie formalnie, lecz re-
alnie? Może rzeczywiście zmiana wiceministrów jako urzędników zaufania 

20  B. Peters, op.cit., s. 264.
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publicznego ujemnie wpływa na trwałość i ciągłość działalności ministerstw, 
łamie zasadę politycznej neutralności służby państwowej? Przecież nie mo-
żemy odrzucić poglądu na stosunki polityków i służby państwowej jedynie 
dlatego, że partia polityczna pod tym względem dokonała korzystnych dla 
siebie zmian w ministerstwach.

Przynajmniej werbalnie wypowiadając się przeciwko zwiększaniu liczby 
politycznych nominacji w ministerstwie, socjaldemokraci popierają ideę, iż 
służba państwowa powinna być niezależna od politycznego reżimu. Idea ta 
pochodzi z tradycji, która utworzyła się w krajach Europy kontynentalnej, 
a szczególnie wyraźnie przejawiła się we Francji i Niemczech, gdy te kraje 
przeżywały długie okresy politycznej niestabilności i gdy służba państwowa 
była czynnikiem stabilizującym. Takie systemy administracyjne państw konty-
nentalnej Europy amerykański naukowiec Ferrel Heady nazywa „klasycznymi”, 
ujmując to słowo w cudzysłów21. 

Opowiadając się za zwiększaniem nominacji z politycznego nadania w mi-
nisterstwach, Związek Ojczyzny wzoruje się bardziej na amerykańskiej trady-
cji, chociaż nowe tendencje pojawiają się i w krajach Europy kontynentalnej, 
gdzie wzrasta liczba politycznych nominacji22.

Możliwe jest jeszcze jedno objaśnienie, oparte na wymienionej na począt-
ku niniejszego artykułu wewnętrznej sprzeczności działalności administracji, 
wyrażającej się tym, iż z jednej strony powinna ona podporządkować się de-
cyzjom politycznych liderów, lecz z drugiej strony, ta uległość lub polityczne 
podporządkowanie (responsivness) nie zdejmuje z niej odpowiedzialności za-
wodowej. W literaturze naukowej toczy się dyskusja, czy może administra-
cja być zarówno politycznie podporządkowana (responsive), jak i zawodowo 
odpowiedzialna, lecz dominuje opinia, że te role nie mogą być automatycznie 
uzgodnione23. Możliwe są przypadki, gdy na polityczne podporządkowanie nie 
pozwala administracji zawodowa odpowiedzialność: kompetentni i sumienni 
funkcjonariusze państwowi nie mogą zaakceptować szkodliwych, ich zdaniem, 
politycznych decyzji. Możliwe są i odwrotne przypadki, gdy właśnie politycy 
nie zezwalają administracji na zawodową odpowiedzialność, dążąc do wpływa-
nia na służbę państwową w ten sposób, by podporządkowała się ona dążeniom 
partii rządzących.

21  F. Heady, Public administration: a comparative perspective, New York 2001, s. 192.
22  B. Peters, op.cit., s. 293.
23  W. Hojnacki, op.cit., s. 146; G. Almond, G. Powell, R. Mundt, Comparative politics: 

a theoretical framework, New York 1996, s. 148.
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Jeżeli te role trudno uzgodnić, pozostaje dać pierwszeństwo przynajmniej 
którejś z nich. Historia poprawek do Ustawy Rządowej wskazuje, że Związek 
Ojczyzny przyznaje pierwszeństwo zasadzie politycznego podporządkowania 
i realizuję tę zasadę tworząc polityczne stanowiska wiceministrów. I odwrotnie 
– zmniejszając liczbę stanowisk z politycznego nadania do minimum i zmie-
niając je na stanowiska kariery, Partia Socjaldemokratyczna wskazuje, że prio-
rytetem dla niej jest zawodowa kompetencja i odpowiedzialność administracji.

Wnioski

Przeprowadzone badania wykazały, że dwie największe partie polityczne kraju 
– Partia Socjaldemokratyczna i Związek Ojczyzny toczą spór o wysokich funk-
cjonariuszy państwowych – status wiceministrów: pierwsza partia chciałaby je 
widzieć jako stanowiska kariery, druga – stanowiska publicznego zaufania. Ten 
spór nie jest tylko teoretycznym pojedynkiem: stając się partią rządzącą, każda 
z tych partii zmienia Ustawę Rządową, osoby zajmujące omawiane stanowiska 
zamieniane są przez inne, osobom zwolnionym wypłacane są rekompensaty, tj. 
z pieniędzy podatników opłacane są osobiste zwroty czy wstrząsy w karierze 
urzędników państwowych.

Za początek sporu należy uznać 1995 r., gdy przyjęta Ustawa o Urzędni-
kach wymagała podziału urzędników na poziom „A” i „B”. Decyzję rządzącej 
ówcześnie Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy o zaliczeniu stanowiska 
sekretarzy ministerstw do poziomu „B” (innymi słowy, uznanie za urzędnika 
kariery) możemy oceniać jako zrozumiałe dążenie do zachowania na tych sta-
nowiskach swoich osób i po wyborach do Sejmu.

Poprawki do Ustawy Rządowej po wyborach do Sejmu w 1996 r., na pod-
stawie których sekretarze ministerstw (wyłączając po jednym w każdym mini- 
sterstwie) stali się wiceministrami, urzędnikami zaufania publicznego, należy 
oceniać jako zrozumiałe dążenie koalicji konserwatystów i chrześcijańskich 
demokratów do wzmocnienia swych wpływów w ministerstwach. Spolaryzo-
wany wówczas system polityczny z trudnością mógł sobie wyobrazić, że mi-
nistrowie nowej większości mogliby pracować z nominowanymi przez LDDP 
sekretarzami ministerstw.

Poprawki do Ustawy Rządowej z 1996 r. należałoby również oceniać jako 
zasady, którymi mogłyby się kierować wszystkie przyszłe partie rządzące 
i koalicje, dążące do wpływów na służbę państwową, ponieważ stanowiska 
wiceministrów pozostawałyby w ich dyspozycji. Dlatego trudno zrozumieć, 
dlaczego w 2002 r. socjaldemokraci zrezygnowali z tych zasad i stanowiska 
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wiceministrów zamienili na sekretarzy jako „urzędników kariery”. Fakt, iż nie-
małą część stanowisk sekretarzy ministerstw zajęli w konkursie byli wicemi-
nistrowie czy osoby związane z partiami większości rządzącej, wskazuje, że 
demokraci nie oparli się pokusie obsadzenia najwyższych stanowisk w mini-
sterstwach swoimi ludźmi, chociaż dobrze wiedzieli, iż kiedyś po powrocie do 
władzy prawica nie zechce pracować z mianowanymi przez nich sekretarzami 
ministerstw i te zasady znowu zmieni.

Tak się stało w 2009 r., gdy koalicja na czele ze Związkiem Ojczyzny wróciła 
do stanowisk wiceministrów, wyraźnie podkreślając, iż jej polityczne wpływy 
w ministerstwie powinny być większe.

Jednakże problem pozostaje. Po uzyskaniu w Sejmie większości, socjalde-
mokraci zapewnie wniosą poprawki do Ustawy Rządowej.



Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz* 

Prawne aspekty reklamy kultury – 
wybrane zagadnienia

Podstawową zasadą gospodarki rynkowej jest swobodne podejmowanie de-
cyzji i dokonywanie wyborów. Zasada wolności gospodarczej jest podsta-
wowym mechanizmem w działaniach konkurencyjnych uczestników rynku. 
Działaniom tym towarzyszą techniki rynkowe związane z reklamą. Sama re-
klama jako istotny element funkcjonowania rynku ma długoletnią tradycję 
i związana jest z różnymi formami przekazu, nie wyłączając tzw. „commer-
cial speech”1. W przepisach prawnych dotyczących regulacji reklamy nie jest 
znane rozróżnienie między reklamą i informacją. Każda prezentacja (przekaz) 
związana z obrotem gospodarczym (a więc każda też taka informacja) jest 
traktowana jako przekaz zawierający w sobie element reklamy. To powoduje, 
że co do zasady reklama korzysta z ochrony właściwej dla informacji2. Walka 
o klienta oraz związane z nią działania marketingowe wymagają dopuszczal-
nej przepisami prawa ingerencji państwa. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym, 
w szczególności dotyczy to rozwoju środków masowego przekazu, pojawia 
się konieczność poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań ekonomicznych. 
Za nimi muszą podążać odpowiednie regulacje prawne. Stosowaniu reklamy 
komercyjnej, związanej ściśle z procesami rynkowymi, towarzyszy reklama 
społeczna, której głównym celem jest propagowanie określonej idei. Przykła-
dowo taką ideą mogą być: rozwój kultury, umacnianie tożsamości kulturowej 
oraz edukacja kulturowa. 

W działaniach związanych z ochroną kultury i zapewnieniem dostępu do 
dóbr kultury, które należą do zadań publicznych coraz częściej wykorzystuje 
się różne mechanizmy rynkowe. W tym przypadku zacierają się granice dzia-
łań ściśle komercyjnych i prospołecznych. Proces ten potęguje chaos defini-

*  Dr prawa, wicedyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego, kierownik Zakła-
du Administracji, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej.

1  Według Trybunału Konstytucyjnego reklama jako commecial speech podlega ochro-
nie w prawie europejskim zarówno jako emanacja swobody gospodarczej, jak i jako jed-
no z praw prawo podstawowych wspólnot. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 
stycznia 2003 r. K. 2/02, Dz.U. z 2003 r., Nr 24, poz. 202. 

2  Zob. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 stycznia 2003 r. K. 2/2002.
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cyjny. W takich warunkach trudna staje się właściwa interpretacja obowiązu-
jących reguł prawnych odnoszących się do reklamy. 

Według J. Thomasa i W.R. Lane3, krytycy reklamy doceniają pożyteczną 
funkcję marketingową i komunikacyjną reklamy społecznej. Jednak w kontek-
ście uregulowań prawnych status i znaczenie reklamy społecznej są wciąż nie-
jasne i pełne kontrowersji. Wskazani tu autorzy w pracy pt. „Reklama według 
Ottona Kleppnera” mówią o niepożądanym wpływie reklamy na społeczeń-
stwo, ale zwracają również uwagę na wartość tego nowego sposobu dotarcia 
do społeczeństwa i ostatecznie jednostki jako konsumenta i jako obywatela4. 

Problematyka reklamy społecznej, zwłaszcza jej szczególnego rodzaju prze-
kaz, jakim jest reklama kultury wydaje się być interesująca, niedostatecznie 
poznana, wymagająca pogłębionej analizy. Poruszając zagadnienia z nią zwią-
zane należy zwrócić uwagę na dwa jej aspekty: przedmiotowy i podmiotowy. 
Aspekt podmiotowy odnosi się do zagadnienia wpływu reklamy na zacho-
wania społeczne, na odbiorcę, na jej adresata. Z kolei aspekt przedmiotowy 
dotyczy charakterystyki samej reklamy, czyli promowania programu społecz-
no-kulturowego, programu organizacji typu non-profit lub instytucji kultury, 
także programu związanego z polityką społeczną i kulturalną państwa. Ni-
niejsze rozważania w sposób ogólny odnoszą się do obu sytuacji. Zagadnienie 
reklamy społecznej należy rozpatrywać na gruncie przepisów prawa, które 
regulują działalność reklamową. Jednak w ujęciu prawnym, reklama społeczna 
to przedmiot ochrony autorsko-prawnej, to także przekaz do którego należy 
stosować przepisy prawa prasowego. Reklama kultury ściśle wiąże się z po-
jęciem sponsoringu i mecenatu. Ten związek powoduje potrzebę ustalenia 
dopuszczalnych granic działania zarówno reklamodawcy, jak i podmiotu roz-
powszechniającego określoną treść o charakterze społecznym. W celu cha-
rakterystyki tych relacji niezbędne jest ustalenie czym jest reklama społeczna 
oraz jej szczególny rodzaj – reklama kultury, a także co oznacza „informowa-
nie o sponsorowaniu kultury” oraz określenie w jakich warunkach prawnych 
można stosować właśnie te formy propagowania idei kulturotwórczych. 

3  J. Thomas Russell, W. Ronald Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, Wydawnic-
two FELBERG SJA 2000, s. 760.

4  „Rzeczywisty stan rzeczy został podsumowany przez pewnego przedstawiciela agen-
cji reklamowej, który stwierdził, że problem polega na tym, że jest tak wiele drażliwych 
kwestii, iż reklamodawca porusza się jak po polu minowym. Wynika z tego nauka, że zanim 
podejmiesz się czegokolwiek z podtekstem narodowościowym lub społecznym, musisz 
mieć pewność, że twoje ryzyko się opłaci”. J. Thomas Russell, W. Ronald Lane, op.cit., 
s. 765.
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Definicja reklamy społecznej

Według definicji J. Sobczaka reklamą są wszelkie starania zmierzające do 
upowszechniania określonych informacji o ludziach, firmach, ideach, przed-
siębiorstwach lub rzeczach podejmowane w celu ich publikacji, wzbudze-
nia zainteresowania nimi5. W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego 
z 8 kwietnia 1997 r. przytoczono kilka definicji reklamy. Według J. Kamiń-
skiego i W. Maruchina za reklamę należy uznać wszystko to, co zawiera in-
formacje dodatkowe, które nie są niezbędne do złożenia oferty czy zawarcia 
umowy6. Natomiast B. Brzeziński i M. Kalinowski uznają za reklamę dzia-
łania, których celem jest kształtowanie popytu poprzez poszerzenie wiedzy 
przyszłych nabywców o towarach bądź usługach, ich cechach i przeznaczeniu 
w celu zachęcenia ich do nabywania towarów bądź usług od tego właśnie a nie 
innego podmiotu gospodarczego7. Technicznym sposobem reklamy może być 
ogłoszenie prasowe, radiowe lub telewizyjne, a także plakat czy afisz stały, 
a ponadto rozsyłanie folderów i innych informacji handlowych nabywcom. 
Reklamą są również działania, których celem jest kształtowanie popytu po-
przez szerzenie wiedzy przyszłych nabywców o towarach lub usługach, ich ce-
nach i przeznaczeniu w celu zachęcania ich do nabywania towarów bądź usług 
od tego właśnie, a nie innego podmiotu gospodarczego. Wszelka działalność 
związana z osiągnięciem celów reklamy to działalność reklamowa8.

Reklama społeczna to komunikat perswazyjny, podobnie jak reklama ko-
mercyjna służy nie tylko informowaniu, ale również zmianie postaw i zacho-
wania. Od reklamy komercyjnej rozróżnia ją cel, który polega na wywołaniu 
postaw i zachowań społecznie pożądanych. Według D. Maison oraz P. Wasi-
lewskiego9 trudno jest zdefiniować to pojęcie. Często próby takiego zdefinio-
wania odbywają się poprzez porównywanie do reklamy komercyjnej. Z kolei 
według R. Drozdowskiego i M. Krajewskiego, reklama społeczna to nowy ro-

5  J. Sobczak, Prawo prasowe, Warszawa 2000, s. 308.
6  J. Kamiński i W. Maruch, Ustawa o VAT. Komentarz, Wyd. 2, Warszawa 1996, s. 52– 

–53.
7 B. Brzeziński, M. Kalinowski, Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych, 

Warszawa 1996, s. 143–144.
8  Sygn. akt SA/Ka 2976/95 – Wyrok NSA odz. w Katowicach dostępny na stronie: 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/518DFF8E54.
9  D. Maison, P. Wasilewski, Propaganda Dobrych Serc czyli Rzecz o Reklamie Społecz-

nej, Agencja Wasilewski, Kraków 2002, s. 24. 
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dzaj komunikacji społecznej, w której stawką jest promocja społecznie war-
tościowych wzorców zachowań, nowych wartości i nowych postaw lub przy-
najmniej zogniskowanie uwagi społeczeństwa na istotnych, nierozwiązanych 
problemach. Różnice pomiędzy reklamą społeczną a zwykłą propagandą oraz 
tradycyjną edukacją są kwestią zastosowanych narzędzi. Sam przekaz społecz-
ny wykorzystuje media i techniki wpływu zaczerpnięte ze zwykłej reklamy ko-
mercyjnej, posługując się tym samym językiem i tymi samymi stereotypami10. 
Autorzy wskazanej tu definicji zaznaczają, iż reklama społeczna jest bardzo 
wymierną szansą dla wszystkich uczestników rynku – również reklamodaw-
ców. Reklama ta poprzez język reklamowy i media może służyć nam wszystkim 
a dobrze skonstruowane kampanie społeczne mogą zwiększać oddziaływanie 
kampanii czysto komercyjnych. Poza tym finansowanie kampanii społecznej 
może budować pozytywny wizerunek sponsora. Przekaz tego typu może być 
narzędziem promocji wizerunkowej przedsiębiorcy. To także pomysł na spo-
łeczne wykorzystanie mediów, wszelkich dostępnych współcześnie środków 
masowego przekazu. Jest formą współuczestnictwa w życiu społecznym, kul-
turowym; nie reklamuje produktu a ideę odwołując się do emocji. Polityka 
i działania prospołeczne to nie jedyna domena reklamy społecznej. Należy 
podkreślić, że współcześnie przekaz społeczny odnosi się także do zagadnień 
związanych z rozwojem kulturowym danego społeczeństwa. Przykładowo do 
przekazu społecznego należy zaliczyć reklamę artystyczną, edukacyjną, zwią-
zaną z animacją społeczno-kulturalną, mającą na celu promocję ważnych wy-
darzeń kulturalnych, osiągnięć sztuki i wszelkich innych elementów związa-
nych i utożsamianych z rozwojem kultury danej społeczności. 

W swojej istocie reklama społeczna ma jednak bardzo wiele cech wspól-
nych z reklamą komercyjną, a to powoduje, że ustawodawstwo polskie przez 
długi okres czasu traktowało obie formy przekazu w sposób analogiczny.

Definicja legalna reklamy społecznej 

W systemie prawa polskiego nie ma definicji reklamy społecznej. Natomiast 
zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 19 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewi-
zji11 reklamą jest przekaz handlowy, pochodzący od podmiotu publicznego 
lub prywatnego, w związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, 
zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów 

10  R. Drozdowski, M. Krajewski, Reklama społeczna w Polsce – grzechy i możliwości, 
Akademia Europejska – materiały szkoleniowe, Bielsko-Biała, 1998. 

11  Tj. Dz.U. z 2011 r., Nr 43, poz. 226 z póź. zm.
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lub usług; reklamą jest także autopromocja. Definicja ta wprowadziła istotne 
zmiany dla ustalenia czym jest reklama społeczna. Dotychczasowa definicja 
określała reklamę jako każdy przekaz, nie pochodzący od nadawcy, zmierzają-
cy do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, 
popierania określonych spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożąda-
nego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia. 
Tym samym, każdy przekaz, który służył poparciu określonych spraw czy idei 
(w tym reklama społeczna) spełniał przesłanki definicyjne reklamy i wszelkie 
rygory związane z reklamą komercyjną obowiązywały także w sytuacjach re-
klamowego przekazu społecznego. 

Definicja europejska reklamy została ujęta w Dyrektywie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 30 czerwca 1997 r. Nr 97/3612, zmieniającej dyrektywę 
Rady 890552/EWG w prawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich dotyczących wy-
konywania telewizyjnej działalności transmisyjnej13. Zgodnie z treścią art. 1 
lit. c reklamą telewizyjną była każda forma obwieszczenia transmitowanego 
odpłatnie lub za inne podobne świadczenie lub transmisję do celów autopro-
mocyjnych przez przedsiębiorstwo prywatne lub publiczne w powiązaniu 
z działalnością handlową, produkcyjną, rzemieślniczą lub zawodową w celu 
zwiększenia sprzedaży towarów lub świadczenia usług, włączając nierucho-
mości, prawa i zobowiązania. Pomijając problematykę wykładni jednej i dru-
giej definicji, które w istotnym stopniu były różne, definicje te nie odnosiły 
się bezpośrednio do przekazu społecznego. W preambule do ww. dyrektywy 
w punkcie 34 stanowiono, iż dzienny czas emisji przydzielony dla obwiesz-
czeń zamieszczonych przez nadawcę telewizyjnego w związku z własnymi 
programami i dodatkowymi produktami bezpośrednio z nich uzyskiwanych 
lub obwieszczeń służby publicznej czy też apeli charytatywnych nadawanych 
nieodpłatnie nie powinien być wliczany do maksymalnej długości dziennego 
lub godzinowego czasu emisji, który może być przydzielony na reklamę i tele-
zakupy. Z powyższego wynikało, że przepisy prawa europejskiego nie zawie-
rały definicji reklamy społecznej, ani żadnego innego przekazu o podobnym 
charakterze. Generalnie można było przyjąć, że wyodrębnienie ogłoszeń i to 
tylko tych o charakterze charytatywnym i nieodpłatnym z czasu nadawania 
reklam wskazywało wyraźnie na potrzebę odmiennych regulacji w zakresie 
tego typu przekazów. Jednak uwaga ta odnosiła się tylko do zawężonej grupy 

12  Dz.U. L 202 z 30.07.1997, s. 60.
13  Dz.U. L 298 z 17.10.1989, s. 23. 
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przekazów charytatywnych, nie obejmujących np. reklamy kultury. W obec-
nie obowiązującej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE 
z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawo-
wych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizual-
nych usługach medialnych)14 w motywie nr 97 wprowadzono podobny zapis 
jak powyżej. Ustawodawca europejski przyjął zasadę, iż dzienny czas emisji, 
przydzielony dla obwieszczeń zamieszczanych przez nadawcę telewizyjnego 
w związku z własnymi programami i dodatkowymi produktami bezpośrednio 
z nich uzyskiwanymi lub obwieszczeń w interesie społecznym czy też apeli 
charytatywnych nadawanych nieodpłatnie, nie powinien być wliczany do mak-
symalnej długości dziennego lub godzinowego czasu emisji, który może być 
przydzielony na reklamę i telezakupy.

Na gruncie przepisów prawa polskiego ustawodawca przyjął za wyjściową 
przesłankę charakterystyki przekazu społecznego jego odpłatność. Oparcie 
jednak definicji reklamy na jej charakterze odpłatności było bardzo zawężające. 

W nieobowiązującym już rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji z dnia 20 maja 1993 r.15 w § 6 ustalono, iż nadawca do czasu nadawania 
reklamy zalicza wszelkie audycje i przekazy stanowiące reklamę w rozumieniu 
ustawy, natomiast w § 6 ust. 2 pkt 6 wymieniono reklamy nadawane nieod-
płatnie w celach dobroczynnych i tych nadawca mógł nie zaliczać do czasu 
nadawania reklam. Jednakże posługując się wykładnią frazeologiczną można 
uznać, że przekaz nieodpłatny i przeznaczony do celów dobroczynnych nie 
przestawał być reklamą. W Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Te-
lewizji z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia działalności 
reklamowej i telesprzedaży w programach radiowych i telewizyjnych16, pomi-
nięto kwestię przekazu reklamowego dobroczynnego czy charytatywnego lub 
ogólnie ujmując przekazu reklamowego – społecznego. 

Podobnie w obowiązującym Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w pro-
gramach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży17 
postanowienia tego aktu odnoszą się wyłącznie do reklamy i przekazów han-
dlowych.

14  Dz.U. L 95 z 15.04.2010, s. 11.
15  Dz.U. z 1993 r., Nr 44 poz. 204.
16  Dz.U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1565.
17  Dz.U. z 2011r., Nr 150 poz. 895.
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W konkluzji można stwierdzić, że definicja reklamy na gruncie przepisów 
regulujących działalność mediów audiowizualnych wykluczała zaliczenie do 
niej reklamy społecznej. Problematyka definicji takiego przekazu oraz stoso-
wanie reguł prawnych dotyczących działalności medialnej były znacznie bar-
dziej skomplikowane. Jeśli reklama społeczna nie była reklamą w rozumieniu 
przepisów regulujących zagadnienia związane z działalnością audiowizualną 
a w związku z tym wszelkie nakazy ustawowe dotyczące reklamy komercyjnej 
nie odnosiły się jednoznacznie do reklamy społecznej, nie oznaczało to jedno-
cześnie, że sam przekaz reklamowy, jakim jednak była reklama społeczna nie 
podlegał innym rygorom ustawowym. Wynikało to z faktu, iż granice pomię-
dzy reklamą społeczną a reklamą komercyjną były i ciągle są dość ruchome. 
Problem ten przedstawiła E. Nowińska przytaczając przypadki wykorzysty-
wania reklamy społecznej w celu osiągnięcia czysto rynkowych efektów (np. 
wzrostu sprzedaży konkretnych produktów). Zdaniem E. Nowińskiej prawnicy 
wydają się nie dostrzegać, że warto zbadać czy klasyczne koncepcje reklamy 
pasują do tego zjawiska. Według autorki tzw. „social advertising” oraz reklama 
polityczna, a więc działania mieszczące się w ramach „popierania określonych 
spraw lub idei”, nie spełniają kryteriów właściwych dla konkurencyjnych dzia-
łań rynkowych i dlatego powinny być odrębnie traktowane18. Jednocześnie 
należałoby się zastanowić, czy pozbawienie takiego przekazu znamion reklamy 
oraz nieuregulowanie tych kwestii w ogóle, w szczególności na gruncie prawa 
medialnego, które ma istotne znaczenie dla przekazu reklamowego, jest wy-
starczającym rozwiązaniem. Zwłaszcza, że pod działalnością czysto charyta-
tywną często kryją się komercyjne pobudki przedsiębiorców. 

Problematyka legalnej definicji reklamy społecznej została definitywnie 
rozstrzygnięta przez ustawodawcę przy okazji implementacji cytowanej po-
wyżej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. 

Ustawodawca w uzasadnieniu do nowelizacji19 ustawy o radiofonii i tele-
wizji stwierdził, iż dotychczasowa definicja reklamy obejmuje także reklamę 
niehandlową, tj. zmierzającą do popierania spraw lub idei albo osiągnięcia 
innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, podczas gdy dyrektywa o au-
diowizualnych usługach medialnych ogranicza rozumienie „reklamy” i „prze-
kazu handlowego” tylko do promowania, pośredniego lub bezpośredniego,  
 
 

18  Por. E. Nowińska, Zwalczanie nieuczciwej reklamy. Zagadnienia cywilno-prawne, 
Kraków 1997, s. 30.

19  Druk Sejmowy z dnia 17 stycznia 2011 r. nr 3812 Sejmu RP VI kadencji, s. 46.
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towarów lub usług, bądź renomy osoby prowadzącej działalność gospodarczą.  
Ustawodawca uznał za zasadne objęcie definicją reklamy także przekaz spo-
łeczny zaznaczając, że regulacja ta miała służyć objęciu jej ochroną odbiorców 
przed różnego rodzaju przekazami perswazyjno-promocyjnymi. Jednak dalsze 
utrzymywanie tych odstępstw byłoby trudne. W toku wdrażania dyrektywy 
o audiowizualnych usługach medialnych należało więc dostosować definicję 
reklamy przez zawężenie reklamy do przekazów związanych z działalnością 
gospodarczą lub zawodową. Reklama polityczna i społeczna (z zastrzeżeniem, 
iż nie należy utożsamiać reklamy politycznej z reklamą społeczną) podlegała-
by natomiast wciąż wynikającym z innych przepisów prawa niż ustawa o ra-
diofonii i telewizji zasadom, w tym obowiązkowi ich oznaczenia w sposób 
niebudzący wątpliwości, że nie stanowią materiału redakcyjnego. Z punktu 
widzenia odbiorcy istotne jest odpowiednie oznaczenie przekazów. Według 
ustawodawcy umieszczanie ogłoszeń społecznych nie będzie wiązało się dla 
nadawcy z wyczerpywaniem limitu reklamowego, co powinno sprzyjać ich 
nadawaniu. W jednym z ostatnich społecznych projektów nowelizacji ustawy 
o radiofonii i telewizji zaproponowano definicję reklamy kulturowej, według 
której byłaby to reklama dzieł o znacznej wartości artystycznej i kulturowej, 
promocja uczestnictwa w kulturze, promocja instytucji kultury lub dziedzic-
twa narodowego, lub reklama nowo wytworzonych dzieł kultury takich jak: 
książka, przedstawienie teatralne, koncert, film, płyta dvd lub wystawa. Defi-
nicja ta nie została wprowadzona do systemu prawnego mediów a działania 
związane z propagowaniem kultury należy zaliczyć do szeroko definiowanych 
działań związanych z przekazem społecznym.

Ze wskazanym tu podejściem wiążą się wątpliwości natury praktycznej 
i formalnej. Szczególne znaczenie ma tu status prawny reklamy kultury oraz 
informowania o sponsorowaniu kultury w świetle przepisów odnoszących się 
np. do sponsoringu. Wynika to z faktu, iż w praktyce kampanie społeczne, 
które towarzyszą ważnym wydarzeniom kulturalnym są wspomagane przez 
sponsora. Jest to zjawisko szczególnie dostrzegalne w działaniach związa-
nych z takimi wydarzeniami, w których partnerstwo publiczo-prywatne jest 
konieczne a nawet pożądane ze względu na ważną partycypację społeczną 
w rozwoju kulturowym.

Definicja sponsoringu 

Zagadnienie sponsoringu czy mecenatu w kulturze nie stanowi novum. W XIX w. 
mecenat uległ przeobrażeniom instytucjonalnym. Pojawił się wówczas model 
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mecenatu instytucjonalnego20, w ramach którego różne towarzystwa naukowe 
i stowarzyszenia popierały rozwój sztuki. Jednak zmiany społeczne i polityczne 
oraz uwarunkowania gospodarcze oraz techniczne spowodowały konieczność 
poszukiwania nowych źródeł finansowania kultury. W szczególności dotyczy 
to sytuacji kryzysowych w gospodarce. Ten proces rozpoczął się i trwa do  
dziś. 

Sponsoring jest często mylony z pojęciem mecenatu. Różnice między tymi 
pojęciami wynikają z celów działań, jakie podejmuje podmiot finansujący. 
Mecenat jest opieką kultury, sprawowaną przede wszystkim przez państwo, 
co wynika z jego charakterystyki. Mecenat charakteryzuje dominacja działań 
w interesie kultury, sztuki i sportu, nie ma tu świadczenia wzajemnego, polega 
raczej na dyskretnym wsparciu, osoba wspierająca jest nieznana i nieistotna. 
Sponsoring jest działaniem nakierowanym na dominację interesów podmiotu 
wspierającego, istnieje tu istotna wzajemność świadczeń, fakt działań oraz sam 
sponsor jest znany publiczności21. Celem sponsoringu jako głównego sposo-
bu wsparcia kultury jest osiągnięcie nie tylko rozgłosu ale pozyskanie presti-
żowego tytułu „sponsora” kultury, co odnosi się do kwestii wizerunkowych. 
Potrzeba taka wynika także z pobudek związanych z poczuciem humanitar-
nym, charytatywnym udziałem w rozwoju społecznym, kulturowym danej  
zbiorowości. 

W przypadku sponsoringu medialnego może on mieć charakter bezpośred-
ni lub pośredni. Bezpośredni sponsoring to przekazywanie środków finanso-
wych na audycję czy audiowizualne usługi na żądanie i oczekiwanie na jasne 
określenie sponsora. Drugi rodzaj, czyli sponsoring pośredni, jest skompli-
kowany a dotyczy sytuacji finansowania jakichś wydarzeń kulturalnych oraz 
oczekiwania w zamian informacji medialnej na temat sponsora. Sponsoring 
bezpośredni ma swoje uregulowania prawne. Opiera się na jasno określonych 
zasadach, podczas gdy sponsoring pośredni jest problematyczny, bowiem swo-
ją formą zbliża się do reklamy. Właśnie ten ostatni rodzaj sponsoringu stanowi 
istotną kwestię wymagającą podjęcia zmian w obecnej interpretacji przepisów, 
zwłaszcza w obszarze sponsoringu kultury. 

20  L. Stecki, Sponsoring, Toruń 1995, s. 21.
21  Jeszcze inny charakter prawny ma darowizna, która tylko w przypadku, kiedy jest tzw. 

darowizną uwarunkowaną świadczeniem wzajemnym może być kojarzona ze sponsoringiem. 
Z kolei dotacje, subwencje i subsydia są udzielane głównie przez instytucje publiczno-prawne 
organizacjom prywatnym (fundacje) lub przedsiębiorcom. Na podstawie badań A. Sznajder, 
Sponsoring, czyli jak promować firmę wspierając innych, Warszawa 2002. 
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Zgodnie z art. 5 Konstytucji RP22 Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzic-
twa narodowego kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Rzeczpospolita 
Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, 
będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Zatem, 
działalność związana z ochroną kultury i dziedzictwa narodowego w szerokim 
ujęciu (nie wyłączając dążeń do upowszechniania kultury) stanowi obowiązek 
państwa, jest realizacją ważnych zadań publicznych. Tym samym, jak każde 
zadanie publiczne może być przedmiotem szeroko rozumianej współpracy 
społecznej. Instrumentami służącymi realizacji tej współpracy są m.in. rekla-
ma kultury oraz sponsoring kultury.

Podstawowym aktem regulującym zagadnienie działalności kulturalnej 
jest ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej23. Według tej ustawy działalność kulturalna polega 
na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działalność taka nie jest 
działalnością gospodarczą a prowadzić ją mogą osoby prawne, osoby fizycz-
ne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoby 
prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, któ-
rych podstawowym celem statutowym nie jest prowadzenie działalności kul-
turalnej, mogą prowadzić taką działalność w szczególności w formie klubów, 
świetlic, domów kultury i bibliotek. Katalog form prowadzenia działalności 
kulturalnej nie jest wyczerpujący.

Z postanowień tych wynika, że działalność kulturalna w rozumieniu ww. 
ustawy nie jest działalnością gospodarczą, czyli zarobkową działalnością wy-
twórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwaniem, rozpozna-
waniem i wydobywaniem kopalin ze złóż, a także działalnością zawodową, 
wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły24. W konsekwencji działania 
wspierające kulturę, zwłaszcza ją upowszechniające i chroniące, wykonywane 
na podstawie ww. ustawy nie stanowią działalności gospodarczej w rozumie-
niu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej reguluje 
także zagadnienie mecenatu. Państwo sprawuje mecenat nad działalnością kul-

22 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum 
konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 z póź. zm.

23  Tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123. 
24  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, tj. Dz.U. 

z 2010 r., Nr 220, poz. 1447 z póź. zm.
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turalną, który polega na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty 
kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami. Me-
cenat taki sprawują także organy jednostek samorządu terytorialnego w za-
kresie ich właściwości. Podmioty prowadzące działalność kulturalną mogą 
otrzymywać dotacje od państwa na realizację zadań państwowych. Organiza-
cje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną mogą otrzymywać dotacje 
z budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do 
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na zadania objęte mecena-
tem państwa, w tym dotacje na wydatki inwestycyjne. Ustawa o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej nie odnosi się do kwestii sponsoringu 
kultury. Zagadnienie sponsoringu kultury należy więc rozpatrywać w odnie-
sieniu do regulacji ogólnych.

Prawne aspekty sponsoringu

Sponsoring to metoda promowania towarów lub usług przedsiębiorcy. Istotą 
sponsoringu jest z reguły dążenie do polepszenia wizerunku przedsiębiorcy 
poprzez finansowanie określonej działalności, w tym kulturalnej. Sam sponso-
ring jest zdefiniowany w kilku aktach prawnych. Każda z tych definicji odnosi 
się do konkretnego przedmiotu regulacji.

I tak, przykładowo w ustawie z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdro-
wia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych25 w art. 2 
pkt 8 przyjęto, iż „sponsorowanie" jest to wspieranie w formie finansowej lub 
rzeczowej działalności osób i instytucji, związane z eksponowaniem nazw pro-
duktów i firm handlowych oraz ich symboli graficznych. Definicja ta odnosi 
się do sponsorów wytwarzających wyroby tytoniowe. W art. 8 ust. 2 wprowa-
dzono postanowienie, że zabrania się sponsorowania przez firmy tytoniowe 
działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-po-
litycznej. Jednak w doktrynie istnieje pogląd, iż nie ma przeszkód prawnych, 
aby firmy takie sponsorowały bezpośrednio podmioty prowadzące działalność 
wymienioną w art. 8 ust. 2, w tym działalność kulturalną26. 

Z kolei w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi27 w art. 2¹ pkt 4 „sponsorowanie” jest  
 

25  Dz.U. z 1996 r., Nr 10, poz. 55.
26  M.Ożóg, Zasady prowadzenia działalności sponsorowanej, [w:] Prawo Reklamy 

i Promocji, (red.) E. Traple, Warszawa 2007, s. 59.
27  Tj. Dz.U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473. 
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określane jako – bezpośrednie lub pośrednie finansowanie lub współfinanso-
wanie działalności osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organiza-
cyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dla upowszechniania, utrwa-
lania lub podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku 
towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę, jego 
działalność, towar lub usługę, w zamian za informowanie o sponsorowaniu. 
Natomiast informowanie o sponsorowaniu to prezentowanie informacji za-
wierającej nazwę sponsora lub jego znak towarowy w związku ze sponsoro-
waniem. Ta definicja jest właściwa i użyteczna w odniesieniu do informowania 
o sponsorach kultury. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy zabrania się informowania 
o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertów muzycznych oraz innych im-
prez masowych28 przez producentów i dystrybutorów napojów, których za-
sadniczą działalność stanowi produkcja lub sprzedaż napojów alkoholowych 
zawierających od 8% do 18% alkoholu, w jakikolwiek inny sposób niż poprzez 
umieszczanie wewnątrz dzienników i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, 
plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej związanej z określoną imprezą 
nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego, z takim za-
strzeżeniem, iż informowanie o sponsorowaniu może być prowadzone w radiu 
i telewizji pod warunkiem, iż będzie ograniczone wyłącznie do podania nazwy 
producenta lub dystrybutora napojów zawierających do 18% alkoholu lub jego 
znaku towarowego, a informacja ta nie będzie prezentowana w telewizji przez 
osobę fizyczną lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej29. 

Z powyższych postanowień wynika, że poza zakazami dotyczącymi spon-
sorowania określonych wyrobów alkoholowych dopuszcza się generalnie in-
formowanie o sponsorowaniu w środkach masowego przekazu.

28  Przez imprezę masową należy rozumieć imprezę masową artystyczno-rozrywko-
wą z wyjątkiem imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, 
kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych 
obiektach, organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających 
tymi szkołami i placówkami,  – jeżeli rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu 
lub terenu, gdzie ma się ona odbyć (zob. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych, Dz.U. z 2009 r., Nr 62, poz. 504 )

29 Ponadto, zabrania się informowania o sponsorowaniu przez producentów i dystry-
butorów napojów alkoholowych, których zasadniczą działalność stanowi produkcja lub 
sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 8% do 18% alkoholu oraz informowania 
o sponsorowaniu przez producentów i dystrybutorów napojów zawierających powyżej 18% 
alkoholu. Zob. art. 45² ustawy „kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi 
reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy 
masowej podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych”.
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Sponsorowanie w mediach audiowizualnych 

Konwergencja technologiczna, która jest procesem postępującym w dziedzi-
nie mediów audiowizualnych, powoduje powstawanie pytań na temat zakresu 
odpowiedzialności za działania audiowizualne dotyczące także kultury oraz 
możliwości egzekwowania tej odpowiedzialności w ramach generalnego obo-
wiązku władz publicznych, wynikającego z konstytucyjnego porządku praw-
nego. Zadaniem radiofonii i telewizji jest dostarczanie informacji, udostęp-
nianie dóbr kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki, 
upowszechnianie edukacji obywatelskiej, dostarczanie rozrywki, popieranie 
krajowej twórczości audiowizualnej, a zadania stanowią wytyczne ochrony in-
teresu publicznego w sektorze audiowizualnym a także wyznaczają kierunki 
i zakres dozwolonej ingerencji. Ta generalna zasada musi być uwzględniona 
w przypadku nowych regulacji dotyczących zasad reklamy i sponsoringu kul-
tury w nowych warunkach cyfrowych. 

Rozwój usług elektronicznych powoduje pewne trudności w zakresie re-
gulacji zawartości programowej mediów. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
fakt, że system prawny nie nadąża za rozwojem techniki i procesami rynko-
wymi. Zagadnienie to dotyczy bezpośrednio celów interesu publicznego zwią-
zanych z ochroną kultury. Odnosi się w szczególności do różnych aspektów 
dostępu do rodzimej kultury oraz jej rozwoju w kontekście wpływu, jaki wy-
wiera na społeczeństwo kultura masowa. 

W ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji w art. 4 wpro-
wadzono definicję sponsorowania, według której sponsorowaniem jest każdy 
wkład w finansowanie usługi medialnej lub audycji, przez podmiot, który nie 
dostarcza usług medialnych i nie produkuje audycji, w celu promocji jego na-
zwy, firmy, renomy, działalności, towaru lub usługi, znaku towarowego lub 
innego oznaczenia indywidualizującego30. Definicja ta odnosi się do sponso-
rowania audycji (np. o charakterze kulturalnym) lub innych przekazów. Zgod-
nie z art. 17 ust. 1 sponsorowane audycje lub inne przekazy są oznaczane 
przez wskazanie sponsora na ich początku lub na końcu. Wskazanie sponsora 

30  Do nowelizacji implementacyjnej definicja sponsorowania obejmowała bezpośred-
nie lub pośrednie finansowanie albo współfinansowanie tworzenia lub rozpowszechniania 
audycji lub innych przekazów, przez podmiot niebędący nadawcą lub producentem audy-
cji, dla upowszechnienia, utrwalenia lub podniesienia renomy nazwy, firmy, towaru lub 
usługi, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizującego sponsora lub jego 
działalność.
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może zawierać tylko jego nazwę, firmę, znak towarowy lub inne oznaczenie 
indywidualizujące przedsiębiorcę lub jego działalność, widok jednego towaru 
lub usługi. Wskazanie sponsora nie może zawierać nazwy, firmy, znaku towa-
rowego lub innego oznaczenia indywidualizującego przedsiębiorcę lub jego 
działalność, widoku towaru albo usługi, których reklama jest zakazana. Spon-
sor nie może wpływać na treść audycji lub innego przekazu oraz ich miejsce 
w programie w sposób ograniczający samodzielność nadawcy. Sponsorowanie 
nie zwalnia nadawcy od odpowiedzialności za treść audycji. Sponsorowane au-
dycje lub inne przekazy nie mogą zachęcać do kupna lub innego udostępniania 
towarów lub usług sponsora lub osoby trzeciej. Zabronione jest sponsorowanie 
audycji lub innych przekazów przez partie polityczne, związki zawodowe, or-
ganizacje pracodawców, osoby fizyczne lub osoby prawne, których zasadniczą 
działalność stanowi produkcja lub sprzedaż towarów lub świadczenie usług, 
o których reklama jest zakazana.

Zabronione jest sponsorowanie audycji i innych przekazów przez podmio-
ty prowadzące działalność w zakresie gier cylindrycznych, gier w karty, gier 
w kości, przyjmowania zakładów wzajemnych i gier na automatach.

Ponadto, zabronione jest sponsorowanie serwisów informacyjnych, z wy-
jątkiem sportowych i prognozy pogody, audycji publicystycznych o treści 
społeczno-politycznej, audycji poradniczych i konsumenckich oraz audycji 
wyborczych lub bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą.

Powyższe przepisy odnoszą się do wskazań sponsorskich, dotyczących 
sponsorowanej audycji lub innego przekazu. Nie są przepisami regulujący-
mi zobowiązania nadawcy wobec tzw. sponsoringu pasywnego, pośredniego, 
który polega na sponsorowaniu nie audycji a wydarzenia (np. sztuka teatralna, 
koncert, widowisko). Nie należy mylić pojęcia sponsorowania audycji z poję-
ciem informowania o sponsorowaniu np. wydarzenia kulturalnego. Często, 
w imprezach sportowych informowanie o sponsorze takich imprez stanowi 
podstawę do udzielenia upustu przez organizatora za transmisję wydarzenia. 
Oczywiście takie działania mają wyłącznie charakter biznesowy. Ze względu 
na walory emisji imprezy sportowej informowanie o jej sponsorze może być 
atrakcyjnym elementem negocjacji pomiędzy nadawcą a organizatorem im-
prezy. 

W przypadku wydarzeń kulturalnych, należy mieć na uwadze wskazane 
powyżej zapisy konstytucyjne zobowiązujące do działań upowszechniających 
kulturę. W zadaniach radiofonii i telewizji ze względu na ich szczególny cha-
rakter i funkcje społeczne, obok dostarczania rozrywki w art. 1 ustawy o ra-
diofonii i telewizji wymienia się: dostarczanie informacji, udostępnianie dóbr 
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kultury i sztuki, ułatwianie korzystania z oświaty i dorobku nauki oraz upo-
wszechnianie edukacji obywatelskiej. W szczególności dotyczy to programów 
nadawcy publicznego, które zgodnie z art. 21 ust. pkt 5 ww. ustawy mają służyć 
rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego 
dorobku intelektualnego i artystycznego. W praktyce nadawcy unikają infor-
mowania o sponsorach wydarzeń artystycznych, kulturalnych powołując się 
na przepisy zakazujące kryptoreklamy. Szczególnie problematyczna wydaje 
się kwestia product placement. Przedsięwzięcie to polega na wizualnym lub 
werbalnym ulokowaniu produktu (towaru lub usługi) charakterystycznego dla 
danej działalności przedsiębiorstwa celem jego promocji. 

Z kolei reklamą ukrytą (czyli kryptoreklamą) jest przedstawianie w au-
dycjach towarów, usług, nazwy, firmy, znaku towarowego lub działalności 
przedsiębiorcy będącego producentem towaru lub świadczącego usługi, jeżeli 
zamiarem nadawcy, w szczególności związanym z wynagrodzeniem lub uzy-
skaniem innej korzyści, jest osiągnięcie skutku reklamowego oraz jeżeli moż-
liwe jest wprowadzenie publiczności w błąd co do charakteru przekazu. W dy-
rektywie Nr 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 
2007 r. zmieniającej dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji nie-
których przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw 
członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmi-
syjnej31 wprowadzono definicję product placement. Lokowanie produktów to 
dowolna forma handlowego przekazu audiowizualnego polegająca na tym, że 
w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie, w danej audycji przedsta-
wia się lub nawiązuje do produktu, usługi lub ich znaku towarowego w taki 
sposób, że stanowią one element samej audycji. Zgodnie z postanowieniami 
dyrektywy zakazuje się ukrytych handlowych przekazów audiowizualnych. 
Lokowanie jest zakazane, z wyjątkiem lokowania w utworach kinematogra-
ficznych, filmach i serialach wyprodukowanych na użytek audiowizualnych 
usług medialnych, w audycjach sportowych oraz audycjach rozrywkowych, 
lub w przypadku, gdy nie dochodzi do płatności, ale jedynie do dostarczenia 
bezpłatnie pewnych towarów lub usług, takich jak rekwizyty i nagrody, po 
to, aby zostały zaprezentowane w audycji. W innych przypadkach widzowie 
muszą być wyraźnie poinformowani o zastosowaniu lokowania produktu. Au-
dycje, w których stosuje się lokowanie produktu oznacza się odpowiednio na 
początku, na końcu oraz w momencie wznowienia po przerwie reklamowej, 
tak, aby uniknąć wprowadzenia widzów w błąd. 

31 Dz.U. L 332 z 18.12.2007, s. 27. 
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Na zasadzie wyjątku państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogów 
informowania, o ile dana audycja nie została wyprodukowana przez dostawcę 
usług medialnych ani przedsiębiorstwo z nim związane ani wtedy, gdy taka 
produkcja nie została przez te podmioty zlecona. Lokowanie produktu tym 
różni się od sponsorowanej prezentacji produktu, że jest ono wbudowane 
w akcję audycji. Lokowanie tematów oraz nieodpłatne umieszczanie rekwizy-
tów nie jest traktowane jako lokowanie produktu. 

Z kolei handlowy przekaz audiowizualny według dyrektywy oznacza ob-
razy z dźwiękiem lub bez niego, które mają służyć bezpośredniemu lub po-
średniemu promowaniu towarów, usług lub wizerunku osoby fizycznej lub 
prawnej prowadzącej działalność gospodarczą. Obrazy te towarzyszą audycji 
lub zostają w niej umieszczone w zamian za opłatę lub podobne wynagrodze-
nie lub w celach autopromocji. Formy handlowego przekazu audiowizualnego 
obejmują między innymi: reklamę telewizyjną, sponsorowanie, telesprzedaż 
i lokowanie produktu. Ukryty handlowy przekaz audiowizualny oznacza pre-
zentowanie w audycjach – za pomocą słów lub obrazów – towarów, usług, 
firmy, znaku towarowego lub działalności producenta towarów lub usługodaw-
cy, jeżeli prezentacja ta w zamierzeniu dostawcy usług medialnych ma służyć 
za reklamę i może wprowadzać odbiorców w błąd co do swojego charakteru. 
Uznaje się, że prezentacja jest zamierzona w szczególności, jeżeli jest dokony-
wana w zamian za opłatę lub podobne wynagrodzenie.

We wskazanych powyżej definicjach podkreśla się odpłatny charakter prze-
kazu, co oznacza, że brak odpłatności za emisję czy upowszechnienie informa-
cji o sponsorze nie spełnia przesłanek definicyjnych i nie jest objęte rygorami 
regulacji. Ponadto, przekaz ten musi być związany z działalnością gospodar-
czą a działalność kulturalna realizowana na podstawie ustawy o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie ma takiego charakteru. Należy 
także podkreślić, że celem sponsorowania wydarzeń kulturalnych, czy innych 
elementów działalności kulturalnej, czy samego prowadzenia takiej działal-
ności (która co do zasady nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu 
właściwych przepisów) jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze 
publicznym, czynny udział w życiu społecznym i kulturowym. Efektem takich 
działań jest uzyskanie prestiżu sponsora, czy mecenasa kultury. Niekoniecznie 
celem jest pozyskanie reklamy lub promocji własnej firmy, towaru czy usługi. 
Podmioty prywatne, które faktycznie biorą udział we współpracy z podmio-
tami prowadzącymi działalność kulturalną i w ten sposób partycypują w dzia-
łalności kulturalnej prowadzą własną aktywność reklamową dotyczącą wła-
snych działań gospodarczych w sposób odpłatny na zasadach komercyjnych. 
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Tak też powinna być reklamowana działalność gospodarcza prowadzona na 
rzecz kultury. Natomiast informowanie o sponsorowaniu działalności kultu-
ralnej (w tym prowadzeniu działalności kulturalnej, która może przejawiać się 
w różny sposób, także poprzez finansowanie kultury) nie wypełnia przesłanek 
pojęcia reklamy (komercyjnej). Definicja reklamy, zawarta w dyrektywie nie 
obejmuje reklamy działalności kulturalnej. 

Działalność charytatywna jako przedmiot reklamy 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie32 działalnością pożytku publicznego jest działal-
ność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sfe-
rze zadań publicznych określonych w ustawie, w tym m.in. obejmuje zadania 
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów 
publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz niedziała-
jące w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające oso-
bowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje 
i stowarzyszenia. Zatem, ta sama działalność (o charakterze niekomercyjnym, 
jej głównym celem nie jest osiągnięcie zysku), także kulturalna podlega wyraź-
nemu uprzywilejowaniu w przepisach o radiofonii i telewizji.

Zgodnie z art. 23a. ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji stwarzają organizacjom pożytku publicznego możliwość 
nieodpłatnego informowania o prowadzonej przez te organizacje działalno-
ści nieodpłatnej. Przepis ten nie wyklucza prawa nadawcy do informowania 
o działalności organizacji pożytku publicznego w szerszym zakresie. Krajowa 
Rada może określić, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania związanego 
z nieodpłatnym informowaniem o prowadzonej przez organizacje pożytku pu-
blicznego działalności nieodpłatnej, uwzględniając potrzeby tych organizacji 
oraz obowiązki jednostek publicznej radiofonii i telewizji.

Powyższy przepis wyraźnie umożliwia a nawet nakazuje informowanie 
o prowadzeniu działalności kulturalnej (formy jej prowadzenia nie są objęte 
katalogiem wyczerpującym) w mediach publicznych pod warunkiem, że taką 
działalność prowadzą organizacje pożytku publicznego. Tym samym trudno 
taki przekaz zakwalifikować jako kryptoreklamę, lokowanie produktu czy han-
dlowy przekaz audiowizualny. 

32  Tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873.
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W przypadku przekazów charytatywnych Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji wyraziła swoje stanowisko33. W informacji tej stwierdzono, że „prze-
kazy popierające określoną ideę lub akcję charytatywną, powiązane z zachętą 
do zakupu określonego produktu bądź usługi komercyjnej, lub uzależniający 
przekazanie środków na cele charytatywne przez inny podmiot komercyjny 
od oczekiwanych zachowań konsumenta, szczególnie związany z zakupem 
towaru lub skorzystania z usług tego podmiotu, stanowią reklamę w rozumie-
niu obowiązujących przepisów powinny być oznakowane w sposób określony 
w tych przepisach, a czas ich emisji wliczany będzie do limitu reklamowego 
nadawcy”. Stanowisko to można interpretować w taki sposób, iż w przypadku 
informowania o sponsorowaniu kultury lub o prowadzeniu działalności kultu-
ralnej (także w ramach działalności pożytku publicznego), przy wskazaniu np. 
znaku towarowego sponsora takie czynności mogłyby być uznane za działania 
reklamowe. Podejście takie ogranicza w sposób istotny możliwość szerzenia 
informacji o sponsorowaniu kultury. Tym samym, przekaz społeczny zawie-
rający elementy identyfikacyjne danego przedsiębiorcę może być uznany za 
kryptoreklamę. Nawet, jeśli sam przekaz nie ma charakteru odpłatnego a fi-
nansowy aspekt odnosić się będzie jedynie do celów społecznie pożądanych 
w interesie publicznym. 

Reklama kultury w świetle przepisów ustawy 
Prawo prasowe 

Analiza przepisów dot. informowania o sponsorowaniu kultury dotyka pro-
blematyki reklamy nieodpłatnej. Problem ten jest szczególnie widoczny na 
gruncie przepisów regulujących działalność prasową. Należy tu podkreślić, 
że działalność medialna nieuregulowana w przepisach ustawy o radiofonii 
i telewizji może być regulowana w przepisach ustawy Prawo prasowe, której 
postanowienia stanowią lex generali wobec przepisów ustawy medialnej. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe34 reguluje zagadnienia 
związane z reklamą w art. 12 ust. 2, który dotyczy tzw. kryptoreklamy oraz 
w art. 36. Zgodnie z art. 36 ww. ustawy, ogłoszenia i reklamy nie mogą być 
sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Natomiast w świetle  
 

33  Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 maja 2010 roku w sprawie za-
sad emitowania przekazów o charakterze charytatywnym dostępne na stronie: http://www.
krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/stanowiska/st2010/przekazy_charytatywne.pdf.

34  Tj. Dz.U. z 1989 r., Nr 34, poz. 187, dalej „upp”.
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przepisu art. 42 ust. 2, wydawca oraz redaktor są zwolnieni z odpowiedzialno-
ści za treść ogłoszeń i reklam opublikowanych zgodnie z art. 36. Ustawa do-
puszcza możliwość zamieszczania w prasie reklam, o ile nie są one sprzeczne 
z prawem, a więc według J. Sobczaka35 z wszelkimi normami prawa zawartymi 
w Konstytucji, ustawach oraz dekretach, rozporządzeniach i zarządzeniach. 
Ustawodawca jednak wyłączył możliwość zamieszczania w prasie reklam 
i ogłoszeń bezpłatnych. W takiej sytuacji odpowiedzialność za ich treść spada 
na redakcję36. Tym samym, gdybyśmy mieli do czynienia z „reklamą o charak-
terze niekomercyjnym, np. z przekazem dot. kultury”, odpowiedzialność za 
taki przekaz ponosiłby wydawca (redakcja). Za zakazem zamieszczania bez-
płatnych reklam oraz ogłoszeń opowiada się doktryna, według której przy-
zwolenie na takie działania byłoby sprzeczne z wieloma ustawami. Byłoby to 
m.in. działanie zmierzające do pogorszenia pozycji konkurentów na rynku 
prasowym. Specyfika reklamy społecznej (w tym reklamy kultury) powoduje, 
że w przeważającej mierze jest ona rozpowszechniana bezpłatnie. Interesujące 
stanowisko w tej kwestii prezentują I. Mika oraz J. Szwaja, którzy uznali, że 
przepis art. 36 ust. 1 upp nie wprowadza zakazu zamieszczania reklam nieod-
płatnych. Wniosek taki można wysnuć z przepisów art. 36 ust. 1, w związku 
z art. 42 ust. 2 upp. W przypadku nieodpłatnej reklamy będzie ona stanowiła 
materiał odredakcyjny a w konsekwencji, ze względu na jej nieodpłatny cha-
rakter, wydawca i redaktor nie będą zwolnieni od odpowiedzialności za jej 
treść. W zakresie naruszenia dóbr osobistych – art. 23, 43 kodeksu cywilne-
go37, odpowiedzialność ta byłaby ograniczona przy spełnieniu przesłanki, że 
wydawca i redaktor dołożyli należytej staranności uznając, że reklama nie jest 
sprzeczna z prawem i zasadami współżycia społecznego. Tym samym redaktor 
oraz wydawca będą ponosić odpowiedzialność na zasadach ogólnych38. Jednak 
w przypadku stwierdzenia, że w materiale, traktowanym ze względu na prze-
słankę nieodpłatności jako odredakcyjnym, znajdują się treści reklamy kultury 
z elementami klasycznej reklamy komercyjnej, mogłyby zaistnieć przesłanki 
uznania takiej działalności jako kryptoreklamy w rozumieniu przepisu art. 12  
 

35  J. Sobczak; Prawo prasowe, Warszawa 2000, s. 308.
36  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 września 1995 r., I AC 176/96; 

„Wokanda” 1996, nr 8, s. 44.
37  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 

93 z póź. zm.
38  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 6 września 1995 r., I AC 176/96; 

„Wokanda” 1996, nr 8, s. 44. 
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ust. 2 upp). Podobne zastrzeżenia mogłyby powstać w działalności radiowej 
i telewizyjnej z tym, że zastosowanie miałyby odpowiednie przepisy ustawy 
o radiofonii i telewizji o reklamie ukrytej o czym była mowa powyżej39. 

Często w ramach kampanii społecznej będziemy spotykać się z problema-
tyką społeczną omawianą na łamach szeroko rozumianej prasy. Nasuwa się tu 
pytanie, czy wówczas taki artykuł też powinien być potraktowany jako część 
tej kampanii i czy ma on charakter promujący daną akcję. Jednocześnie, czy 
w warunkach informowania o takiej akcji, kiedy pojawi się znak towarowy czy 
nazwa przedsiębiorcy, także mamy do czynienia z kryptoreklamą, zwłaszcza 
kiedy przekazom tradycyjnym towarzyszy przekaz audiowizualny (np. na stro-
nach internetowych czasopisma). 

Ze względu na potrzebę implementacji postanowień dyrektywy o nowych 
usługach audiowizualnych oraz dostosowanie definicji do nowych warunków 
technologicznych wydaje się wskazane rozszerzenie postanowień w ustawie 
o radiofonii i telewizji dotyczących obowiązku informowania o działaniach 
charytatywnych o działania w zakresie kultury – w szerokim ujęciu, także 
w przypadku działań wspólnych sektora publicznego i sektora prywatnego, 
np. poprzez rozszerzenie zapisów art. 23 a ustawy o radiofonii i telewizji na 
podmioty prowadzące działalność kulturową. 

Posumowanie 

Za zasadę generalną należy uznać, że zarówno reklama społeczna jak i samo 
informowanie o sponsorze kultury jest dozwolone na gruncie przepisów pol-
skiego prawa mediów audiowizualnych. Informowanie to może mieć cha-
rakter informacji w trakcie transmisji na żywo, w sytuacji relacji z imprezy 
lub informacji o sponsorze danego wydarzenia kulturalnego. Informowanie 
o sponsorowaniu nie jest reklamą, audiowizualnym przekazem handlowym 
oraz lokowaniem produktu w rozumieniu dyrektywy o nowych usługach au-
diowizualnych. Takie stanowisko wynika z cech reklamy kultury oraz charakte-
ru działalności kulturalnej, której celem co do zasady nie jest uzyskanie zysku. 
W przypadku działalności kulturalnej prowadzonej przez organizacje poza-
rządowe w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie informo-
wanie o ich działalności jest obowiązkiem dla nadawcy publicznego. Wydaje 
się koniczne rozszerzenie postanowień w ustawie o radiofonii i telewizji doty- 
 

39  Problematyka ta szczególnie odnosi się do działań związanych z rozpowszechnia-
niem artykułów sponsorowanych. 
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czących obowiązku informowania o działaniach charytatywnych o działania 
w zakresie kultury – w szerokim ujęciu, także w przypadku działań wspólnych 
sektora publicznego i sektora prywatnego. „Reklama”, czyli kluczowe słowo 
w świecie rozwoju mass mediów to zjawisko społeczne, ale również służące 
społeczeństwu poprzez swoją szczególną odmianę „reklamę kultury”. Trudno 
ustalić granice, także regulacyjne, pomiędzy przekazem, którego kluczowym 
celem jest zysk a przykładowym nośnikiem czas, od przekazu, w ramach któ-
rego ktoś obdarowuje nas ideą i podkreśla naszą przynależność kulturową. 



Michał Laskowski*

Czy odpowiedzialność dyscyplinarna jest rodzajem 
odpowiedzialności karnej? 

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie o istotę od-
powiedzialności dyscyplinarnej. Czy jest to rodzaj odpowiedzialności karnej, 
czy innej, podobnej do administracyjnej? Czy postępowanie dyscyplinarne jest 
zbliżone do postępowania karnego i czy w trakcie badania odpowiedzialności 
dyscyplinarnej należy stosować reguły zawarte w kodeksie karnym? Aby od-
powiedzieć na powyższe pytania, skupiono się nie tylko na analizie przepisów 
ustawowych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej (przede wszyst-
kim przy tym odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów sądów powszech-
nych), ale również dokonano przeglądu orzecznictwa Trybunału Konstytu-
cyjnego i Sądu Najwyższego. 

Przepisy dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej są w polskim porząd-
ku prawnym rozbudowane i różnorodne. Są to zarówno przepisy o randze 
ustawowej, jak i uchwały organów samorządów zawodowych czy korpora-
cyjnych lub uchwały poszczególnych organizacji. Przepisy te dotyczą przede 
wszystkim przedstawicieli zawodów zaufania publicznego, wobec których 
formułowane są podwyższone standardy postępowania ze względu na interes 
społeczny. Tego rodzaju przepisy koncentrują się wokół specyficznych wymo-
gów związanych z wykonywaniem zawodu i stosunkiem funkcjonariusza lub 
przedstawiciela danego zawodu do ogółu społeczeństwa, ale odnoszą się także 
do reguł postępowania pomiędzy członkami konkretnej grupy zawodowej lub 
korporacji. Różnorodność tych standardów i wymogów powoduje, że przepisy 
dyscyplinarne są niejednolite. Inne rozwiązania przyjmowane są w odniesieniu 
do przedstawicieli zawodów medycznych, inne budowlanych czy prawniczych. 
Charakter odpowiedzialności dyscyplinarnej członków organizacji typu Polski 
Związek Wędkarski różni się istotnie od odpowiedzialności nauczycieli aka-
demickich, a ta jest inna aniżeli odpowiedzialność dyscyplinarna żołnierzy 
zawodowych1.

*  Sędzia Sądu Najwyższego.
1  O różnorodności i zawiłości przepisów dyscyplinarnych wspominał już w roku 

1844 r. sędzia appellacyjny (pisownia oryginalna) August Heylman, pisząc: W całej ju-
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Bogactwo, niejednolitość i różnorodność przepisów związanych z odpo-
wiedzialnością dyscyplinarną skłaniają do poszukiwań punktów stycznych 
między nimi. Uznać można, że wspólnym mianownikiem różnych postępowań 
dyscyplinarnych są podobieństwa pomiędzy odpowiedzialnością dyscyplinar-
ną a odpowiedzialnością karną. Do podobieństw tych zaliczyć trzeba w pierw-
szej kolejności fakt, iż odpowiedzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność 
na zasadzie winy. Wskazuje na to nawet terminologia używana w przepisach 
dotyczących tego rodzaju odpowiedzialności, w których często stosuje się ter-
min przewinienie dyscyplinarne lub przewinienie służbowe. Słowo „przewi-
nienie” zawiera w sobie pierwiastek winy i w przepisach dyscyplinarnych wina 
ta rozumiana jest tak, jak w prawie karnym materialnym; te same co w prawie 
karnym okoliczności wyłączać będą także winę. Nie sposób wyobrazić sobie, 
aby odpowiedzialność dyscyplinarną ponosić miała na przykład osoba, która 
z powodu choroby psychicznej nie jest w stanie rozpoznać znaczenia swego 
czynu. Ta okoliczność wyłączająca winę powoduje uwolnienie od odpowie-
dzialności dyscyplinarnej tak samo, jak od odpowiedzialności za popełnienie 
przestępstwa na podstawie art. 31 § 1 kodeksu karnego (dalej k.k.).

Samo pojęcie czynu powinno być w toku postępowań dyscyplinarnych 
stosowane identycznie jak w toku postępowań karnych. Czyn rozumiany bę-
dzie zatem jako działanie lub zaniechanie działania, do którego sprawca był 
zobowiązany – art. 6 § 1 k.k.; tak samo jak w prawie karnym rozumieć należy 
miejsce i czas popełnienia czynu oraz jego znamiona podmiotowe – umyśl-
ność i nieumyślność – art. 9 k.k. Orzekając o odpowiedzialności dyscypli-
narnej, podobnie jak w postępowaniach karnych uwzględniać należy stopień 
społecznej szkodliwości czynu i stopień winy sprawcy – art. 53 § 1 k.k. i art. 
115 § 2 k.k. Każde przewinienie dyscyplinarne jest, podobnie jak przestępstwo 
lub wykroczenie, czynem bezprawnym, czynem, który formalnie polega na za-
chowaniu sprzecznym z nałożonym na adresata normy zakazem lub nakazem, 
a w wymiarze materialnym sprowadza się do negatywnego wartościowania 
zachowania sprzecznego z normą sankcjonowaną z uwagi na cel ustanowienia 
naruszonej normy. To negatywne wartościowanie, tak jak w prawie karnym, 
jest podstawą uznania danego zachowania stanowiącego przewinienie dyscy-
plinarne za zachowanie społecznie szkodliwe2. 

risprudencyi praktycznej naszej nie ma przedmiotu prawnego bardziej zawiłego i więcej 
zajmującego, jak karność służbowa przeciwko urzędnikom i officcyalistom sądownictwa 
i administracyi krajowej, August Heylman, Rys procesu dyscyplinarnego sądowego, War-
szawa 1844, s. I.

2  E. Plebanek, Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model 
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Odpowiedzialność dyscyplinarna ma niewątpliwie charakter represyjny, 
co stanowi kolejne podobieństwo do odpowiedzialności karnej sensu largo. 
Dolegliwości związane z wymierzanymi karami dyscyplinarnymi są przy tym 
niejednokrotnie bardzo istotne, przewyższające wręcz dolegliwości związane 
z karami i środkami karnymi orzekanymi w toku postępowań karnych. Pozba-
wienie możliwości wykonywania zawodu i to o charakterze trwałym3 lub kary 
finansowe4 stanowią niewątpliwie represje porównywalne z zakazem wykony-
wania określonego zawodu orzekanym za przestępstwo na podstawie art. 41 
§ 1 k.k. jako środek karny lub z karą grzywny.

Wymienione podobieństwa między odpowiedzialnością karną i dyscypli-
narną mogą skłaniać do wyrażenia poglądu, że odpowiedzialność dyscypli-
narna jest rodzajem odpowiedzialności karnej. Taki pogląd zresztą wyrażany 
był przez przedstawicieli nauki. J. Makarewicz uważał prawo dyscyplinarne za 
część prawa karnego sensu stricto, używając nawet terminu „prawo karne dys-
cyplinarne”5. Także W. Świda zaliczał prawo dyscyplinarne do prawa karnego, 
z tym, że już do prawa karnego rozumianego szeroko – sensu largo6. Tak samo 
miejsce prawa dyscyplinarnego w odniesieniu do prawa karnego postrzegał 
M. Cieślak, uważając prawo dyscyplinarne za szczególną gałąź czy rodzajową 
odmianę prawa karnego7. Podobny pogląd wyraził A. Bojańczyk, który mimo 
różnic uznał odpowiedzialność dyscyplinarną za rodzaj odpowiedzialności 
karnej, a przynajmniej zauważył bliskie pokrewieństwo obu rodzajów odpo-
wiedzialności8. Na niewątpliwe pokrewieństwo odpowiedzialności dyscypli-

struktury przewinień dyscyplinarnych, [w:] Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubi-
leuszowa Profesora Andrzeja Zolla, red. P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel, t. II, Warszawa 
2012, s. 449–450.

3  Np. kara złożenia z urzędu sędziego – art. 109 § 1 pkt 5 i art. 109 § 4 ustawy z dnia 
27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, dalej u.s.p., (Dz.U. z 2001 r., nr 98, 
poz. 1070 ze zm.). 

4  Zob. np. przewidujące karę pieniężną przepisy art. 81 ust. 1 pkt 3 i art. 82 ust. 1 
ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. z 2009 r., nr 146, poz. 1188 
ze zm.) oraz przepis art. 51 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie 
(tj. Dz. U. z 2008, nr 189, poz. 1158 ze zm.), z którego wynika, że kara pieniężna może być 
orzekana do wysokości pięciokrotnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przed- 
siębiorstw.

5  J. Makarewicz, Prawo karne. Wykład porównawczy, Lwów-Warszawa 1924, s. 4.
6  W. Świda, Prawo karne, Warszawa 1978, s. 14.
7  M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Kraków 2011, s. 20.
8  A. Bojańczyk, Z problematyki relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną 

i karną (na przykładzie odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych), „Państwo 
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narnej z odpowiedzialnością karną sensu stricto wskazuje także L. Gardocki9, 
zaznaczając, że oba rodzaje odpowiedzialności są częściami odpowiedzial-
ności represyjnej. Z kolei K. Buchała zaliczał prawo dyscyplinarne do prawa 
karnego szczególnego, obok np. wojskowego prawa karnego lub regulacji do-
tyczących odpowiedzialności nieletnich10. 

Nie podważając powyższych poglądów zwrócić należy jednak także uwa-
gę na istotne różnice pomiędzy regułami odpowiedzialności dyscyplinarnej 
i odpowiedzialności karnej. Po pierwsze, odpowiedzialność dyscyplinarna 
nie jest odpowiedzialnością o charakterze powszechnym. Zawsze podlega jej 
określona kategoria obywateli. Prawo karne natomiast obowiązuje w zasadzie 
wszystkich dorosłych członków społeczeństwa, ma więc charakter powszech-
ny, choć zauważyć można, że niektóre przepisy kodeksu karnego także dotyczą 
wyłącznie pewnych wyodrębnionych grup społecznych, na przykład funkcjo-
nariuszy publicznych – m.in. art. 231 k.k. lub art. 246 k.k. Brak powszechności 
uznać jednak można za cechę różnicującą prawo karne i prawo dyscyplinarne.

Po drugie, zauważyć należy, że odpowiedzialność dyscyplinarną można 
ponosić za czyny obojętne z punktu widzenia prawa karnego, przynajmniej 
czasami za czyny pozornie pozbawione cechy bezprawności. Dotyczy to mię-
dzy innymi działań lub zaniechań sprzecznych z regułami etyki zawodowej. 
Przestępstwa i wykroczenia natomiast zawsze są czynami bezprawnymi, za-
bronionymi pod groźbą kary przez ustawę – art. 1 § 1 k.k. i art. 1 § 1 kodeksu 
wykroczeń (k.w.). Wydaje się jednak, że każde przewinienie dyscyplinarne, 
także to uchybiające godności przez naruszenie nawet nieskodyfikowanych 
reguł zachowania jest jednak w efekcie bezprawne. Trudno zatem w odnie-
sieniu do tej cechy przewinienia dyscyplinarnego uznać, że zachodzi różnica 
pomiędzy odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenia a odpowie-
dzialnością za przewinienie dyscyplinarne.

Po trzecie, w odniesieniu do przewinień, czy inaczej deliktów dyscyplinar-
nych wyłączona jest zasada ich określoności. Nie obowiązuje wobec nich zasa-
da prawa karnego nullum crimen sine lege. W odróżnieniu od przestępstw lub 

i Prawo” 2004, z. 9, s. 29; podobnie Z. Leoński, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie 
Polski Ludowej, Poznań 1959, s. 181.

9  L. Gardocki, Prawnokarna problematyka sędziowskiej odpowiedzialności dyscypli-
narnej, w: Księga jubileuszowa z okazji 70 urodzin Profesora Tomasza Kaczmarka, Kraków 
2006, s. 191–200,

10  K. Buchała, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 16; zob. także: W. Ko-
zielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców 
prawnych i notariuszy, Warszawa 2012, s. 15–17.
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wykroczeń, których znamiona wskazane być muszą w ustawie, delikt dyscypli-
narny z istoty swej jest niedookreślony. Przyjąć trzeba, że nawet przy bardzo 
rozbudowanych regulacjach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej 
i kazuistycznej redakcji przepisów opisujących znamiona poszczególnych 
przewinień dyscyplinarnych nie da się ująć w sposób wyczerpujący i analo-
giczny do ustawy o odpowiedzialności karnej podstaw odpowiedzialności dys-
cyplinarnej, co między innymi wynika z faktu, że podstawę odpowiedzialności 
dyscyplinarnej stanowić mogą czyny naruszające zwyczajowe, nieskodyfikowa-
ne reguły związane np. z ochroną godności zawodu czy urzędu lub powagi sta-
nowiska oraz czyny naruszające normy zawarte w zbiorach etyki zawodowej, 
odwołujące się między innymi do pojęć nieostrych na przykład do honoru lub 
przyzwoitości. Niedookreśloność deliktu dyscyplinarnego stanowi wręcz istotę 
odpowiedzialności dyscyplinarnej, a cecha ta uznana została przez Trybunał 
Konstytucyjny za zgodną z Konstytucją11.

Po czwarte, inne cele stawiane są przez ustawodawcę prawu karnemu, 
a inne przyświecają regulacjom związanym z odpowiedzialnością dyscypli-
narną. W przypadku tej ostatniej na plan pierwszy wysuwa się obrona warto-
ści, etosu danego zawodu, jego dobra, honoru lub godności. Inna zatem jest 
aksjologia obu rodzajów odpowiedzialności.

Po piąte, kary dyscyplinarne wymierzane są przez organy danej korporacji, 
grupy zawodowej etc. W ramach odpowiedzialności karnej wyroki są ferowane 
i kary wymierzane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Rola organów pań-
stwa w odniesieniu do postępowań dyscyplinarnych sprowadza się do swoiście 
rozumianego nadzoru, bądź to w postaci możliwości inicjowania tych postę-
powań lub możliwości zaskarżania zapadających w ich toku orzeczeń, bądź 
przez poddanie prawomocnych orzeczeń sądów dyscyplinarnych nadzorowi 
o charakterze kasacyjnym ze strony Sądu Najwyższego.

Zauważyć także trzeba, że kary dyscyplinarne wywołują z reguły skutki 
odnoszące się do danej korporacji, warunków uczestnictwa w niej. Mimo 
wspomnianej już dolegliwości niektórych kar dyscyplinarnych, z reguły jednak 
sankcje dyscyplinarne są mniej dolegliwe od sankcji karnych, a część kar dys-
cyplinarnych ma charakter wyłącznie ostrzegawczy, co może nie powodować 
żadnych konkretnych dolegliwości – na przykład kary upomnienia lub nagany.

Na zakończenie tego fragmentu rozważań zauważyć wypada, że w postę-
powaniach dyscyplinarnych w pewnym zakresie odrzuca się zasadę ne bis in  
 

11  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2001 r., SK 17/2000, OTK 
2001, nr 6, poz. 165.
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idem, obowiązującą bezwzględnie w postępowaniu karnym. Przepisy dotyczą-
ce odpowiedzialności dyscyplinarnej dopuszczają bowiem możliwość jedno-
czesnego prowadzenia postępowania karnego i postępowania dyscyplinarnego 
w odniesieniu do tego samego czynu i wymierzenia za delikt dyscyplinarny, 
stanowiący równocześnie przestępstwo zarówno kary w postępowaniu kar-
nym, jak i kary dyscyplinarnej. Jednocześnie, nawet wydanie wyroku unie-
winniającego w postępowaniu karnym o czyn stanowiący w myśl aktu oskar-
żenia przestępstwo i będący jednocześnie przewinieniem dyscyplinarnym nie 
uwalnia od odpowiedzialności dyscyplinarnej, uniewinniony przed sądem 
powszechnym sprawca może być zatem ukarany dyscyplinarnie.

Mimo wcześniejszego zaakcentowania, że szkodliwość społeczną przewi-
nienia dyscyplinarnego ocenia się według reguł przyjętych w prawie karnym 
materialnym – art. 53 k.k. i art. 115 § 2 k.k., odnotować należy także pogląd, 
w myśl którego w odniesieniu do deliktów dyscyplinarnych nie należy stoso-
wać pojęcia szkodliwości społecznej. Przynajmniej bowiem część przewinień 
dyscyplinarnych może mieć wprawdzie charakter naganny, nieprzyzwoity, nie 
musi jednak równocześnie zawierać w sobie ładunku społecznej szkodliwo-
ści12. Zauważyć jednak trzeba, że nawet przewinienie dyscyplinarne, którego 
skutki odnoszą się wyłącznie do interesów członków danej korporacji, wpływa 
także na społeczny obraz etosu danego zawodu, co w jakiejś mierze jest rów-
nocześnie społecznie szkodliwe. Uznać należy, że każde przewinienie dyscy-
plinarne jest w choćby minimalnym stopniu czynem społecznie szkodliwym. 
W przeciwnym razie ustawodawca nie miałby podstaw do tworzenia regulacji 
ustawowych zmierzających do pociągania określonych osób do odpowiedzial-
ności o charakterze represyjnym13.

Wskazane różnice pomiędzy odpowiedzialnością karną a odpowiedzialno-
ścią dyscyplinarną powodują, że niektórzy autorzy nie zaliczają prawa dys-
cyplinarnego do szeroko nawet rozumianego prawa karnego, uznając, że jest 
ono bliższe prawu administracyjnemu, podkreślają przy tym specyfikę rozwią-
zań dotyczących różnych zawodów i zaznaczają cechę apowszechności prawa 
dyscyplinarnego14. Inni, uznając, że odpowiedzialność dyscyplinarna nie jest 
odpowiedzialnością karną zauważają również, że nie można w postępowaniu  
 

12  T. Bojarski, Kilka uwag na temat relacji między odpowiedzialnością dyscyplinarną 
a karną, „Państwo i Prawo” 2005, z. 3, s. 102.

13  E. Plebanek, Wielowarstwowa struktura..., s. 451.
14  T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2002, s. 27–28; 

J. Śliwowski, Prawo karne, Warszawa 1979, s. 4.
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dyscyplinarnym domagać się stosowania standardów proceduralnych, jakie 
obowiązują w procesie karnym15.

Podsumowując tę część rozważań zauważyć wypada, że w doktrynie wy-
rażane były zarówno poglądy, których autorzy zaliczali prawo dyscyplinarne 
do prawa karnego, nawet sensu stricto, jak i takie, których autorzy wykluczali 
podobieństwo prawa dyscyplinarnego do prawa karnego, lokując je w obrę-
bie prawa administracyjnego. W tej sytuacji, odpowiedzi na tytułowe pytanie 
poszukiwać należało w dorobku orzeczniczym Trybunału Konstytucyjnego 
i Sądu Najwyższego oraz w treści poszczególnych przepisów dotyczących od-
powiedzialności dyscyplinarnej, na przykładzie odpowiedzialności dyscypli-
narnej sędziów sądów powszechnych16.

Istotą postępowania dyscyplinarnego i jego charakterem w porównaniu do 
postępowania karnego zajął się Trybunał Konstytucyjny w związku z postę-
powaniem dyscyplinarnym wobec nauczycieli akademickich. W uzasadnieniu 
wyroku z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/0017, Trybunał przy uwzględnieniu zasad 
ogólnosystemowych i podstawowych standardów konstytucyjnie określonego 
ładu publicznego w państwie podkreślił, że deontologia postępowania dyscy-
plinarnego jest inna niż postępowania karnego. Łączy się ona bowiem przede 
wszystkim ze specyfiką wykonywania niektórych zawodów oraz zasadami 
funkcjonowania konkretnych korporacji zawodowych. Reguły deontologiczne 
ukierunkowane są przede wszystkim na obronę honoru i dobra zawodu, stąd 
odpowiedzialność dyscyplinarna związana być może z czynami, które nie pod-
legają odpowiedzialności karnej. Odpowiedzialność przedstawicieli niektórych 
grup zawodowych jest zatem szersza niż pozostałych obywateli.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił także, że w przypadku deliktu dyscy-
plinarnego natura czynów nagannych jest inna niż czynów będących przed-
miotem postępowania karnego, choć granice pomiędzy nimi bywają nieostre. 
Czyny powodujące odpowiedzialność dyscyplinarną mają różnorodny cha-
rakter, od naruszeń dyscypliny pracowniczej, aż do zachowań wypełniających 
znamiona przestępstw. Ponadto niemożliwa jest precyzyjna typizacja prze-
winień dyscyplinarnych. Są one ustawowo niedookreślone z uwagi na obiek-
tywną niemożność stworzenia katalogu zachowań zagrażających należytemu 
wykonywaniu obowiązków służbowych, czy zachowaniu godności zawodu. 
W uzasadnieniu skonkludowano, że nie jest możliwe proste porównanie po-

15  K. Dudka, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w po-
stępowaniu dyscyplinarnym notariuszy, „Rejent”, numer specjalny 2010, s. 193. 

16  Przepisy art. 107–133 u.s.p.
17  OTK 2001, nr 3, poz. 48.
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stępowań karnych i dyscyplinarnych w aspekcie unormowań o charakterze 
gwarancyjnym. W uzasadnieniu podkreślono także, że problemu winy w od-
niesieniu do odpowiedzialności dyscyplinarnej nie można ujmować wyłącznie 
w kategoriach prawnopozytywnych, a tym bardziej w aspekcie prawa karnego 
i postępowania karnego.

Porównując istotę postępowania dyscyplinarnego z istotą postępowania 
karnego Trybunał Konstytucyjny zaznaczył, że odpowiednie stosowanie w po-
stępowaniu dyscyplinarnym przepisów kodeksu postępowania karnego18 nie 
oznacza, że postępowanie dyscyplinarne staje się postępowaniem karnym. Ce-
lem takiej regulacji nie jest bowiem nadanie postępowaniu dyscyplinarnemu 
cech postępowania karnego, lecz zapewnienie obwinionemu praw i gwaran-
cji służących zapewnieniu jego interesów. Trybunał Konstytucyjny stwierdził 
w końcu, że postępowanie dyscyplinarne nie jest postępowaniem karnym i nie 
stanowi formy wymiaru sprawiedliwości, o którym mowa w art. 175 ust. 1 
Konstytucji, zaś przejęcie instytucji wywodzących się z prawa karnego i po-
stępowania karnego do postępowania dyscyplinarnego służyć ma tylko celom 
ochronnym. Jako przykład takiej instytucji Trybunał wskazał zasadę domnie-
mania niewinności19.

W wyroku z dnia 19 marca 2007 r., K 47/0520, Trybunał Konstytucyjny 
przypomniał o obowiązku ustawodawcy takiego ukształtowania przepisów 
regulujących wszelkiego rodzaju postępowania dyscyplinarne, by, tak jak 
w postępowaniu karnym, zapewniały odpowiedni poziom prawa do obrony 
i to zarówno w wymiarze formalnym, jak i materialnym. Stanowisko to po-
twierdzone zostało w wyroku z dnia 9 lipca 2009 r., K 31/08. Orzeczenia te 
spowodowały zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscypli-
narnej żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy innych służb mundurowych, 
a podkreślone przez Trybunał Konstytucyjny podobieństwo aspektu prawa 
do obrony w postępowaniu karnym i postępowaniu dyscyplinarnym stano-
wi dodatkowy argument na rzecz podobieństwa obu rodzajów postępowań, 
przynajmniej w zakresie ich represyjnego charakteru, choć Trybunał nie uznał 
postępowania dyscyplinarnego za rodzaj postępowania karnego.

O tym, że postępowanie dyscyplinarne ma charakter postępowania repre-
syjnego wypowiedział się także Sąd Najwyższy. W uchwale z dnia 27 maja 

18  W odniesieniu do sędziów sądów powszechnych art. 128 u.s.p. 
19  Podobny pogląd wyrażony został w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyj-

nego z dnia 29 czerwca 2010 r., P 28/09, OTK 2010, nr 5, poz. 52.
20  OTK 2007, nr 3, poz. 27.
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2009 r., I KZP 5/0921, zajmując się istotą postępowania o zezwolenie na po-
ciągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej uznał, że zarówno to postę-
powanie, jak i postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów sądów powszech-
nych są podobne do tego stopnia, że należy w ich toku stosować odpowiednio 
przepisy kodeksu postępowania karnego. O tym jak rozumieć zawarty w art. 
128 ustawy o ustroju sądów powszechnych nakaz odpowiedniego stosowania 
w postępowaniu dyscyplinarnym przepisów tego kodeksu Sąd Najwyższy wy-
powiadał się wielokrotnie, odwołując się przy tym do przyjętego powszechnie 
rozumienia odpowiedniego stosowania przepisów innej ustawy, jako stosowa-
nia przepisów tej ustawy wprost, stosowaniu ich z pewnymi modyfikacjami 
lub w odniesieniu do części z nich wykluczenia możliwości odpowiedniego 
stosowania. 

Do pierwszej grupy przepisów kodeksu postępowania karnego, a więc znaj-
dujących wprost zastosowanie w postępowaniu dyscyplinarnym, Sąd Najwyż-
szy zaliczył między innymi art. 202 § 1 k.p.k. i art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k. w związku 
z koniecznością wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego obwinionego22 
oraz art. 632 ust. 2 k.p.k. – na podstawie którego w przypadku uniewinnienia 
lub umorzenia postępowania dyscyplinarnego obwiniony może domagać się 
od Skarbu Państwa zwrotu wyłożonych kosztów obrony, a także art. 36 k.p.k. 
w oparciu o który sąd dyscyplinarny wyższego rzędu nad sądem właściwym, 
a więc Sąd Najwyższy, może przekazać sprawę dyscyplinarną innemu aniżeli 
miejscowo właściwy sądowi dyscyplinarnemu ze względu na ekonomię pro-
cesową23. Sąd Najwyższy wskazał także, że w postępowaniu dyscyplinarnym 
stosuje się odpowiednio art. 413 § 1 k.p.k. i art. 424 § 1 k.p.k. w odniesieniu 
do warunków jakie spełniać powinien wyrok wydany w postępowaniu dyscy-
plinarnym i jego uzasadnienie24. W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjęto 
także, że w postępowaniu dyscyplinarnym zastosowanie znajduje instytucja 
dobrowolnego poddania się karze z art. 387 k.p.k.25

Jako przykład przepisu kodeksu postępowania karnego, którego stosowanie 
w toku postępowania dyscyplinarnego należy wykluczyć, Sąd Najwyższy wska-
zał art. 345 k.p.k., stanowiący podstawę zwrotu sprawy prokuratorowi w celu  
 

21  OSNKW z 2009 r., z. 7, poz. 51.
22  Uchwała z dnia 22 maja 2003 r., SNO 10/03, OSN-SD 2003, z. I, poz. 12.
23  Postanowienie z dnia 18 stycznia 2010 r., SNO 95/09, OSN-SD 2010, poz. 12.
24  Wyrok z dnia 13 kwietnia 2010 r., SNO 9/10, OSN-SD 2010, poz. 25.
25  M.in. wyrok z dnia 16 lutego 2009 r., SNO 97/08, OSN-SD 2009, poz. 26 i wskazane 

w uzasadnieniu tego wyroku inne orzeczenia.
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uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia. Sąd Najwyższy uznał, że odpowiednie 
zastosowanie art. 345 k.p.k. i zwrot sprawy rzecznikowi dyscyplinarnemu nie 
jest w postępowaniu dyscyplinarnym możliwy26. 

Generalnie przyjąć należy, że odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu 
postępowania karnego jest możliwe w odniesieniu do postępowania dyscypli-
narnego przeciwko sędziemu wtedy, gdy dana kwestia nie jest odrębnie ure-
gulowana w rozdziale o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów zawartym 
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nie-
które zaś przepisy kodeksu postępowania karnego z natury rzeczy nie znaj-
dą zastosowania w postępowaniu dyscyplinarnym, np. art. 3 k.p.k. o udziale 
czynnika społecznego w postępowaniu, przepisy o środkach przymusu – art. 
291–296 k.p.k., przepisy dotyczące wyroku łącznego, czy postępowania po 
uprawomocnieniu się orzeczenia – art. 549–559 k.p.k. Bardziej skomplikowa-
ną i przekraczającą ramy niniejszego opracowania kwestią jest odpowiednie 
stosowanie w postępowaniu dyscyplinarnym przepisów k.p.k. dotyczących 
wznowienia postępowania.

O ile obowiązywanie przepisu art. 128 u.s.p. powoduje, że nie sposób poda-
wać w wątpliwość konieczności odpowiedniego stosowania w postępowaniu 
dyscyplinarnym przepisów dotyczących postępowania karnego, o tyle sprawa 
komplikuje się w odniesieniu do ewentualnego odpowiedniego stosowania 
w postępowaniu dyscyplinarnym przepisów prawa karnego materialnego, 
a konkretnie części ogólnej kodeksu karnego. Mimo wskazanych wcześniej 
podobieństw odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, choćby w odniesie-
niu do rozumienia czynu czy kwestii winy, w ustawie prawo o ustroju sądów 
powszechnych brak podstawy do odpowiedniego stosowania kodeksu karne-
go w postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko sędziemu. Brak podobnego 
przepisu także w ustawach regulujących odpowiedzialność przedstawicieli in-
nych zawodów prawniczych27. Brak takiego odniesienia nie wydaje się zatem 
przypadkowy i może stanowić wyraz celowego zabiegu ustawodawcy. W razie 
przyjęcia, że odpowiedzialność dyscyplinarna nie jest rodzajem odpowiedzial-
ności karnej sensu stricto, co wynika z większości wskazanych poglądów wyra-
żonych w literaturze oraz z podanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, 
nie można uznać, że do ustaw kreujących podstawy odpowiedzialności dys-
cyplinarnej, w tym do ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, znajduje  
 

26  Postanowienie z dnia 12 stycznia 2009 r., SNO 93/08, OSN-SD 2009, poz. 20.
27  Wyjątkiem jest zapis w art. 112 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich 

(Dz. U. z 2009 r., nr 219, poz. 1708 ze zm.).



95Czy odpowiedzialność dyscyplinarna jest rodzajem...

zastosowanie przepis art. 116 k.k., przewidujący stosowanie przepisów części  
ogólnej tego kodeksu do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność kar-
ną. 

Czy zatem przyjąć trzeba, że regulacje zawarte w kodeksie karnym, 
a zwłaszcza w jego części ogólnej w ogóle nie znajdują zastosowania w po-
stępowaniu dyscyplinarnym? Sąd Najwyższy, zajmując się tym zagadnieniem 
w sprawie SNO 67/0328 uznał, że skoro w postępowaniu dyscyplinarnym znaj-
dują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu postępowania karnego, a za-
tem także przepis art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k., zawierający zasadę trafnej reakcji, 
to konieczne jest odpowiednie stosowanie w postępowaniu dyscyplinarnym 
także przepisów kodeksu karnego, albowiem nie można sobie wyobrazić reali-
zacji zasady trafnej reakcji bez uwzględnienia zawartych w kodeksie karnym 
rozwiązań dotyczących winy, form czynu, czasu popełnienia czynu lub oko-
liczności wyłączających odpowiedzialność. W wyroku tym uznano, że w toku 
postępowania dyscyplinarnego należy sięgać – na zasadzie analogii iuris – do 
rozwiązań przewidzianych w kodeksie karnym.

Pogląd ten jest w zasadzie akceptowany w orzecznictwie, czego dowodem 
są orzeczenia, w których Sąd Najwyższy odwoływał się do przepisów kodek-
su karnego, które powinny być odpowiednio stosowane w postępowaniach 
dyscyplinarnych. W wyroku z dnia 14 lipca 2009 r.29 przyjęto, że odpowiednie 
zastosowanie w postępowaniach dyscyplinarnych znajdą przepisy regulujące 
zbieg przepisów ustawy i te, które nakazują (czy choćby pozwalają) trakto-
wać wielość zachowań jako jedno przestępstwo. Sąd Najwyższy uznał w tym 
wyroku, że w odniesieniu do 33 jednostkowych zachowań związanych z prze-
kroczeniem terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku odpowiednie za-
stosowanie znalazł przepis art. 12 k.k., dotyczący konstrukcji czynu ciągłego30.

W wyroku z dnia 22 czerwca 2004 r.31 Sąd Najwyższy przyjął, że wpraw-
dzie w postępowaniu dyscyplinarnym wykluczone jest odpowiednie stosowa-
nie przepisów kodeksu karnego o karze łącznej, niemniej takie zastosowanie 
znajdzie przepis art. 91 k.k. i instytucja ciągu przestępstw. W wyroku Sądu 
Najwyższego z dnia 30 września 2003 r.32, uznano z kolei wprost, że odpowie-

28  Wyrok z dnia 5 listopada 2003 r., SNO 67/03, OSN-SD 2003, z. II, poz. 61.
29  SNO 42/09, OSNKW z 2010 r., z. 5, poz. 44.
30  Zob. także A. Siuchniński, I. Ramotowska, Problematyka zbiegu realnego przewi-

nień dyscyplinarnych w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych w 2006 r., w: Rocznik OSN 
w sprawach dyscyplinarnych 2006, Warszawa 2007, s. 371–390.

31  SNO 22/04, OSN-SD 2004, z. I, poz. 3.
32  SNO 57/03, OSN-SD 2003, z. II, poz. 78.
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dzialność dyscyplinarna to odpowiedzialność typu karnego i w postępowaniu 
dyscyplinarnym znajdują zastosowanie zawarte w kodeksie karnym reguły 
dotyczące winy, w tym art. 31 § 1 k.k. W wyroku z dnia 4 września 2003 r. zaś, 
Sąd Najwyższy przyjął, że od strony podmiotowej do przypisania sędziemu po-
pełnienia przewinienia dyscyplinarnego wystarczający jest każdy rodzaj winy, 
także wina nieumyślna33. W wyroku z dnia 11 lutego 2003 r.34 Sąd Najwyższy 
stwierdził natomiast, że przy orzekaniu kary dyscyplinarnej decydują dyrek-
tywy z art. 53 k.k., w tym ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu, zaś 
w wyroku z dnia 13 kwietnia 2010 r., przyjął, że przewinienie dyscyplinarne 
musi zawierać w sobie treść materialną w postaci stopnia społecznej szkodli-
wości o stopniu większym niż znikomy35. W wyroku z dnia 20 lipca 2011 r. 
Sąd Najwyższy użył określenia „szkodliwość korporacyjna” w odniesieniu do 
szkodliwości społecznej rozumianej tak jak w prawie karnym, uzupełnionej 
elementami dotyczącymi środowiska zawodowego sędziego z uwzględnieniem 
ochrony autorytetu wymiaru sprawiedliwości, wizerunku sądów i sędziów36.

Stwierdzić zatem należy, że mimo braku podstawy ustawowej do odpo-
wiedniego stosowania przepisów kodeksu karnego w toku postępowań dys-
cyplinarnych stosuje się niektóre z tych przepisów poprzez zabieg wykorzy-
stujący instytucję analogia iuris. Jest to rozwiązanie znajdujące akceptację nie 
tylko w orzecznictwie, ale i w doktrynie37, przynajmniej wówczas, gdy analogia 
stosowana jest na korzyść obwinionego.

Podsumowując wcześniejsze rozważania stwierdzić należy, że postępowa-
nie dyscyplinarne nie jest postępowaniem karnym, chociaż jest doń zbliżone 
i podobnie jak postępowanie karne należy do grupy postępowań o charakterze 
represyjnym. W toku postępowania dyscyplinarnego należy odpowiednio sto-
sować nie tylko przepisy kodeksu postępowania karnego, ale także w drodze 
analogii rozwiązania z części ogólnej kodeksu karnego, co najmniej z rozdzia-
łów I, II i III, o ile nie powoduje to skutków niekorzystnych dla obwinionego, 
a więc gdy są one korzystne lub obojętne. Wydaje się, że celowe byłoby wpro-
wadzenie do ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych przepisu, podobne-
go do art. 112 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich38, stanowią-

33  SNO 51/03, OSN-SD 2003, z. II, poz. 54.
34  SNO 4/03, OSN-SD 2003, z. I, poz. 5.
35  SNO 9/10, OSN-SD 2010, poz. 25.
36  SNO 31/11, OSN-SD 2011, poz. 4.
37  P. Kardas, Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym, „Rejent”, numer spe-

cjalny 2010, s. 123–127; K. Dudka, op.cit., s. 199.
38  Dz.U. z 2009 r., nr 219, poz. 1708 ze zm.
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cego podstawę odpowiedniego stosowania w postępowaniu dyscyplinarnym 
części ogólnej kodeksu karnego, w tym także przepisów o karze łącznej, które 
zracjonalizowałyby wymiar kary dyscyplinarnej w przypadku przypisania ob-
winionemu kilku przewinień dyscyplinarnych. Podobne postulaty są już zresz-
tą zgłaszane w piśmiennictwie od kilku lat39. 

39  W. Kozielewicz, Stosowanie prawa karnego materialnego i procesowego w postę-
powaniu dyscyplinarnym w sprawach sędziów (zarys problematyki), [w:] W kręgu teorii 
i praktyki prawa karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, Lublin 
2005, s. 464; P. Kardas, Przewinienie dyscyplinarne o charakterze ciągłym, „Rejent”, numer 
specjalny 2010, s. 127.



Robert Rynkun Werner*

Tajemnica danych telekomunikacyjnych 
a prawo do obrony 

I. Tytułem wstępu

W demokratycznym państwie prawnym działania służb specjalnych, a w szcze-
gólności ich działania operacyjne, muszą być poddane ścisłej reglamentacji 
prawnej, a co za tym idzie, także ścisłej kontroli. Powodem tej reglamentacji, 
czy też kontroli, jest dążenie do maksymalnego ograniczenia, mogących powstać 
w trakcie wykonywania tych działań, bezprawnych naruszeń szeregu podstawo-
wych praw człowieka, takich jak, prawo do prywatności, prawo do swobody, jak 
i tajemnicy komunikowania się , czy też prawo do obrony. Nie kwestionując jed-
nak, co do zasady, konieczności zapewnienia ochrony interesów państwa przez 
podległe mu służby specjalne, do których w kontekście niniejszego opracowania 
zaliczam także Policję, nie można jednocześnie nie zauważyć, iż istniejące w tym 
zakresie regulacje prawne, tworzą całkowicie niespójny system prawa, stwarzają-
cy tym samym, realne możliwości wystąpienia nadużyć. Bez wątpienia przyczy-
nić się do tego mogą również, obowiązujące przepisy prawne, a dotyczące tzw. 
retencji danych telekomunikacyjnych, które nakładają na operatorów telekomu-
nikacyjnych gros obowiązków, nie znajdujących w demokratycznym państwie 
prawnym, żadnego racjonalnego uzasadnienia. Mało pomocna w tym zakresie 
jest również regulacja Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 roku 
w postaci Dyrektywy o retencji danych1, której celem miała być kontrola prze-
syłek, niejawna rejestracja obrazu i dźwięku, prowokacja, czy w końcu podsłuch 
telefoniczny, badanie bilingów, jak i poczty elektronicznej, to narzędzia prawne, 
jak i techniczne, za pomocą których organy państwa, w sposób swobodny zdo-
bywają gros informacji dotyczących życia prywatnego obywateli. 

*  Robert Rynkun Werner, adwokat, Warszawa, doktorant na Wydziale Prawa i Nauk 
Społecznych, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

1  Dyrektywa 2006/24/WE z dnia 15 marca 2006 r., w sprawie zatrzymywania genero-
wanych lub przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem ogólnie dostępnych usług 
łączności elektronicznej lub udostępnianiem publicznych sieci łączności oraz zmieniającą 
dyrektywę 2002/58/WE, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 105 z dnia 13.04.2006 r. 
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Do najczęściej stosowanych przez służby czynności operacyjnych, a jed-
nocześnie wzbudzających największe kontrowersje społeczne, bez wątpienia 
zaliczyć można stosowanie podsłuchu telefonicznego, zarówno w formie pro-
cesowej, jak i pozaprocesowej, oraz praktycznie nieograniczoną, możliwość 
pozyskiwania bilingów telefonicznych. 

Na tle powyższych uprawnień, a wskazanych z uwagi na ograniczone ramy 
opracowania tylko przykładowo, dochodzi w sposób wręcz oczywisty do kon-
fliktu norm prawnych natury konstytucyjnej. Ta swoista konfrontacja regulacji 
prawnych sprowadza się do odpowiedzi na podstawowe pytanie, o prawną 
dopuszczalność samej kontroli i utrwalania, a następnie procesowego wyko-
rzystania treści rozmów telefonicznych, w tym także korespondencji przesy-
łanej pocztą elektroniczną, jak i pozyskiwania wykazu połączeń – bilingów, 
w szczególności, w kontekście niniejszego opracowania, osób zobowiązanych 
do zachowania tajemnicy zawodowej, takich jak adwokat, dziennikarz, czy 
lekarz.

Problem dopuszczalności ingerencji służb specjalnych w tajemnicę zawo-
dową w szczególności adwokatów i dziennikarzy jest od dawna podnoszony 
w środkach masowego przekazu, jak i w wypowiedziach samorządu adwo-
kackiego. Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z listopada 2009 
roku2, zwrócono uwagę, iż „...szczególne zaniepokojenie środowiska adwokac-
kiego budzi nadużywanie przez służby specjalne środków kontroli operacyj-
nej, w tym podsłuchów [...]. Szczególne zaś zaniepokojenie budzi stosowanie 
podsłuchów wobec adwokatów, pełniących funkcję obrońców w sprawach 
karnych, [...] podczas których obie strony ustalały linię obrony w procesie 
karnym...” 

W ramach obowiązujących reguł prawnych, odnoszących się do tajem-
nicy zawodowej adwokata, która stanowi jednocześnie tajemnicę obrończą, 
możliwość podejmowania przez służby specjalne czynności operacyjnych, 
o których wspomniano powyżej, rodzi szereg wątpliwości co do ich legalno-
ści. W konflikcie pozostają bowiem normy zasadnicze dla demokratycznego 
państwa prawnego. Z jednej strony, prawo do wolności i ochrony tajemnicy 
komunikowania się (art. 49 Konstytucji), którego materialnoprawnym rozwi-
nięciem są m.in. zapisy ustawy Prawo telekomunikacyjne3, w której tajemnica 
komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych obejmuje dane dotyczące 
użytkownika, treść indywidualnych komunikatów, dane transmisyjne, dane 

2  Uchwała Prezydium NRA z 17 stycznia 2009 r., Nr 51/2009, „Palestra” 1–2/2010
3  Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz.U. 2004.171.1800 

z późn. zm.
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o lokalizacji, które oznaczają dane lokalizacyjne wykraczające poza dane nie-
zbędne do transmisji komunikatu lub wystawienia rachunku, dane o próbach 
uzyskania połączenia między zakończeniami sieci, w tym próbach nieuda-
nych połączeń (art. 159 ust. 1). Z drugiej zaś strony, prawna, tj. przewidziana 
ustawą, możliwość ingerencji organów państwa w podstawowe prawa czło-
wieka, w sytuacjach nadzwyczajnych, których celem jest zachowanie szero-
ko rozumianego bezpieczeństwa publicznego. W tym zakresie, trzymając się 
w dalszym ciągu regulacji prawa telekomunikacyjnego, można przykładowo 
wskazać ust. 2 pkt 4 art. 159, który zakazuje zapoznawania się, utrwalania, 
przechowywania, przekazywania lub inne wykorzystywania treści lub da-
nych objętych tajemnicą telekomunikacyjną przez osoby inne niż nadawca 
lub odbiorca komunikatu, chyba że będzie to konieczne z innych powodów 
przewidzianych ustawą lub przepisami odrębnymi. Z wyjątkiem przypadków 
określonych ustawą, ujawnianie lub przetwarzanie treści albo danych objętych 
tajemnicą telekomunikacyjną narusza obowiązek zachowania tajemnicy tele-
komunikacyjnej (ust. 3 art. 159). Bez wątpienia zakazem takim objęte powinny 
być wszelkie dane telekomunikacyjne, związane z wykonywanym zawodem, 
przez dziennikarza, lekarza, jak i w interesującym nas zakresie przez adwokata. 
W szczególności, jeżeli dotyczą realizacji prawa do obrony, na które składa się 
m.in. prawo do zachowania tajemnicy obrończej. 

Konstytucyjne prawo do obrony uznawane jest za fundament procesu kar-
nego jak i demokratycznego państwa prawnego. Art. 42. ust. 2 Konstytucji 
RP4, określa to prawo w dwojaki sposób. Po pierwsze, jako prawo w znaczeniu 
materialnym, czyli prawo oskarżonego (a także podejrzanego) do podejmowa-
nia faktycznych czynności obrony w postępowaniu karnym, w szczególności 
w postaci np. osobistego inicjowania działań natury dowodowej, czy też oso-
bistego uczestnictwa w czynnościach procesowych, przeprowadzanych przez 
organy wymiaru sprawiedliwości5. Po drugie zaś, obrony w znaczeniu formal-
nym, czyli jako prawa do skorzystanie z pomocy obrońcy z wyboru lub z urzę-
du, którą co do zasady, w postępowaniu karnym, pełnić może jedynie osoba 
uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury, czyli adwokat 
i aplikant adwokacki (art. 82 k.p.k.). W tym miejscu należy zwrócić uwagę, 

4  Konstytucja RP ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 78, poz. 483, art. 42 
ust. 2”. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony 
we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na 
zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu”. 

5  Patrz orzeczenie TK z dnia 17 luty 2004 r. , SK 39/02, OTK-A 2004 Nr 2, poz. 7, 
Wyrok SN z 4 lutego 2003 r., IV KK 379/02,
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iż uprawnienie aplikanta adwokackiego, do wykonywania funkcji obrońcy, 
spełnia przesłanki ustawowe, pod warunkiem posiadania stosowanego upo-
ważnienia adwokata,6 w oparciu o art. 77 ustawy Prawo o adwokaturze7. Na 
gruncie przepisów procedury karnej, konstytucyjną zasadę prawa do obrony 
realizuje art. 6 k.p.k., którego treść stanowi, iż oskarżonemu przysługuje prawo 
do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go 
pouczyć. Przedmiotowy zapis jest praktycznie tożsamy z konstytucyjną gwa-
rancją prawa do obrony, którą określa w tym zakresie wspomniany powyżej 
art. 42 ust. 2 Konstytucji. Na gruncie standardów europejskich, podobne ure-
gulowania, w zakresie podstawowych gwarancji procesowych oskarżonego, 
zawiera Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności8 , jak i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych9. 
W myśl tych regulacji prawo do obrony jest jednym ze standardów rzetelnego 
procesu sądowego, do których przestrzegania zobowiązane jest każde z państw 
sygnatariuszy konwencji. W kontekście niniejszej publikacji zasadnicze zna-
czenie mieć będzie prawo do obrony w znaczeniu formalnym, a więc prawo do 
swobodnego, niczym nie skrępowanego kontaktu klienta z adwokatem, a co 
się dalej z tym wiąże, również z prawem do swobodnego przepływu informacji 
na linii obrońca klient, ale również klient obrońca. Trudno wyobrazić sobie 
w demokratycznym państwie prawnym, kontakt adwokata z klientem, który 
pozbawiony byłby pełnej swobody i zarazem ochrony, przed ingerencją osób 
trzecich. Wynika to nie tylko z istoty tajemnicy adwokackiej, w tym konstytu-
cyjnej gwarancji prawa do obrony, ale również z konstytucyjnej ochrony pra-
wa do tajemnicy i wolności komunikacji. W myśl art. 49 Konstytucji RP „Za-
pewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie 
może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej 
określony.” Oznacza to, iż każdy obywatel ma prawo do wolności komunikowa-
nia się oraz zapewniona jest mu, co do zasady, ochrona tajemnicy informacji. 

Podobnie art. 8 ust. 1 EKPCz, który wskazuje, iż każdy ma prawo do posza-
nowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej 
korespondencji. Według ust. 2 tegoż artykułu, niedopuszczalna jest ingerencja 

6  Postanowienie SN z dnia 26 października 2011 roku, I KZP 12/11. 
7  Ustawa. 
8  Dz.U. 1993 r., Nr 61, poz. 284 ze zm., dokładnie chodzi o art. 6 ust. 3 lit. b, czyli pra-

wo do posiadania odpowiedniego czasu i możliwości do przygotowania obrony, jak i ust. 3 
lit. c, czyli prawo do bronienia się osobiście lub przez ustanowionego adwokata.

9  Dz.U. 1977 r., Nr 38, poz.167; dokładanie chodzi o art. 14 ust. 3, który zapewnia 
szereg gwarancji procesowych w tym prawo do obrony. 
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władzy publicznej w korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków prze-
widzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie 
w szczególności z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo pu-
bliczne, ochronę porządku i zapobiegania przestępstwom lub ochronę praw 
i wolności innych osób. Oznacza to, iż powyższe prawa, a więc prawo do pry-
watności, wolności komunikowania się i zachowania jej tajemnicy, nie mają 
charakteru bezwzględnego, i na mocy stosownych przepisów ustawy, o czym 
dalej, mogą być w znacznym stopniu ograniczane. Przy czym, ustawodawca 
dopuszczając możliwość ograniczenia praw i wolności konstytucyjnych, ma 
jednocześnie obowiązek przestrzegania odpowiednich reguł, w szczególności 
zachowania przy tym zasad proporcjonalności, zgodnie z ogólną dyspozycją 
art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ograniczenia te muszą być równocześnie wprowa-
dzane tylko w formie ustawy, dodatkowo ustawy, która w jasny sposób, spre-
cyzuje konkretne zapisy, dotyczące mi.in. kategorii spraw – przestępstw, osób, 
czy też celu ochrony, odnośnie których możliwa jest ingerencja państwa w pra-
wa i wolności obywatelskie (art. 51 § 5 w zw. z art. 93 ust. 2 zdanie 2 Konstytu-
cji RP). Równie ważne, jeżeli nie najważniejsze, jest także określenie sposobu 
kontroli nad tymi działaniami, ze strony niezależnych organów, ale przede 
wszystkim niezawisłego sądu. Szczególne zagrożenie ingerencją w prawa i wol-
ności jednostki dotyczyć może stosowania przez organy ochrony porządku 
i bezpieczeństwa publicznego tzw. kontroli operacyjnej, czyli pozaprocesowej, 
polegającej na uzyskiwaniu w sposób niejawny informacji i dowodów oraz 
ich utrwalaniu. W szczególności zaś, dotyczy to uzyskiwania wykazu połą-
czeń telefonicznych tzw. bilingów oraz podsłuchiwania i utrwalania rozmów 
telefonicznych, czy kontroli i utrwalania treści przekazu przesyłanego drogą 
elektroniczną. Na tej płaszczyźnie dochodzi w sposób zasadniczy do konflik-
tu pomiędzy prawem do prywatności i autonomii informacyjnej, a interesem 
(bezpieczeństwem) publicznym w demokratycznym państwie prawnym10. 
Konflikt ten, w omawianym zakresie, sprowadza się do braku respektowania 
przestrzegania tajemnicy zawodowej adwokatów poprzez pozyskiwanie przez 
stosowne służby, danych objętych zakazami dowodowymi, wprost, czy też nie-
jako przy okazji, przeprowadzania przez nie działań operacyjnych. Przy czym 
tajemnicę zawodową związaną z wykonywaniem zawodu lub funkcją stanowią 
wiadomości, które zostały uzyskane w związku z wykonywanym zawodem 
lub pełnioną funkcją11. Każda więc rozmowa adwokata z klientem o sprawie, 

10  Wyrok TK z 12.12.2005 r., sygn. akt K 32/04 – uzasadnienie.
11  J. Sobczak, Prawo Prasowe – komentarz, Warszawa 2008.
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w trakcie której może dochodzić w szczególności do ustalania linii obrony 
bądź podejmowanie innych ważkich decyzji przed procesowych, a równie 
istotnych z punktu widzenia prawa do obrony, powinna być zabezpieczona 
gwarancją pełnej poufności. A co za tym idzie, powinna być wyłączona od 
jakiejkolwiek ingerencji ze strony organów państwa. 

Czy zatem działania służb specjalnych posiadają cechę legalności, wkraczając 
w zagwarantowane konstytucyjnie oraz ustawowo, prawo obywatela do obrony, 
w szczególności, gdy źródłem pozyskanych informacji są działania operacyjne 
– niejawne, przeprowadzone wobec adwokata lub/i jego klienta? Aby spróbo-
wać odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie, w pierwszej kolejności należy 
określić, od którego momentu możemy mówić o realnym prawie do obrony. Czy 
jest to data formalnego postawienia zarzutów w postępowaniu przygotowaw-
czym, a więc etap postepowania in personam. Co wydaje się być oczywiste. Czy 
też, o prawie do obrony możemy mówić już od chwili podjęcia przez organy 
procesowe pierwszych czynności nakierowanych na ściganie danej osoby, jesz-
cze w fazie prowadzenia postępowania in rem. O ile w pierwszym przypadku 
sytuacja taka nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle w drugim, w kontekście wy-
konywania czynności operacyjnych, mogą się one pojawić. Praktyka organów 
ścigania jest taka, iż najpierw osobę podejrzewaną, co nie jest tożsame z osobą 
podejrzaną, przesłuchuje się w charakterze świadka. Jest to oczywiście celowe 
działanie, które nakierowane jest na uzyskanie szeregu informacji, które w sytu-
acji podejrzanego mogłyby być chronione prawem do obrony przejawiającym się 
w np. odmowie składania wyjaśnień. Każdy zaś, kto jako świadek składa zezna-
nia, mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym zobowiązany jest mówić 
prawdę. W przypadku, kiedy zeznania świadka są fałszywe, rodzi to po jego 
stronie, co do zasady, odpowiedzialność karną (art. 233 § 1 k.k.), oczywiście po 
wcześniejszym stosownym uprzedzeniu o takiej odpowiedzialności. Świadek ma 
jednak, co do zasady, ograniczone możliwości w zakresie korzystania z prawa do 
obrony w porównaniu z podejrzanym, a przejawiające się np. koniecznością mó-
wienia prawdy, czy też brakiem możliwości odmowy udzielenia odpowiedzi na 
pytania, jak i w ogóle odmowy zeznań, oczywiście poza przypadkami opisanymi 
w art. 182, 183 i 185 k.p.k. Podejrzany, w przeciwieństwie do świadka, może więc 
mówić nawet nieprawdę, jeżeli służy to jego linii obrony. Nie ponosi za to żadnej 
odpowiedzialności. Nie oznacza to jednak, iż świadek, który jest potencjalnym 
podejrzanym – sprawcą czynu zabronionego, nie może korzystać z prawa do 
obrony, już w tym stadium postępowania. Nie popełnia bowiem fałszywych ze-
znań, kto umyślnie składa nieprawdziwe zeznania dotyczące okoliczności mają-
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cych znaczenie dla realizacji jego prawa do obrony12. Nie ma przy tym znaczenia, 
uprzedzenie przesłuchiwanej osoby, w trybie art. 183 § 1 k.p.k., o prawie do 
odmowy udzielania odpowiedzi na zadawane pytania. Tym samym wydaje się 
być oczywistym, iż faktyczna realizacja prawa do obrony, może nastąpić już od 
momentu popełnienia czynu zabronionego. W konsekwencji prowadzi to do sy-
tuacji, w której nawiązanie kontaktu z obrońcą, powoduje, iż wszelkie ustalenia 
związane z daną sprawą, pomiędzy adwokatem, a klientem, powinny korzystać 
z ochrony, m.in. konstytucyjnej gwarancji prawa do obrony, jak i zakazem do-
wodowym, o którym mowa w art. 178 k.p.k. Wzmocnieniem przedmiotowego 
prawa, chociaż lepiej można byłoby powiedzieć jego uzupełnieniem, bądź też 
realizacją13, jest obowiązek leżący po stronie obrońcy, zachowania w tajemnicy 
wszystkiego, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej 
(art.6 Prawa o adw.)14. Nie bez znaczenia dla samego obrońcy jak i jego klien-
ta, w kwestii dochowania tajemnicy adwokackiej, a więc zawodowej, pozostaje 
również regulacja § 19 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu15 
.Na gruncie procedury karnej gwarancją zachowania w tajemnicy okoliczności 
związanych z prowadzeniem danej sprawy, zapewniają dodatkowo oprócz wspo-
mnianego już art. 178 k.p.k., tkzw. zakazy dowodowe, o których mowa m.in. 
w art.171 i 180 k.p.k.. O ile art. 178 k.p.k. wyraża bezwzględny zakaz przesłuchi-

12  Uchwała SN z 26.04.2007 r., I KZP 4/07, OSNKW 2007, nr 6, poz. 45, z dnia 
20.09.2007 r., I KZP 26/07, OSNKW 2007, nr 10, poz. 71, w tym szerokie piśmiennictwo 
zaprezentowane w uzasadnieniach do przedmiotowych uchwał.

13  P. Kardas, „Ochrona tajemnicy obrończej. Kilka uwag o dopuszczalności kontroli 
i utrwalania treści rozmów oraz przekazów informacji realizowanych przy użyciu środków 
technicznych pomiędzy obrońcą a mandantem”, „Polska Akademia Umiejętności Czasopi-
smo prawa karnego i nauk penalnych”, Rok XV: 2011, z. 4, s. 8. 

14  Ustawa dnia 26.5.1982 r. Prawo o adwokaturze (tj. Dz.U. z 2009 r., Nr 146, poz. 1188 
ze zm.). W myśl natomiast art. 6 ust. 3 tegoż prawa adwokata nie można zwolnić od obo-
wiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając 
pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.

15  Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki), Uchwałą NRA 
nr 52/2011 z dnia 19.11.2011 r. – tekst jednolity. Najistotniejszym zapisem przedmioto-
wego paragrafu jest pkt 3. Tajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i do-
kumenty dotyczące sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, 
w którym się znajdują. Pkt 5. Adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem 
lub innymi środkami elektronicznego utrwalania danych zobowiązany jest stosować opro-
gramowanie i inne środki zabezpieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem. 
6. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych 
i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia 
klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków. 
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wania jako świadka obrońcy lub adwokata działającego w imieniu zatrzymanego, 
co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc 
sprawę, o tyle dyspozycja art. 180 § 2 k.p.k. może nasuwać pewne wątpliwości. 
Jak wynika bowiem z brzmienia tego zapisu osoba obowiązana do zachowania 
tajemnicy adwokackiej może być przesłuchiwana co do faktów objętych tą ta-
jemnicą tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 
a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. Jak widać, 
zakaz określony w tej regulacji jest zakazem względnym. Wzmocnieniem pozy-
cji adwokata w tej materii, jest jednak zapis art. 6 Prawa o adw., który wyłącza 
w sposób bezwzględny możliwość jego przesłuchania w tym zakresie. Na po-
dobnym stanowisku stoi również samorząd adwokacki, który stosowną uchwa-
łą Naczelnej Rady Adwokackiej16, uznał, iż tajemnica adwokacka ma charakter 
bezwzględnie obowiązujący, i ani sąd ani prokurator, nie są władni zwolnić ad-
wokata od obowiązku zachowania tej tajemnicy. Do zakazu dowodowego odnosi 
się również m.in. regulacja art. 225 § 3 k.p.k., dotycząca wykonywania zadań 
obrońcy, która zakazuje wydania na żądanie oraz w trakcie przeszukania, pism 
i dokumentów związanych z wykonywaniem funkcji obrońcy, a więc zarówno 
przez adwokata jak i aplikanta adwokackiego, który złoży w tej kwestii stosowne 
oświadczenie. 

 
II. Podsłuch procesowy

Podsłuchem jest uzyskiwanie, a w konsekwencji także i utrwalanie w spo-
sób niejawny, treści rozmów telefonicznych jak i innych informacji przeka-
zywanych za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w szczególności dotyczy 
to korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. Podstawą prawną do 
zastosowania podsłuchu procesowego jest rozdział 26 k.p.k., znowelizowany 
ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku (dalej ustawa lutowa)17, dotyczący kontroli 
i utrwalania rozmów. Zgodnie z art. 237 § 1 k.p.k., zastosowanie przez sąd, 
na wniosek prokuratora, podsłuchu procesowego, dopuszczalne jest jedynie 
w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub 
zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. Katalog przestępstw, dla wy-
krycia których dopuszcza się zastosowanie podsłuchu procesowego określa 
§ 3 art. 237 k.p.k. Do zbioru tego należą najpoważniejsze przestępstwa opisane 

16  Uchwałą NRA z dnia 12.12.1993 r., „Palestra” 1994, Nr 1–2, s. 143. Zobacz także 
Z. Krzemiński, Prawo o adwokaturze Komentarz, Warszawa 1998.

17  Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r., Dz.U. 2011.53.273 z dnia 10.03.2011r., o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.
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w kodeksie karnym, jak i w innych ustawach18. W wypadkach nie cierpiących 
zwłoki kontrolę i utrwalenie treści rozmów telefonicznych może zarządzić 
prokurator (§ 2 art. 237 k.p.k.). Jednak zobowiązany jest on, w terminie 3 dni 
od wydania postanowienia w tym zakresie, zwrócić się do sądu z wnioskiem 
o zatwierdzenie swojego postanowienia. Sąd w terminie 5 dni, na posiedzeniu 
bez udziału stron, wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku prokura-
tora. W wypadku niezatwierdzenia postanowienia prokuratora, sąd w posta-
nowieniu wydanym w przedmiocie wniosku, zarządza zniszczenie wszyst-
kich utrwalonych zapisów. Jednak prokurator może zaskarżyć przedmiotowe 
postanowienie, co wstrzymuje jego wykonanie. Tym samym nie wyklucza to 
prowadzenia kontroli, bez zgody sądu, w dalszym ciągu. Z uwagi na niejaw-
ność tej czynności, osoba najbardziej zainteresowana, czyli podsłuchiwany nie 
może uczestniczyć w posiedzeniu, a tym samym nie może złożyć podobnego 
zażalenia na pierwszym etapie postępowania. W myśl bowiem art. 239 § 1 
k.p.k., w nowym brzmieniu, ogłoszenie postanowienia o kontroli i utrwala-
niu rozmów telefonicznych osobie, której ono dotyczy, może być odroczone 
na czas niezbędny ze względu na dobro sprawy. Przy czym, w postępowaniu 
przygotowawczym ogłoszenie to może być odroczone, nie później niż do czasu 
zakończenia tego postępowania (§ 2 art. 239 k.p.k.). Dopiero po zakończeniu 
tego etapu postępowania, osoba podsłuchiwana może złożyć stosowne zaża-
lenie, domagając się zbadania zasadności oraz legalności kontroli i utrwalania 
rozmów telefonicznych, jak i innych przekazów informacji w szczególności, 
korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną (art. 241 w zw. 240 k.p.k.). 
Kontrola i utrwalanie rozmów telefonicznych, ale również na mocy art. 241 
k.p.k., innych rozmów lub przekazów informacji, w tym korespondencji prze-
syłanej pocztą elektroniczną, mogą być wprowadzone najwyżej na okres trzech 
miesięcy, z możliwością przedłużenia, w szczególnie uzasadnionym wypadku, 
na okres najwyżej dalszych trzech miesięcy (art. 238 § 1 k.p.k.). Przy czym, 
należy zauważyć, iż bez zaistnienia „szczególnie uzasadnionego wypadku”, 
o którym mowa w art. 238 § 1 k.p.k., a który każdorazowo należy wykazać, 
przedłużenie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych na okres „najwyżej 
dalszych 3 miesięcy” jest niedopuszczalny19. Kontrola powinna być zakończo-
na niezwłocznie po ustaniu przyczyn wymienionych w art. 237 § 1–3 k.p.k., 
najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona (art. 238 
§ 2 k.p.k.). Uzasadnione wątpliwości natury konstytucyjnej, a wiec prawnej 

18  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz.U. 2005. 
179.1485 z póżn. zm. 

19  Postanowienie SN z 19 stycznia 2011 r., WZ 53/10, OSNKW nr 3/2011.
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dopuszczalności ingerencji w tajemnicę komunikacji pomiędzy adwokatem, 
a klientem, a która zawiera jednocześnie tajemnicę zawodową, budzi regulacja 
§ 4 art. 237 k.p.k. W myśl bowiem tej regulacji, kontrola i utrwalanie treści 
rozmów telefonicznych są dopuszczalne w stosunku do osoby podejrzanej, 
oskarżonego oraz w stosunku do pokrzywdzonego lub   i n n e j   o s o b y,  
z którą może się kontaktować oskarżony, albo która może mieć związek ze 
sprawcą lub grożącym przestępstwem. Bezspornym jest, że takim zapisem 
ustawa tworzy otwarty katalog osób wobec których może być stosowany pod-
słuch, a więc kontrola i zapis treści rozmów telefonicznych. Jak z tego wynika, 
również wobec adwokata, udzielającego porady prawnej lub prowadzącego już 
obronę klienta. Brak jest bowiem w ustawie wyłączenia obrońcy, jako podmio-
tu, wobec którego istniał by formalny zakaz stosowania podsłuchu proceso-
wego. Zasadne jest więc pytanie, mimo wszystko, o dopuszczalność zastoso-
wania, a w konsekwencji procesowego wykorzystania, zapisów takiej kontroli, 
mającej na celu niejawne utrwalenie czynności zawodowych adwokata, posłu-
gującego się w kontaktach z klientem telefonem lub komputerem. Szczególnie 
jest to istotne, wobec istniejących w procedurze karnej, ale i ustawie Prawo 
o adwokaturze, zakazów dowodowych, i braku jakiegokolwiek odniesienia się 
do tej materii w przepisach rozdziału 26 k.p.k. Wydaje się, iż próba udzielenia 
odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, niekoniecznie będzie prosta. Celem 
nadrzędnym w tym przypadku, jak i w przypadku czynności operacyjnych nie-
procesowych jest bowiem zebranie materiału, który będzie mógł stanowić peł-
nowartościowy materiał dowodowy w postępowaniu karnym. A tym samym, 
uzyskanie takiego materiału, który będzie mógł być wykorzystany w procesie, 
w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego 
jest możliwe zarządzenie takiej kontroli (art. 237 § 8 k.p.k.). Przy czym, od-
nośnie podsłuchu procesowego, wykorzystanie takiego materiału w postępo-
waniu karnym, możliwe będzie w oparciu o dyspozycję art. 393 § 1 k.p.k. Co 
jednak zrobić w sytuacji, w której uzyskany materiał dotyczy adwokata, udzie-
lającego porady lub pełniącego rolę obrońcy. Wydaje się iż w takim przypadku, 
należy jednoznacznie stanąć na stanowisku, iż wówczas zastosowanie mieć 
będą zakazy dowodowe, o których mowa była powyżej, a tym samym, wy-
stąpi negatywna przesłanka procesowa, wykorzystania w jakikolwiek sposób, 
tak pozyskanego materiału dowodowego w procesie. W tym miejscu powstaje 
jednak kolejna wątpliwość, co należy zrobić z tak zabezpieczonym materiałem. 
W obowiązujących regulacjach rozdziału 26 k.p.k., w kontekście prawa do 
obrony, jak i zachowania tajemnicy obrończej, dość swobodnie traktuje się 
konieczność zniszczenia utrwalonych materiałów, które nie mają znaczenia dla 
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postepowania karnego, a które zawierają informacje będące w zakresie tajem-
nicy zawodowej adwokata. Dość powiedzieć, iż regulacje te w ogóle nie roz-
różniają takiej tajemnicy i cechują się zbyt dużą dozą uznaniowości. W myśl 
tych regulacji, prokurator, po zakończeniu kontroli, wnosi o zarządzenie znisz-
czenia wszystkich utrwalonych zapisów, jeżeli w całości nie mają one znacze-
nia dla postępowania karnego. Sąd orzeka o tym niezwłocznie. Po zakończeniu 
postepowania przygotowawczego prokurator wnosi o zarządzenie zniszczenia 
utrwalonych zapisów w części, w jakiej nie mają znaczenia dla postępowania 
karnego, w którym zarządzono kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych, 
oraz nie stanowią dowodu, o którym mowa w art. 237 a k.p.k. Sąd w przed-
miocie wniosku orzeka na posiedzeniu, w którym mogą wziąć udział strony 
(art. 328 § 4 k.p.k.). Z wnioskiem o zarządzenie zniszczenia utrwalonych za-
pisów, nie wcześniej niż po zakończeniu postępowania przygotowawczego, 
może wystąpić także osoba wymieniona w art. 237 § 4 k.p.k. (inna osoba). Sąd 
orzeka w przedmiocie wniosku na posiedzeniu, w którym udział mogą wziąć 
strony oraz wnioskodawca (art. 238 § 5 k.p.k.). 

Kolejnym ważnym zagadnieniem, z punktu widzenia gwarancji prawa do 
obrony, jest również możliwość wykorzystania utrwalonego podczas kontroli 
materiału dowodowego, stanowiącego dowód popełnienia przestępstwa wy-
mienionego w art. 237 § 3 k.p.k., którego dopuściła się osoba, wobec której 
kontrola była stosowana, ale innego niż objęte zarządzeniem kontroli, albo 
popełnionego przez inną osobę. W takim bowiem przypadku prokurator, 
w czasie trwania kontroli albo nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia 
jej zakończenia może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
jego wykorzystanie w postępowaniu karnym. Sąd wydaje postanowienie 
w przedmiocie wniosku w terminie 14 dni na posiedzeniu bez udziału stron 
(art. 237a k.p.k.). Z powyższych regulacji wynika, iż ustawa dopuszcza tak 
zwaną zgodę następczą sądu, na wykorzystywanie dowodów pochodzących 
z kontroli procesowej, ale które wykraczały poza zakres postanowienia sądu, 
pierwotnie zarządzającego taką kontrolę. 

Konkludując powyższe uwagi w zakresie kontroli procesowej, zgodzić się 
należy z poglądem, iż pomimo faktu, że przepisy rozdziału 26 k.p.k. nie za-
wierają wprost zakazu stosowania podsłuchu procesowego wobec obrońcy, 
a tym samym nie chronią tajemnicy adwokackiej, to jednak z uwagi na treść 
przepisów: art. 178 k.p.k., art. 225 § 3 k.p.k., art. 73 § 1 k.p.k., oraz art. 6 usta-
wy – Prawo o adwokaturze, proces karny zawiera skuteczne gwarancje prawa 
do obrony, także w zakresie niedopuszczalności podsłuchu procesowego. Kon-
trola zaś treści rozmów podejrzanego z obrońcą, poza przypadkami opisanymi 
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w art. 73 § 2 i 3 k.p.k. – a więc ewentualnego zastrzeżenia przez prokuratora, 
w terminie do 14 dni, obecności prokuratora bądź osoby przez niego wska-
zanej, podczas porozumiewania się obrońcy z klientem, jest niedopuszczalna 
i nielegalna20. Jednocześnie, na marginesie niniejszych rozważań, de lege feren-
da, należałoby wskazać, iż uprawnienia prokuratora, o którym mowa w art. 73 
§ 2 i 3 k.p.k., w sposób zasadniczy ingerują, a tym samym ograniczają prawo 
do obrony i powinny ulec wykreśleniu z polskiej procedury karnej21. 

III. Podsłuch pozaprocesowy

Podstawy prowadzenia czynności operacyjnych określają przepisy stosownych 
ustaw regulujących materialnoprawne podstawy funkcjonowanie poszczegól-
nych służb specjalnych. Działania operacyjne w Polsce mogą prowadzić na-
stępujące służby:

 – Policja – na podstawie art. 19 ustawy22;
 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – na podstawie art. 27 ustawy23;
 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego – na podstawie art. 31 ustawy24;
 – Centralne Biuro Antykorupcyjne – na podstawie art. 17 ustawy25;
 – Straż Graniczna – na podstawie art. 9e ustawy26;
 – Wywiad Skarbowy – na podstawie art. 36c ustawy27;
 – Żandarmeria Wojskowa – na podstawie art. 31 ustawy28;

20  P. Kardas, op.cyt., s. 21 oraz z przywołanym tamże uzasadnieniem postanowienia 
SN z 26 X 2011 r., I KZP 12/11, w którym SN stwierdził, że „obrońca jest też oczywiście 
poza kręgiem osób, wobec których dopuszcza się kontrolę i utrwalanie rozmów (art. 237 
§ 4 k.p.k.)”.

21  Odmiennie w tym zakresie wypowiedział się TK w wyroku z 17 lutego 2004 r., SK 
39/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 7.

22  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r., o policji, Dz.U. 2011.287.1687, tekst jednolity.
23  Ustawa z dnia 24 maja 2002 r., o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dz.U. 

Nr 74, poz. 676 z późn. zm. 
24  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r., o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego, Dz.U. 2006.104.709, z późn. zm.
25  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r., o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. 

2006.104.708, z późn. zm.
26  Ustawa z dnia 12 października 1990 r., o Straży Granicznej, Dz.U. 2005.234.1997, 

z późn. zm.
27  Ustawa z dnia 28 września 1991 r., o kontroli skarbowej, Dz.U. 2004.8.65., z późn. zm. 
28  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r., o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych, Dz.U. 2001.123.1353., z późn. zm. 
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 – Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Wywiadu Wojskowego – na pod-
stawie art. 31 ustawy29. 

Z punktu widzenia niniejszego opracowania, w sposób szczegółowy oma-
wiane są działania operacyjno-rozpoznawcze Policji, jako organu, który naj-
częściej korzysta ze swoich uprawnień w tym zakresie. Jednocześnie należy 
wskazać, iż po nowelizacji lutowej w zasadniczy sposób ujednolicono zasady 
przeprowadzanie tych czynności oraz sądowej kontroli nad ich zasadnością 
i przebiegiem, w stosunku do wszystkich służb specjalnych. 

Kontrolę operacyjną w interesującym nas zakresie, a więc w formie niejaw-
nego kontrolowania treści korespondencji, uzyskiwanie w sposób niejawny 
informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, w szczególności treści rozmów te-
lefonicznych lub innych informacji przekazywanych za pomocą sieci teleko-
munikacyjnych, zarządza w drodze postanowienia sąd okręgowy, na pisemny 
wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 
Prokuratora Generalnego. Kontrola operacyjna może być zarządzona także 
przez sąd okręgowy, na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Poli-
cji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwe-
go ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. Warunkiem 
zasadności przedmiotowego wniosku, a co za tym idzie jego ewentualnego 
uwzględnienia przez sąd, musi być respektowanie przez organ występujący, 
zasady subsydiarności, określonej w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji. Tym sa-
mym, wniosek taki będzie zasadny, gdy inne środki na drodze do wykrycia 
przestępstwa okazały się niewystarczające, a więc bezskuteczne albo nieprzy-
datne. Przedmiotowy wniosek należy przedstawić sądowi wraz z materiałami 
uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. Wniosek taki 
dla swej legalności musi więc określać podmiot i przedmiot kontroli, przestęp-
stwo w związku z popełnieniem bądź obawą popełnienia dla którego kontro-
lę zarządzono, oraz sposób jej przeprowadzenia. Dotyczyć to może kontroli 
jakiegokolwiek nośnika informacji, w tym połączeń telefonicznych, zapisów 
poczty elektronicznej, czy też wykazu bilingów. Określenie elementarnych 
składników postanowienia wynika wprost z dyspozycji art. 94 § 1 k.p.k., któ-
ry w pkt 3 określa, iż postanowienie powinno zawierać również wskazanie 
sprawy oraz kwestii, której postanowienie dotyczy. W przypadkach niecier-
piących zwłoki, a jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub zatar-
cie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji lub 
komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody 

29  Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r., o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego, Dz.U. 2006.104.709 z późn. zm.
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właściwego prokuratora (Generalnego lub okręgowego), kontrole operacyj-
ną, zwracając się jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego 
z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. Sąd okręgowy w terminie 
5 dni od dnia zarządzenia kontroli operacyjnej (podsłuch) wydaje ewentualną 
zgodę (następczą) albo odmawia jej udzielenia (ust. 3 art. 19 ustawy o Policji). 
Na postanowienie sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej organowi Policji, 
który złożył wniosek o wydanie postanowienia w tym zakresie, przysługuje za-
żalenie. Osoba podsłuchiwana, wobec tajności przeprowadzanych czynności, 
nie ma takiego uprawnienia. Tym samym na tym etapie postępowania, a w za-
sadzie czynności przedprocesowych, jej interes nie jest w jakikolwiek sposób 
reprezentowany. W przypadku nieudzielenia zgody w powyższym terminie, 
organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje protoko-
larnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej sto-
sowania. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy 
(art. 19 ust. 8 ustawy o Policji). W przypadkach, w których jest to uzasadnione 
koniecznością, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego 
Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji, po uzyskaniu pisemnej zgody 
właściwego prokuratora okręgowego, może przedłużyć, jednorazowo, sto-
sowania kontroli operacyjnej na okres nie dłuższy niż kolejne trzy miesiące. 
Łącznie, wskazany okres podstawowy, w którym zarządzenia przeprowadzenia 
kontroli operacyjnej w postaci podsłuchu może mieć miejsce, wynosić może 
6 miesięcy. Nie oznacza to jednak, iż jest to okres maksymalny, na jaki możli-
we będzie zastosowanie podsłuchu pozaprocesowego. W ust. 9 art. 19 ustawy 
o Policji przewidziano bowiem szczególny tryb przedłużenia przedmiotowej 
kontroli, na dalszy czas oznaczony, w przypadkach, gdy podczas dotychczaso-
wej kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności, istotne dla zapobieże-
nia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów 
przestępstwa. Jak wynika z powyższego zapisu, brak jest w nim określenia 
maksymalnego czasu, na jaki zastosowanie podsłuchu byłoby możliwe. Nie 
wskazanie ograniczenia czasowego, nie służy zapewnieniu przestrzegania, 
przez stosowne służby, praw i wolności obywatelskich i może prowadzić do 
nadużyć, w szczególności w sytuacjach dość „pobieżnego” rozpatrywania przez 
sądy okręgowe przedkładanych przez służby wniosków. Ponadto, pomimo, iż 
ustawa zobowiązuje służby specjalne do przedkładania sądowi materiałów 
zgromadzonych w toku zarządzanych kontroli operacyjnych, trudno będzie 
sędziemu ocenić, czy przedłożony materiał jest zupełny, a nie poddany przez 
wnioskodawcę (służby), wstępnej wybiórczej selekcji. O ile w toku rozpozna-
wania wniosku o zastosowanie podsłuchu, czy innej formy przeprowadzanie 
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czynności operacyjnych, sąd bada raczej spełnienie tylko warunków formal-
nych wniosku, to przy rozpoznawaniu wniosku o przedłużenie, powinien już 
rozważać również jego celowość w oparciu o zebrany i zabezpieczony materiał 
dowodowy. Wątpliwości natury konstytucyjnej budzi ponadto brak w ustawie 
o Policji, jak i w innych regulacjach organizacyjnych każdej ze służb, wskaza-
nia określonego kręgu osób, wobec których nie byłoby możliwe zastosowanie 
podsłuchu operacyjnego. Tym samym do kręgu podmiotów mogących być 
w zainteresowaniu służb specjalnych, stosując posiłkowo art. 237 § 4 k.p.k., 
może należeć każdy, w tym i adwokat. A co za tym idzie, wobec braku zapisu 
gwarancji procesowych, tak w ustawie o Policji, jak i pozostałych regulacjach 
dotyczących pozostałych służb, np. w postaci zakazów dowodowych, podob-
nych, czy też tożsamych z tymi w kpk, podmiotem wobec którego można pro-
wadzić czynności operacyjnej w postaci podsłuchu pozaprocesowego, może 
stać się również adwokat wykonujący obronę klienta. Trudno nie ulec wraże-
niu, iż w przedmiotowej sytuacji może dojść do naruszenia praw i wolności 
obywatelskich, w tym przede wszystkim, prawa do obrony, czego ustawodawca 
zdaje się nie zauważać.

Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli opera-
cyjnej dopuszczalne jest wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o prze-
stępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego dopuszczalne jest 
stosowanie takiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. Znamienna 
w tej materii jest uchwała SN30, na tle art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o CBA, w której 
za dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego lub mające zna-
czenie dla toczącego się postępowania karnego, a uzyskane w wyniku kontroli 
operacyjnej zarządzonej postanowieniem sądu, uznano jedynie dowody do-
tyczące przestępstw, wskazanych w postanowieniu o zastosowanie kontroli 
operacyjnej lub w postanowieniu o udzieleniu tzw. zgody następczej, w tym 
wydanej także w toku kontroli operacyjnej, a popełnionych przez osobę, któ-
rej dotyczyła zgoda pierwotna i osobę, co do której wydano zgodę następczą. 
Dowody zebrane w toku kontroli operacyjnej, a zarządzonej przez sąd, wobec 
konkretnej osoby podejrzewanej o popełnienie przestępstw należących do ka-
talogu określonego w ustawach kompetencyjnych, należą zawsze do zasobu 
legalnego, a tym samym mogą być wykorzystywane procesowo31. 

30  Uchwała SN z 23 marca 2011 r., I KZP 32/10, OSNKW nr 3/2011, podobnie Posta-
nowienie SN z 25 marca 2010 r., I KZP 2/10, Postanowienie SN z 26 kwietnia 2007 r., I KZP 
6/07, D. Drajewicz: zgoda następcza sądu na stosowanie kontroli operacyjnej, „Państwo 
i Prawo” 2009, Nr 1.

31  Wyrok TK z 12 grudnia 2005 r., K 32/04.
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Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnie-
nia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można 
zarządzić kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była 
stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli ope-
racyjnej albo popełnionego przez inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie 
w postępowaniu karnym orzeka postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę 
operacyjną albo wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust 3 art. 19 usta-
wy o Policji, na wniosek prokuratora. Wniosek taki prokurator kieruje do sądu 
nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzo-
nych podczas stosowania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez organ 
Policji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia 
zakończenia tej kontroli. Sąd wydaje postanowienie w powyższym zakresie 
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez prokuratora. Zgromadzone 
podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające dowodów 
pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających 
znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, 
protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Przy czym faktycznego zniszcze-
nia dokonuje organ Policji, który ma jedynie obowiązek zawiadomienia o tej 
czynności właściwego prokuratora okręgowego. Wydaje się de lege ferenda, iż 
w celu pełnego zapewnienia gwarancji procesowych, kontrola nad faktycznym 
zniszczeniem materiałów operacyjnych powinna odbywać się w obecności 
prokuratora i to obligatoryjnie. Osobie, wobec której zastosowano kontrolę 
operacyjną, nie udostępnia się materiałów zgromadzonych podczas trwania 
tej kontroli, a uregulowanie to nie narusza uprawnień wynikających z art. 321 
k.p.k., w zakresie dotyczącym zaznajomienia podejrzanego z materiałami po-
stepowania. Jednocześnie ustawa o Policji zobowiązuje podmioty wykonujące 
działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, do 
zapewnienia Policji, na własny koszt, warunków technicznych i organizacyj-
nych umożliwiających prowadzenie kontroli operacyjnej. Prowadzi to więc do 
sytuacji, w której zarówno Policja jak i pozostałe służby, mogą występować do 
operatorów telekomunikacyjnych z nieograniczoną ilością wniosków o zabez-
pieczanie danych telekomunikacyjnych, nie bacząc przy tym, na jakiekolwiek 
ograniczenia z tym związane, w tym również finansowe. 

IV. Bilingi, czyli wykaz połączeń telefonicznych

Pojęcie bilingu, nie mając wprawdzie materialnoprawnej definicji w żadnej 
z obowiązujących regulacji prawnych, potocznie rozumiane jest jako wykaz 
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połączeń telefonicznych danego abonenta32, otrzymany zazwyczaj w formie 
komputerowego wydruku. Z kolei pojęcia połączenia i połączenia telefonicz-
nego, znajdują się w zapisach ustawy Prawo telekomunikacyjne. Przez połą-
czenie ustawa prawo telekomunikacyjne rozumie fizyczne lub logiczne połą-
czenie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych pozwalające na przesłanie 
przekazów telekomunikacyjnych (art. 2 pkt 24). Połączenie telefoniczne zaś, 
to połączenie ustanowione za pomocą publicznie dostępnej usługi telefonicz-
nej, pozwalającej na dwukierunkową łączność w czasie rzeczywistym (art. 2 
pkt 26). Do ważniejszych z punktu widzenia niniejszej publikacji definicji za-
liczyć można również pojęcie przekazu telekomunikacyjnego, którym wedle 
ustawy są treści rozmów telefonicznych i innych informacji przekazywanych 
za pomocą sieci telekomunikacyjnych (art. 2 pkt 27a). O ile samo otrzymanie 
wydruku wykazu połączeń (biling), biorąc pod uwagę prawo jego otrzymania 
przez każdego abonenta, a więc podmiotu będącego stroną umowy o świad-
czenie usług telekomunikacyjnych, wraz z fakturą za dany okres rozliczeniowy 
(art. 80 ust. 1 prawa telekomunikacyjnego), nie ma w sobie nic nadzwyczajne-
go, o tyle istniejące uregulowania prawne, dające takie uprawnienia dodatkowo 
innym podmiotom, w tym służbom, są na tyle kontrowersyjne, iż wymagają 
szczególnego omówienia.

Ustawa Prawo telekomunikacyjne, w art. 180a-180d, nakłada na operato-
rów publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz dostawców publicznie do-
stępnych usług telekomunikacyjnych, na ich koszt, obowiązek zatrzymywania 
i przechowywania danych niezbędnych do ustalenia zakończenia sieci, teleko-
munikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego, który inicju-
je połączenie oraz do którego połączenie jest kierowane. Jednocześnie obowią-
zek ten dotyczy określenia daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania, 
rodzaju tego połączenia, a także lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia 
końcowego (art. 180c ust.1 prawa telekomunikacyjnego). W obowiązującym 
stanie prawnym obowiązek ten trwa przez okres 24 miesięcy, licząc od dnia 
połączenia lub nieudanej próby tego połączenia. Po upływie tego okresu ope-
rator oraz dostawca zobowiązany jest zniszczyć dane (art. 180a ust. 1 pkt 1), 
chyba że zostały one zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami. W tym 
miejscu należy wskazać, iż okres 24 miesięcy na zatrzymywanie danych, który 
przewiduje obowiązująca ustawa prawo telekomunikacyjne, jest najdłuższym 
okresem, na jaki możliwe jest zatrzymywanie danych w całej Unii Europejskiej, 
według zaleceń art. 6 Dyrektywy Retencyjnej z 2006 roku, przy czym okres 

32  A. Staszak, Prawne podstawy dopuszczalności żądania bilingów, „Przegląd Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego” 2011, nr 4.
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minimalny według tejże to 6 miesięcy, od daty połączenia. Nie sposób nie 
zauważyć, iż utrzymywanie w Polsce, najdłuższego z zalecanych terminów na 
zatrzymywanie danych telekomunikacyjnych (ich przechowywanie), nie znaj-
duje żadnego merytorycznego uzasadnienia. W chwili obecnej trwają prace 
nad nowelizacją prawa telekomunikacyjnego m.in. w zakresie ograniczenia 
powyższego okresu do 12 miesięcy33. Na problem retencji danych w naszym 
systemie prawa, zwróciła uwagę Naczelna Rada Adwokacka, organizując 
w maju 2011 roku konferencję pt. „Retencja danych: troska o bezpieczeństwo 
czy inwigilacja obywateli”, która poprzedzona była ogłoszeniem Raportu Ko-
misji Praw Człowieka przy NRA o Retencji Danych34. Autorzy Raportu wska-
zują, iż Polak, według danych Komisji Europejskiej, jest obywatelem najbar-
dziej inwigilowanym w całej Unii Europejskiej, a znaczna część obowiązu- 
jącego prawa w tym zakresie jest niezgodna z EKPCz, czy też z Konstytucją RP. 
Zakres ingerencji służb w prawa i wolności obywatelskie jest nieuzasadniony 
i nieproporcjonalny, jak na warunki demokratycznego państwa prawa. Do obo-
wiązków operatorów należy również udostępnianie powyższych danych 
uprawnionym podmiotom, Służbie Celnej, sądowi i prokuratorowi, na zasa-
dach i w trybie określonym w odrębnych przepisach (ust. 1 pkt 2 art. 180a). 
Taką odrębną regulacją jest np. art. 20 c ustawy o Policji, który upoważnia 
Policję do otrzymania danych telekomunikacyjnych, jeżeli jest to konieczne 
w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw. Warto zwrócić uwagę, że 
ustawa o Policji, praktycznie umożliwia podjęcie wszelkich działań prewen-
cyjnych, bowiem literalne brzmienia zapisu „w celu zapobiegania”, nie oznacza 
nic innego jak prewencję, a więc przyzwolenie na swoistą dowolność działania 
w tym zakresie. Ponadto nie wprowadzono ustawowego zapisu dotyczącego 
specjalnego obligatoryjnego wymogu, leżącego po stronie funkcjonariuszy Po-
licji, do posiadania każdorazowo, stosownych uprawnień do otrzymania da-
nych telekomunikacyjnych. Z brzmienia przepisów wynika, że operator udo-
stępnia dane na wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta 
wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich upoważnionej, bezpośrednio 
policjantowi wskazanemu we wniosku lub za pośrednictwem sieci telekomu-
nikacyjnej. Taki zapis nie ogranicza kręgu osób mogących zapoznać się z da-
nymi, a wprost go powiększa. Prowadzi to do możliwości wystąpienia niekon-
trolowanego pobierania danych, i to nie tylko w związku ze sprawami 
wymienionymi w katalogu art. 19 ust. 1 ustawy o Policji, ale także we wszyst-

33  Więcej informacji o projekcie zmian na stronie głównej Ministerstwa Administracji 
i Cyfryzacji www.mac.gov.pl.

34  Raport NRA. 
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kich innych, bliżej nieokreślonych sprawach, na zasadzie prewencji. Nie ma 
bowiem w ustawie zamkniętego katalogu spraw, odnośnie których udostęp-
nianie danych byłoby wyłączone. Jednocześnie brak jest wskazania niezależ-
nego organu, najlepiej sądu, który dokonywałby weryfikacji, pod kątem mery-
torycznej zasadności żądania takich danych w każdym konkretnym przypadku. 
Z punktu widzenia prawa do prywatności jak i innych praw podstawowych, 
także nie poprawia tej sytuacji fakt, iż materiały, które zawierają informację 
mające znaczenie dla postępowania karnego, Policja przekazuje właściwemu 
miejscowo i rzeczowo prokuratorowi (art. 20 c ust. 6 ). Z zapisu tego jasno 
wynika, iż to funkcjonariusz Policji dokonuje selekcji tego co może być ważne 
dla sprawy i niejako ex post przekazuje ten materiał prokuratorowi. Fakt, że to 
właśnie funkcjonariusz policji podejmuje w istocie samodzielną decyzję, nale-
ży ocenić bardzo negatywnie. Uprawnienie to pozbawione jakiejkolwiek kon-
troli, tak nad pobieraniem, jak i faktycznym wykorzystaniem danych, stwarza 
niewątpliwie pole do nadużyć. Podsłuchiwany nie jest przy tym informowany 
o przeprowadzeniu takiej kontroli, nawet po jej zakończeniu. Materiały, które 
nie zawierają informacji istotnych dla postepowania karnego, podlegają nie-
zwłocznemu komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu (art. 20 c ust. 7). 
W tym zakresie z kolei wątpliwości prawne budzi brak sprecyzowania w usta-
wie konkretnego terminu, w którym zniszczeniu muszą ulec zabezpieczone 
dane. W toku czynności operacyjnych Policja pozyskuje ogromną ilość infor-
macji, niekoniecznie potrzebnych dla toczącego się postępowania, które z ko-
lei może wykorzystać operacyjnie w dowolny sposób. Okres zaś retencji da-
nych transmisyjnych, który wynosi w Polsce dwa lata jest na tyle długi, iż 
praktycznie umożliwia służbom pełną inwigilację obywateli, przez ten czas. 
Ponadto, jak wspominano to już wielokrotnie, żadna z ustaw nie przewiduje 
katalogu osób, które podlegałyby wyłączeniu od możliwości żądania przez 
służby danych retencyjnych. Nie ma więc formalnych ograniczeń, aby w spo-
sób operacyjny kontrolować czynności telekomunikacyjne adwokata, a tym 
samym wkraczać w jego prawo do wolności komunikowania się, jak i zasadę 
obowiązującej go tajemnicy zawodowej. Podobne wątpliwości budzi obowią-
zująca regulacja art. 218 i 218a k.p.k., a więc uprawnień do procesowego żą-
dania od operatorów danych telekomunikacyjnych. Na mocy tego artykułu, 
urzędy, instytucje i podmioty prowadzące działalność telekomunikacyjną obo-
wiązane są wydać sądowi lub prokuratorowi, na żądanie zawarte w postano-
wieniu, dane o których mowa w art. 180c i 180d ustawy prawo telekomunika-
cyjne, jeżeli mają znaczenie dla toczącego się postepowania. Tylko sąd lub 
prokurator maja prawo je otwierać lub zarządzić ich otwarcie. Trudno nie 



117Tajemnica danych telekomunikacyjnych...

dostrzec, iż powyższa regulacja, nie uzależnia otrzymanie bilingów od jakiej-
kolwiek kontroli ze strony sądu, a jedynie wymaga na etapie postępowania 
przygotowawczego, wydania stosownego postanowienia ze strony prokurato-
ra. Konkretny zaś operator, do którego prokuratura się zwróci jest zobowiąza-
ny udostępnić dane telekomunikacyjne. Wątpliwości budzi również brak ka-
talogu spraw oraz osób, odnośnie których żądanie bilingów byłoby wyłączone. 
Kwestią otwartą pozostaje, czy w oparciu o art. 218 ust. 1 i 218a k.p.k., 
a w związku z art. 6, 178 i art. 180 k.pk. w szczególności jego § 2, żądanie wy-
druku połączeń adwokata pełniącego funkcję obrońcy jest zgodne m.in. z kon-
stytucyjną gwarancją prawa do obrony. Zdaniem autora niniejszego opraco-
wania zdecydowanie nie, natomiast trzeba zwrócić uwagę, iż problemem w tej 
materii jest nie tylko wykorzystanie danych retencyjnych w procesie, ale prak-
tycznie nieograniczona możliwość swobodnego dostępu do tych danych. 
W szczególności dotyczy to danych osób zobowiązanych do zachowania ta-
jemnicy zawodowej, jak dziennikarz, lekarz, czy adwokat. Postanowienie, 
o którym mowa powyżej, doręcza się abonentowi telefonu lub nadawcy, któ-
rego wykaz połączeń lub innych przekazów informacji został wydany. Dorę-
czenie postanowienia może być jednak odroczone na czas oznaczony, niezbęd-
ny ze względu na dobro sprawy, lecz nie później niż do czasu prawomocnego 
zakończenia postępowania. Jak z powyższego wynika, osoba inwigilowana, 
pozbawiona jest dostępu do informacji o czynnościach operacyjnych przepro-
wadzanych wobec niej, a co się z tym wiążę, naruszane są jej prawa, w tym 
prawo do prywatności, wolności komunikowania się oraz w kontekście niniej-
szego opracowania również realne prawo do obrony. Podmioty prowadzące 
działalność telekomunikacyjną obowiązane są niezwłocznie zabezpieczyć, na 
żądanie sądu lub prokuratora zawarte w postanowieniu, na czas określony, 
nieprzekraczający jednak 90 dni, dane informatyczne przechowywane w urzą-
dzeniach zawierających te dane na nośniku lub w systemie informatycznym 
(art. 218 a k.p.k.). Jak widać, powyższe regulacje procesowe również nie zawie-
rają katalogu osób podlegających wyłączeniu spod możliwości zażądania bi-
lingów połączeń, a co za tym idzie i innych danych, o których wspomniano 
wcześniej, jak w szczególności miejsc logowania się BTS, czy poczty elektro-
nicznej, adwokata, jak też i jego klienta. Reasumując, trudno nie odnieść wra-
żenia, iż faktyczne pozyskanie danych telekomunikacyjnych w postaci bilin-
gów, objętych z jednej strony tajemnicą komunikowania się, a z drugiej strony 
konstytucyjnym prawem do obrony, nie stanowi dla służb praktycznie żadne-
go problemu i dotyczy zarówno fazy procesowej jak i pozaprocesowej. 
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IV. Podsumowanie

Zaprezentowany po krótce, z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opra-
cowania, obraz prawnych możliwości dostępu służb specjalnych do danych 
telekomunikacyjnych obywateli, w tym osób zobowiązanych do zachowania 
tajemnicy zawodowej, w szczególności adwokatów, nie daje podstaw do za-
dowolenia. Bliższe zapoznanie się z obowiązującymi w tym zakresie reguła-
mi prawnymi wskazuje, iż w wielu miejscach zapisy ustaw są nieostre, bądź 
w ogóle nie odnoszą się do podstawowych kwestii regulujących sposób działa-
nia służb. Przykładem niech będzie brak ustawowego wskazania katalogu osób 
podlegających wyłączeniu od inwigilacji, a wobec których obowiązywałby za-
kaz dowodowy, związany z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, 
w szczególności dziennikarskiej, lekarskiej czy adwokackiej. O ile w oparciu 
o przepisy Kodeksu postepowania karnego, adwokat ma większe szanse na 
uniknięcie takiej inwigilacji (procesowo) w zakresie kontroli swoich danych 
telekomunikacyjnych, o tyle w oparciu o regulacje ustaw szczególnych, może 
to być już dyskusyjne. Walka z przestępczością, czy terroryzmem nie może 
uzasadniać naruszania podstawowych praw i wolności obywatela, a jakiekol-
wiek ograniczanie tych praw, bądź ingerencje w te prawa, powinny podlegać 
ustawowym regulacjom. Ponadto zapisy tych regulacji muszą w jasny sposób 
określać cel takiego naruszenia, zachować proporcjonalność użycia środków 
technicznych, w tym metod działania oraz wskazywać konkretny okres, na 
jaki prawa te mogą ulec ograniczeniu. Przede wszystkim zaś, w demokratycz-
nym państwie prawnym, działania służb specjalnych muszą podlegać legalnej 
kontroli ze strony niezależnych organów, w głównej mierze niezawisłego sądu. 
Obywatel powinien być informowany o dokonanych, przez stosowne służby 
wszelkich naruszeniach jego praw i wolności. Konstytucyjna zasada prawa do 
obrony, oraz wynikający z niej bezwzględny zakaz dowodowy (art. 178 k.p.k.), 
wyklucza w sposób oczywisty możliwość wykorzystania w postępowaniu kar-
nym materiału zebranego w toku podsłuchu procesowego, jak i pozaproce-
sowego, czy też za pomocą innych środków technicznych, nakierowanych na 
pozyskanie informacji z nośników teleinformatycznych, które bezpośrednio 
dotyczyłyby tajemnicy zawodowej adwokata. Obecny stan prawny nie jest 
jednak w tym zakresie zadawalający. Nie znajdziemy bowiem żadnej regulacji 
ustawowej, która w sposób jednoznaczny wykluczałaby taką możliwość. Do-
tyczy to zarówno przepisów rozdziału 26 k.p.k., jak i ustaw szczególnych. Tym 
samym ustawodawca w dalszym ciągu na uprzywilejowanej pozycji stawia or-
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gany państwa, a nie prawa i wolności obywatela. Najlepszym tego przykładem 
jest w zasadzie powszechny dostęp do wykazu połączeń telefonicznych – bi-
lingów, które operatorzy telekomunikacyjni, zobowiązani są udostępniać sto-
sownym instytucjom. Nie oznacza to wprawdzie formalnej możliwości wy-
korzystania takiego dowodu w postępowaniu karnym, ale może w zasadniczy 
sposób naruszać prawo obywatela do wolności komunikowania się oraz prawo 
do obrony, jak i stanowić naruszenie tajemnicy zawodowej adwokata. 



Katarzyna Golusińska*

Zatrzymanie dziecka

I. Wstęp

„Interes dziecka” jest jedną z wartości podstawowych i nadrzędnych. Stosują go 
nie tylko przepisy prawa międzynarodowego lecz także wewnętrzny porządek 
prawny Rzeczypospolitej Polskiej. Interpretacja pojęcia „interes dziecka” (w RP 
dobro dziecka) zależy od światopoglądu, potencjału intelektualnego i emocjo-
nalnego, koncepcji wychowawczych, osobistych doświadczeń i ma to określone 
konsekwencje w orzecznictwie sądowym. Przesłanka jaką jest „dobro dziecka” 
w praktyce okazuje się kategorią bardzo subiektywną i relatywną. W literaturze 
prawniczej spotkać można pogląd, iż dobro dziecka jest jednoznaczne z intere-
sem społecznym1. Dziecko to człowiek, który z racji wieku wymaga szczególnej 
troski, musimy się zgodzić, że przysługują mu podstawowe prawa i wolności 
osobiste przynależne osobie ludzkiej. Wydaje się więc, że najsłuszniejsze byłoby 
rozpatrywanie „dobra dziecka” w kategoriach przysługujących mu i zagwaran-
towanych praw i wolności2. 

Stosowanie ratyfikowanych umów międzynarodowych i rodzimych ustaw 
zawsze ma na celu zapewnienie realizacji i możliwości prawidłowych warun-
ków opieki i nadzoru. W ramach niniejszego opracowania autorka zwraca 
uwagę zarówno na karnoprawną odpowiedzialność, jak i aspekty cywilne 
problematyki związanej z zatrzymaniem dziecka przez osobę nieuprawnioną. 

*  Mgr prawa, adwokat, asystent w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, doktorantka 
w Instytucie Prawa na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Szkoły Wyższej Psychologii 
Społecznej w Warszawie.

1  Por. odmiennie E. Czyż, J. Szymańczak, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Prawa 
dziecka w rodzinie, [w:] Wokół Praw dziecka, cz. I, Warszawa 1993, www.hfhrpol.waw.pl, 
dostęp: 26.03.2013. 

2  Ibidem. 
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II. Przepisy międzynarodowe

Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.3 

Zajmując się problematyką zatrzymania dziecka nie można pominąć podsta-
wowych aktów międzynarodowych. Według Konwencji o prawach dziecka 
każde dziecko ma prawo do szczególnej troski i pomocy, dla pełnego harmo-
nijnego rozwoju swojej osobowości powinno wychowywać się w środowisku 
rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia, powinno być w peł-
ni przygotowane do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana 
jednostka, wychowana w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów Zjed-
noczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, 
równości i solidarności4. 

Kwestia zatrzymania dziecka została uregulowana w treści art. 9 Kon-
wencji, który stanowi, iż Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało 
oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypad-
ków, gdy kompetentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują 
zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że ta-
kie oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziec-
ka. Taka decyzja może być konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć 
lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców mieszka oddziel-
nie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub zamieszkania 
dziecka. 

W każdym postępowaniu podejmowanym stosownie do ust. 1 art. 9 Kon-
wencji należy umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom uczestnictwo 
w tym postępowaniu oraz wyrażenie przez nie swoich opinii. Z ust. 3 cyto-
wango artykułu wynika, iż Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka 
odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regular-
nych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, 
z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym intere-
sem dziecka. W przypadku gdy tego rodzaju separacja jest wynikiem dzia-
łania podjętego przez Państwo-Stronę, takiego jak zatrzymanie, uwięzienie, 
wygnanie, deportacja lub śmierć (w tym śmierć spowodowana jakąkolwiek  
 

3  Dz.U. 1991, Nr 16, poz. 71 oraz Dz.U. 2012, poz. 1333 zwana dalej Konwencją o pra-
wach dziecka. 

4  Preambuła. 
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przyczyną podczas zatrzymania przez państwo) jednego lub obojga rodzi-
ców dziecka lub dziecka, państwo zapewni, na żądanie, rodzicom dziecka, 
dziecku lub – jeżeli będzie to właściwe – innemu członkowi rodziny podanie 
istotnych informacji dotyczących miejsca pobytu nieobecnego(ych) członka-
(ów) rodziny, jeśli treść tej informacji nie przyniesie szkody dobru dziecka. 
Ponadto Państwa-Strony zapewnią, aby wniesienie takiej prośby samo przez 
się nie pociągało żadnych ujemnych następstw dla osoby (osób), której(ych)  
dotyczy. 

Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 
za granicę – Haga 25 października 1980 r.5 

Przystępując do Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia 
dziecka za granicę Rzeczpospolita Polska zobowiązała się do respektowania 
i wykonania jej postanowień, których zasadniczym celem jest zapewnienie 
niezwłocznego powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych 
w jednym z Umawiających się Państw. Zobowiązanie to jest wykonywane 
przez sądy w ramach procedury krajowej, przy uwzględnieniu postanowień 
wspomnianej Konwencji. Postanowienia Konwencji dotyczącej cywilnych 
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę stanowią część krajowego po-
rządku prawnego i są stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio, 
z uwzględnieniem wiążącej Polskę Konwencji o prawach dziecka6 przyjętej 
przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r.7 

Postanowienia Konwencji8 powinny być wykładane i stosowane z uwzględ-
nieniem wiążących Polskę postanowień Konwencji o prawach dziecka, tj. przy 
uwzględnieniu przede wszystkim tych jej regulacji, które wskazują na to, że 
wartością pierwotną i nadrzędną w każdym postępowaniu dotyczącym dziec-
ka jest interes dziecka (art. 3), odpowiadający występującemu w polskim pra-
wie pojęciu „dobra dziecka”9.

5  Dz.U. 1995, Nr 108, poz. 528 i Dz.U. 1999, Nr 93, poz. 1085. 
6  Dz.U. 1991, Nr 120, poz. 526.
7  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 16 stycznia 1998 r., II CKN 

855/97, „Jurysta” 1998, nr 6, s. 26. 
8  Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporzą-

dzona w Hadze 25 października 1980 r. Dz.U. 1995, nr 108, poz. 528. 
9  Uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 12 czerwca 1992 r. III CZP 48/92 

OSNCP 1992, nr 10, poz. 179. 
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Konwencja10 nie wyłącza jurysdykcji sądów polskich w sprawach o wydanie 
dziecka za granicę11. Fakt, że rodzic, który dopuścił się uprowadzenia dziec-
ka za granicę w rozumieniu art. 3 Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów 
uprowadzenia dziecka za granicę, dobrze wywiązuje się ze swych obowiązków  
wobec dziecka, nie stanowi przesłanki odmowy wydania dziecka w rozumie-
niu art. 13 Konwencji12.

Miejsce stałego pobytu dziecka w rozumieniu przepisu art. 3 Konwencji do-
tyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę określają fakty 
uzewnętrzniające długotrwałe i stabilne przebywanie dziecka w miejscu, w któ-
rym zaspakaja ono wszystkie swoje potrzeby, niezależnie od istnienia po stronie 
osób, pod opieką których dziecko pozostaje, zamiaru stałego pobytu. O zamiarze 
stałego pobytu dziecka nie decyduje wola osób, pod których opieką przebywa13.

C. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, 
wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności 

rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci – 
Haga 19 października 1996 r.14

Wyrażone w preambule Konwencji haskiej i w poszczególnych jej przepisach 
przekonanie, że niezwłoczny powrót dziecka bezprawnie uprowadzonego lub 
zatrzymanego służy dobru tego dziecka, zakłada jako zasadę nakaz wydania 
bez względu na to, czy warunki rozwoju psychofizycznego dziecka w miejscu 
uprowadzenia lub zatrzymania mogłyby okazać się lepsze w porównaniu z wa-
runkami w miejscu stałego pobytu dziecka. Zgodnie z art. 5 ust. 1 Konwen-
cji haskiej z 1996 r. jest zasadą, że do podejmowania środków zmierzających 
do ochrony osoby lub majątku dziecka właściwe są organy państwa będącego 
stroną Konwencji, w którym dziecko ma zwykły pobyt. Z zastrzeżeniem art. 7 
dotyczącego bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka, w razie 
zmiany zwykłego pobytu dziecka do innego państwa będącego stroną Kon-

10  Dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę sporządzona 
w Hadze 25 października 1980 r.

11  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 listopada 2001 r., II CZ 
126/01, OSNC 2002, nr 7–8, poz. 95.

12  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 19 grudnia 2000 r., III 
CKN 1254/2000, „LexPolonica”, nr 348053. 

13  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 26 września 2000 r., I CKN 
776/2000, „Palestra” 2001, nr 3–4,  s. 213. 

14  Dz.U. 2010, Nr 172, poz. 1158. 
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wencji, właściwe są organy państwa nowego zwykłego pobytu (art. 5 ust. 2). 
Art. 5 Konwencji jest oparty na założeniu, że dziecko ma zwykły pobyt w pań-
stwie będącym stroną Konwencji. W przeciwnym wypadku art. 5 nie ma za-
stosowania i organy państwa będącego stroną Konwencji mają jurysdykcję, 
według Konwencji, tylko na podstawie art. 11 i 12. Brak jest przeszkód, aby 
organy te oparły swoją jurysdykcję, poza Konwencją, na podstawie przepisów 
własnego prawa krajowego15.

W jednej ze spraw Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że prze-
dłużające się niewykonywanie orzeczenia o władzy rodzicielskiej jest przede 
wszystkim naruszeniem prawa do poszanowania życia rodzinnego (art. 8 Eu-
ropejskiej Konwencji Praw Człowieka)16, nie ma więc potrzeby rozpatrywania 
tego w kategoriach naruszenia prawa do rozpoznania sprawy w rozsądnym 
czasie (art. 6 ust. 1 Konwencji)17. W przywołanej sprawie Trybunał uznał, że 
władze państwowe podjęły niewłaściwe działania w celu wykonania orzecze-
nia sądu krajowego oraz że poważne opóźnienia w postępowaniu nie zostały 
przez rząd chorwacki przekonująco usprawiedliwione. W szczególności, Try-
bunał zauważył, że policja nie dołożyła należytego wysiłku w poszukiwaniu 
ojca dziecka i pozwoliła mu dwukrotnie uciec po zatrzymaniu. Co więcej, je-
dynymi sankcjami, które władze zastosowały były grzywna i areszt, i tak nie 
zostały wykonane. Trybunał podkreślił, że upływ czasu wywarł konsekwencje 
w sferze relacji pomiędzy matką i dzieckiem, które nie mogą zostać naprawio-
ne. Nałożył więc na władze zobowiązanie, aby w przyszłości działały szybko 
(swiftly). W konkluzji Trybunał uznał, że władze chorwackie nie wywiązały się 
z obowiązku adekwatnych i efektywnych starań o przywrócenie dziecka pod 
opiekę skarżącej i tym samym naruszyły art. 8 Konwencji. Trybunał stwierdził, 
że nie było potrzeby rozpatrywania skargi w części dotyczącej naruszenia art. 
6 ust. 1 Konwencji i przyznał skarżącej zadośćuczynienie w kwocie 10 000 
euro za szkodę niematerialną i 8000 euro za koszty i wydatki w postępowaniu. 

15  J. Ciszewski, P. Grzegorczyk, K. Weitz, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. 
Komentarz. Międzynarodowe postępowanie cywilne, t. 5: Sąd polubowny (arbitrażowy), red. 
T. Ereciński, Warszawa, 2012; por także: J. Ciszewski, Doręczenie dłużnikowi orzeczenia 
sądowego jako przesłanka stwierdzenia wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego na 
podstawie Konwencji lugańskiej, „Palestra” 2001, nr 3–4.

16  Szerzej na temat naruszeń art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, K. De-
górska – Ochrona prawa do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w latach 1998–2003, „Humanistyczne Zeszyty Naukowe-Prawa Człowieka” 
2003, nr 9, s. 35–55.

17  Karadzić p. Chowacji wyrok z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie (nr 35030/04).
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D. Rozporządzenie w sprawie jurysdykcji oraz uznawania 
i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach 

dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylenie 
rozporządzenia (WE) nr 1347/2000 (2201/2003/WE)18

Rozporządzenie definiuje tresć i wyjaśnia defiinicję „bezprawnego uprowa-
dzenia albo zatrzymania dziecka”. Pod tym pojęciem rozporządzenie rozumie 
uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka, jeżeli narusza to prawo do pieczy nad 
dzieckiem, które na mocy orzeczenia, z mocy prawa lub poprzez prawnie wią-
żące porozumienie przysługuje zgodnie z prawem państwa członkowskiego, 
w którym dziecko bezpośrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem 
miało zwykły pobyt oraz pod warunkiem, że prawo pieczy nad dzieckiem 
było, wspólnie lub samemu, faktycznie wykonywane w czasie uprowadzenia 
lub zatrzymania dziecka lub byłoby wykonywane, gdyby uprowadzenie lub 
zatrzymanie nie nastąpiło. Za wspólne wykonywanie pieczy nad dzieckiem 
uznaje się sytuację, gdy jeden podmiot odpowiedzialności rodzicielskiej na 
mocy orzeczenia lub z mocy prawa nie może stanowić o miejscu pobytu dziec-
ka bez zgody innego podmiotu odpowiedzialności rodzicielskiej. 

Wykładni rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 
2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń 
w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, należy do-
konywać w ten sposób, że nie stoi ono na przeszkodzie temu, by prawo pań-
stwa członkowskiego uzależniało uzyskanie prawa do pieczy nad dzieckiem 
przez ojca niebędącego mężem matki tego dziecka od uzyskania przez ojca 
orzeczenia właściwego sądu krajowego przyznającego mu takie prawo, które 
może sprawić, że uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka przez matkę zostanie 
uznane za bezprawne w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia19. 

W okolicznościach takich jak te, których dotyczy postępowanie przed są-
dem krajowym, właściwy sąd państwa członkowskiego wykonania nie może 
się sprzeciwić wykonaniu orzeczenia zarządzającego powrót bezprawnie za-
trzymanego dziecka, w stosunku do którego zostało wystawione zaświadcze-

18  Dz.Urz. UE L.2003.338.1. 
19  Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 5 października 2010 r. (wniosek o wy-

danie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supreme Court – Irlandia) – 
J. McB przeciwko L.E. (Sprawa C-400/10 PPU, Dz.U. UE C 260 z 25.09.2010 r., Dz.Urz.UE 
C.2010.328.10 .
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nie, na podstawie tego, że sąd państwa członkowskiego pochodzenia, który to 
orzeczenie wydał, naruszył art. 42 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 
z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania i wykony-
wania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpo-
wiedzialności rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 
interpretowany zgodnie z art. 24 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 
ponieważ ocena, czy takie naruszenie miało miejsce, należy do wyłącznej wła-
ściwości sądów państwa członkowskiego pochodzenia20. 

III. Przepisy krajowe

A. Prawo cywilne

Z zasady, że rodzice powinni dziecko wychowywać osobiście21, wynika obo-
wiązek zamieszkiwania dziecka w domu rodzicielskim. Jeśli jest inaczej, rodzi-
ce mają prawo domagania się oddania dziecka. Z żądaniem takim może zwró-
cić się do sądu jedno z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska, jak 
i to, któremu władza ta została ograniczona, ale nie przez umieszczenie w ro-
dzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej22. Umieszczenie 
to bowiem wyłącza z zakresu władzy rodzicielskiej przysługujące jednemu 
z rodziców uprawnienie do przebywania u niego jego dziecka23. 

Osobą nieuprawnioną w rozumieniu omawianego przepisu jest każda oso-
ba, która bezpodstawnie odmawia wydania dziecka. Może nią być także jedno 
z rodziców, np. gdy zatrzymuje dziecko wbrew orzeczeniu sądu. Braku upraw-
nienia nie eliminuje możliwość zapewnienia dziecku przez osobę nieupraw-
nioną lepszych warunków utrzymania niż rodzice, ani okres, przez jaki dziecko 
u niej przebywa, ani jej zamiar przysposobienia dziecka24. 

Przebywanie dziecka u osoby trzeciej i przeciwstawienie się przez nią woli 
rodziców odebrania dziecka uzasadniają roszczenie o jego wydanie. Stosownie 

20  Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 grudnia 2010 r. (wniosek o wydanie 
orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Celle – Niemcy) – 
Joseba Andoni Aguirre Zarraga przeciwko Simone Pelz (Sprawa C-491/10), Dz.U. UE C 346 
z 18.12.2010 r., Dz.Urz.UE C.2011.63.12/2.

21  Art. 95 k.r.o. 
22  Art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o. 
23  K. Piasecki, M. Sychowicz, H. Ciepła, S. Kalus, B. Czech, T. Domińczyk, Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2011. 
24  J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2003, s. 330. 
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do art. 100 k.r.o.25 każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego 
o odebranie dziecka zatrzymanego przez osobę nieuprawnioną26.

Niewątpliwą zaletą art. 100 k.r.o. jest ogólna jego formuła, co umożliwia 
dostosowanie form pomocy udzielanej przez sąd i inne organy władzy publicz-
nej do potrzeb konkretnego przypadku. Ustawodawca ograniczył się tylko do 
przykładowego wskazania dwóch form tej pomocy, tj. pomocy polegającej na 
działaniu sądu zmierzającym do odebrania dziecka od osoby nieuprawnionej 
oraz pomocy sądu lub innego właściwego organu władzy publicznej w zapew-
nieniu dziecku pieczy zastępczej27.

Postępowanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodziciel-
skiej lub pozostającej pod opieką toczy się według przepisów o postępowaniu 
nieprocesowym (art. 5981–59814 ), stanowiąc jedno z postępowań w sprawach 
opiekuńczych, należących do spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńcze-
go i kurateli28. 

25  Sąd opiekuńczy i inne organy władzy publicznej są obowiązane udzielać pomo-
cy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej. 
W szczególności każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie 
dziecka od osoby nieuprawnionej, a także zwrócić się do sądu opiekuńczego lub innego 
właściwego organu władzy publicznej o zapewnienie dziecku pieczy zastępczej. 

26  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 
765/2000, „LexPolonica”, nr 380646. 

27  Szerzej na ten temat: J. Gudowski, Postępowanie w sprawach o odebranie oso-
by podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, PS 2002, nr 1, s. 17–32; 
Z. Świeboda, Orzekanie i wykonywanie orzeczeń w sprawie o odebranie osoby podlegającej 
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, „Monitor Prawniczy” 2003, nr 1, s. 17– 
–21; idem, Wykonanie orzeczeń o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozo-
stającej pod opieką, „Zeszyty Naukowe IBPS” 1976, nr 4, s. 103–120; J. Jagieła, Postępowanie 
w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, 
„Monitor Prawniczy” 2002, nr 19, s. 871–878; idem, Postępowanie w sprawach o odebranie 
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (stadium wykonawcze), 
„Monitor Prawniczy” 2003, nr 6, s. 247–252; G. Niemiałtowska, Postępowanie o odebranie 
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką w świetle przepisów art. 
5981–59813 k.p.c., „Rodzina i Prawo” 2007, nr 1, s. 12–24; podaję za: I. Długoszewska, Prze-
słanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej, Warszawa 2012, s. 504. 

28  Jest to regulacja wprowadzona ustawą z 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz ustawy 
o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 98, poz. 1069), podaję za: H. Pietrzkow-
ski, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Postępowanie egzekucyjne, 
Warszawa, 2012; por. także: M. Jędrzejewska, P. Grzegorczyk, K. Weitz, T. Ereciński, J. Gu-
dowski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część pierwsza. Postępowanie rozpo-
znawcze. Część Druga. Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2012. 
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Obowiązek sądu opiekuńczego udzielenia pomocy uprawnionemu w ode-
braniu dziecka (art. 100 k.r.o.) obejmuje również wydawanie i nadzorowanie 
wykonywania zarządzeń mających doprowadzić do nawiązania więzi psychicz-
nej, koniecznej do należytego wykonywania władzy rodzicielskiej i uchronienia 
dziecka przed wstrząsem związanym ze zmianą osoby sprawującej nad nim 
pieczę29.

Sąd Najwyższy30, mając na względzie zmianę modelu wykonywania orze-
czeń dotyczących odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub po-
zostającej pod opieką, uznał, że postanowienie regulujące kontakty rodziców 
z dzieckiem, nakazujące wydawanie dziecka przez rodzica, któremu powierzo-
no wykonywanie władzy rodzicielskiej, oraz zobowiązujące drugiego rodzica 
do odprowadzania dziecka, podlega wykonaniu w postępowaniu unormowa-
nym w art. 5981 – 59814 k.p.c., trafnie wskazując, że korelatem nakazu wydania 
oraz „odprowadzenia” dziecka jest jego odebranie, także przymusowe, jeżeli 
nie następuje w sposób dobrowolny. Sąd Najwyższy31 wskazał, że postanowie-
nia sądu opiekuńczego określające stałe i powtarzające się kontakty z dziec-
kiem w obecności osoby wykonującej nad nim pieczę podlegają z kolei wyko-
naniu na podstawie 1051 k.p.c. Mimo że obie uchwały nie pozostawały ze sobą 
w sprzeczności, odnosiły się bowiem do różnych stanów faktycznych, przyjęte 
w nich rozwiązania jednak wywoływały w praktyce wątpliwości. Z tych wzglę-
dów ustawodawca kompleksowo uregulował problematykę wykonywania orze-
czeń dotyczących kontaktów z dziećmi, wprowadzając, na podstawie ustawy 
z 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego32, która 
weszła w życie 13 sierpnia 2011 r., nowe regulacje w art. 59815–59821 k.p.c., 
które umożliwiają elastyczną reakcję sądu stosownie do różnorodnych stanów 
faktycznych i dobra dziecka33. 

W przepisach powołanych powyżej ustawodawca unormował postępo-
wanie w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 
pozostającej pod opieką. W postępowaniu tym można wyróżnić dwa etapy: 
rozpoznawczy, zakończony wydaniem postanowienia o odebraniu osoby pod-

29  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 stycznia 2000, I CKN 
327/98, „Jurysta” 2000, nr 6, s. 24. 

30  wW uchwale z 28 sierpnia 2008 r., III CZP 75/08, „LexPolonica”, nr 1942183, OSNC 
2009, nr 1, poz. 12.

31  W uchwale z 18 marca 2011 r., III CZP 139/10, „LexPolonica”, nr 2480741, OSNC 
2011, nr 11, poz. 122.

32  Dz.U. 2011, Nr 144, poz. 854.
33  H. Pietrzykowski, T. Ereciński, Kodeks postępowania cywilnego... 
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legającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, oraz wykonawczy, 
zmierzający do realizacji postanowienia sądu34. 

Podstawowym założeniem dokonanych zmian było pozbawienie postępo-
wania w sprawach o odebranie osoby wszelkich cech postępowania egzeku-
cyjnego i nadanie mu charakteru postępowania opiekuńczego. Prawodawcy 
przyświecał również cel ujednolicenia i uproszczenia tego postępowania oraz 
uczynienia go bardziej skutecznym. Tak więc współcześnie postępowanie 
w sprawach o odebranie osoby – mających materialnoprawne podłoże głów-
nie w art. 100 i 175 k.r.o. oraz w Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów 
uprowadzenia dziecka za granicę, toczy się według przepisów o postępowaniu 
nieprocesowym, stanowiąc jedno z postępowań w sprawach opiekuńczych, 
należących do spraw z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli. Jest 
oczywiste, że w tych sprawach mają zastosowanie także – jeżeli art. 5981–59814 
k.p.c. nie stanowią inaczej – przepisy ogólne normujące postępowanie w spra-
wach rodzinnych i opiekuńczych (art. 568–578 k.p.c.), a gdy z tych nie wy-
nika co innego, również przepisy ogólne postępowania nieprocesowego (art. 
506–525 k.p.c.). Zgodnie z regułą określoną w art. 13 § 2 k.p.c., w sprawach 
o odebranie osoby mogą również znaleźć odpowiednie zastosowanie przepisy 
o procesie, natomiast wyłączone jest stosowanie przepisów dotyczących po-
stępowania egzekucyjnego oraz postępowania klauzulowego35. 

W aktualnym stanie prawnym należy więc odróżniać obszar zastosowania 
przepisów dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem od przepisów 
o odebraniu dziecka. Jeżeli bowiem uprawniony do kontaktu z dzieckiem 
trwale zatrzyma dziecko po upływie czasu wyznaczonego na kontakt, tzn. nie 
zechce oddać dziecka osobie, pod której pieczą ono pozostaje, to do przywró-
cenia stanu zgodnego z prawem posłuży tryb właściwy dla odebrania dziecka. 
Jeżeli zaś uprawniony do kontaktu z dzieckiem dopuszcza się jedynie opóźnień 
w oddaniu dziecka osobie, pod której pieczą dziecko pozostaje, to wówczas 
te naruszenia mogą być podstawą do zastosowania przepisów dotyczących 
wykonywania kontaktów z dzieckiem36. 

34  W. Stojanowska, M. Kosek, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw 
z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – Wykładnia – Komentarz, Warszawa 
2011. 

35  K. Piasecki, M. Sychowicz, H. Ciepła, op.cit. 
36  H. Pietrzkowski, Egzekucja prowadzona na podstawie art. 1050–10511 k.p.c. po no-

welizacji dokonanej ustawą z 16 września 2011 r., PPC 2012, nr 1, s. 45. Por. także:  idem, 
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych, Warszawa 2012. 
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Jeżeli postępowanie w sprawie o odebranie osoby podlegającej władzy ro-
dzicielskiej lub pozostającej pod opieką toczy się na innej podstawie mate-
rialnoprawnej niż postanowienia Konwencji, sąd może połączyć tę sprawę do 
wspólnego rozpoznania ze sprawą dotyczącą władzy rodzicielskiej. Postępo-
wanie toczy się wówczas z zachowaniem art. 579 k.p.c.37, co w takiej sytuacji 
oznacza, że postanowienie w przedmiocie odebrania osoby staje się skuteczne 
i wymagalne po uprawomocnieniu. Sprawami, które mogą zostać połączone ze 
sprawą o odebranie osoby, są sprawy o powierzenie wykonywania, ogranicze-
nie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, ustalenie, 
ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem38. 

Dokonując wykładni art. 5982 k.p.c. sąd powinien mieć więc na uwadze za-
sadę ochrony dobra (interesu dziecka). Uzależnienie rozstrzygnięcia o władzy 
rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem od odebrania dziecka na podstawie 
Konwencji prowadziłoby do naruszenia tej zasady zważywszy, że jego faza 
realizacyjna może trwać bardzo długo, a w pewnej liczbie spraw nie dochodzi 
w ogóle do wykonania orzeczenia o odebraniu dziecka. W tych przypadkach 
znacznie opóźnione lub też wyłączone byłoby rozstrzyganie o władzy rodzi-
cielskiej nad nim39.

O nakazaniu wydania dziecka może orzec także sąd orzekający w sprawie 
o rozwód lub o unieważnienie małżeństwa), takie bowiem orzeczenie mieści 
się w ogólnej formule art. 58 § 1 k.r.o., który mówi o orzekaniu w wyroku roz-
wodowym „o władzy rodzicielskiej”40. Ponadto takie rozstrzygnięcie może być 
wydane w sprawie o rozwód na podstawie art. 443 k.p.c.41 Powołana uchwała 
zachowała aktualność mimo uchylenia art. 443 k.p.c. dnia 5 lutego 2005 r. 
przez ustawę z 2 lipca 2004 r.42, bowiem przedmiot regulacji zawarty w tym 
przepisie od 5 lutego 2005 r. jest normowany przez art. 732 i 755 k.p.c. Jednak-
że w obydwu tych wypadkach sąd może orzec o oddaniu dziecka tylko przez 

37  Uchwała Sądu Najwyższego z 18 lipca 1969 r., III CZP 44/69, „LexPolonica”, 
nr 300830, OSNCP 1970, nr 1, poz. 4.

38  P. Pruś, E. Stefańska, M. Sieńko, K. Tomaszewski, M. Radwan, M. Manowska, Ko-
deks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2011. 

39  Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, III CZP 72/2010, OSNC 2011, 
nr 5, poz. 60. 

40  Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 9 sierpnia 1953 r., C. 1188/51, OSN 
1953, nr 1, poz. 32. 

41  Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej z 8 marca 1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 
1968, nr 5, poz. 77.

42  Dz.U. 2004, Nr 172, poz. 1804. 
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drugie z rodziców, nie może zaś skierować takiego nakazu do osoby trzeciej. 
Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy osoba trzecia nie rości sobie samodzielnego 
prawa do zatrzymania dziecka, a jedynie sprawuje nad nim pieczę z ramienia 
drugiego z rodziców, będąc w tym zakresie jakby reprezentantem43. 

B. Prawo karne 

Celem art. 211 k.k. jest zapewnienie prawidłowych warunków opieki i nadzo-
ru, ochrona przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem podopiecznego wbrew 
woli osoby powołanej do faktycznej opieki lub nadzoru. Ochronie tutaj pod-
lega dobro osoby sprawującej opiekę lub nadzór, zaś pojęcia opieki i nadzo-
ru są zbliżone, ale nie one tożsame. Prawo do sprawowania opieki i nadzoru 
musi wynikać z przepisów. Według Sądu Najwyższego przedmiotem ochrony 
karnoprawnej z art. 211 k.k. nie jest wolność osoby uprowadzonej czy zatrzy-
manej, jak również nie jest przedmiotem tej ochrony treść orzeczeń sądowych 
dotyczących sprawowania opieki lub nadzoru nad tą osobą, lecz instytucja 
samej opieki i nadzoru44. 

Uprowadzenie lub zatrzymanie podopiecznego jest przestępstwem tylko 
wtedy, gdy jest popełnione wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nad-
zoru. Zgoda lub jej brak po stronie podopiecznego nie ma znaczenia dla bytu 
tego przestępstwa. Dla dokonania przestępstwa z art. 211 k.k. nie jest rów-
nież konieczne naruszenie praw osoby poddanej opiece. Zachowanie sprawcy 
czynu zabronionego określają alternatywnie dwa znamiona czasownikowe: 
uprowadza lub zatrzymuje. Uprowadzenie (kidnaping) oznacza porywanie, 
zabieranie lub zwykłe przemieszczenie podopiecznego z dotychczasowego 
miejsca pobytu w inne miejsce. Wiąże się to z faktycznym pozbawieniem moż-
liwości wykonywania w stosunku do niego dotychczas sprawowanej opieki lub 
nadzoru przez osoby uprawnione. Nie musi ono być zrealizowane przemocą 
lub podstępem, może być wynikiem wykorzystania nieobecności lub nieuwagi 
osoby uprawnionej. Uprowadzenie ma miejsce również wtedy, gdy zabranie 
osoby pozostającej pod opieką lub nadzorem nastąpiło za jej zgodą. Poza tym 
uprowadzenie nie musi być połączone z rozpoczęciem sprawowania władzy  
 

43  Tak Sąd Najwyższy w powołanej uchwale składu 7 sędziów oraz w orzeczeniu z 21 
lutego 1968 r., III CZP 2/68, OSNCP 1968, nr 8–9, poz. 135; dalej idący głos B. Dobrzań-
skiego, glosa, PiP 1969, nr 3, s. 633. 

44  Postanowienie Sądu Najwyższego z 18 grudnia 1992 r., I KZP 40/92, „Wokanda” 
1993, nr 2, s. 8. 
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nad podopiecznym, np. uprowadzający może go następnie porzucić lub oddać 
pod opiekę osób trzecich45. 

Zatrzymanie odnosi się do sytuacji, w której sprawca skłania lub zmusza 
podopiecznego do pozostania w miejscu dotychczasowego pobytu wbrew 
woli osób uprawnionych do sprawowania opieki lub nadzoru, np. samowol-
ne uniemożliwienie małoletniemu przebywającemu czasowo u ojca powrotu 
do mieszkania matki sprawującej – zgodnie z wyrokiem sądu (rozwodowym) 
– stałą opiekę nad tym małoletnim. Oznacza to, że znamię zatrzymania jest 
spełnione również wtedy, gdy podopieczny znalazł się w miejscu zatrzymania 
początkowo legalnie, np. wychowawca kolonii szkolnych po ich zakończeniu 
nie odsyła małoletniego do domu rodziców. O ile uprowadzenie polega wy-
łącznie na działaniu, o tyle zatrzymanie – na działaniu lub zaniechaniu46. 

Występek uprowadzenia lub zatrzymania jest przestępstwem materialnym 
(skutkowym). Skutkiem zachowania się sprawcy jest zmiana miejsca pobytu 
podopiecznego przy uprowadzeniu, a pozostanie w miejscu dotychczasowe-
go pobytu przy zatrzymaniu, ale zawsze związane integralnie z rzeczywistą 
utratą możliwości wykonywania opieki lub nadzoru przez uprawnione osoby. 
Inaczej mówiąc, dokonanie tego przestępstwa następuje wraz z rzeczywistym 
przerwaniem dotychczasowej opieki lub nadzoru albo rzeczywistym uniemoż-
liwieniem ich podjęcia przez osobę do nich uprawnioną. 

Uprowadzenie lub zatrzymanie podopiecznego może wywołać różne skut-
ki. Możliwe są wówczas kwalifikacje prawne czynu z art. 211 k.k. w ramach 
kumulatywnego zbiegu przepisów ustawy (art. 11 § 2 i 3): 

1) jeżeli uprowadzenie lub zatrzymanie łączyło się z pozbawieniem wol-
ności podopiecznego (przy jednoczesnym braku zgody na pozbawienie 
wolności), możliwy jest kumulatywny zbieg art. 211 k.k. z art. 189 k.k.; 

2) jeżeli uprowadzenie lub zatrzymanie naraziło podopiecznego na bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu, możliwy jest kumulatywny zbieg art. 211 k.k. z art. 160 § 1 lub 
3 k.k.; 

3) jeżeli uprowadzenie lub zatrzymanie spowodowało u podopiecznego 
skutki, o których mowa w odrębnych przepisach, np. art. 156 § 1 k.k.,  
 

45  L. Tyszkiewicz, S. Hoc, A. Wąsek, W. Filipkowski, J. Bojarski, Z. Siwik, M. Ku-
lik, M. Bojarski, W. Radecki, P. Hofmański, Z. Sienkiewicz, L. Wilk, O. Górniok, M. Filar, 
M. Kalitowski, L. Paprzycki, E. Pływaczewski, E. Guzik-Makaruk, R. Stefański, Kodeks kar-
ny. Komentarz, Warszawa 2012. 

46  Ibidem. 
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art. 157 § 1 lub 2 k.k. albo art. 217 § 1 k.k., możliwy jest kumulatywny 
zbieg tych przepisów z występkiem z art. 211 k.k.; 

4) jeżeli uprowadzenie lub zatrzymanie połączone było ze stosowaniem 
przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby uprawnionej do sprawo-
wania opieki lub nadzoru bądź wobec osoby podlegającej opiece lub nad-
zorowi, możliwy jest kumulatywny zbieg art. 211 k.k. z art. 191 § 1 k.k. 47 

Występek uprowadzenia lub zatrzymania jest przestępstwem powszechnym, 
z tym zastrzeżeniem, że w kręgu jego podmiotów nie mieszczą się rodzice i opie-
kunowie, jeżeli władza rodzicielska nie została im zawieszona, ograniczona lub 
odebrana48. Nie stanowi przestępstwa z art. 211 k.k. zabranie lub zatrzymanie 
dziecka przez jedno z rodziców wbrew woli drugiego z rodziców, jeżeli oboje 
wykonują wspólnie władzę rodzicielską49. Natomiast małżonek, który nie jest 
pozbawiony władzy rodzicielskiej, może być podmiotem przestępstwa uprowa-
dzenia z art. 211 w wypadku, gdy w sprawie o unieważnienie małżeństwa wyko-
nywanie władzy rodzicielskiej powierzono drugiemu małżonkowi50. 

Nie zawsze fakt ograniczenia władzy rodzicielskiej jest podstawą odpowie-
dzialności karnej za uprowadzenie małoletniego, np. nie stanowi takiej podsta-
wy, jeżeli z ograniczenia władzy rodzicielskiej nie wynika zakaz przebywania 
małoletniego u rodzica, którego władzę rodzicielską ograniczono. Przepis kar-
ny dotyczący występku uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego nie może 
powodować odpowiedzialności karnej za niewykonanie zarządzeń sądu opie-
kuńczego, wydanych na podstawie art. 109 k.r.o. Nie każde z tych zarządzeń 
stanowi ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców51. 

IV. Podsumowanie 

Przesłanką jaką jest „dobro dziecka” winien kierować się sąd każdorazowo 
wydając orzeczenie, które ma wpływ na życie i funkcjonowanie małoletnie-

47  M. Szwarczyk, A. Michalska-Warias, T. Bojarski, J. Piórkowska-Flieger, Kodeks kar-
ny. Komentarz, Warszawa 2011. 

48  Tak: Sąd Najwyższy w uchwale z 21 listopada 1979 r., VI KZP 15/79, OSNKW 1980, 
nr 1, poz. 2. 

49  Tak: Sąd Najwyższy w postanowieniu z 18 grudnia 1992 r., I KZP 40/92, „Wokanda” 
1993, nr 2, poz. 8. 

50  Tak: Sąd Najwyższy w postanowieniu z 21 lipca 1960 r., VI KO 14/60, OSPiKA 
1960, nr 10, poz. 159. 

51  Tak: Sąd Najwyższy w wyroku z 5 lutego 1987 r., V KRN 468/86, OSNPG 1988, 
nr 3, poz. 26. 
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go, bez względu na charakter i tematykę konkretnego przypadku. Znalezienie 
przez skład orzekający równowagi pomiędzy dobrem dziecka, a realizowaniem 
uprawnień wynikających z przepisów prawa nie zawsze jest proste. Żywiąc 
nadzieję, iż to małoletni i jego uprawnienia, a także jego „dobro” zawsze będzie 
wiodło prymat nad uprawnieniem wynikającym z przepisu autor ma nadzieję, 
że sprawy na tyle newralgiczne z punktu widzenia interesu społecznego będą 
rozpatrywane przez Sądy o doświadczeniu życiowym dającym możliwość we-
ryfikacji szeroko pojętego „najlepszego interesu dziecka”. 



Maurycy Zajęcki*

Zandvoorta model interdyscyplinarnego rozwoju 
programów naukowych: próba aplikacji do 

integracji polskich koncepcji wykładni prawa

1. Lakatosowskie programy naukowe a model Zandvoorta

Popperowska idea falsyfikacjonizmu budzić może rozmaite zastrzeżenia. 
W klasycznym ujęciu nauki koncepcje sfalsyfikowane trafiają na „śmietnik 
historii nauki”. Już jednak w ujęciu nauki Lakatosa każdy program naukowy 
otoczony jest heurystycznym „pasem bezpieczeństwa”1: „[N]ie należy sądzić, 
że nie wyjaśnione dotąd anomalie – »łamigłówki« w terminologii Kuhna – 
są uwzględnianie w przypadkowej kolejności, a pas ochronny budowany jest 
w sposób eklektyczny, bez z góry założonego porządku. Ten porządek usta-
nawiany jest zwykle w gabinecie teoretyka, niezależnie od znanych anomalii. 
Niewielu teoretyków, pracujących w ramach projektu badawczego, przejmuje 
się zbytnio »obaleniami«. Mają oni długoterminową politykę badawczą, anty-
cypującą te obalenia. Ta polityka badawcza, lub porządek badań, jest wyłożona 
– w sposób mniej lub bardziej szczegółowy – w postaci heurystyki pozytywnej 
programu badawczego”.

Przy takim ujęciu nauki zwolennicy programów „przegranych”, tj. na aktu-
alnym etapie rozwoju borykających się z wieloma anomaliami, zawsze mogą 
żywić nadzieję na „odrodzenie”2. Idee Lakatosa mają niemałe osiągnięcia 
w wyjaśnianiu rozwoju nauki, także na gruncie humanistyki. Przykładowo, 
w dziedzinie badań nad interpretacją tekstu to ujęcie uznane zostało przez Ry-
szarda Sarkowicza za najbardziej przydatne. Autor ten wskazał na trzy modele 
argumentacji prawniczej opisane przez Lecha Morawskiego i argumentował, 
że każdy z nich ma cechy programu badawczego w sensie Lakatosowskim3. 

*  Dr, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, In-
stytut Prawa w Poznaniu.

1  I. Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych, Warszawa 1995, s. 76.
2  Por. R. Egiert, Parafrazy idealizacyjne. Analiza metodologiczna szkoły w Groningen, 

Poznań 2000, s. 109.
3  R. Sarkowicz, Poziomowa interpretacja tekstu prawnego, Kraków 1995, s. 15 i n.
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Z historii nauki wiemy, że w praktyce wiele programów zostaje zarzuco-
nych ostatecznie. Z drugiej strony, programy (teorie, koncepcje) sfalsyfikowane 
(w przedstawionym wyżej Lakatosowskim sensie) znajdują często kolejne za-
stosowania – oczywiście w pewnych granicach stosowalności4. Ta konstatacja 
doprowadziła Henka Zandvoorta, holenderskiego metodologa związanego ze 
Szkołą w Groningen, do zaproponowania koncepcji badań interdyscyplinar-
nych. Według Zandvoorta, program badawczy składa się z:

1) twardego rdzenia (w sensie Lakatosowskim, tj. niepodlegającego zmia-
nom w toku rozwoju programu),

2) strategii rozwijania twardego rdzenia za pomocą hipotez pomocniczych, 
które wyjaśniają lub przewidują konkretne zjawiska oraz

3) dziedziny zjawisk, którą program ma wyjaśniać lub przewidywać5.
W modelu hierarchicznym (hierarchical model) Zandvoorta jeden z pro-

gramów jest programem wiodącym (guide programme), a pozostałe są pro-
gramami dostawczymi (supply programmes). Program wiodący „generuje” 
(formułuje) problemy naukowe, do których rozwiązania czasami nie dysponuje 
odpowiednimi (efektywnymi) narzędziami teoretycznymi lub eksperymental-
nymi. Takimi narzędziami mogą natomiast dysponować programy dostaw-
cze. Ich zadaniem jest wyjaśnianie pewnych fragmentów programu wiodącego 
w swym aparacie pojęciowym (teoretyczne programy dostawcze) lub dostar-
czanie narzędzi empirycznej weryfikacji (eksperymentalne programy dostaw-
cze). Pojęcia programu wiodącego i programu dostawczego mają charakter 
relacyjny: można mówić o byciu programem dostawczym tylko w relacji do da-
nego programu wiodącego. Jest możliwe, że program dostawczy sam wygene-
ruje jakiś pod-problem, do rozwiązania którego użyty zostanie inny program 
dostawczy. Zandvoort przyjmuje, że relacja bycia programem dostawczym dla 
programu wiodącego jest w tym modelu przechodnia6.

Zandvoort zauważa pewną dodatkową właściwość praktyki badawczej. 
Zdaniem Zandvoorta, na programy dostawcze najlepiej się nadają (i w prak-
tyce najczęściej i z najlepszym skutkiem są wykorzystywane) „programy za-
mknięte”. Jako przykład podaje się dynamikę Newtonowską i dynamikę Ein-
steinowską. W wyniku sformułowania teorii Einsteina, teoria Newtona stała 

4 H. Zandvoort Concepts of Interdisciplinarity and Environmental Science, [w:] T.A.F 
Kuipers, A.R. Mackor (red.), Cognitive Patterns in Science and Common Sense. Groningen 
studies in philosophy of science, logic end epistemology, „Poznań Studies in the Philosophy 
of the Sciences and the Humanities”, vol. 45, Amsterdam–Atlanta 1995, s. 51.

5  H. Zandvoort, Concepts..., s. 50; por. R. Egiert, Parafrazy..., s. 108 i n.
6  H. Zandvoort, Concepts..., s. 53 i n., 57 i n.
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się teorią „zamkniętą” – jej twardy rdzeń został powszechnie zaakceptowany, 
ale tylko w pewnym zakresie dziedziny zjawisk – zgodnie z jej opisem poda-
nym przez ogólniejszą teorię Einsteina. Zgodnie z Lakatosowską wizją nauki, 
paradygmat Newtonowski „przegrał” i powędrował na śmietnik historii nauki. 
Zgodnie z wizją Zandvoorta, twardy rdzeń paradygmatu Newtonowskiego eg-
zystuje nadal, w fazie postparadygmatycznej, i, w swej ograniczonej dziedzi-
nie, może służyć jako dobry program dostawczy dla rozmaitych programów 
wiodących (oczywiście spoza fizyki, gdyż w dziedzinie samej fizyki paradyg-
matycznymi programami są fizyka kwantowa i Einsteinowska ogólna teoria 
względności). W praktyce zapotrzebowanie na programy zamknięte pojawia 
się najczęściej w naukach społecznych. Przykładowo, Zandvoort omawia spe-
cyfikę nauk o środowisku, które generują problemy, dla rozwiązywania których 
nie posiadają własnych instrumentów badawczych (teoretycznych i ekspery-
mentalnych).

Idea programów zamkniętych pochodzi od Wernera Heisenberga i roz-
winięta została przez grupę niemieckich filozofów nauki (metodologów) ze 
Starnbergu. Program staje się zamknięty w sytuacji, gdy jego twardy rdzeń 
jest przedmiotem powszechnego konsensusu bazującego na teorii bardziej 
zaawansowanej, która, w sensie Lakatosowskim, „wygrała” z programem za-
mkniętym. W efekcie zwycięstwa nowego programu, stary może zostać zakwa-
lifikowany jako adekwatnie opisujący pewien wycinek dziedziny badanych zja-
wisk7. Metodologowie ze Starnbergu wskazują, że sformułowanie programu 
zamkniętego oznacza „finalizację” pewnej dziedziny badań naukowych. 
Rozumieją przez to zrealizowanie – w danej dziedzinie – programu eksplana-
cyjnego. Ich zdaniem oznacza to wkroczenie programu w fazę postparadygma-
tyczną, w której nie jest on rozwijany klasycznie („normalnie” w terminologii 
Kuhna), lecz służy jako narzędzie do rozwiązywania problemów zewnętrznych 
– które mają charakter celów społecznych (politycznych) i są wyznaczane nor-
matywnie8.

7  G. Böhme, W. van den Daele, W. Krohn, Finalizacja nauki, „Studia Filozoficzne” 
1984, nr 1, s. 95–96; R. Egiert, Parafrazy..., s. 109–110. Pominę tutaj dyskusję kontrower-
syjnej tezy metodologów ze Starnbergu o osiąganiu przez program zamknięty swoiście 
rozumianej „klasycznej ważności” („obowiązywanie po wsze czasy” według określenia 
Heisenberga). Zgadzam się z Zandvoortem, iż ten fragment koncepcji jest niemożliwy do 
obrony na gruncie falsyfikacjonizmu.

8  G. Böhme, W. van den Daele, W. Krohn, Finalizacja..., s. 101 i n. Trzeba tu dodać, 
że idea grupy metodologów ze Starnbergu jest dalej idąca niż klasyczne ujęcie nauki jako 
„dostarczyciela” rozwiązań dla rodzących się wciąż problemów życia społecznego. Według 
metodologów ze Starnbergu, w fazie postparadygmatycznej naukowcy sami szukają w rze-
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Zandvoort modyfikuje ujęcie metodologów ze Starnbergu. Ujęcie wyjścio-
we opisuje, ujmując rzecz metaforycznie, proces „wyczerpywania się” płodno-
ści eksplanacyjnej programów naukowych, które w pewnym momencie (w fa-
zie postparadygmatycznej) przekształcają się w pole poszukiwań praktycznych 
zastosowań wypracowanych („sfinalizowanych”) twierdzeń. Zandvoort stawia 
problem inaczej – zamiast mówić o wyczerpaniu się mocy eksplanacyjnej 
programu w ogóle, wskazuje na możliwość dalszego twórczego rozwijania 
programu, pod warunkiem, że dostarczone mu zostaną z innych programów 
nowe problemy do rozwiązania. Ponieważ owe inne programy najczęściej będą 
przynależały do innej dyscypliny naukowej, w ten sposób realizować się będzie 
postulat interdyscyplinarności badań naukowych.

Ostatni charakterystyczny rys koncepcji Zandvoorta ujawnia się w mode-
lu interaktywnym (interactive model). W modelu tym uwzględnia się fakt, 
że relacja dostarczania programów nie porządkuje hierarchicznie dyscyplin 
naukowych. Praktykę naukową lepiej opisuje metafora współzawodnictwa. 
Dla danego problemu stawianego przez program wiodący istnieć może wiele 
alternatywnych programów dostawczych, formułowanych na gruncie różnych 
dyscyplin naukowych. Odpowiednio, dla danego narzędzia oferowanego przez 
program dostawczy istnieć może kilka potencjalnych programów wiodących, 
reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W obu przypadkach mamy do 
czynienia ze swoistym współzawodniczeniem dyscyplin naukowych w sku-
teczności tworzonych w ich ramach programów i wchodzeniu przez nie w re-
lacje kooperacji interdyscyplinarnej9.

Modelowi Zandvoorta można zarzucić zbytni eklektyzm – czerpanie z roz-
maitych, nierzadko przeciwstawnych tradycji naukowych. Jest to charakte-
rystyczny rys całej Szkoły w Groningen, której czołowym przedstawicielem 
i mistrzem jest Theo A.F. Kuipers. Ocena tej orientacji metodologicznej zależy 
od przyjmowanych metafilozoficznych ideałów nauki. Zgodnie z rekonstrukcją 
Leszka Nowaka, u podstaw działalności Szkoły leży „dezyderat współmyśle-
nia”10: 

czywistości społecznej inspiracji („punktów orientacyjnych”) do pracy w ramach programów 
zamkniętych. Stanisław Czerniak zauważył, że taka wizja nauki spotkała się z ostrym sprzeci-
wem niektórych filozofów nauki, którzy zarzucili jej „upolitycznienie nauki” (ibidem, s. 108).

9 H. Zandvoort, Concepts..., s. 63 i n. Komentując model Zandvoorta, Robert Egiert 
zauważył, że literalnie odczytany, program ten wcale nie musi być interpretowany jako 
interdyscyplinarny; można go wykorzystać także jako model integracji wewnątrzdyscypli-
narnej (Egiert, Parafrazy..., s. 113).

10  L. Nowak, O ukrytej jedności nauk społecznych i nauk przyrodniczych, s. 34 (tekst 
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„[W]yznawca każdej szkoły naukowej winien w miarę możliwości wspoma-
gać rozbudowę konkurencyjnych paradygmatów, bez względu na swe przeko-
nania w tej mierze; zwolennik innego paradygmatu nie wysuwa założeń para-
dygmatu w swoim imieniu, lecz okresy warunkowe: jeśli prawdą są założenia 
paradygmatu, to prawdą są takie a takie ich konsekwencje (konkretyzacje itd.)”.

W tym kontekście „eklektyzm” modelu Zandvoorta jest w pełni usprawie-
dliwiony. Jest on wynikiem twórczego (czasami krytycznego) rozwijania kon-
cepcji konkurujących orientacji metodologicznych. Celem moim jest kontynu-
owanie pracy Zandvoorta i zastanowienie się, jak można przeformułować ideę 
Zandvoorta, by zakres jej stosowalności rozszerzyć na humanistykę i mniej 
zaawansowane nauki społeczne.

2. Model Zandvoorta a humanistyka

Jest oczywiste, że model Zandvoorta pomyślany został jako opis praktyk badaw-
czych w naukach, w których formułuje się prawa nauki, opatrzone w miarę pre-
cyzyjnymi kryteriami stosowalności i o precyzyjnie wyznaczonym zasięgu sto-
sowalności. Na gruncie humanistyki i mniej zaawansowanych nauk społecznych 
konieczne jest poluźnienie kryteriów podanych przez Zandvoorta. Celnie ujął to 
Lakatos pisząc, że heurystykę pozytywną wyrażają „giętkie zasady metafizyczne”11. 
Jeśli prawdą jest to na gruncie nauk przyrodniczych, tym większą „giętkością” 
charakteryzują się nauki humanistyczne. I rzeczywiście, na gruncie humanistyki 
i mniej zaawansowanych nauk społecznych Lakatosowskie „pasy bezpieczeństwa” 
są nieporównanie bardziej elastyczne. Zgoła trudno wskazać na koncepcję huma-
nistyczną, która w bezpośrednim starciu z konkurencyjną koncepcją uległa „po 
prostu” odrzuceniu. Przeciwnie, programy badawcze (paradygmaty) w humani-
styce zdają się nie podlegać prostym relacjom dialektycznego rozwoju i redukcji. 
Długo trzeba by pisać, dlaczego tak się dzieje. Nie tu miejsce na takie rozważania. 
Dla potrzeb dalszej analizy przyjmę model Zandvoorta, zmodyfikowany tak, by 
adekwatniej opisywał obraz rozwoju koncepcji humanistycznych.

Modyfikacje modelu Zandvoorta dla potrzeb humanistyki polegają na na-
stępujących zmianach konceptualnych:

1) Faza postparadygmatyczna polega na sytuacji, gdy jeden z programów 
badawczych (danej dyscypliny humanistycznej lub mniej zaawansowanej 

zamieszczony na stronie internetowej autora: http://www.staff.amu.edu.pl/~epistemo/No-
wak/teksty.htm – pierwodruk w: „Nauka” 1998, nr 1, s. 11–42. Por. też wstęp L. Nowak, 
[w:] T.A.F Kuipers., A.R. Mackor (red.), Cognitive Patterns...

11  Por.I. Lakatos, Pisma..., s. 79–80.
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nauki społecznej) osiąga wyraźną przewagę w mocy eksplanacyjnej12 nad 
wszystkimi konkurencyjnymi programami. Program ten zwę „progra-
mem zaawansowanym”.

2) Przez „przegrane” programy rozumiem te, które w fazie postparadygma-
tycznej mają mniejszą moc eksplanacyjną niż program zaawansowany, 
ale nie zostały przez ten program globalnie zredukowane (sfalsyfikowa-
ne). Innymi słowy, choć moc eksplanacyjna programów „przegranych” 
jest mniejsza, każdy z nich opisuje (wyjaśnia) jakąś dziedzinę zjawisk 
z uniwersum badanego w danej dyscyplinie lepiej niż program zaawan-
sowany. Programy ten zwę „programami zapóźnionymi”.

3) W sytuacji, gdy w danej dziedzinie istnieje kilka porównywalnych 
w mocy eksplanacyjnej programów, mamy do czynienia z klasyczną fazą 
paradygmatyczną – w rozumieniu Kuhnowskim.

4) Program zamknięty wyłaniany jest w drodze swoistego „kompromi-
su” zwolenników wszystkich programów badawczych. Kompromis 
polega na wyborze fragmentu zaawansowanego programu badawczego, 
który uznawany jest za akceptowalny dla konkurencyjnych programów. 
Przez akceptowalność rozumiem tu fakt, iż większość tez programu 
zamkniętego jest prawdziwa na gruncie każdego z programów zapóź-
nionych13. Powstaje tu problem, co praktycznie znaczy w tym kontek-
ście sformułowanie „większość tez”. Nie chodzi tu o mechaniczne ich 
sumowanie, ale raczej o ich „wagę”. Problem ten jest ściśle związany 
z zagadnieniem nadania programowi zamkniętemu spójnej interpreta-
cji filozoficznej. Wydaje się, że w wielu dyscyplinach humanistycznych 
osiągnięcie pełnej spójności interpretacji filozoficznej jest niewykonalne 
– zbyt bogate i niejednorodne są inspiracje filozoficzne, jakie w dziejach 
wielu dyscyplin zostały w nich zakumulowane i zasymilowane. Istnieje 
wówczas możliwość usunięcia najbardziej kontrowersyjnych filozoficz-
nie tez z programu zamkniętego, co może pomóc w zbudowaniu kom-
promisu. W efekcie wyłanianie programu zamkniętego jawi się jako pro-
blem optymalizacyjny14.

12  Moc eksplanacyjną rozumiem na sposób esencjalistyczny. Bliska temu ujęciu jest 
Lakatosa idea „mocy heurystycznej”.

13  Ściśle rzecz ujmując, przez akceptowalność rozumieć także należy sytuację, gdy 
dana teza programu zamkniętego pozostaje poza zakresem wyjaśniania danego programu 
zapóźnionego.

14  Zob. szerzej: M. Zajęcki, Performatywy w prawie cywilnym, „Kwartalnik Prawa Pry-
watnego” 2013, nr 4, cz. 4: Konsekwencje metodologiczne.
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5) Powstaje ważny i trudny do rozstrzygnięcia problem wyboru języka (siat-
ki pojęciowej) właściwej do sformułowania programu zamkniętego15. Na-
turalnym wyborem jest język (siatka pojęciowa) programu zaawansowa-
nego. W takim przypadku wszystkie pozostałe programy muszą, w celu 
wypracowania wskazanego kompromisu, wyeksplikować, względnie spa-
rafrazować tezy proponowanego programu zamkniętego we własnych 
językach. Wydaje się, że takie eksplikacje możliwe są tylko w naukach 
posługujących się w dużym stopniu językami sztucznymi (nauki for-
malne, przyrodnicze, zaawansowane nauki społeczne). W humanistyce 
i w mniej zaawansowanych naukach społecznych jest to zbyt restrykcyj-
ny wymóg. Jeśli się udaje przeprowadzić wszystkie wymagane ekspli-
kacje/parafrazy, to dobrze. Jeśli nie, konieczne jest zawarcie kolejnego 
„kompromisu”, dotyczącego wyboru języka (siatki pojęciowej), w którym 
sformułuje się program zamknięty. Za kryterium kompromisu przyjmuję 
to, że pozwala on na skonstruowanie języka, którego terminy pod-
dają się eksplikacji w językach wszystkich programów (zaawanso-
wanego i zapóźnionych) danej dyscypliny. O drogach wiodących do 
zawarcia kompromisu dotyczącego języka trudno pisać abstrakcyjnie. 
Za duży wpływ na przebieg tego procesu ma specyfika danej dyscypliny, 
doświadczenia pokoleń badaczy w konstruowaniu siatek pojęciowych, 
przyzwyczajenia, zapewne także mody intelektualne.

6) Program zamknięty musi być na tyle obszerny, by wyjaśniał, z pewnym 
przybliżeniem, kluczowe problemy danej dyscypliny16.

Jeśli udaje się zawrzeć opisane dwa kompromisy, powstaje program za-
mknięty. Posiada on następujące cechy:

 – wszystkie tezy programu zamkniętego są wyrażalne, po stosownych eks-
plikacjach, w językach wszystkich programów danej dyscypliny,

 – wszystkie twierdzenia programu zamkniętego są prawdziwe na gruncie 
programu zaawansowanego w danej dyscyplinie,

15  Por. pogląd Lakatosa, iż „historia nauki jest historią schematów pojęciowych czy 
naukowych języków” (I. Lakatos, Pisma..., s. 72, przyp. 157). Jest tak, gdyż „heurystyka 
negatywna i pozytywna podają szkicową (milczącą) definicję «schematu pojęciowego» 
(a zatem języka)” (ibidem).

16  Przy innych założeniach analogiczny problem zauważył Jerzy Wróblewski, gdy 
starając się zdefiniować pojęcie systemu danej nauki postulował, by obejmował on „w do-
statecznym stopniu odpowiedzi na kluczowe pytania historycznie ukształtowanej proble-
matyki w danej dziedzinie” (J. Wróblewski, Postawa filozoficzna i postawa afilozoficzna we 
współczesnej teorii prawa, „Studia Prawnicze” 1966, z. 13, s. 65, 78).
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 – większość tez programu zamkniętego jest prawdziwa na gruncie wszyst-
kich programów danej dyscypliny,

 – tezy programu zamkniętego wyjaśniają, w pewnym akceptowalnym 
przybliżeniu, kluczowe problemy danej dyscypliny,

 – stopień adekwatności wyjaśniania przez program zamknięty zjawisk 
badanych w danej dyscyplinie uznaje się, na gruncie programu za-
awansowanego danej dyscypliny, za satysfakcjonujący dla potrzeb 
integracji wewnątrzdyscyplinarnej i interdyscyplinarnej.

* * *
Zaproponowany model obarczony jest, z punktu widzenia „ortodoksyjnych” 
naturalistów metodologicznych, poważną wadą – odwołuje się w kluczowych 
punktach konstrukcji do kryteriów ocennych. Uważam, że jest to nieusuwal-
na cecha badań humanistycznych i społecznych. Nie oznacza to jednak, że 
humanistyka ulega pełnej relatywizacji. Wręcz przeciwnie, zidentyfikowanie 
roli ocen w modelu badań humanistycznych pozwala na w miarę precyzyjną 
rekonstrukcję struktury metodologicznej humanistyki. Nie chcę tu przesądzać 
sporu naturalizmu z antynaturalizmem ontologicznym. Jest to par excellence 
problem metafizyczny, który wymaga osobnych, obszernych analiz. W ostat-
niej części tekstu chcę wskazać dziedzinę nauki – współczesną polską teorię 
wykładni prawa – w której widzę możliwość zastosowania koncepcji wyłania-
nia programów zamkniętych.

3. Projekt integracji polskich koncepcji wykładni prawa

W artykule programowym szczecińskich teoretyków prawa z 2009 roku „Zin-
tegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa” zarysowany został program 
integracji polskich koncepcji wykładni prawa. Autorzy przyjęli jako podstawę 
dla wywodu kategorię „dobra wspólnego” koncepcji wykładni w polskiej kul-
turze prawnej17:

„Na dobro wspólne składać się będą: (1) uniwersalne podstawy wszystkich 
koncepcji wykładni bądź (2) nie tylko te fragmenty koncepcji, które są takie 
same, ale ponadto te wszystkie, które mając swe źródło w którejś z poszczegól-
nych koncepcji współcześnie zyskały aprobatę w polskiej kulturze prawej. (...)

17  M. Zieliński, O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita, B. Kanarek, A. Municzewski, Zin-
tegrowanie polskich koncepcji wykładni prawa, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 2009, z. 4, s. 24.
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[P]ominięte zostaną takie stanowiska, które (1) mimo poddania ich radykal-
nej krytyce płynącej z różnych źródeł, nadal są podnoszone, choć bez wsparcia 
kontrargumentami (...) (2) ze względu na radykalnie odmienne założenia filo-
zoficzne i metodologiczne stanowią rozwiązania niekorespondujące z głów-
nym nurtem koncepcji wykładni”.

W oparciu o te kryteria autorzy szczecińscy formułują obszerny (kilkuna-
stopunktowy) katalog tez dotyczących przedmiotu, celów i metod wykładni 
prawa, które wchodzą, ich zdaniem, do „dobra wspólnego” polskich koncepcji 
wykładni prawa. Autorzy programowo zrezygnowali z próby ugruntowania 
omawianych koncepcji w szerszych ramach teoretycznych (czy nawet filozo-
ficznych) i przyjęli kryterium aprobowalności w kulturze prawnej jako kryte-
rium przynależenia do puli „dobra wspólnego”. Brak teoretycznych kryteriów 
rozstrzygania o poprawności danego poglądu. Autorzy wskazali na jedno kry-
terium empiryczne, zwane przez nich „papierkiem lakmusowym” koncepcji 
wykładni – orzecznictwo, czyli praktykę organów stosujących prawo18.

Jest to indukcyjna wizja rozwoju nauki – wizja zbierania jednostkowych 
faktów, uogólniania ich, budowania teorii i empirycznego ich weryfikowania. 
W jednym z tekstów wprost pisze się o „sumowaniu” reguł wykładni wypra-
cowanych w rozmaitych koncepcjach19. Teoria wykładni prawa jest wciąż 
dyscypliną bardziej postulowaną niż istniejącą, czego wyrazem jest częstsze 
posługiwanie się terminem „koncepcja”, a nie „teoria”. Tym niemniej uważam, 
iż dyskusje nad wykładnią prawa weszły już – co najmniej – w fazę paradyg-
matyczną, a więc w każdym razie teoretyczną, dla której właściwą ramą meto-
dologiczną jest falsyfikacjonizm, a nie indukcjonizm. Samoświadomość meto-
dologiczna prawoznawstwa jest wysoka i nastraja optymistycznie do podjęcia 
próby stworzenia zakorzenionego filozoficznie modelu integracyjnego. Warto 
zacytować Ryszarda Sarkowicza, który konstatując wielość programów badaw-
czych w polskiej refleksji nad interpretacją tekstu prawnego, napisał20:

18  Por. podejście do problematyki wykładni w kontekście dobra wspólnego prezento-
wane przez Marka Piechowiaka, który rozwijając konstytucyjną koncepcję dobra wspól-
nego, osadza ją w szerokim kontekście teoretycznym i filozoficznoprawnym, i poszukuje 
kryteriów oceny poprawności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; M. Piechowiak, 
Dobro wspólne jako fundament polskiego porządku konstytucyjnego, Warszawa 2012, zwł. 
s. 359–432.

19  Z. Radwański, M. Zieliński, Stosowanie i wykładnia prawa cywilnego [w:] System 
prawa prywatnego, red. nacz. Z. Radwański, t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Sa-
fjan, Warszawa 2007 2007, s. 425–426.

20 R. Sarkowicz, Poziomowa interpretacja..., s. 16–17.
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„[C]hoć opisanie (...) programów badawczych wymagałoby starannej, bar-
dzo pracochłonnej analizy wszystkich dotychczas prezentowanych poglądów 
na interpretację tekstu – jest to zadanie możliwe do wykonania. Wymagałoby 
ono przede wszystkim odtworzenia przyjmowanych założeń dotyczących in-
terpretacji. (...) [N]ależałoby dokonać przede wszystkim rekonstrukcji trzonu 
badawczego każdego programu”.

Ta konstatacja nie usuwa kontrowersji, przesuwa ją jednak – moim zdaniem 
prawidłowo – na płaszczyznę metodologiczną, gdzie podstawową jednostką 
poznawczą nie są poszczególne twierdzenia czy spostrzeżenia teoretyczne, ale 
kompleksowe programy (teorie). Problemem jest należyte wyeksplikowanie 
owych „trzonów badawczych”, a także wypracowanie kryteriów ich porówny-
wania. Za najbardziej adekwatne i płodne poznawczo uznaję Lakatosowską 
ideę programów naukowych i Zandvoorta model badań interdyscyplinarnych.

Powstaje pytanie, czy na obecnym etapie rozwoju polskich koncepcji wy-
kładni prawa można mówić o wyłonieniu się programu zaawansowanego. 
Uważam, że można już mówić o wyłonieniu się programu zaawansowanego. 
Jest nim ciąg koncepcji wywodzący się z koncepcji teoretycznoprawnych Cze-
sława Znamierowskiego i Zygmunta Ziembińskiego, kulminujący, jak dotąd, 
w rozwiniętej normatywnej koncepcji wykładni prawa, jaką jest Macieja Zie-
lińskiego derywacyjna koncepcja wykładni21. Zagadnieniu uprawomocnienia 
tej supozycji poświęcam osobny przygotowywany tekst, w tym miejscu chcę 
się skoncentrować na problematyce stricte metodologicznej. Nawet jednak gdy 
przyjmiemy, że polska teoria wykładni prawa znajduje się w fazie paradygma-
tycznej i nie ma jednego, niekwestionowanego programu zaawansowanego, 
to przy takim stanie dyscypliny model Zandvoorta wskazuje na zalety tego 
stanu rzeczy. Cechą programów zamkniętych jest bowiem to, iż, metaforycz-
nie, „konkurują” one między sobą o szansę bycia programem dostawczym22. 
Badacz pracujący w programie przewodnim „szuka” programów dostawczych 
najbardziej mu odpowiadających. Z tego punktu widzenia wielość programów 
zaawansowanych w danej dyscyplinie, a w konsekwencji wielość różniących  
 

21  Precyzyjniej, należałoby powiedzieć, że koncepcja derywacyjna nie może być uzna-
na za jednorodny program, jako że w toku rozwoju obrosła już w koncepcje cząstkowo 
rozwijające i modyfikujące twardy rdzeń teoretyczny. Przykładowo, wymienić tu można 
prace Roberta Piszki, Olgierda Boguckiego, a także Leszka Leszczyńskiego, którego wali-
dacyjno-derywacyjna koncepcja wykładni prawa może być zinterpretowana jako lokalna 
konkretyzacja koncepcji derywacyjnej.

22  H. Zandvoort, Concepts..., s. 64 i n; por. R. Egiert, Parafrazy..., s. 111.



145Zandvoorta model interdyscyplinarnego...

się nieraz znacznie programów zamkniętych, może – paradoksalnie – sprzyjać 
rozwojowi badań interdyscyplinarnych.

Wydaje się, że elementy zakwalifikowane przez szczecińskich teoretyków 
prawa jako „dobro wspólne” polskich koncepcji wykładni mogłyby aspirować 
do miana programu zamkniętego. Byłby to program zamknięty względem pro-
gramu zaawansowanego –derywacyjnej koncepcji wykładni prawa. Zastanów-
my się, na ile droga poszukiwania „dobra wspólnego” obrana przez teoretyków 
szczecińskich odpowiada naszkicowanemu wyżej modelowi wyłaniania pro-
gramu zamkniętego.

Pierwszy warunek pozytywny sformułowany w artykule programowym teo-
retyków szczecińskich gwarantuje, że tak uwzględnione tezy będą prawdziwe 
we wszystkich kontrybuujących w budowaniu programu zamkniętego kon-
cepcjach. Drugi warunek pozytywny nie daje takiej gwarancji, gdyż, jak sądzę, 
„akceptacja” jest czymś słabszym niż uznanie prawdziwości. Można natomiast 
przypuszczać, że spełnienie kryterium aprobaty w polskiej kulturze prawnej, 
pociąga za sobą spełnienie warunku prawdziwości większości tez na gruncie 
wszystkich branych pod uwagę koncepcji.

Pierwszy argument negatywny parafrazuję jako przypadek falsyfikacji danej 
koncepcji. Jak już argumentowałem, na gruncie humanistyki trudno spodzie-
wać się, żeby koncepcja została wprost obalona empirycznie. Na tym samym 
stanowisku stoją, jak sądzę, teoretycy szczecińscy, gdy piszą o „krytyce płyną-
cej z różnych źródeł”. W takim przypadku owe krytykowane koncepcje „nie 
przeczą wytworzeniu się dobra wspólnego w odpowiednim zakresie”, czyli, 
ujmując rzecz w stosowanej tu siatce pojęciowej, nie są dopuszczane do wy-
pracowywania kompromisu. Jest przy tym oczywiste, że taki stan rzeczy może 
być tymczasowy, a krytykowana koncepcja w nowych okolicznościach może 
„odzyskać” akceptację.

Drugi argument negatywny jest najbardziej kontrowersyjny. Widzę dwie 
diametralnie odmienne możliwości sparafrazowania go w założonej siatce 
pojęciowej. Po pierwsze, uznać można, że pod pojęciem „głównego nurtu” 
rozumie się swoistą ortodoksję naukową, podczas gdy pozostałe, heterodok-
syjne koncepcje skazane są na marginalizację i trwałe wyłączenie z możliwości 
uczestniczenia we współtworzeniu programu zamkniętego. Przy takim ujęciu 
nie ma możliwości włączenia heterodoksyjnych koncepcji do głównego nurtu, 
a jedyną ich szansą jest, po prostu, zwycięstwo z paradygmatem głównego 
nurtu i zajęcie jego miejsca. W drugiej interpretacji wykluczenie radykalnie 
odmiennych koncepcji z kompromisu wynika z niemożności zrekonstruowa-
nia (wyeksplikowania) tez budowanego programu zamkniętego w językach 
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zbudowanych na radykalnie odmiennych założeniach filozoficznych i meto-
dologicznych. W tym przypadku kryterium wykluczenia z kompromisu nie 
jest trwałe i wraz z postępem w budowaniu (meta)języków pozwalających na 
eksplikowanie tez dotychczas nieprzenikliwych koncepcji, takie koncepcje 
kiedyś mogą zacząć partycypować w budowie programu zamkniętego (o ile, 
rzecz jasna, nie zostaną z niego wykluczone na mocy pierwszego kryterium 
negatywnego). 

Podstawowa różnica pomiędzy ujęciem teoretyków szczecińskich a uję-
ciem tu przedstawianym polega na celu, dla osiągnięcia którego postuluje 
się integrację koncepcji wykładni. Dla teoretyków szczecińskich celem jest 
ukształtowanie się jednej, wspólnej „polskiej zintegrowanej koncepcji wykład-
ni prawa”23. Jest to dążenie do tego, by odpowiednio rozbudowywana i wy-
subtelniana koncepcja derywacyjna zwyciężyła – została powszechnie uzna-
na za najbliżej prawdy opisującą wykładnię prawa. Innymi słowy, celem jest 
stworzenie jednego, niekwestionowanego programu zaawansowanego. Byłby 
to, jak sądzę, wyraz nadziei na rychłą finalizację polskiej teorii wykładni pra-
wa – rozstrzygnięcie wszystkich problemów eksplanacyjnych (teoretycznych) 
i skupienie się na praktycznych problemach stosowania prawa przez organy 
władzy publicznej.

Inaczej rysuje się cel programu zamkniętego w modelu Zandvoorta. Celem 
jego nie ma być uwieńczenie i zakończenie rozwoju danej dyscypliny – ten 
odbywa się bez końca, zgodnie z Popperowskimi (Lakatosowskimi) prawidłami 
rozwoju nauki. Celem jest finalizacja, rozumiana jednak nie jak u metodolo-
gów ze Starnbergu jako wyczerpanie się pól eksplanacyjnych, ale jako otwar-
cie programów naukowych na kooperację interdyscyplinarną. Za dziedzinę 
mogącą dostarczyć największą liczbę nowych problemów, uważa Zandvoort 
nauki społeczne. Program zamknięty ma służyć jako narzędzie integracji da-
nej dyscypliny z innymi, pokrewnymi dyscyplinami naukowymi (integracja 
zewnętrzna). W szerszym ujęciu, program zamknięty służyć może także jako 
czynnik integrujący subdyscypliny w obrębie jednej, sfragmentaryzowanej 
dziedziny nauki (integracja wewnętrzna)24.

Wyłonienie programu zamkniętego byłoby ważnym impulsem dla zinte-
growania dorobku dogmatyk i teorii prawa. Przedstawiciele dyscyplin dogma-

23  M. Zieliński, O. Bogucki, A. Choduń, S. Czepita, B. Kanarek, A. Municzewski, Zin-
tegrowanie..., s. 39.

24  Szerzej o sposobie pojmowania w prawoznawstwie terminów „integracja zewnętrz-
na” i „integracja wewnętrzna” zob. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii prawa, 
Poznań 2001, s. 17 i n.
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tycznych sięgają do dorobku teoretyków. Najczęściej jest to praca aplikacyjna 
– stosowanie konstrukcji teoretycznych wprost lub w postaci skonkretyzo-
wanej. Sporadycznie pojawiają się prace dogmatyków, które twórczo rozwi-
jają koncepcje teoretyczne oraz prace teoretyków, które rozwijają konkretne 
problemy doktrynalne. Dominuje jednak postawa „ateoretyczna”. Wyłonienie 
spośród koncepcji wykładni programu zamkniętego mogłoby ożywić współ-
pracę dogmatyków z teoretykami. Programami wiodącymi byłyby koncepcje 
(systemy) opracowywane przez dogmatyków25. Korzyści integracji byłyby dwo-
jakiego rodzaju: heurystyczne i teoretyczne. Korzyści heurystyczne to, posłu-
gując się metaforą Kazimierza Opałka, wskazywanie na „problematykę leżącą 
odłogiem” w dogmatykach. Korzyści teoretyczne to integracja tez formułowa-
nych w poszczególnych dogmatykach. Uważam, że dla osiągnięcia tych celów 
program zamknięty może być bardziej przydatny niż program zaawansowany. 
Program zamknięty można interpretować jako minimalny katalog problemów 
interpretacyjnych, z którymi powinny radzić sobie dogmatyki poszczególnych 
gałęzi prawa. Zauważmy, że korzyści są obopólne. Wyłonienie programu za-
mkniętego osłabia zarzut, iż koncepcje wykładni „faworyzują” wybrane do-
gmatyki, zapoznając problemy interpretacyjne pojawiające się w pozostałych 
dogmatykach. W drugim przypadku program zamknięty daje większe szanse 
na uwspólnienie siatki pojęciowej. Wynika to wprost z zaproponowanej idei 
kompromisowego wyboru języka dla formułowania programu zamkniętego. 
Język teorii wykładni prawa jako całość kształtuje się w ciągłych interakcjach 
z ideami płynącymi z dogmatyk. W efekcie poszczególne programy, w tym 
program zaawansowany, dziedziczą struktury pojęciowe dogmatyk – a są to 
oczywiście struktury różne, mocno eklektyczne. Sposób wyłaniania programu 
zamkniętego gwarantuje, że każda dogmatyka, niezależnie od filiacji teore-
tycznych, jakie historycznie się w jej obrębie ukształtowały, będzie mogła, po 
stosownych eksplikacjach i parafrazach, skorzystać z siatki pojęciowej progra-
mu zamkniętego.

W zakresie problematyki interdyscyplinarnej rozważyć trzeba dwie sytu-
acje: pierwszą, gdy prawoznawstwo generuje programy wiodące, oraz drugą, 
gdy prawoznawstwo generuje programy dostawcze. Rozważmy najpierw sy-
tuację, gdy programem wiodącym jest pewna koncepcja teoretycznoprawna. 
Dziedziną jest oczywiście jakiś fragment (a może i całość) zjawisk prawnych.  
 

25  Warto pod tym kątem przyjrzeć się Systemowi prawa prywatnego opracowywane-
mu przez zespół pod kierunkiem Zbigniewa Radwańskiego, i sformułowanej w jego ramach 
koncepcji wykładni prawa cywilnego. 
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Nasza hipotetyczna koncepcja teoretycznoprawna może napotkać na trudno-
ści w wyjaśnieniu pewnych zjawisk. Przyjmijmy, że ma trudności w wyjaśnie-
niu subdziedziny zjawisk określanej jako „płaszczyzna psychologiczna”. W tym 
przypadku naturalne jest skorzystanie z programu dostawczego – pewnej za-
mkniętej koncepcji psychologicznej, która potrafi wyjaśnić, czy przynajmniej 
lepiej skonceptualizować, ową subdziedzinę psychologiczną zjawisk prawnych. 
W modelu Zandvoorta dokonuje się więc lokalna redukcja koncepcji teore-
tycznoprawnej. Taką procedurę można oczywiście kontynuować i wskazać 
kolejną subdziedzinę, której koncepcja teoretycznoprawna nie potrafi nale-
życie wyjaśnić. Efektem tego może być dokonanie kolejnej lokalnej redukcji 
koncepcji teoretycznoprawnej. Rodzi się tu natychmiast pytanie – czy na 
gruncie modelu Zandvoorta możliwe jest opisanie prawoznawstwa jako 
dyscypliny, która może w przyszłości ulec interdyscyplinarnej redukcji 
globalnej? Odpowiedź na tak postawione pytanie wykracza poza granice ni-
niejszego tekstu.

Zastanówmy się teraz nad sytuacją, gdy do prawoznawstwa zgłasza się za-
potrzebowanie na program dostawczy. Według Kazimierza Opałka, sytuacja 
taka rodzi swoiste „niebezpieczeństwo”26: „[K]oncentracja wysiłków na pewnej 
pozaprawnej dyscyplinie oznaczać może odwrócenie proporcji zainteresowań 
i wkładu pracy, a w efekcie przeobrażenie się prawnika w logika, filozofa czy 
socjologa. (...) W takim zaś przypadku dany naukowiec jest już stracony dla 
prawoznawstwa i poczynań integracyjnych”.

Na gruncie modelu Zandvoorta takie obiekcje są nieuprawnione. Po pierw-
sze, model abstrahuje od zainteresowań i samookreślania się przez naukow-
ców – modelowaniu poddaje się programy naukowe, w dzisiejszych czasach 
najczęściej rozwijane przez zespoły naukowców. Po drugie, odgrywanie przez 
program prawoznawczy roli programu dostawczego oznacza, że wysiłek inte-
gracyjny spoczywać będzie na przedstawicielu dyscypliny nieprawniczej (for-
mułującej program wiodący). Warto w tym miejscu zauważyć, że wskazywane 
przez Opałka „niebezpieczeństwa” zdają się omijać dogmatyków. Prawnicy są 
poszukiwanymi i cenionymi współpracownikami w interdyscyplinarnych pro-
gramach o celach praktycznych. Na przykładzie nauk o środowisku pokazuje 
to Zandvoort. Programy wiodące (dajmy na to, zwalczanie hałasu jako proble-
mu cywilizacyjnego) wymaga współpracy z prawnikami. W tym przypadku są 
to administratywiści. Jest w omawianym przykładzie oczywiste, że ekologowie,  
 

26 K. Opałek, Interdyscyplinarne związki prawoznawstwa, „Studia Filozoficzne” 1985, 
nr 2–3, s. 24.
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względnie przedstawiciele nauk o środowisku życia człowieka, nie będą na 
ogół sami rozwiązywać problemów prawnych, ale sformułują problem i posłu-
żą się ustaleniami dogmatyki prawa administracyjnego (która wystąpi tu jako 
dyscyplina generująca program dostawczy – przykładowo, postulaty de lege 
ferenda odnośnie do prawnych instrumentów zwalczania hałasu).

Widać stąd, że obawy Opałka dotyczą przede wszystkim teorii prawa (i in-
nych ogólnych nauk o prawie)27. Rozważmy wiodący program z dyscypliny 
nieprawniczej. Zdarzyć się może, że potrzebować on będzie koncepcji dostaw-
czej z dziedziny teorii wykładni prawa. W takim przypadku racjonalne jest, 
w modelu Zandvoorta, skorzystanie z programu zamkniętego. Dlaczego tak 
się dzieje, jest oczywiste. Celem lokalnych redukcji przez programy dostawcze 
jest wzmocnienie mocy eksplanacyjnej teoretycznego programu wiodącego. 
Osiągnięciu celu nie sprzyja sytuacja, gdy programem dostawczym jest mocno 
kontrowersyjna, stale poprawiana i modyfikowana teoria paradygmatyczna. 
Znacznie lepiej jest ograniczyć się do twardego rdzenia teorii „zamkniętej”. Jak 
już sygnalizowałem, za taki rdzeń można by uznać „dobro wspólne” polskich 
koncepcji wykładni prawa. W praktyce badań interdyscyplinarnych wydaje 
się to wskazane, a intuicja podpowiada, że tak właśnie się w praktyce dzieje. 
Gdy, przykładowo, językoznawca czy socjolog chciałby jako projekt dostawczy 
przyjąć polską koncepcję wykładni prawa, to jest rozsądne, by skorzystał nie 
z którejś z walczących o miano paradygmatycznej koncepcji – derywacyjnej, 
semantycznej intensjonalnej, czy jakiejkolwiek innej, ale raczej przyjął twardy 
rdzeń wspólny tym koncepcjom, czyli owo „dobro wspólne”. Rozważania te 
mają oczywiście znów co najwyżej status roboczych hipotez (domysłów). Jest 
bowiem oczywiste, że „dobro wspólne” przedstawione w artykule teoretyków 
szczecińskich nie ma obecnie charakteru w pełni zamkniętego programu ba-
dawczego.

4. Konkluzja

Przedstawione tezy zachowują ważność przy określonych, wskazanych prze-
ze mnie, założeniach ogólnofilozoficznych naturalizmu metodologicznego 
w stylu popperowsko-lakatosowskim. Starałem się pokazać na przykładzie  
 

27  Być może równie silnie narażeni na to „niebezpieczeństwo” są przedstawiciele nauk 
historycznoprawnych. Podać można by przykłady historyków prawa, którzy w toku badań 
rozszerzali pole zainteresowania na aspekty pozaprawne, tracąc w końcu zainteresowanie 
problemami stricte historycznoprawnym.
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wziętym z teorii prawa, że takie podejście jest na gruncie humanistyki i nauk 
społecznych wciąż płodne heurystycznie. Jest jednak oczywiste, że poszczegól-
ne dziedziny humanistyki bardzo się między sobą różnią. Oczekiwać należy, 
że kategorie takie jak „finalizacja”, „program zamknięty”, „moc eksplanacyjna” 
i podobne mieć będą swoiste interpretacje, być może znacząco odbiegające 
od naszkicowanych wyżej interpretacji na gruncie prawoznawstwa. Z tego po-
wodu przedstawiona analiza metodologiczna nie może być nazwana inaczej 
jak „próba aplikacji w humanistyce”. By móc mówić o stworzeniu nowej wersji 
modelu Zandvoorta, konieczne jest przetestowanie go na większej liczbie roz-
maitych subdziedzin humanistyki i mniej zaawansowanych nauk społecznych.



Anna Stasiak-Apelska*

Cytat muzyczny w prawie polskim i zagranicznym – 
wybrane zagadnienia

Przytaczanie cudzej twórczości we własnych dziełach ma miejsce od wieków 
i cieszy się dużym zainteresowaniem1. Zagadnieniem cytowania zajmowało 
się najpierw literaturoznawstwo, potem zaś muzykologia i filmoznawstwo. 
Cytowane jest słowo pisane, ale z czasem także dźwięki, fragmenty filmów, 
kabaretów. Powtarzając za J. Bartą: zadaniem prawa autorskiego jest – naj-
ogólniej rzecz ujmując – zabezpieczenie zasługujących na ochronę interesów, 
które w związku z eksploatacją dóbr kultury i nauki powstają tak po stronie 
twórców, jak i odbiorców2.

Prawo własności intelektualnej wykształciło się stosunkowo późno i jako 
jedyna z dyscyplin prawniczych nie posiada w zasadzie bezpośrednich korze-
ni w prawie rzymskim. Pojęcie własności dzieła jako wytworu myśli ludzkiej 
nieznane było praktycznie aż do oświecenia. Przywiązywano wagę jedynie do 
własności nośników materialnych, na których utrwalono utwory lub które stały 
się utworami. Dość swobodnie przejmowano cudze pomysły twórcze, kopiowa-
no, przerabiano, adaptowano obce teksty, rzeźby, mozaiki, obrazy. To właśnie 
nośniki materialne były strzeżone przez prawo. Przełom w takim podejściu 
przyniósł dopiero wiek XVIII, w którym zwrócono uwagę na bezprawność prze-
druku, odchodząc przy okazji od traktowania plagiatu jako postępku, wpraw-
dzie nagannego moralnie, ale nie mającego charakteru deliktu cywilnego bądź 
występku sprzecznego z prawem karnym3.

W dziełach muzycznych cytat jest rodzajem metody twórczej, która polega 
na wprowadzeniu do utworu, najogólniej rzecz ujmując, cudzego materiału 

*  Doktorantka na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej.

1  Nihil dictum est, quod non dictum prius („Nic nie zostało powiedziane, co nie było 
powiedziane już wcześniej”) – słowa Terencjusza z prologu do komedii pt. „Eunuch”.

2  J. Barta, Dzieło muzyczne i jego twórca w świetle przepisów prawa autorskiego; Mię-
dzyuczelniany Instytut Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe, Kraków, 1980, s. 34.

3  J. Sobczak, Radiofonia i telewizja. Komentarz do ustawy, Kraków 2001, uwaga 
 nr 3.
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muzycznego. Mimo że towarzyszył muzyce od kilku wieków, do lat 60. XX 
stulecia nie zajmowano się szerzej tą problematyką; zaledwie jedno, i to nawet 
niekompleksowe, opracowanie zagadnień dotyczących cytowania pochodzi 
z okresu międzywojennego4.

Cytat w innych niż literatura piękna i naukowa dziedzinach ludzkiej twór-
czości istnieje od wieków, jednak w Polsce dopiero wraz z wejściem w życie 
nowej ustawy z 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych5 (dalej: 
„Ustawa”) można zagadnienie to analizować bez jakichkolwiek ograniczeń. 

Ustawa z 1952 r. 6 o prawie autorskim, w art. 187 odnosiła się jedynie do 
cytatu w dziedzinie piśmiennictwa. Natomiast art. 198 wspomnianej ustawy 

4  Pierwsze opracowanie dotyczące cytatu muzycznego stanowi opracowanie F. Bonisa, 
pt. Quotations in Barok’s Music. Raport of the 2. International Musicological Conference, 
Budapest 1936.

5  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 
jednolity: Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

6  Ustawa z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz.U. 1952, Nr 34, poz. 234).
7  Art. 18 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim: 
W dziedzinie piśmiennictwa wolno:
1) przedrukowywać w prasie aktualne artykuły i wypowiedzi, zamieszczone w dzien-

nikach i czasopismach, na tematy polityczne, gospodarcze, naukowe, techniczne 
i kulturalne,

2) drukować w czasopismach lub dziełach, przeznaczonych na publikacje tego rodzaju, 
mowy wygłoszone na publicznych zebraniach lub rozprawach, co jednak nie upraw-
nia do zbiorowego wydania mów jednej osoby,

3) przytaczać dla wyjaśnienia lub nauczania w dziełach, stanowiących samoistną całość, 
krótkie ustępy opublikowanych już wykładów, mów i innych utworów jak również 
drobne utwory już opublikowane,

4) zamieszczać w antologiach i wypisach cudze utwory, opublikowane w książkach lub 
czasopismach,

5) podawać krótkie streszczenia utworów, ogłoszonych lub wystawionych,
6) rozpowszechniać wydany utwór przez wypożyczanie egzemplarzy, wygłaszanie wy-

kładów lub recytacje, jeżeli nie pobiera się opłaty za wstęp,
7) wystawiać opublikowany utwór sceniczny przez zespoły amatorskie, jeżeli nie po-

biera się opłaty za wstęp,
8) użyć już wydanych drobnych urywków utworu poetyckiego lub drobnych utworów 

poetyckich jako tekstu nowego utworu muzycznego
8  Art. 19 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim: 
W zakresie utworów muzycznych wolno:
1) przytaczać w audycjach, dziełach naukowych i literackich oraz podręcznikach krótkie 

ustępy utworu muzycznego lub drobne utwory muzyczne w całości, jeżeli utwory 
zostały już wydane,
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zezwalał na przytoczenie drobnego utworu muzycznego lub jego krótkiego 
fragmentu w audycji, dziele naukowym, literackim i podręczniku. Poza za-
kresem regulacji pozostawał więc tzw. cytat muzyczny, polegający na użyciu 
fragmentu cudzego utworu we własnej kompozycji. Niewątpliwie cytat taki 
jest obecnie dopuszczalny w granicach wyznaczonych gatunkiem twórczości, 
a więc w działalności satyrycznej, kabaretowej, a także w przypadku wariacji. 

Trudno jest zaprzeczyć twierdzeniu, że twórczość muzyczna odgrywa w ży-
ciu kulturalnym społeczeństwa doniosłą rolę. Z utworami należącymi do tej 
dziedziny sztuki stykamy się niemal co dzień. Prezentacja utworów muzycz-
nych zajmuje poczesne miejsce w środkach masowego przekazu. Stanowi ona 
– jak się niekiedy ocenia – około 80% programu radiowego (...)9.

Pisząc o cytacie muzycznym, nie sposób nie zdefiniować tego pojęcia 
w jego ogólnym zakresie. Cytat (łac. citatio, niem. zitat) oznacza dosłowne 
przytoczenie czyichś słów. Cytat w literaturze jest formą ekspresji artystycz-
nej. Może mieć charakter jawny, w postaci wyraźnie wyróżnionego tekstu, lub 
niejawny, stanowiąc rodzaj aluzji. Zgodnie ze ,,Słownikiem wyrazów obcych’’ 
Władysława Kopalińskiego, to wyjątek z obcego tekstu albo czyjejś wypowie-
dzi, przytoczony dosłownie, zwykle w cudzysłowie i mający swój źródłosłów 
w łacińskich citatio, citare – przywołać, powołać się, przytaczać. Prawo cytatu 
to właśnie prawo do przytoczenia we własnym utworze urywka, fragmentu 
cudzego utworu. Korzystanie z cudzej twórczości w ramach ,,prawa cytatu’’ 
zwalnia korzystającego z obowiązku uzyskania zezwolenia od autora utworu 
zapożyczonego, a także z zapłaty mu z tego tytułu wynagrodzenia jednak pod 
pewnymi warunkami.

Art. 29 ust. 1 Ustawy ustala prawne przesłanki korzystania z cytatu. Przepis 
ten stanowi ograniczenie wyłącznego prawa autorskiego na rzecz dozwolone-
go użytku publicznego, stwarzając ramy dozwolonego wykorzystywania cudzej 
twórczości w działalności naukowej, dydaktycznej, publicystycznej oraz arty-
stycznej. W porównaniu z dotychczasową regulacją zasadnicza różnica polega 
na tym, że całość problematyki cytatu ujęto w jednym przepisie i wyraźnie 

2) rozpowszechniać wydane utwory muzyczne przez wypożyczanie egzemplarzy, wy-
głaszanie wykładów lub nieodpłatne wykonywanie samego utworu w celach naucza-
nia bądź też w ramach uroczystości o charakterze społecznym, jeżeli wykonawcy nie 
otrzymują wynagrodzenia, albo w ramach działalności towarzystwa muzycznego 
wyłącznie dla jego członków, co jednak nie uprawnia do publicznego wykonywania 
utworu scenicznego,

3) wykonywać opublikowane utwory w świetlicach, domach kultury i klubach, jeżeli nie 
pobiera się opłaty za wstęp.

9  J. Barta, Dzieło muzyczne i jego twórca..., s. 16.
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dopuszczono wolność cytowania w odniesieniu do utworów rozpowszechnio-
nych a niekoniecznie również opublikowanych10.

Bez względu na przyczyny – które leżą u podstaw sięgania po cytat w celu 
rozbudowania i rozwinięcia myśli, czy twierdzeń – oceniając dopuszczalność 
tego rodzaju zabiegów w świetle art. 29 ust. 1 pr. aut. [ustawy z 1994 r. o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych], należy stwierdzić, że przytaczanie ele-
mentów cudzej twórczości w powyżej scharakteryzowanym celu – w mojej 
ocenie – mieści się w ramach hipotezy powołanego przepisu prawnego. Za 
przyjęciem takiego rozstrzygnięcia przemawia wzgląd na postulat racjonalno-
ści wykładni, który każe objąć zakresem normy prawnej wprowadzającej cytat 
takie sytuacje, gdy przytaczanie ułatwia komunikowanie między ludźmi myśli 
i odkryć naukowych. Nie musi tu zatem chodzić tylko o sytuacje, w których 
wyjaśnianie ma na celu zrozumienie wywodu w ogóle, lecz również o takie, 
kiedy to zrozumienie jest pełniejsze, trwalsze, efektywniejsze itp.11

Zauważyć należy, że wolno skorzystać tylko z tego cudzego utworu, który 
wcześniej został rozpowszechniony, czyli legalnie udostępniony publiczności 
(np. w odniesieniu do utworu muzycznego – wydane nuty, wykonanie na kon-
cercie), po drugie, cytat musi znaleźć się w dziele, które samo ma cechy utworu, 
po trzecie, fragment wykorzystany jest tylko ,,urywkiem’’, niewielką częścią cu-
dzego utworu, po czwarte, ma służyć wyłącznie celom wyjaśniania, nauczania, 
analizy krytycznej lub może być uzasadnione prawami gatunku twórczości, oraz 
po piąte, zapożyczenie ma być oznaczone poprzez wskazanie autorstwa i źródła. 
W przypadku cytatu mamy do czynienia z przejęciem urywka cudzego utworu 
,,dosłownie’’, bez jakichkolwiek zmian i przeróbek. Wyjątek stanowi wykorzysta-
nie cudzego dzieła w formie tłumaczonej, co jest w pełni zgodne z Konwencją 
berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych12.

10  E. Traple, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, 
E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Kraków 2005, wyd. IV, komen-
tarz do art. 29 Ustawy.

11  L. Małek, Ustawowe cele prawa cytatu. Teza nr 5, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Jagiellońskiego” 2008, s. 96.

12  Art. 10 Aktu Paryskiego Konwencji Berneńskiej o ochronie dzieł literackich i arty-
stycznych sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r., stanowi, że:

1) Dozwolone jest przetaczanie cytatów z dzieła już legalnie udostępnionego odbior-
com, pod warunkiem że jest to zgodne z przyjętymi zwyczajami i w stopniu uza-
sadnionym przez zamierzony cel, a także cytatów z artykułów, zamieszczonych 
w dziennikach i czasopismach, w formie przeglądów prasy.

2) Ustawodawstwo państw należących do Związku oraz porozumienia szczególne, ist-
niejące lub zawarte w przyszłości między nimi stanowią o możliwości legalnego 
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Jak podkreśla się w pracach dotyczących uprawnień związanych z cytowa-
niem, „nauczanie” jest pojęciem charakteryzującym się stosunkowo wysokim, 
a na pewno wyższym niż pojęcie „wyjaśniania” stopniem obiektywizacji13.

W ramach ,,wyjaśniania’’ posłużenie się cytatem będzie uzasadnione w za-
kresie usuwania niejasności lub wątpliwości występujących w treści nowego 
utworu, z zamiarem uczynienia ich zrozumiałymi dla odbiorcy, poprzez od-
wołanie się do cudzego utworu np. w publicystyce, podręcznikach, utworach 
naukowych. W zakresie ,,nauczania’’ cytat uzasadnia przytoczenie cudzego 
dzieła w celu jak najlepszego przekazania określonej wiedzy, przedstawienia 
problemu, dla skutecznego przyswojenia wiedzy przez ,,ucznia’’, słuchacza, za-
równo w ramach prowadzonych lekcji, wykładów, prelekcji, ćwiczeń, konwer-
satoriów, szkoleń, jak i w publikacjach naukowych i popularnonaukowych14. 
Przez pojęcie „wyjaśniania” można także rozumieć uzasadnianie i argumento-
wanie własnego stanowiska, ponieważ decyzja o jego zajęciu jest nierozerwalnie 
związana z racjami leżącymi u jej podstaw. Prezentacja argumentów stanowi 
zatem – na równi z przedstawieniem danego poglądu – element wyjaśniania 
w rozumieniu przepisu art. 29 ust. 1 ustawy15.

korzystania, w stopniu uzasadnionym przez zamierzony cel, z dzieł literackich lub 
artystycznych dla zilustrowania nauczania za pomocą środków publikacji, audycji 
radiowo-telewizyjnych, zapisów dźwiękowych lub wizualnych pod warunkiem, że 
takie korzystanie jest zgodne z przyjętym zwyczajem.

3) W razie cytowania i korzystania z dzieł w jeden ze sposobów, o którym mowa w po-
przednich ustępach tego artykułu, należy podać źródło i nazwisko autora, jeżeli to 
nazwisko jest zamieszczone w źródle. 

13  B. Michalski, Uprawnienia do cytowania w polskim prawie autorskim, cz. II, „Prasa 
Techniczna” 1987, nr 1, s. 17.

14  Zasadnicza różnica między dozwolonym i nieodpłatnym cytatem, uregulowanym 
w art. 29 ust. 1, a umieszczeniem drobnego utworu lub fragmentu większego utworu 
w podręczniku, wypisach lub antologii, traktowanym w art. 29 ust. 2 i 2 (1) jako użytek 
dozwolony, lecz odpłatny, polega na tym, że cytat musi być ściśle powiązany z własną twór-
czością cytującego, stanowić dodatkowy dowód przytaczanych twierdzeń lub poszerzenie 
własnej argumentacji. W przypadku antologii lub umieszczenia fragmentów albo drobnych 
utworów w aneksie do podręcznika wspomniany wyżej związek nie musi występować. 
Cytat z cudzej twórczości, nawet dość obszerny, jest także dopuszczalny w przypadku do-
konywania analizy krytycznej. Odbiorca takiej analizy musi bowiem wcześniej zapoznać 
się dość dokładnie z analizowanym dziełem lub jego fragmentem, żeby zrozumieć jego 
krytykę. W wyroku z dnia 14 marca 2006 r., VI ACa 1012/05, OSA 2007, z. 12, poz. 36, SN 
uznał, że zamieszczenie cytatu w antologii jest dopuszczalne tylko w celach dydaktycznych 
i naukowych.

15  L. Małek, Ustawowe cele prawa cytatu. Teza nr 5, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
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Ponadto należy zwrócić uwagę, iż ocena dozwolonego zakresu zapożycza-
nia z cudzego dzieła w postaci cytatu powinna być każdorazowo dokonana 
indywidualnie w odniesieniu do konkretnego przypadku. Ilość zapożyczonego, 
cytowanego fragmentu dzieła jest jedynie pomocną wskazówką, natomiast to 
cel cytowania definiuje jego dozwolony rozmiar. Wielkość cytowanego frag-
mentu utworu uzależniona jest od celu jakiemu ma on służyć. Cytat dozwolo-
ny jest zatem w takim zakresie, w jakim jest on niezbędny do przeprowadze-
nia i uzupełnienia np. własnej argumentacji, przedstawienia poglądów innych 
osób. Cytując L. Małka należy się opowiedzieć za wykładnią dopuszczającą 
posłużenie się cytatem zarówno w celu wyjaśniania treści własnych, jak i z po-
wodu chęci wyjaśnienia treści zawartych w cudzej twórczości, które zostały 
przejęte do cytującego utworu16. Jednocześnie zauważyć należy, iż termin „na-
uczanie” w tym przypadku nie ma zastosowania jedynie do nauczycieli w po-
wszechnie pojmowanym znaczeniu, gdyż byłby to zakres zbyt wąski.

W nowszej literaturze, obok konieczności, by cytat użyty w celu nauczania 
był asumptem do pogłębienia lub rozbudowania wiedzy czytelnika, zauwa-
żono, że często służy on jako przykład zgrabnego lub znanego ujęcia istotnej 
myśli17.

Aby cytowanie czyjegoś dzieła – niezależnie od gatunku sztuki, czy nauki, 
było legalne – Ustawa, nakłada w art. 34 pewne konieczne do spełnienia wy-
mogi. Każdy korzystający z cudzej twórczości w ramach prawa cytatu zobo-
wiązany jest do podania imienia i nazwiska autora przytaczanego dzieła oraz 
źródła cytatu. Źródło cytatu, to przede wszystkim określony utwór, o własnym 
tytule. Czasami w oparciu o ukształtowane zwyczaje podane zostaną dodat-

Jagiellońskiego” 2008, s. 97. Należy także zwrócić uwagę, za cytowanym L. Małkiem, iż 
Trudno nie zakwalifikować jako stanu faktycznego dającego się zmieścić w hipotezie prze-
pisu art. 29 ust. 1 pr. aut. [ustawy z 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych] 
wyboru tekstów zamieszczonych w podręczniku czy książce do ćwiczeń, jeśli poszczególne 
cytowane fragmenty opatrzono także poleceniami mającymi na celu wyrobienie w korzy-
stającym jakichś praktycznych umiejętności. Nauczanie w tym wypadku uzyska wymiar 
bardziej praktyczny, lecz zgodny z ratio legis wynikającego z powołanego przepisu. Nato-
miast z dezaprobatą należy się odnieść do tworzenia takich kompilacji bez żadnych treści, 
które je opisują lub wskazują sposób korzystania z nich, podobnie jak należy się sprzeciwić 
zaliczeniu do prawa cytatu (art. 29 ust. 1 pr. aut.) reprodukcji umieszczonych w albumach 
czy katalogach, nawet wtedy, gdyby ich ogólna wymowa wskazywała na cel nauczania. Ich 
dyskwalifikacja w świetle art. 29 ust. 1 pr. aut. nie opiera się jednak na deficycie przesłanki 
nauczania, lecz na braku cechy samoistności tak powstałego dzieła.

16  L. Małek, Ustawowe cele..., s. 97.
17  Szerzej zob. E. Traple, Prawo autorskie..., s. 347.
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kowo np. wydawca i rok publikacji, miejsce wystawienia spektaklu, miejsce 
wykonania koncertu itp. Cytat, czyli zapożyczony cudzy fragment do własne-
go dzieła, powinien być oznaczony w taki sposób aby nie budził wątpliwości, 
że pochodzi od innego autora oraz nie może zniekształcać idei i koncepcji 
jako całości, jaka przyświecała autorowi dzieła pierwotnego. Formą oznacze-
nia cytatu w nowoutworzonym dziele najczęściej będzie cudzysłów, kursywa, 
mniejsza czcionka czy odesłanie do przypisu. W tym miejscu należy zwrócić 
uwagę, iż cytat muzyczny wykazuje wiele odmienności od tych przesłanek.

Prawo cytatu, jak już wcześniej autor wskazał, nie zostało ograniczone tylko 
do niektórych gatunków twórczości. Faktem jest, iż jego początki wywodzą 
się z literatury, jednak we współczesnym świecie prawo cytatu istnieje niemal 
w każdej dziedzinie sztuki i nauki, w tym właśnie w muzyce, co ma odzwiercie-
dlenie również w polskim ustawodawstwie18. Jednocześnie zaznaczyć należy, 
że cytat muzyczny jest formą, która pojawiła się najpóźniej w muzycznych 
aspektach.

Mimo takiej złożoności oraz niekiedy trudności w wyodrębnieniu cytatu 
muzycznego z dzieła19, a także faktu iż jest to „najmłodsza” forma w muzyko-
logii – podjęto próbę skonstruowania listy kryteriów, które miałyby posłużyć 
do odróżnienia cytatu od innych metod korzystania z cudzego dorobku mu-
zycznego. Przesłanką pierwszą jest sytuacja, gdy cytat występuje jako pewna 
całość, jako struktura dźwiękowa genetycznie przynależna do innego utworu 
muzycznego; ponadto nie może mieć wymiarów zbyt małych, tzn., że nie może 
być zbyt krótkim motywem, gdyż wtedy zaciera się jego całościowy charakter 
i jego własna struktura; po trzecie – cytat nie może być jednocześnie główną 
myślą muzyczną danego utworu; cytat powinien również wyróżniać się swo-
imi cechami konstrukcyjnymi od otaczających go faz utworu – co pozwala go 
słuchowo wydzielić z toku dźwiękowego zasadniczej tkaniny utworu. Kolej-
ną przesłanką, jaką cytat powinien spełniać, by móc go odróżnić od innych 
form jest możliwość wykazania określonego stosunku do otaczających go faz. 

18  W polskim systemie prawnym występują uregulowania z innych dziedzin prawa, 
które odwołują się w sposób bardzo wyraźny do prawa cytatu; np. art. 54 ust. 2 zdanie dru-
gie ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. 
Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), dotyczący reklamy produktu leczniczego i przekazywanej 
w związku z tym dokumentacji, stanowiący, iż: „Cytaty, tabele i inne ilustracje pochodzące 
z piśmiennictwa naukowego lub innych prac naukowych powinny być wiernie odtworzone 
oraz zawierać wskazanie źródła”.

19  Zob. także: G. Forest, Music Business Contract Library (Hal Leonard Music Pro 
Guides), Hal Leonard, 2008.
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Relacja ta decyduje o tym, że słuchacz może uchwycić go jako „ciało obce”. 
Po szóste cytat muzyczny powinien wnosić do normalnego przeżycia danego 
fragmentu dzieła jakiś moment zaskoczenia, wywoływać u słuchacza procesy 
wyobrażeniowe i myślowe (interpretacyjne), odmienne od tych, które towa-
rzyszyły dotychczasowym fazom dzieła. Następnym warunkiem jest sytuacja, 
iż na skutek swego zaistnienia cytat muzyczny wywołuje zmianę stosunku słu-
chacza do dalszych faz utworu, następujących właśnie po tym cytacie. Cytat, 
jako efekt określonych intencji cytującego, musi być nadto odczytany jako znak 
tych intencji – przez słuchacza – gdyż tylko wtedy jego walor konstrukcyjno-
-estetyczny będzie mógł być w pełni uchwytny. Wreszcie – cytat funkcjonuje 
w utworze na nieco odmiennej zasadzie niż pozostałe fazy, to znaczy jest dwu-
warstwowy, gdyż przez swoją strukturę dźwiękową wskazuje – oprócz swego 
wyrazu – na coś różnego od siebie samego20.

Inaczej zjawisko cytatu muzycznego określa L.B. Meyer21, który pod ogólną 
kategorię tzw. zapożyczeń podciąga aluzje i reminiscencje. Od cytatu sensu 
stricto reminiscencja różni się przede wszystkim brakiem dosłowności (harmo-
nicznej, melicznej czy rytmicznej). Aluzja – w przeciwieństwie do cytatu – ma 
charakter bardziej dyskretny, a ponadto jest subtelna, operuje motywem o ma-
łej, minimalnej liczbie dźwięków, nierzadko przy tym przysłoniętych „dymną 
zasłoną” dźwięków, dodanych lub nieco zniekształconych. K. Tarnawska-Ka-
czorowska ma jeszcze inne spojrzenie na zjawisko cytatu muzycznego. Uważa, 
że cytat stanowi „świadomie zapożyczone materiał lub ideę”, zwraca uwagę na 
cztery ważne elementy wiążące się z jego obecnością w muzyce: źródło za-
pożyczeń, procedury kompozytorskie, funkcję pełnioną przez cytat oraz jego 
nacechowanie znaczeniowością22.

O samym cytacie muzycznym literatura, doktryna i orzecznictwo polskie 
mówią niewiele. Wydawać się może, iż sporne kwestie prawnie związane z cy-
tatem muzycznym zostały zauważone niedawno i stąd takie trudności inter-
pretacyjne oraz kontrowersje.

Cytat muzyczny jest bardzo trudny do oznaczenia i niełatwo sobie wyobra-
zić zachowanie wymogów podania autora i źródła. Toteż w praktyce przyj-
muje się, że dla zachowania praw cytatu wystarcza, aby przejęto taki frag-
ment i w takim rozmiarze, żeby przeciętny słuchacz mógł go rozpoznać jako 
fragment obcy, pochodzący z innego utworu. Przy braku rozpoznawalności 

20  Szerzej zob. Z. Lissa, Szkice z estetyki muzycznej, Kraków 1965.
21  L.B. Mayer, Music, the Art and Ideas, Chicago 1994, s. 199 i n.
22  K. Tarnawska-Kaczorowska, Cytat muzyczny. Zarys problemu, „Muzyka” 1998, nr 3, 

s. 11. 
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kompozytor posługujący się fragmentem cudzego dzieła może narazić się na 
zarzut plagiatu. W przypadku dzieł muzycznych nie można także wykluczyć 
przypadkowej zbieżności samodzielnej twórczości. Fragment łatwo rozpozna-
walny występuje przede wszystkim w przypadku komponowania dzieł poświę-
conych pamięci swojego mistrza czy innych dzieł okolicznościowych, które już 
w swej idei tworzenia – chęci oddania swego rodzaju hołdu – mogą być do 
siebie podobne lub w niektórych fragmentach wręcz identyczne.

O cytacie muzycznym można mówić w sytuacji, gdy kompozytor stosuje 
fragment innego utworu w sposób świadomy, w określonych zamiarach wy-
razowo-znaczeniowych. Za przykład może posłużyć włączenie przez Albana 
Berga do finału jego Koncertu skrzypcowego fragmentu chorału Jana Sebastiana 
Bacha. Zamierzonym efektem jest wywoływanie u słuchaczy określonego sko-
jarzenia. Koncert skrzypcowy został napisany na cześć zmarłej bardzo młodo 
córki przyjaciół muzyka. Elementy chorału mają symbolizować wyobrażenia 
„wiecznego świata” oraz jego podniosłość.

Podobnie, chęć wytworzenia podniosłości u przeciętnego słuchacza chciał 
wywołać Jan Adam Maklakiewicz, wplatając do swego poematu symfonicz-
nego Grunwald23 – fragmenty Bogurodzicy – co prawda poddaną niewielkim 
modyfikacją, ale łatwą do zidentyfikowania.

W podanych wyżej przykładach cytaty muzyczne mają sprawić, by u od-
biorcy wykształciły się pewne określone emocje. Cytat tak użyty symbolizować 
ma konkretne skojarzenia. Zadaniem muzyki jest zobrazowanie, tego, co autor 
chce przekazać słuchaczom. Słuchając niektórych utworów mamy wręcz przed 
oczami określone obrazy. Często, gdy z kimś słuchamy muzyki i mówimy, co 
widzimy słysząc dany utwór, okazuje się, że nasz kompan również ma takie 
lub bardzo podobne sceny przed oczami. Niektóre utwory wywołują silniejsze 
skojarzenia, większe emocje, dlatego też twórcy często posługują się cytatem, 
dla wywołania i podkreślenia określonych emocji np. podniosłości chwili, czy 
chwały zwycięzcom. W takich przypadkach cytat ma być symbolem określo-
nych treści, których jednoznacznym wyrazem był na gruncie pierwotnego, 

23  W utworze widoczne jest wyraźne rozczłonkowanie formy, będące wynikiem wyko-
rzystania w jej konstrukcji zasady szeregowania. W kolejnych fragmentach utworu dają się 
zauważyć elementy ilustracyjne, wyrażające – jak można się domyślać – modlitwę i śpiew 
wojska, tętent kawalerii, sygnały nawołujące do ataku, szczęk broni, tumult bitewny, żałobę 
po poległych na polu walki, a także chwałę zwycięstwa. Są tu także motywy z ,,Bogurodzi-
cy”, których rola w utworze jest bardzo istotna, motywy z pieśni wielkanocnej. Przez Twoje 
święte Zmartwychpowstanie”, czy wreszcie pierwsza fraza „Mszy polskiej” Maklakiewicza.
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cytowanego utworu. Im bardziej utwór cytowany24 (w całości lub we fragmen-
cie) był powszechnie znany, tym bardziej jednoznacznym symbolem stał się 
on w postaci cytatu25.

Według K. Tarnawskiej-Kaczorowskiej26 istnieje grupa cytatów-symboli. 
Są one krótkie, charakteryzują się bardzo wyrazistą fizjonomią dźwiękową, 
a nadto mają dużą – latami kumulowaną – nośność znaczeniową. Można je 
podzielić na: 1) inicjalne, których przykładem jest ostrzegawczy, pełen grozy 
motyw Dies irae (łac. Dzień gniewu); 2) miłosne, jak wspomniany motyw „tri-
stanowski”, użyty między innymi przez T. Bairda w Goethe-Briefe czy przez 
A. Berga w Suicie lirycznej – jest to motyw określany jako „symboliczna sub-
limacja uczucia”; 3) heroiczny, a także złowieszczy motyw Losu czy Fatum, 
z V Symfonii Beethovena.

Przytoczenie fragmentu innego utworu ma spełniać funkcję symbolu, ale 
czasem z wyraźnie ironicznym podtekstem. W balecie M. de Falli Trójkąt-
ny kapelusz w ważnych scenach akcji pojawia się motyw „losu” z V Symfonii 
Beethovena. Ponieważ akcja ma bardzo humorystyczny charakter, a ważkość 
przełomowych momentów jest raczej wątpliwa – motyw Beethovenowski, któ-
rego sens symboliczny jest powszechnie znany, funkcjonuje tu raczej w zna-
czeniu ironicznym, parodyjnym. Kompozytor liczy zarówno na jego znajo-
mość u słuchaczy, jak i na jego odpowiednią interpretację.

24  R. Strauss stosował tzw. autocytaty. Przykladem może być poemat symfoniczny 
Życie, w którym R. Strauss wplata własne motywy z młodzieńczej opery Guntram oraz 
z poematów symfonicznych, takich jak Śmierć i przemienienie, Don Kichot, Tako rzecze 
Zaratustra, Ucieszne figle Dyla Sowizdrzała, splatają się ze sobą. Te autocytaty ulegają pew-
nym modyfikacjom i czytelne są tylko dla słuchaczy znających tamte dzieła kompozytora. 
Odgrywają one rolę motywów przewodnich, symbolizujących treści, jakich wyrazem były 
w dawnych utworach twórcy. Autor liczył na rozpoznanie fragmentów jego wcześniejszych 
utworów w kolejnych dziełach, co z kolei dawało słuchaczom możliwość głębszej interpre-
tacji dzieła. Używanie autocytatów przez artystów skazuje na fakt, iż są one ciągle „żywe” 
i im bliskie.

25  Motywy używane przez R. Wagnera w swej specyfice są motywami przewodni-
mi, obciążonymi określoną zawartością programową. Wartym zwrócenia uwagi jest fakt 
wkomponowania przez R. Wagnera fragmentów polskich dzieł w kompozycji Uwertura 
„Polonia”: Witaj, majowa jutrzenko, Mazurek Dąbrowskiego i Litwinka czyli hymn Legionów 
Litewskich. Wagner napisał tę uwerturę będąc pod wrażeniem jedności i odwagi Polaków 
w czasie powstania listopadowego, w dążeniu przez nich do wywalczenia niepodległości. 
Na powstanie utworu wpłynął fakt ciągnących przez jego rodzinny Lipsk oddziałów roz-
bitej armii polskiej, zmierzających ku Francji po upadku powstania listopadowego, a także 
spotkaniem z jednym z jego bohaterów, hrabią Wincentym Tyszkiewiczem.

26  K. Tarnawska-Kaczorowska, Cytat muzyczny..., s. 17 i n.
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Przytoczone przykłady dobrze ilustrują, iż cytat muzyczny jest zawsze wie-
lowarstwowy w swojej ontologicznej strukturze i wielofunkcyjny w toku dzieła, 
w którym się pojawia27.

W czasach współczesnych, gdy muzyka przybiera różne formy28, dużego 
znaczenia nabiera odróżnienie cytatu muzycznego, zapożyczenie fragmentu 
cudzego utworu, który stanowić będzie jedynie fragment nowego dzieła, od 
plagiatu29. Dynamicznie rozwijająca się branża muzyczna korzysta z coraz 
nowszych technik twórczych. Spośród nich niewątpliwie najczęściej stosowaną 
jest obecnie sampling 30 – proces w którym można wyróżnić co najmniej trzy 
podstawowe etapy, z których pierwszym będzie digitalizacja nagrania dźwię-
kowego (czyli dokonanie przeniesienia analogowego materiału dźwiękowe-
go na zapis cyfrowy)31, następnym poddanie otrzymanego zapisu cyfrowego 
dowolnej obróbce, a trzecim wykorzystanie w nowym utworze muzycznym 
materiału dźwiękowego otrzymanego w wyniku wskazanych wyżej zabiegów 
technicznych32.

J. Barta, opierając się na dorobku S. Rittermana, wyraźnie zarysował róż-
nice pomiędzy opracowaniem a plagiatem, stwierdzając, iż przy opracowaniu 
mamy do czynienia z recepcją treści, a zazwyczaj i formy cudzego dzieła, przy 
czym eksploatacja cudzego dzieła ma na celu rozszerzenie form zakomuni-
kowania poza jego formę macierzystą. Zdaniem tego autora opracowaniem 
będzie np. uwypuklenie piękna dzieła muzycznego przez zaopatrzenie jego 
pierwotnej prostej linii melodycznej w bogatą ornamentację, plagiatem zaś – 
inkorporacja cudzego dzieła do dzieła własnego. Utwór inkorporowany – we-
dług intencji plagiatora – ma zostać uznany za jego własne dzieło33.

27  Z. Lissa, O cytacie w muzyce, w: Z. Lissa, Szkice z estetyki muzycznej, Kraków 1965, 
s. 292.

28  W muzyce współczesnej najczęstszymi formami ingerencji i zmiany utworu mu-
zycznego są: remixy, re-edity, miksowanie, samplowanie lub przeróbki.

29  J. Barta wymienił następujące formy plagiatu: plagiat jawny, plagiat ukryty, utwór 
samoistny zawierający cytat muzyczny.

30  Szerzej zob. Por. J.R. Houle, Digital Audio Sampling, Copyright Low and American 
Music Industry: Piracy or Just a Bad “Rap”? 37 LOY. L. REV 879, 880 (1992), za M.R. Bro-
din, Comment: Bridgeport Music, Inc. v. Dimension Films: The Death of the Substantial 
Similarity Test in Digital Sampling Copyright Infringement Claims, The Six Circuit’ Flawed 
Attempt at a Bright–Line Rule, 2005 r., s. 3.

31  Szerzej zob. A. Belgfrede, C. Mak, Music Law in Digital Age, Berklee Press, 2009
32  M. Klekotko, Sampling w świetle prawa autorskiego i praw pokrewnych, „Przegląd 

Prawa Handlowego”, grudzień 2007, s. 11.
33  J. Barta, Plagiat muzyczny, „ZNUJ PWiOWI” 1978, z. 17, s. 48.



162 Anna Stasiak-Apelska

Oczywiście jeżeli elementy ogólnodostępne są objęte ochroną, to warun-
kami koniecznymi do uznania kompilacji takich elementów za utwór zależny, 
a nie plagiat, jest: 

1) uzyskanie zgody na rozporządzanie i korzystanie – jako przesłanki su-
biektywnej, 

2) wykorzystanie elementów składowych muzycznego utworu pierwotnego 
– jako przesłanki obiektywnej. 

Ujmując to innymi słowami – ponowny montaż elementów utworu mu-
zycznego można uznać za dzieło zależne, o ile sposób doboru, segregacji, uję-
cia lub przedstawienia tych elementów miał znamiona oryginalności, rozpo-
rządzanie zaś i wykorzystanie owocu takiej twórczości poprzedzone jest zgodą 
twórcy muzycznego utworu pierwotnego34.

Biorąc pod uwagę istotę samego cytatu muzycznego, polegającego na wy-
korzystaniu w samoistnym utworze krótkiego zapożyczonego fragmentu cu-
dzego dzieła, który jednocześnie nie stanowi podstawy dla nowo powstające-
go utworu, nie można wykluczyć możliwość traktowania inkorporowanych 
w drodze samplingu fragmentów jako typowego cytatu, przyjętego w twór-
czości muzycznej35.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 21 marca 1938 r., które jest nadal 
aktualne stwierdził, że każda twórczość umysłowa, czy to z dziedziny literac-
kiej, naukowej czy praktycznej, podlega ochronie prawnej, byleby w swoim 
ostatecznym wyniku, w swojej zewnętrznej formie wykazywała znamiona wy-
różniające ją od innych dzieł osobliwością pomysłu oraz umiejętnością uję-
cia i wyrażenia tematu. Ochrona zanika dopiero wówczas, gdy ustaje sama 
możliwość indywidualnej pracy lub jeśli odtworzenie faktów jest tylko po-
wtórzeniem pozbawionym wszelkiej samodzielności (np. tabliczka mnożenia, 
ogłoszenia itp.). Ostateczna ocena – przy uwzględnieniu wskazanych ogólnych 
założeń – jest zawsze dokonywana na podstawie analizy konkretnych cech 
dzieła36.

W pojęciu cytatu muzycznego nie mieści się wykorzystanie fragmentu za-
pisu nutowego w podręczniku, książce naukowej analizującej twórczość okre-
ślonego autora, w artykule krytycznym czy w audycji omawiającej wykonanie 
utworu. To powiedzielibyśmy ,,cytaty zwykłe’’, podlegające w całości powyż-
szym przesłankom. Cytatem muzycznym będzie tylko włączenie do własnego 

34  P. Piesiewicz, Utwór..., s. 73.
35 Klekotko, Sampling w świetle prawa..., s. 13.
36  Wyrok SN z 21 marca 1938 r., II C 2531/37, OSN(C) 1939, nr 2, poz. 61.
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utworu muzycznego, urywka, niewielkiego fragmentu, utworu muzycznego 
wcześniej już istniejącego i znanego publiczności37.

Należy zwrócić uwagę, iż motywy przejęcia fragmentu cudzego dzieła 
mogą być różne, np. chęć zasygnalizowania swoich związków z innym kom-
pozytorem, podkreślenie przynależności do określonego nurtu muzycznego, 
parodia czyjejś twórczości, żart muzyczny, a czasami konieczność podykto-
wana realizacją określonego gatunku twórczości np. wariacji muzycznych, czy 
humoru, co autor wskazał przytaczając różne przykłady zastosowania cytatu 
muzycznego na początku artykułu.

Kolejną cechą odróżniającą cytat muzyczny od przyjętej ogólnej definicji 
dla cytatu, jest możliwość modyfikacji w zakresie instrumentacji i harmonii. 
Dzieła muzycznego nie można uosabiać jedynie z zapisem nutowym. Zapis 
nutowy jest przyjętym wyrażeniem dzieła muzycznego. Jest to główna różnica 
pomiędzy utworem muzycznym, a dziełem literackim. Język teksu literackiego 
wchodzi w skład dzieła, a muzyka może być odbierana przez słuchaczy bez 
pośrednictwa zapisu38. 

Utwór muzyczny składa się ze słów, melodii, harmonii oraz rytmu. Wszyst-
kie te elementy muszą odznaczać się przesłanką oryginalności39. Zgodnie z za-

37 http://zaiks.org.pl/227,0,61_cytat_muzyczny_??%C2?%C2????%C2?%C2????%C2?%C
2????%C2?%C2????%C2?%C2????%C2?%C2????%C2?%C2????%C2?%C2????3/3 20/07/2013, 
godz. 17:20.

38  L. Polony, Polski kształt sporu o istotę muzyki, Kraków 1991, s. 254.
39  Art. 1 Ustawy, stanowi, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw dzia-

łalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależ-
nie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). 

2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 
1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, 

publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 
2) plastyczne; 
3) fotograficzne; 
4) lutnicze; 
5) wzornictwa przemysłowego; 
6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 
7) muzyczne i słowno-muzyczne; 
8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 
9) audiowizualne (w tym filmowe). 
2(1). Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną od-

krycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne. 
3. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał po-

stać nieukończoną. 
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chowującym aktualność na tle obowiązującego stanu prawnego stanowiskiem 
SN wyrażonym w orzeczeniu z 6.09.1937 r., „przy rozstrzyganiu tej kwestii 
(istnienia cech indywidualnej twórczości – przyp. autora.) należy wziąć pod 
uwagę, jaki zachodzi stosunek pomiędzy artystyczną wartością użytych ma-
teriałów a ewentualnym nowym, oryginalnym posługiwaniem się nimi przez 
autora”. Istnienie zaś cech indywidualnej twórczości SN uzależnił od „tego, 
czy autor z elementów powszechnie znanych lub przez autora poprzednio 
widzianych potrafił stworzyć osobiste dzieło sztuki, czy też utwór jest tylko 
odtworzeniem istniejącego już kształtu artystycznego”40.

W zakres ochrony nie mogą wchodzić elementy, które nie wykazują się 
oryginalnością lub pozostają w tzw. domenie publicznej41. Nawet, gdy dzieła 
są do siebie podobne nie oznacza to, iż nastąpiło naruszenie prawa autorskie-
go. Jednakże nie wszystkie myśli muzyczne podlegają ochronie. Niektóre są 
zbudowane z tworzywa, które jest powszechnie stosowane i ma zamkniętą 
strukturę. Powoduje to, że nie mają one twórczego i indywidualnego charak-
teru. Tworzywem takim są podstawowe składniki akordów, gamy oraz rozło-
żone akordy oparte na powszechnie stosowanych schematach harmonicznych. 
Myśli muzyczne z nich zbudowane nie podlegają ochronie42 . 

Zgodnie z aktualnym na tle obecnego stanu prawnego orzeczeniem SN 
z 10 maja 1963 r. „gdy twórczość autora została tylko podbudowana przez 
cudze dzieło, lecz autor nie przejmuje do swego utworu ani treści ani formy 
dzieła cudzego, to ma się wtedy do czynienia z twórczością samodzielną”43. 

4. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. 
Należy zwrócić uwagę, że w polskim orzecznictwie panuje pogląd, iż „przeniesienie do 

utworu treści lub wyjątków z cudzego dzieła bez wyraźnego podania źródeł zapożyczenia 
jest plagiatem i narusza autorskie dobra osobiste” (wyrok SN z 16 czerwca 1989 r., III CRN 
139/89, LEX 8970).

40  Sygn. akt 1 K 651/37, OSN (Zb. Urz. Karny) z 1938 r., poz. 45, OSP z 1938 r., poz. 
381, za: J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Orzecznictwo i wyjaśnienia, Warszawa 
2005, wyd. V, t. 3, s. 12.

41  Public domain – w tzw. domenie publicznej pozostają dzieła, w stosunku do któ-
rych wygasły prawa autorskie, lub takie dzieła, które od momentu powstania nie są chro-
nione prawem autorskim (np. teksty ustaw).

42  Szerzej zob. A Seweryniuk, Nie wszystko co podobne to plagiat, „Rzeczpospolita” 
2012, źródło: Lex 159064.

43  Orzeczenie SN z 10.05.1963 r. (II CR 128/63), OSN 1964/4, poz. 74, „Państwo i Pra-
wo” 1964, nr 10, poz. 3, z glosą J. Błeszyńskiego, OSPiKA 1964/12, poz. 247, z glosą S. Rit-
termana, ze zbioru J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie. Orzecznictwo i wyjaśnienia, 
Warszawa 2005, wyd. V, t. 3, s. 2.
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To właściciel prawa do utworu muzycznego zobowiązany jest udowodnić, iż 
jego dzieło zostało bezprawne skopiowane, a prawo naruszone. Zgodnie z za-
sadą domniemania niewinności44, to osoba, której prawo zostało naruszone 
lub rzekomo naruszone, powinna udowodnić, iż nastąpiło naruszenie prawa 
autorskiego do utworu muzycznego i przedstawić odpowiednie dowody.

Jednakże nie każdy utwór muzyczny będzie zawierał wszystkie te elemen-
ty. Autor nie będzie się zagłębiał w budowę dzieła muzycznego, gdyż nie jest 
to przedmiotem pracy. Zasadnym jednak było wspomnienie o cechach od-
różniających utwór muzyczny od dzieła literackiego, gdyż w oparciu o taką 
twórczość autor wskazuje specyfikę cytatu muzycznego. Zauważyć jeszcze 
należy, iż utwory muzyczne korzystające z ochrony występować mogą bądź 
samodzielnie bądź w powiązaniu z utworami należącymi do innych dziedzin 
sztuki, wchodzą w skład różnego rodzaju dzieł łącznych i kolektywnych (np. 
muzyka w piosence, musicalu, operetce, oratorium, widowiskach baletowych 
czy pantomimicznych, w widowiskach telewizyjnych, w sztukach teatralnych, 
w dziełach filmowych oraz w innych jeszcze formach wypowiedzi artystycznej, 
jak choćby w widowiskach typu „światło i dźwięk”)45.

Na świecie, w tym w Polsce, panuje zgodność co do tego, że samo istnienie 
owoców ludzkiej pracy zasługuje ze względu na dostateczny poziom twórczo-
ści na autorsko prawną ochronę. Jednak poglądy dotyczące sposobu kształto-
wania instytucji, które umożliwiałyby korzystanie z wytworów twórczej dzia-
łalności, w sposób zgodny z prawem są już różne. Rozwiązania amerykańskie 
zrezygnowały z kazuistycznego modelu dozwolonego użytku, co powoduje, iż 
odbiegają one w sposób najbardziej znaczący, od pomysłów, które wdrożone 
zostały w państwach europejskich. Odmienność ta spowodowana jest przede 
wszystkim innymi systemami prawa. Sąd Federalny uznał, że stwierdzenie na-
ruszenia prawa wymaga przeprowadzenie przez powoda następujących do-
wodów: 

1) własności autorskich praw majątkowych do dzieła, których które zostały 
naruszone;

2) skopiowania chronionego sposobu wyrażenia;
3) wykazania, że skopiowanie dzieła posunęło się tak daleko, że stanowiło 

swoiste przywłaszczenie dzieła przez pozwanego.
Zauważyć należy, iż tego typu przeprowadzenie dowodów ma w znacz-

nym stopniu charakter uznaniowy i zależy od subiektywnej oceny sędziego. Na 

44  Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny: Ciężar udowod-
nienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne.

45  J. Barta, Dzieło muzyczne i jego twórca..., s. 37.
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gruncie amerykańskim uznana została koncepcja ujmująca dozwolony użytek 
w dość elastycznych ramach, tzw. fair use (uczciwe korzystanie). W paragrafie 
107 United States Code46 przedstawiono jedynie najważniejsze sposoby eks-
ploatacji utworów oraz cele, którym owa eksploatacja ma służyć47. Przepis ten 
określa warunki, od których spełnienia uzależniona jest poprawna eksploatacja 
utworu na podstawie fair use. Warunki te to niekomercyjność użytku, rodzaj 
chronionego utworu, proporcje części wykorzystywanego dzieła w stosunku 
do jego całości, oddziaływanie użytku na mechanizmy rynkowe (rynek poten-
cjalnych nabywców) oraz wartość dzieła objętego autorskoprawną ochroną48. 
Przesłanki te wymagają kumulatywnego spełnienia. Zasady fair use nie tworzą 
zamkniętego katalogu. Możliwość dokonywania uzupełnień w tym zakresie 
pozostawiona została domenie tzw. prawa sędziowskiego, które, poprzez swoje 
refleksje skutkujące orzeczeniami może uzupełnić tę listę przesłanek. Jednak 
taki sposób orzekania jest dość uznaniowy. Zauważyć należy, iż system pra-
wa autorskiego w Stanach Zjednoczonych, dla uzyskania ochrony dla utworu 
muzycznego wymaga tzw. utrwalenia (fixation)49. Dzieło muzyczne powinno 
być utrwalone w formie zapisu nutowego lub nagrane na taśmie, na dysku lub 
na innym medium50.

46  Kodeks Stanów Zjednoczonych, którego tytuł 17 (Copyright Act z dnia 9 paździer-
nika 1976 r.), poświęcony jest prawu autorskiemu; dostępny pod adresem: http://www.
copyright.gov/title17/.

47  Szerzej zob. D.J. Moser, Ch.L. Slay, Music Copyright Law, 2012 Course Technology 
a part of Cengage Learning, Boston 2012, s. 138 i n.

48  Przełomowe było orzeczenie w sprawie Sony Corporation of America vs. Universal 
City Studios Inc., zwane także „Betamax case” – Sąd Najwyższy stwierdził, iż produkowa-
nie magnetowidów z funkcją nagrywania, nie przyczynia się do naruszania prawa, gdyż 
nie jest naruszeniem prawa autorskiego wytwarzanie indywidualnych kopii całych pro-
gramów telewizyjnych w celu obejrzenia ich o innej porze (time-shifting). Sąd uznał takie 
postępowania za fair use (464 U.S. 417, Supreme Court of the United States, 17.01.1984). 
Przemiany technologiczne wytworzyły potrzebę zmiany regulacji dozwolonego użytku. 
Wprowadzono Digital Millennium Copyright Act (dalej: „DMCA”). DMCA implemen-
towała do prawodawstwa amerykańskiego dwa traktaty World Intellectual Property Or-
ganization, zabraniające tworzenia i rozpowszechniania technologii, przy użyciu których 
mogą być naruszone cyfrowe mechanizmy, wprowadziła także ograniczenie kopiowania. 
Z ustawą tą wiąże się wiele kontrowersji. Przez wielu uważana jest za pogwałcenie zasady 
wolności słowa i początek cenzury.

49  Zob. także White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company. 209 U.S. 
1 (1907).

50  P. Piesiewicz, Utwór muzyczny i jego twórca, Warszawa 2011, s. 59 i n.



167Cytat muzyczny w prawie polskim...

Na uwagę zasługuje pogląd w orzeczeniu Bridgeport Music, Inc. vs. Dimen-
sion Films, gdzie amerykański sąd apelacyjny, na pytanie, czy można zsam-
plować fragment fonogramu, udzielił odpowiedzi negatywnej argumentując, 
iż skoro nie można dokonać piractwa całości nagrania dźwiękowego, to tym 
samym nie można zsamplować jego części51. W orzeczeniu tym sąd zajął na-
stępujące stanowisko „do korzystania z cudzego nagrania dźwiękowego ko-
nieczne jest posiadanie licencji. Pogląd niniejszy wyraził w słowach „zdobądź 
licencję albo nie sampluj”52.

W polskim systemie prawnym przepis art. 92 Ustawy stanowi, że do ar-
tystycznych wykonań stosuje się odpowiednio przepisy art. 8–10, 12, 18, 21, 
211, 41–45, 47–49, 52–55, 57–59, 62–68, 71 i 78 Ustawy. Samplując fragment 
utworu muzycznego czy słowno-muzycznego, dokonujemy kopii wykonania 
tego utworu53. Z powyższego wynika, że utworami, które nie znalazły swych 
odpowiedników na gruncie praw do artystycznych wykonań, są utwory zależ-
ne. To twórca zachowuje wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależ-
nego prawa54. Jeżeli więc dzieło zawierające fragment zsamplowany z utwo-
ru pierwotnego uznać za utwór zależny, zaś w innych przypadkach nawet za 
utwór inspirowany, nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące praw do 
artystycznych wykonań55.

W procesie samplowania ochronie podlega fonogram56. Osobą uprawnio- 

51  Orzeczenie Sixth Circuit Court of Appeal, Bridgeport Music, Inc. v. Dimension 
Films 383 F 3d, 398, za Mathew R. Brodin, Comment: Bridgeport Music, Inc. v. Dimension 
Films: The Death of the Substantial Similarity Test in Digital Sampling Copyright Infringe-
ment Claims, The Six Circuit’ Flawed Attempt at a Bright–Line Rule, 2005, s. 30.

52  Orzeczenie Sixth Circuit Court of Appeal, Bridgeport Music, Inc. V. Dimension 
Films 383 F 3d, 398, za Mathew R. Brodin, Comment..., s. 30.

53  Zgodnie z poglądem M. Czajkowskiej-Dąbrowskiej struktura utworu autorskiego 
(podstawowego) jest znacznie bardziej stabilna i dlatego lepiej poddaje się rozczłonkowa-
niu na elementy stanowiące wkład twórcy macierzystego i elementy wniesione przez auto-
ra opracowania. W rezultacie kategoria utworu zależnego czy inspirowanego nie korzysta 
z ochrony prawa pokrewnego, jakim jest prawo do artystycznego wykonania.

54  Zgodnie z art. 46 Ustawy: Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórca zachowuje wy-
łączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, mimo że w umo-
wie postanowiono o przeniesieniu całości autorskich praw majątkowych.

55  Szerzej zob. P. Piesiewicz, Utwór..., s. 104 i n.
56  Zgodnie z art. 94 Ustawy fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwięko-

wej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych. W myśl art. 94 ust. 4 pr. aut., 
bez uszczerbku dla praw twórców lub artystów wykonawców producentowi fonogramu 

ną do udzielenia zgody na samplowanie zjawisk dźwiękowych czy akustyki jest 
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właśnie producent fonogramu57. Poprzez rozwój możliwości technicznych tak 
powstały utwór jest nowym dziełem posiadającym zapożyczenia, czyli oma-
wiany właśnie przez autora – cytat muzyczny z innych utworów58.

Powyższe oznacza, iż naruszenie prawa do reprodukcji fonograficznej nie 
musi oznaczać naruszenia autorskich praw majątkowych do utworu59. Orzecz-
nictwo amerykańskie opowiada się za stosowaniem pewnego rodzaju filtra, 
oddzielającego elementy licencjonowane od nielicencjonowanych60.

Warto także zwrócić uwagę na stosowaną w Stanach Zjednoczonych zasadę 
de minimis non curat lex61. Jej znaczenie uwidacznia się także w prawie autor- 
 

przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu 
w zakresie:

1) zwielokrotniania określoną techniką,
2) wprowadzenia do obrotu,
3) najmu oraz użyczania egzemplarzy,
4) publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób,
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.
57 Zgodnie z poglądem J. Barty: Zarówno konwencja rzymska, jak i konwencja ge-

newska za producenta fonogramu uznają osobę fizyczną lub prawną, która jako pierwsza 
utrwala dźwięki pochodzące z wykonania lub inne dźwięki. Z kolei nowsze ustawy euro-
pejskie określają producenta fonogramu jako osobę, z której inicjatywy nastąpiło pierwsze 
utrwalenie dźwiękowe. Wynika z tego, że ustawodawca polski zastąpił kryterium meryto-
ryczne – sporządzenie utrwalenia przez daną osobę jako pierwszą (lub sporządzenie go 
po raz pierwszy, z jej inicjatywy i na jej odpowiedzialność) – bardziej formalnym: sporzą-
dzeniem fonogramu po raz pierwszy „pod nazwiskiem lub nazwą (firmą) tej osoby”. Usta-
wodawca polski osiągnął w ten sposób dwa cele, a mianowicie wskazanie osoby, na rzecz 
której powstaje prawo pokrewne, i możliwość identyfikacji tej osoby przez otoczenie. Przez 
„sporządzenie fonogramu” należy z kolei rozumieć nie tylko sam akt utrwalenia określonego 
materiału dźwiękowego, ale także wszystkie poprzedzające go zabiegi organizacyjne, finan-
sowe i techniczne, [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dąbrowska, Z. Ćwiąkalski, R. Markiewicz, 
E. Traple, Ustawa..., s. 685 i n.

58  Zob. także: D.D. Schwartz, Start and Run Your Own Record Label, Third Edition, 
Billboard Books, 2009.

59  Orzeczenie Ninth Circuit Court of Appeal z 2003 r., Newton v. Diamond, w którym 
Sąd Apelacyjny w Kalifornii wydał wyrok uznający, iż grupa Beastie Boys (zespół był stroną 
tego procesu) nie naruszyła autorskich praw majątkowych do utworu w związku z użyciem 
trzysekundowego sampla, składającego się z sześciu nut w wykonaniu jazzowego flecisty 
Jamesa W. Newtona.

60  Szerzej zob. P. Piesiewicz, Utwór..., s. 106 i n.
61  Z łac. Prawo nie troszczy się o drobiazgi.
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skim. W przypadku, gdy zapożyczenie z innego utworu jest tak niewielkie lub 
kłopotliwe do wyodrębnienia, iż trudno wskazać utwór pierwotny, z którego 
cytat się wywodzi. Oznacza to, iż pomiędzy utworami powinno istnieć „słu-
chowe podobieństwo”, które przeciętny słuchacz może odróżnić. Nie można 
podnosić oraz dywagować o jakichkolwiek konsekwencjach prawnych związa-
nych z naruszeniem praw autorskich, jeżeli nowo stworzone dzieło zawierające 
zsamplowany materiał nie wykazuje oczywistego i istotnego podobieństwa do 
utworu pierwotnego62. W ten sposób amerykańskie sądy ustalają, czy faktycz-
nie doszło do naruszenia prawa autorskiego63. Od podobieństwa należy odróż-
nić wariację, czyli zmianę tematu, melodii, czy rytmu w dziele muzycznym. 
Często zdarza się, iż wariacja jest oparta na motywie cudzego utworu. Należy 
odróżnić wariację od zapożyczenia. W przypadku wariacji, tak jak w przy-
padku dozwolonego zakresu zapożyczania z cudzego dzieła w postaci cytatu, 
należy każdorazowo i indywidualnie ją rozpatrzyć64. 

Podkreślenia wymaga także rola, jaką w dzisiejszych czasach odgrywa 
Internet. Poprzez Internet, który sprawia, iż „świat jest na wyciągniecie ręki 
i staje się globalną wioską” dzieła, będące przedmiotem prawa autorskiego 
narażone są na coraz częstsze naruszenia65. W Internecie znaleźć można prze-
różne cytaty. Oczywiście największym zbiorem są zasoby literatury, jednak 
muzycznych zapożyczeń także jest dużo. Jakże popularny portal YouTube66, 
dzięki któremu można posłuchać zarówno muzyki poważnej, jak i nowych sin-
gli artystów-wykonawców, które często nie miały jeszcze oficjalnej premiery, 
jest nieskończoną „skarbnicą” dającą możliwość wielu zapożyczeń fragmentów 
utworów. Jak powszechnie wiadomo „muzyka łagodzi obyczaje”. Jednak jej nie-
uprawnione użycie, które nie zawiera w sobie przesłanek skorzystania z prawa 

62  Laureyssens v. Idea Grup, Inc., 964 F.2d 131,140 (2d Cir. 1992).
63  Szerzej zob. A. Belgfrede, C. Mak, Music Law in Digital Age, Berklee Press, 2009.
64  Zgodnie z P. Piesiewiczem: W literaturze przedmiotu słusznie podkreślano, że 

kompozytor, zapożyczający z dzieła pierwotnego chronioną jego część jako temat główny 
wariacji, winien być zakwalifikowany jako twórca zależny. O ile stworzony przez niego 
utwór będzie podlegał ochronie jako utwór zależny, o tyle rozporządzanie nim i korzy-
stanie z niego uzależnione jest od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego. W związku 
z tym zasadne jest określenie utworu opartego na motywie z innego utworu, jako dzieła 
z zapożyczeniami.

65  Szerzej zob. J. Sobczak, Prawo prasowe. Komantarz, Warszawa 2008, Wyd. 1, ko-
mentarz do art. 7.

66  www.youtube.pl.
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cytatu jest zabronione67. Prawo jest dziedziną nauki rozwijającą się cały czas. 
Niestety czasem nie nadąża za rozwojem techniki68.

Należy wskazać, że odmienność koncepcji i uregulowań obowiązujących 
w różnych państwach wobec instytucji dozwolonego użytku prywatnego jest 
przyczyną różnorakich trudności z wprowadzeniem tej instytucji do jednoli-
tego międzynarodowego porządku prawnego. Co więcej, należy stwierdzić, 
iż uregulowania instytucji dozwolonego użytku, w związku z dynamicznym 
rozwojem globalnej sieci internetowej, nie są już zagadnieniami dotyczącymi 
tylko ustawodawstw poszczególnych państw, ale zaczynają być tematem ini-
cjatyw o charakterze dyplomatycznym69. 

W żadnym akcie międzynarodowego prawa autorskiego nie znajduje się 
kompleksowe uregulowanie zagadnień związanych z dozwolonym użytkiem 
prywatnym. Problematyka ta jest poruszana w związku z włączeniami i ogra-
niczeniami zakresu prawa do zwielokrotniania utworu70 lub w związku z pra-
wami wyłącznymi względem przedmiotu prawa autorskiego czy praw pokrew-
nych. Ograniczenia związane ze swobodą dozwolonego użytku prywatnego 
i publicznego wprowadza dyrektywa 2001/2971. Określa ona dopuszczalne wy-
jątki od prawa reprodukcji i prawa komunikowania dzieła publiczności. Opisa-
ne wyjątki dotyczą zaspokojenia celów edukacyjnych i naukowych i mogą być 
ustanawiane na rzecz takich publicznych instytucji, jak biblioteki i archiwa, na 
rzecz osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwa publicznego oraz na użytek 
postępowania administracyjnego lub sądowego. 

Jak trafnie zauważają J. Barta i R. Markiewicz, problematyka podmiotu 
prawa autorskiego powiązana jest także z oprogramowaniem używanym do 
tworzenia muzyki (...) Prawa autorskie przysługują twórcy dzieła, o ile oczy 
 

67  Szerzej zob. A. Belgfrede, C. Mak, Music Law in Digital Age, Berklee Press, 2009.
68  Zob. także: R. Stim, Music Law: How to Run Your Band’s Business, NOLO, 2009.
69  P. Piesiewicz, Utwór..., s. 132.
70  Dnia 24 lipca 1971 r. w Paryżu został sporządzony tzw. Akt paryski konwencji ber-

neńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r., uzupełnionej 
w Paryżu dnia 4 maja 1896 r., zrewidowanej w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r., uzupeł-
nionej w Bernie dnia 20 marca 1914 r., zrewidowanej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r., 
w Brukseli dnia 26 czerwca 1948 r., w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. oraz poprawionej 
dnia 2 października 1979 r.

71  Dyrektywa 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 maja 2001 r. w spra-
wie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie 
informacyjnym; Dz. Urz. WE L 163 z dnia 22 czerwca 2001 r.
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wiście ma on wpływ na końcowy rezultat swojej pracy i nie jest to wynik ja-
kiegokolwiek przypadku72.

Podsumowując, ustawodawstwa europejskie poszły zupełnie inną ścież-
ką rozwiązań prawnych niż ustawodawstwo amerykańskie, nie decydując się 
na określenie takich ogólnych reguł korzystania z utworu w ramach przewi-
dzianego przez ustawę użytku, a uciekając się raczej do wypracowania modeli 
stypizowanych, odznaczających się pewną dozą kazuistyki, której istota spro-
wadza się do w miarę precyzyjnego kręgu podmiotów, na rzecz których usta-
nowiono możliwość eksploatowania dzieła, a także określenia sytuacji, kiedy 
mogą one korzystać z utworu73. 

Cytat we współczesnym świecie powinien być dla odbiorcy znany, rozpo-
znawalny i posiadający określoną konotację symboliczną. Najczęściej są to: 
znane melodie i pieśni ludowe, utwory religijne, utwory o charakterze patrio-
tycznym (np. hymn państwowy) czy historyczno-patriotycznym, fragmenty 
z dawnej muzyki narodowej. Takie fragmenty muzyczne podkreślają i uwi-
daczniają określone emocje, które twórca chce wywołać74. Z. Lissa uznała, 
że cytaty z folkloru nie wchodzą do utworów w sensie cytatów, bo muzyka 
ludowa stanowi dobro powszechne, a więc kompozytor wobec folkloru nie 
„dystansuje się” tak jak wobec cytatów z innych dzieł muzycznych, identyfikuje 
się z nim jak z własnymi pomysłami, nie odczuwa jego „obcości” 75, jednak we 
współczesnym świcie taka wykładnia nie ma już zastosowania. Obecnie każdy 
utwór posiada swojego zidentyfikowanego twórcę, który często jest dobrze 
uświadomiony jakie prawa mu przysługują. Cytat muzyczny jest powszechnie 
funkcjonującą formą, która używana zgodnie z przepisami prawa nie narusza 
praw twórcy utworu pierwotnego. Dlatego tak ważne, zarówno dla twórcy 
utworu pierwotnego, jak i twórcy utworu nowego, zapożyczającego fragmenty, 
jest przestrzeganie opisanych w artykule zasad.

72  J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 1998, s. 127.
73  Szerzej zob. L. Małek, Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011, s. 29 i n.
74  Zobacz także: D. Wilsey, The Musician’s Guide to Licensing Music: How to Get Your 

Music into Film, TV, Advertising, Digital Media & Beyond, Billboard Books, 2010.
75  Z. Lissa, O cytacie w muzyce..., s. 310.
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Instytucjonalizacja międzynarodowej współpracy 
humanitarnej – zagadnienia podstawowe

Wprowadzenie

Instytucjonalizacja jest cechą wyróżniającą rozwój wszystkich typów, rodzajów 
i form stosunków społecznych, jednak dotychczas przedmiotem szerokiego 
zainteresowania politologów, ekonomistów, socjologów i prawników była rola 
instytucjonalizmu w stosunkach międzynarodowych i gospodarce światowej. 
Rozważa się przy tym kwestię wpływu instytucji międzynarodowych na mię-
dzynarodowy ład ekonomiczny, wspieranie rozwoju gospodarczego oraz moż-
liwości przezwyciężania problemów globalnych, co wyznacza jej regulacyjną, 
legitymizacyjną i stabilizacyjną funkcję.

Bodźcem do dyskusji na temat instytucjonalizacji międzynarodowej współ-
pracy humanitarnej są doświadczenia kryzysów humanitarnych lat dziewięć-
dziesiątych oraz pierwszej dekady XXI w., a także przekonanie, iż wrażliwość 
na potrzeby humanitarne jest jednym z najważniejszych aspektów tożsamości 
międzynarodowej.

1. Instytucjonalizacja – definicja oraz główne założenia

Instytucjonalizacja to proces przechodzenia od niesformalizowanych sposo-
bów działania społecznego do uregulowanych, względnie stałych form aktyw-
ności, podlegających społecznym sankcjom. To także proces, w którym okre-
ślony zestaw działań, struktur i wartości staje się integralną częścią organizacji. 
To wreszcie nadanie charakteru instytucji istniejącym formom działania, dzię-
ki czemu stają się one obowiązujące1. 

*  Magdalena Stefańska – dr nauk ekonomicznych; absolwentka Kolegium Ekonomicz-
no-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

1  Pojęcie „instytucjonalizacja” opracowane na podstawie: J. Kukułka, Wstęp do nauki 
o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2003, s. 86−99, 133−149; oraz The Quality 
Assurance Project (QAP), U.S. Agency for International Development (USAID), 2000.
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Jako że instytucje są ustrukturalizowanymi formami organizacji społecznej 
oraz zależą od myślenia wartościującego teraźniejszość i rzutującego w przy-
szłość, instytucjonalizację traktować należy jako źródło zmian i ewolucji kon-
kretnej zbiorowości. W aspekcie globalnym, prowadzi do tworzenia trwałych 
i celowo współdziałających zespołów działań międzynarodowych, uzupeł-
niając tradycyjną sieć stosunków dyplomatycznych, gdy nie mogą one same 
sprostać nowym potrzebom2. W ten sposób powstają nowe gałęzie wzajemnej 
komunikacji, tworząc trwałe ramy zbiorowego rozpatrywania i rozwiązywania 
wspólnych kwestii społecznych3. 

W rozumieniu praktycznym, począwszy od XIX wieku, instytucjonalizacja 
międzynarodowa realizowana jest przez tworzenie różnorodnych instytucji 
międzynarodowych typu: konferencje międzynarodowe (np. kongres wie-
deński), organizacje międzyrządowe i pozarządowe (zwłaszcza te powstałe 
po 1945 r.). Procesy instytucjonalizacji obejmują stosunki: bilateralne i wie-
lostronne, regionalne i globalne, sojusznicze i wspólnotowe, różne dziedziny 
życia międzynarodowego, np. gospodarkę kulturę, prawa człowieka4. Mają one 
odmienne znaczenie dla państw mniejszych i słabszych, zwiększając szanse 
korzystania z zasady suwerennej równości oraz zmniejszając ewentualne za-
grożenia ich potrzeb, niż dla mocarstw, których hegemonistyczne interesy 
muszą być łagodzone przez utrzymanie określonego ładu międzynarodowego.

Pojęcie „instytucjonalizacja” wywodzi się ze starołacińskiego terminu 
institutio (urządzenie, zwyczaj), utrwalonego w językach europejskich jako 
instytucja. Proces ten uznawany jest za najważniejszy przejaw zmienności 
w całej historii ludzkich społeczeństw, choć poszczególne dyscypliny akcen-
tują nieco inne aspekty instytucji i instytucjonalizacji, np. prawnicy – zespół 
norm prawnych regulujących określoną dziedzinę stosunków społecznych; 
specjaliści prawa międzynarodowego – działania i procedury międzynarodo-
we (pojednawcze, pokojowe, sądownicze); filozofowie – zjawisko wniesione 
przez kulturę, ustanowione przez społeczeństwo; socjologowie – sposoby 
działania w imieniu grupy; politolodzy − zorganizowane działanie grupy na  
rzecz zaspokajania potrzeb ludzkich, opierające się na normach prawnych lub 
zwyczajowych5. 

2  J. Kukułka, Wstęp do nauki..., rozdz. VII „Tworzenie oraz funkcjonowanie instytucji 
międzynarodowych”, s. 133−146.

3   Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Warszawa 2006, s. 9−20.
4  A. Kosztowniak, Instytucjonalizacja a międzynarodowy ład ekonomiczny, Radom 2010.
5  J. Kukułka, Wstęp do nauki..., rozdz. VII „Tworzenie oraz funkcjonowanie instytucji 

międzynarodowych”, op.cit. 
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Równolegle z rozwojem ilości instytucji międzynarodowych zarysowała się 
też tendencja rozszerzania ich funkcji i kompetencji. Agencje międzynarodo-
we, które spełniają usługi specjalistyczne, są efektem dążenia społeczeństw do 
polepszania jakości stosunków między państwami oraz jakości życia wewnątrz 
państw. Wiele z nich zakłada pogłębianie solidarności międzynarodowej, wy-
mianę wiedzy i doświadczeń różnych grup zawodowych oraz grup zaintereso-
wań (oświatowych, kulturalnych, naukowych, sportowych i innych).

Wywołując określone skutki w stosunkach międzynarodowych, instytucje 
wykorzystują trzy funkcje: regulacyjną – polegającą na stwarzaniu ram orga-
nizacyjnych i normatywnych dla działań i oddziaływań międzynarodowych, 
kształtowania podstaw ładu międzynarodowego w różnych dziedzinach (np. 
wypracowanie paktów praw człowieka w ramach ONZ, powszechnych po-
rozumień w sprawie ceł i handlu na forum GATT); legitymizacyjną – pole-
gającą na potwierdzaniu i uzasadnianiu określonych wartości oraz działań, 
a także wyrażaniu poparcia, uznania lub akceptacji określonych norm, inte-
resów i procesów (np. ONZ legitymizowała m.in. interesy rozwojowe krajów 
rozwijających się, działania na rzecz nowego ładu międzynarodowego czy de-
kolonizacji); stabilizacyjną – polegającą na utrwalaniu i ochronie status quo 
w tych dziedzinach i sferach stosunków międzynarodowych, które są zinsty-
tucjonalizowane (np. zasada suwerenności); a także stabilizującą wzajemne 
oczekiwania uczestników, co zwiększa ich poczucie pewności na rynku mię-
dzynarodowym6.

2. Instytucja Narodów Zjednoczonych na rzecz koordynacji 
międzynarodowej pomocy humanitarnej 

Instytucją na rzecz koordynacji międzynarodowej pomocy humanitarnej jest 
Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (ang. 
United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA) 
powstałe w 1998 r. Siedem lat wcześniej Zgromadzenie Ogólne ONZ przy-
jęło Rezolucję nr 46/182, dotyczącą wzmocnienia reakcji agend ONZ w sy-
tuacjach kryzysowych i podczas klęsk naturalnych7. Na mocy jej regulacji, 
powołano: koordynatora ds. pomocy w sytuacjach kryzysowych (ang. Emer-

6  Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych, red. J. Kukułka, War-
szawa 1988, s. 312−313, 442−446.

7  Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej – OCHA, Sta-
łe Przedstawicielstwo RP przy Biurze ONZ w Genewie, www.genewa.polemb.net, dostęp: 
26.01.2013.
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gency Relief Coordinator – ERC), Międzyagencyjny Komitet Stały (ang. Inter-
-Agency Standing Committee – IASC), instrument wspólnych apeli (ang. The 
Consolidated Appeals Process – CAP) i centralny fundusz na rzecz sytuacji 
kryzysowych (ang. Central Emergency Revolving Fund – CERF) jako podsta-
wowe instrumenty i mechanizmy koordynacji pomocy humanitarnej8. W ślad 
za tym procesem sekretarz generalny ONZ utworzył Departament ds. Pomocy 
Humanitarnej, powołał koordynatora ds. pomocy w sytuacjach kryzysowych, 
nadając mu rangę zastępcy sekretarza generalnego ds. pomocy humanitarnej. 
Następnie departament ten przekształcono w Biuro Narodów Zjednoczonych 
ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej.

Do głównych zadań OCHA należą: koordynacja i prowadzenie akcji pomo-
cy humanitarnej, rzecznictwo i wypracowywanie wspólnej polityki działania 
dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w niesienie pomocy humanitar-
nej, opracowywanie raportów, map, danych, sprawozdań z bieżących wydarzeń 
w rejonie kryzysu, konsolidacja analizy i syntezy informacji, które pomagają 
rządom i agencjom międzynarodowym podejmować trafniejsze decyzje co do 
priorytetów działania9. Co więcej, OCHA zarządza funduszami pomocowymi, 
dążąc do maksymalizacji efektów niesionej pomocy. 

OCHA ma siedziby w Nowym Jorku i Genewie, posiada również ponad 20 
biur regionalnych10 rozmieszczonych w miejscach, gdzie najczęściej występują 
kryzysy humanitarne. Zatrudnia ponad 1900 specjalistów11 wykonujących swo-
je obowiązki zarówno w biurach, jak i w terenie. Strategia na lata 2010−201312 
zakłada, że skala i zakres globalnych wyzwań wymagają współpracy w nowy 
sposób, z nowymi partnerami. Trwałe relacje, oparte na zaufaniu i wzajemnym 
szacunku, są niezbędne przy reagowania na kryzysy humanitarne. 

Pomoc kierowana do potrzebujących przyjmuje różne formy, stąd koniecz-
ność właściwej alokacji zasobów, doboru odpowiednich narzędzi oraz wypra-

8  Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United 
Nations, United Nations General Assembly, A/RES/46/182, 78th plenary meeting, 19 De-
cember 1991.

9  This is OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 
New York 2009, s. 1.

10  Biura regionalne i lokalne OCHA znajdują się m.in. w: Afganistanie, Czadzie, Ko-
lumbii, Erytrei, Etiopii, Haiti, Indonezji, Iraku, Somalii, Pakistanie, Sudanie, Sri Lance, 
Jemenie, Ugandzie, Zimbabwe.

11  This is OCHA, op.cit., s. 4.
12  Reference Guide for OCHA’s Strategic Framework 2010−2013, United Nations Office 

for the Coordination of Humanitarian Affairs, New York 2010, s. 58. 
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cowania określonych mechanizmów i planów gwarantujących długotrwałe 
efekty. Koordynacja pomocy humanitarnej opiera się na przekonaniu, że spój-
ne podejście do działań w sytuacjach kryzysowych zmaksymalizuje korzyści 
i ograniczy potencjalne przeszkody i zagrożenia13. Dlatego OCHA stara się 
wypełniać swoją misję poprzez:

 – rozwijanie wspólnych strategii − pomoc humanitarna jest skuteczna, kie-
dy zaangażowane w nią podmioty są w stanie określić wspólne prioryte-
ty, cele akcji, ustalić taktykę i wspólnie monitorować postęp prac a także 
wypracować jasny podział odpowiedzialności;

 – ocenę sytuacji i potrzeb − analizy warunków politycznych, społecznych, 
gospodarczych i wojskowych oraz okresowej oceny potrzeb humanitar-
nych są kluczowe dla zrozumienia przyczyn, dynamiki i zasięgu ewentu-
alnych sytuacji kryzysowych. OCHA podejmuje działania w sekwencji: 
1) określenie ogólnych potrzeb humanitarnych, 2) stworzenie realistycz-
nego planu działania na rzecz zaspokojenia tych potrzeb, 3) monitoro-
wanie postępów;

 – mobilizowanie zasobów − skonsolidowane podejście do pozyskiwania 
środków zwiększa dostęp do źródeł finansowania i zapewnia bardziej 
efektywną alokację zasobów;

 – podejmowanie wspólnych problemów − w czasie kryzysu pojawiają się 
problemy, które są przedmiotem zainteresowań wielu organizacji poza-
rządowych, ale nie należą do kompetencji OCHA, dlatego ważne jest, 
aby łączyć siły i środki pozwalające skutecznie reagować na sytuacje za-
grażające ogólnemu bezpieczeństwu;

 – administrowanie mechanizmów i narzędzi koordynacji – OCHA pełni 
funkcję sekretariatu dla wspólnych mechanizmów działania i zapewnia 
najbardziej efektywne wykorzystanie wojskowych i cywilnych zasobów 
obronnych w operacjach humanitarnych14.

OCHA dysponuje trzema funduszami: centralny fundusz szybkiego reago-
wania (ang. Central Emergency Response Fund − CERF), wspólne fundusze 
humanitarne (ang. Common Humanitarian Funds − CHFs) i fundusze szyb-
kiego reagowania (ang. Emergency Response Funds − ERFs)15, które służą m.in.: 
zapewnieniu żywności, wody i schronienia natychmiast po wystąpieniu klęski 

13  Coordination of Humanitarian Response, United Nations Office for the Coordina-
tion of Humanitarian Affairs – OCHA, www.ochaonline.un.org, dostęp: 15.01.2013.

14  Ibidem.
15  Humanitarian Financing – Overview, United Nations Office for the Coordination 

of Humanitarian Affairs – OCHA, www.ochaonline.un.org, dostęp: 15.01.2013.
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żywiołowej; opieki medycznej dla dzieci urodzonych w obozach dla uchodź-
ców oraz zaspokojeniu podstawowych potrzeb dla osób żyjących na terenach 
tzw. zapomnianych kryzysów16. Decyzje w sprawie priorytetów działań ratun-
kowych podejmowane są przez organizacje humanitarne w terenie i zawierane 
w apelach kierowanych do państw członkowskich i innych darczyńców. Apele 
mogą być dwojakiego rodzaju: konsolidacyjne − odnoszące się do bieżących 
potrzeb humanitarnych w różnych krajach; oraz nagłe − uruchamiane na sku-
tek nieprzewidywalnych kataklizmów17.

Fundusze OCHA pochodzą także z dobrowolnych składek ponad 120 
krajów oraz od prywatnych darczyńców. Tworzą nieformalną grupę zwaną 
OCHA Donor Support Group18, w której skład wchodzą m.in: Australia, Au-
stria, Belgia, Kanada, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, 
Japonia, Luksemburg, Nowa Zelandia, Holandia, Norwegia, Republika Ko-
rei, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Komisja Europejska. Człon-
kowie zobowiązują się do rocznego finansowania minimalnego progu (obecnie 
0,5 mln USD w postaci nieasygnowanych środków)19. Grupa działa również 
jako mechanizm sprzężenia zwrotnego, tzn. konsultacji, ocen, opinii i wymia-
ny poglądów na temat priorytetów strategicznych OCHA, propozycji nowych 
projektów. 

Adaptacja OCHA do globalnych wyzwań nie musi oznaczać wzrostu liczby 
organizacji i podmiotów zaangażowanych w pomoc humanitarną, czy zwięk-
szenia ilości zasobów finansowych i rzeczowych dla pokrycia potrzeb. Waż-
niejszym jest jasne ustalenie priorytetów oraz dyscyplina w realizacji zadań 
wynikających z podziału ról i obowiązków20. Oznacza to potrzebę lepszej or- 
 

16  Pojęcie to oznacza kryzysy, którymi przestały interesować się dawcy pomocy i me-
dia z uwagi na ich przewlekły charakter. Portal Alertnet Reuters w 2005 r. zrobił listę 
najbardziej zapomnianych konfliktów oraz kryzysów humanitarnych. Są to: konflikt w Re-
publice Demokratycznej Konga z lat 1998−2003 zwany Afrykańską Wojną Światową, wojna 
domowa w Ugandzie, tragedie w Sudanie (w tym ludobójstwo w Darfurze), niszczycielska 
siła AIDS w Afryce Subsaharyjskiej, problem uchodźców kolumbijskich, wojna w Czecze-
nii, kryzys w Nepalu, wojny w Afryce Zachodniej, zamieszki w Haiti w 2004 r., choroby 
zakaźne.

17  Ibidem.
18  How OCHA is funded, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs – OCHA, www.ochaonline.un.org, dostęp: 25.01.2013.
19  Ibidem.
20  Reference Guide for OCHA’s Strategic Framework 2010−2013, op.cit., s. 5.
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ganizacji pracy nie tylko na zewnątrz, podczas prowadzonych działań opera-
cyjnych, ale także wewnątrz OCHA i sieci jej partnerów. 

3. Podstawy prawne i formy współpracy organizacji 
pozarządowych z systemem Narodów Zjednoczonych 

Zjawiska globalne drastycznie osłabiają państwa i wzmagają potrzebę niesie-
nia pomocy humanitarnej. Organizacje międzynarodowe obejmują swym za-
sięgiem niemal wszystkie dziedziny życia międzynarodowego i coraz częściej 
ingerują w sferę stosunków wewnętrznych państw, eksponując wspólne cele, 
co ukierunkowuje obie strony na poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań 
problemów humanitarnych swoich społeczności. Bezpośredni dostęp do bene-
ficjentów daje możliwość lepszego odczytywania ich potrzeb. Ma to ogromne 
znaczenie w procesie tworzenia prawa oraz regulacji dotyczących szeroko ro-
zumianych kryzysów humanitarnych. Jednocześnie, niekwestionowana pod-
miotowość prawnomiędzynarodowa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
umożliwia wyraźne oddziaływanie na kształt stosunków międzynarodowych 
poprzez tworzenie reżimu w polityce humanitarnej na świecie. 

Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje instytucjonalizacja współ-
pracy systemu Narodów Zjednoczonych z międzynarodowymi organizacja-
mi pozarządowymi. Odegrały one znaczącą rolę w konferencji założycielskiej 
w San Francisco w 1945 r., gdzie wywarły wpływ na zapisy w Karcie Naro-
dów Zjednoczonych. Podstawą prawną tej współpracy jest art. 71 powierza-
jący realizację zadań społecznych Radzie Gospodarczej i Społecznej (ang. 
Economic and Social Council – ECOSOC)21: „Rada Gospodarcza i Społeczna 
władna jest poczynić odpowiednie zarządzenia celem porozumiewania się 
z organizacjami nie rządowymi, które zajmują się sprawami, wchodzącymi 
w zakres jej kompetencji. Zarządzenia takie mogą być poczynione w poro-
zumieniu z organizacjami międzynarodowymi a w razie potrzeby i z organi- 
zacjami narodowymi, po uprzednim zasięgnięciu zdania odnośnego członka 
Narodów Zjednoczonych”22.

Rada koordynuje prace 16 organizacji wyspecjalizowanych NZ, 10 komisji 
funkcjonalnych oraz 5 komisji regionalnych; rozpatruje raporty 11 funduszy 
i programów; udziela zaleceń systemowi NZ oraz państwom członkowskim23. 

21  Economic and Social Council, źródło internetowe: www.un.org/esa/coordination/
ecosoc, dostęp: 26.01.2013. 

22  Karta Narodów Zjednoczonych, Dz.U. 1947.23.90, rozdz. X, art. 71.
23  Economic and Social Council, op.cit.
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Konsultuje także środowiska akademickie, przedstawicieli sektora biznesu 
oraz ponad 2350 akredytowanych przez siebie organizacji pozarządowych. Po-
nadto, umożliwia wejście na rynek mniejszych organizacji, które ze względu na 
obrane cele mogą stać się w przyszłości ważnym elementem opinii publicznej.

Współpraca organizacji pozarządowych z ONZ odbywa się w czterech for-
mach24, gdy:

1) posiadają status konsultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej 
i są aktywne w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego.

Współpracę konsultacyjną pomiędzy systemem Narodów Zjednoczo-
nych a międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi określa Rezolucja 
1996/31, podpisana 25 lipca 1996 r. podczas 49. spotkania plenarnego Rady 
Gospodarczej i Społecznej ONZ25. Powstała ona na bazie Rezolucji 1296 
(XLIV) z 23 maja 1968 r. oraz Rezolucji 1993/80 z 30 lipca 1993 r. Dokument 
ten wyznacza kryteria, jakie musi spełniać organizacja, aby mogła starać się 
o przyznanie statusu konsultacyjnego, m.in.: musi wykazać, że przynajmniej 
przez dwa lata przed datą złożenia wniosku o przyznanie statusu działa-
ła w myśl wartości wrażonych z Karcie; musi być wyposażona w specjalny 
mechanizm odpowiedzialności za swych członków, spełniający także funk-
cję kontroli polityki, programów i podejmowanych działań (członkowie de-
sygnowani przez władze rządowe mają obowiązek umożliwienia i wspierania 
organizacji w wyrażaniu i formułowaniu jej dążeń); powinna być rozpozna-
walna i identyfikowana z określoną dziedziną życia, a jeśli w ramach tej dzie-
dziny działa kilka organizacji o zbliżonych celach i interesach, mogą za zgodą 
Rady utworzyć wspólny komitet lub inny organ reprezentujący je i otrzymu-
jący status jako grupa26. W celu utrzymania łączności z ONZ powołuje stałe  
organy wykonawcze, biura w Genewie i Nowym Jorku. Rada zaś przeprowadza 
z nimi konsultacje za pomocą powołanego przez siebie organu pomocniczego, 
jakim jest Komitet ds. Organizacji Pozarządowych. Co cztery lata organizacje 
składają raporty ze swej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem prac 
i akcji podejmowanych na rzecz Narodów Zjednoczonych. 

Istnieją trzy rodzaje statusu konsultacyjnego: generalny status konsultacyj-
ny (kategoria I), specjalny status konsultacyjny (kategoria II), rejestrowy status 
konsultacyjny (kategoria III), tzw. „roster”. Poszczególne kategorie zależne są 

24  ONZ – organizacje pozarządowe, dokument opracowany przez Ośrodek Informacji 
ONZ, Warszawa, styczeń 2007.

25 Economic and Social Council Resolution 1996/31, 25.06.1996, www.unic.un.org.pl/
ngo/podstawy_prawne.php, dostęp: 27.01.2013.

26  Ibidem.
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od stopnia zbieżności programu działania organizacji pozarządowych z pro-
gramem Rady Gospodarczej i Społecznej i nadają im prawo uczestniczenia 
w posiedzeniach i sesjach jej organów, a także składania pisemnych oświad-
czeń. Status konsultacyjny umożliwia współpracę z agendami, komitetami po-
wołanymi ad hoc i innymi organami pomocniczymi Rady, a zwłaszcza z tzw. 
komisjami funkcjonalnymi27, czyli: Komisją ds. Stałego Rozwoju, Komisją Sta-
tystyczną, Komisją Ludnościową, Komisją ds. Rozwoju Społecznego, Komisją 
Praw Człowieka, Komisją Praw Kobiet, Komisją ds. Narkotyków i Komisją ds. 
Zapobiegania i Karania Zbrodni.

2) ustanawiają robocze stosunki z odpowiednim departamentem, progra-
mem, czy agendą wyspecjalizowaną Narodów Zjednoczonych, zależnie 
od zakresu zainteresowań i podejmowanych działań.

Agendy wyspecjalizowane jako system organizacji międzynarodowych 
funkcjonalnie powiązanych z ONZ na mocy art. 57. Karty NZ definiującego je 
jako: „różnego rodzaju organizacje wyspecjalizowane, utworzone na podstawie 
porozumień zawartych między rządami i posiadające z mocy swych statutów 
rozległe kompetencje międzynarodowe w dziedzinach gospodarczej, społecz-
nej, kulturalnej, wychowawczej, zdrowia publicznego i innych dziedzinach 
pokrewnych, będą związane z Organizacją Narodów Zjednoczonych”28 mogą 
ustanowić własne zasady regulujące współpracę z organizacjami pozarządo-
wymi. Regulacje te zmieniają się zależnie od rangi i lokalizacji poszczególnych 
agend w systemie Narodów Zjednoczonych. 

Przykładowo, Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rol-
nictwa (ang. Food and Agriculture Organization of the United Nations − FAO) 
ma długą historię współpracy w ramach projektów rozwojowych z Bankiem 
Światowym, Międzynarodowym Funduszem Rozwoju Rolnictwa i regional-
nymi instytucjami finansowymi29. Instytucje te odgrywają ważną rolę w fi-
nansowaniu projektów inwestycyjnych ściśle związanych z rehabilitacją spo-
łeczeństw i odbudową zniszczeń powstałych w wyniku sytuacji kryzysowych. 
FAO zawiera partnerstwa także z organizacjami działającymi na rzecz nie-
sienia pomocy w czasie klęsk i katastrof, przyczyniając się do monitorowania 
i oceny potrzeb oraz zarządzania akcjami pomocy humanitarnej. Szczególnie 
istotna jest tu współpraca z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzy-
ża (MKCK). Obok działań w terenie polegających na dystrybucji nasion, na-

27  The United Nations System, www.un.org/aboutun/chart.html, dostęp: 27.01.2013.
28  Karta Narodów Zjednoczonych, op.cit., rozdz. IX, art. 57.
29  Emergencies, the international response and FAO, FAO corporate document repos-

itory, Regional Office for Africa, Ghana 1994.
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rzędzi rolniczych oraz zapewnienia wsparcia logistycznego dla pracowników 
humanitarnych udających się w rejony konfliktów zbrojnych, MKCK aktywnie 
uczestniczy także w tworzeniu istotnych dokumentów międzynarodowych. 
W 1996 r., podczas Światowego Szczytu Żywności w Rzymie organizowanego 
przez FAO MKCK, zdefiniował pojęcie „bezpieczeństwa żywieniowego”30 jako 
stałego dostępu dla wszystkich do odpowiednich racji żywieniowych zgodnych 
z normami jakości, ilości, poszanowania kulturowego oraz zapewniających 
zdrowe i aktywne życie. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż bezpieczeństwo 
żywieniowe winno mieć zastosowanie także w sytuacji konfliktu zbrojnego, 
choć nie jest to czynnik wystarczający do przezwyciężenia problemu głodu. 
W sytuacjach konfliktowych, brak bezpieczeństwa żywnościowego często 
wynika nie tyle z wyczerpania zasobów, co z nagłej utraty środków produk-
cji, zatrudnienia, zniszczenia sieci handlowych. W Afryce i Azji brak dostę-
pu do żywności może być z kolei przyczyną konfliktu. MKCK apelował, aby 
dostęp do żywności uznano za prawo podstawowe, nie tylko w czasie poko-
ju, ale także w sytuacjach konfliktowych31, proponując obranie trzyetapowej 
strategii poprzez: a) identyfikację wszelkich zmian w dostępie do żywności, 
np. zmian spożycia żywności, zużycia materiału siewnego, sprzedaży środ-
ków produkcji; b) wspieranie przywrócenia normalnego dostępu do żywno-
ści, w szczególności poprzez zapewnienie niezbędnych środków produkcji; 
c) przywrócenie co najmniej minimalnego poziomu dostępu do podstawowych 
usług zdrowotnych, wody i środowiska naturalnego. Stanowisko MKCK zo- 
stało zawarte w Rzymskiej Deklaracji w sprawie światowego bezpieczeństwa 
żywnościowego32 i jako całość obowiązuje do dziś.

3) mają status stowarzyszeniowy przy Departamencie Informacji Publicznej.
Oficjalne stosunki stowarzyszenia organizacji pozarządowych z Departa-

mentem Informacji Publicznej (ang. Department of Public Information – DPI) 
zostały ustanowione w 1968 r. w Rezolucji Rady Gospodarczej i Społecznej 
1297 (XLIV) z 27 maja33. Rezolucja ta traktuje o regularnej współpracy, której 

30  Food security in armed conflicts – The ICRC’s approach and experience, World Food 
Summit, „International Review of the Red Cross” 1996, nr 315.

31  Międzynarodowe prawo humanitarne w szczególności zabrania wykorzystywania 
głodu jako broni i zawiera przepisy dotyczące prawa cywilów otrzymania podstawowych 
dostaw pomocy humanitarnej w czasie wojny.

32  Rome Declaration on World Food Security, World Food Summit, Rome 13−17 No-
vember 1996.

33 Economic and Social Council Resolution 1297 (XLIV), 27.05.1968, www.un.org/en/
civilsociety, dostęp: 27.01.2013.
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celem jest upowszechnianie informacji o systemie Narodów Zjednoczonych, 
promowanie działalności w takich kwestiach, jak: pokój i bezpieczeństwo, 
rozwój gospodarczy i społeczny, prawa człowieka, międzynarodowe prawo 
humanitarne, a także promowanie obchodów i rocznic ustanowionych przez 
Zgromadzenie Ogólne, aby zwrócić uwagę świata na tematy istotne dla ludz-
kości. Kryterium decydującym o stowarzyszeniu z departamentem jest możli-
wość i umiejętność współdziałania z mediami, politykami, ekspertami i świa-
tem biznesu, posiadanie środków do prowadzenia działalności informacyjnej 
na temat pracy ONZ, a także prowadzenie programów efektywnej wymiany 
informacji i rozpowszechniania wiedzy na temat działalność ONZ poprzez 
publikowanie odpowiednich materiałów edukacyjnych, organizowanie kon-
ferencji i seminariów34.

Departament wspiera organizacje i pomaga im w realizacji przedsięwzięć, 
takich jak:

 – prowadzenie Centrum NGO oferującego dostęp do bieżących doku-
mentów ONZ, filmów i publikacji poświęconych jej działalności, a także 
możliwość korespondencji z niektórymi jej organami;

 – publikowanie rocznego dziennika DPI/NGO z wyszczególnioną listą 
organizacji stowarzyszonych, sporządzoną pod kątem specjalizacji i re-
gionu pochodzenia;

 – organizowanie kursów dla reprezentantów nowo akredytowanych or-
ganizacji;

 – koordynowanie współpracy w ramach programów informacyjnych DPI/
NGO;

 – ułatwianie reprezentantom organizacji dostępu do spotkań organów NZ 
jako obserwatorów;

 – sporządzanie tygodniowych zestawień dla całej społeczności NGO 
z uwzględnieniem zakończonych i rozpoczętych zadań;

 – organizowanie współpracy z Komitetem Wykonawczym i corocznej kon-
ferencji DPI, będącej forum dla omówienia przebiegu dotychczasowej 
współpracy i przyszłych celów35.

Sprzedaż materiałów informacyjnych przez ONZ i współpracujące z nią or-
ganizacje zasila ich konto, a tym samym zwiększa możliwość szerszej promocji  
 

34  Criteria for association, Department of Public Information Non-Governmental 
Organizations, United Nations, New York 2011.

35  About us − DPI, Department of Public Information Non-Governmental Organiza-
tions, United Nations, New York 2011.
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wspólnych inicjatyw. Wraz z powyższymi działaniami zapewnia to nie tylko 
wymianę wiadomości, spostrzeżeń i doświadczeń w ramach systemu Narodów 
Zjednoczonych, ale również dotarcie do całej społeczności międzynarodowej, 
która oczekuje wsparcia i pomocy.

4) mają akredytację przy konferencjach, szczytach czy innych spotkaniach 
organizowanych pod egidą ONZ.

Niezależnym, międzynarodowym stowarzyszeniem organizacji pozarządo-
wych posiadających status konsultacyjny w ONZ, który ułatwia i koordynuje 
udział tychże organizacji w konferencjach i spotkaniach Narodów Zjednoczo-
nych, jest Konferencja organizacji pozarządowych posiadających status kon-
sultacyjny przy Radzie Gospodarczej i Społecznej (ang. Conference of Non-Go-
vernmental Organizations in Consultative Status with the Economic and Social 
Council − CONGO)36. Powstała w 1948 r. i choć najczęściej zwoływana jest 
w Genewie, Nowym Jorku i Wiedniu, to swoje programy rozciąga na wszystkie 
regiony świata. Jej zadaniem jest mobilizowanie organizacji do kształtowania 
i upowszechniania zasad humanitaryzmu i praw człowieka, a także ułatwianie 
dostępu do międzynarodowych narad, konferencji i pełnego wykorzystania 
funkcji konsultacyjnych wynikających z posiadanego statusu. Stara się także 
wpływać na opinię publiczną, wzmacniać stosunki z Narodami Zjednoczony-
mi i zwołuje zebrania organizacji pozarządowych celem omówienia wspólnych 
interesów. Członkami CONGO mogą być nie tylko te organizacje, które uzy-
skały status konsultacyjny. Pozostałe zrzeszają się jako członkowie stowarzy-
szeni, lecz nie mają prawa do głosowania.

Jedną z najbardziej spektakularnych i społecznie ważnych aktywności Kon-
ferencji była organizacja, w ścisłej współpracy z Biurem NZ ds. Narkotyków 
i Przestępczości (ang. United Nations Office on Drugs and Crime − UNODC) 
oraz Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Regional-
nego Forum Zapobiegania Przestępczości dla organizacji pozarządowych z Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej37. Rozmowy podczas spotkania 138 uczestników 
Forum, które odbyło się 27−28 października 2005 r. w Wiedniu, koncentrowały 
się na trzech tematach: handlu ludźmi, korupcji i przestępczości miejskiej. 

36  The Conference of NGOs In Consultative Relationship with the United Nations 
CONGO, Introduction, www.ngocongo.org, dostęp: 24.01.2013. 

37  Regional Crime Prevention Forum for NGOs from Central and Eastern Europe, 
The Conference of NGOs in Consultative Relationship with the United Nations CONGO, 
CONGO resources, www.ngocongo.org, dostęp: 24.01.2013.
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Nie mniej istotnymi są: Forum Afrykańskiego Społeczeństwa Obywatel-
skiego 200738 oraz Forum Azjatyckiego Społeczeństwa Obywatelskiego39. 
Pierwsze, w dniu 24 marca 2007 r., zgromadziło ponad 250 przywódców społe-
czeństw obywatelskich z 32 krajów afrykańskich i było organizowane wspólnie 
przez Konferencję organizacji pozarządowych oraz Sieć Afrykańskich Kobiet 
na rzecz Rozwoju i Komunikacji (ang. The Africa Women’s Development and 
Communication Network − FEMNET), we współpracy z Komisją Gospodar-
czą NZ dla Afryki (ang. United Nations Economic Commission for Africa − 
UNECA) i komisją Unii Afrykańskiej (ang. African Union − UA), pod hasłem 
„Demokratyzacja zarządzania na poziomie regionalnym i globalnym w celu 
osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju”40. Jednym z kluczowych zadań Fo-
rum było utworzenie niezależnej platformy i zapewnienie afrykańskiemu spo-
łeczeństwu obywatelskiemu głosu do swobodnego wyrażania swoich obawy 
i aspiracji, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i globalnym. Podkreślono 
także, jak pilna jest potrzeba zaangażowania afrykańskiego społeczeństwa 
obywatelskiego w partnerstwa z rządami i instytucjami regionalnymi w celu 
przyspieszenia postępów w realizacji Milenijnych Celów Rozwoju41. Druga ini-
cjatywa odbyła się dwukrotnie. Pierwsze spotkanie Forum Azjatyckiego miało 
miejsce od 9 do 13 grudnia 2002 r. w Bangkoku w Tajlandii, a jego tematem 
było „Partnerstwo organizacji pozarządowych i Narodów Zjednoczonych 
na rzecz demokratycznych rządów – budowa sieci na rzecz praw człowieka 
i zrównoważonego rozwoju”42. Kolejne odbyło się w Bangkoku od 21 do 25 
listopada 2004 r. i zostało przeprowadzone we współpracy z lokalnymi or-
ganizacjami pozarządowymi koordynowanymi przez Azjatyckie Forum na 
rzecz Praw Człowieka i Rozwoju. Było ono okazją do dyskusji i planowania 
strategicznego wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego sieci i koalicji 
w odniesieniu do przyszłych globalnych problemów i wydarzeń.

38  African Civil Society Forum 2007, The Conference of NGOs in Consultative Rela-
tionship with the United Nations CONGO, CONGO resources, źródło internetowe: www.
ngocongo.org, dostęp: 24.01.2013.

39  Asian Civil Society Forum, The Conference of NGOs in Consultative Relationship 
with the United Nations CONGO, op.cit., dostęp: 24.01.2013.

40  African Civil Society Forum 2007, op.cit.
41  Patrz: Szczyt Milenijny, www.unic.un.org.pl, dostęp: 27.01.2013; oraz The Millenni-

um Development Goals Report 2010, United Nations, New York 2010.
42  Asian Civil Society Forum, op.cit.
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4. Zintegrowany system zarządzania pomocą humanitarną 
w sytuacji klęsk, katastrof i konfliktów zbrojnych

Pomoc humanitarna tym różni się od innych rodzajów pomocy, że jej zada-
niem jest szybka reakcja na sytuację kryzysową w celu ocalenia i utrzymania 
przy życiu ludzi oraz by zapobiec lub ulżyć cierpieniu ludzkiemu wszędzie 
tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, jeżeli miejscowe władze i inne podmioty 
lokalne nie są w stanie lub nie chcą podjąć działań43. Zgodnie z komunikatem 
Komisji Wspólnot Europejskich do Rady i Parlamentu Europejskiego: „Goto-
wość i zdolność lokalnego reagowania są niezwykle istotne, gdy chodzi o ra-
towanie życia. Mimo że zasady niesienia pomocy humanitarnej są specyficzne 
w porównaniu z innymi formami pomocy, konieczne jest jednak zachowanie 
spójności z innymi instrumentami polityki, szczególnie dotyczącymi zarządza-
nia kryzysowego i współpracy na rzecz rozwoju”44. Organizacje podejmujące 
działania humanitarne winny stać na straży zasad humanitaryzmu, neutral-
ności, bezstronności i niezależności, przyczyniać się do ochrony przestrzeni 
humanitarnej45, apelować o poszanowanie prawa międzynarodowego, starać 
się w sposób komplementarny zapobiegać przyczynom i łagodzić skutki kry-
zysów humanitarnych.

Kanon podstawowych zasad w zakresie świadczenia pomocy humanitarnej 
zawarty został w „Kodeksie postępowania Międzynarodowego Ruchu Czer-
wonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oraz organizacji pozarządowych 
(NGOs) przy udzielaniu pomocy ofiarom klęsk i katastrof”. Przyjmuje on, iż:

 – pomoc nie będzie używana w celu popierania konkretnego politycznego 
albo religijnego stanowiska (dla humanitaryzmu nie liczy się polityka 
czy władza), a organizacje jej udzielające nie będą działać jako narzędzie 
rządowej polityki zagranicznej;

 – organizacje świadczące pomoc humanitarną zobowiązują się do posza-
nowania kultury, struktury i obyczajów społeczności krajów beneficjen-

43  Europejski konsensus w sprawie pomocy humanitarnej, Komunikat Komisji do Par-
lamentu Europejskiego i Rady, KOM (2007), 317, wersja ostateczna, Bruksela, 13.06.2007, 
s. 3.

44  Ibidem, s. 3.
45  Zgodnie z Europejskim konsensusem w sprawie pomocy humanitarnej przestrzeń 

humanitarna to otoczenie umożliwiające działaczom humanitarnym pełen dostęp do ofiar, 
a przez to dostarczanie im pomocy i oferowanie ochrony bez narażania bezpieczeństwa 
osób niosących pomoc.
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tów, a działania w ramach reagowania kryzysowego zostaną przeprowa-
dzone w oparciu o lokalny potencjał (zatrudnianie lokalnego personelu, 
zakup lokalnych produktów i materiałów, współpraca z lokalnymi struk-
turami rządu);

 – należy znaleźć sposób włączenia beneficjentów w zarządzanie pomocą 
na szczeblach planowania i operacyjności;

 – organizacje przyjmują na siebie odpowiedzialność zarówno wobec tych, 
którym próbują pomóc i tych, od których pomoc przyjmują (obowiązek 
zapewnienia odpowiedniej kontroli dystrybucji pomocy i przeprowa-
dzenia regularnych ocen wpływu pomocy w sytuacjach kryzysowych)46.

Organizacje pozarządowe wskazują także środowisko pracy, jakie chciały-
by widzieć, stworzone przez współpracujące rządy ofiarujące pomoc, rządy 
krajów przyjmujących pomoc i organizacje międzyrządowe, głównie agen-
cje ONZ, w celu ułatwienia efektywnego udziału w reagowaniu kryzysowym. 
Rządy powinny uznawać i szanować niezależne, humanitarne i bezstron-
ne działania organizacji–darczyńców, a także ułatwiać im szybki dostęp do 
ofiar kataklizmu. Istotnym jest szybkie wejście służb spieszących z pomocą, 
szczególnie poprzez odstąpienie od wymagań tranzytowych, wiz wjazdowych 
i wyjazdowych albo poprzez szybkie ich załatwienie. Dochodzą do tego także 
pozwolenia na przelot i prawa do lądowania dla transportu lotniczego mię-
dzynarodowych środków pomocy i personelu na czas fazy reagowania kry-
zysowego. Zasoby pomocy i wyposażenie są wnoszone do kraju wyłącznie 
w celu ulżenia ludzkiemu cierpieniu, nie dla korzyści lub zysku komercyjnego. 
Takie środki powinny mieć zapewniony wolny i nieograniczony przejazd i nie 
powinny być przedmiotem wymagań zaświadczeń konsularnych pochodzenia 
albo faktur, licencji importu i/lub exportu albo innych ograniczeń, importo-
wych podatków, opłat lotniskowych czy portowych47.

Planowanie ogólne i koordynacja działań pomocowych jest ostatecznie za-
daniem rządu przyjmującego. Należy przekonać się je do wyznaczania, przed 
katastrofą, pojedynczego punktu kontaktowego dla przybywających organiza-
cji do współpracy z władzami krajowymi. Objęte Kodeksem organizacje poza-
rządowe deklarują także gotowość współpracy z ONZ i innymi organizacjami 

46  Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and 
Non-Governmental Organizations (NGOs) in Disaster Relief, International Federation of 
Red Cross and Red Crescent Movement, Geneva 1994, s. 6−8.

47  IDRL – International disaster response laws, principles and practice: reflections, 
prospects and challenges, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societ-
ies, Geneva 2004.
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międzynarodowymi w celu zwiększenia efektywności reakcji na katastrofę. 
Robią to w duchu partnerstwa, który respektuje integralność i niezależność 
obu partnerów. 

W przypadku konfliktu zbrojnego działania pomocowe podlegają odpo-
wiednim postanowieniom międzynarodowego prawa humanitarnego. Zawarte 
są one głównie w IV Konwencji Genewskiej o ochronie osób cywilnych pod-
czas wojny, która została podpisana dnia 12 sierpnia 1949 r. przez pełnomoc-
ników rządów reprezentowanych na konferencji dyplomatycznej, obradującej 
w Genewie od 21 kwietnia do 12 sierpnia 1949 r.48 Zgodnie z jej założeniami, 
bezstronna organizacja humanitarna, jak Międzynarodowy Komitet Czerwo-
nego Krzyża, będzie mogła ofiarować swoje usługi stronom w konflikcie. Te 
mogą tworzyć na swym własnym terytorium, a w razie potrzeby również na 
terytoriach okupowanych, strefy i miejscowości sanitarne49, zorganizowane 
w ten sposób, aby mogły chronić przed skutkami wojny rannych i chorych, 
kaleki, starców i dzieci w wieku poniżej lat 15, kobiety ciężarne i matki dzie-
ci poniżej lat 7. Co więcej, każda strona będzie mogła, bądź bezpośrednio, 
bądź za pośrednictwem państwa neutralnego lub organizacji humanitarnej, 
zaproponować stronie przeciwnej utworzenie w okolicach, w których toczą się 
walki, stref zneutralizowanych, mających na celu ochronę ludności przed nie-
bezpieczeństwem walk. Do stref tych ma prawo docierać pomoc humanitarna. 
Obie strony winny zezwolić na wolny przewóz wszelkich przesyłek zawierają-
cych lekarstwa i materiały sanitarne, żywność, odzież i środki wzmacniające 
przeznaczone dla dzieci poniżej lat 15, kobiet ciężarnych lub położnic50.

Nieco szerzej o pomocy humanitarnej traktuje I Protokół Dodatkowy do 
konwencji genewskich z 1949 r. dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych 

48  Konwencja o ochronie osób cywilnych podczas wojny (IV Konwencja Genewska), 
Genewa, 12 sierpnia 1949 r., Dz.U. 1956, nr 38, poz. 171, załączniki.

49  Patrz: art. 14, op.cit.
50  Załącznik II do Konwencji reguluje także kwestię dostarczania pomocy do osób 

internowanych. Specjalne komitety będą upoważnione do dokonywania rozdziału zbio-
rowych przesyłek pomocy między wszystkich internowanych przydzielonych administra-
cyjnie do ich miejsc internowania, a również między tych przebywających w szpitalach, 
więzieniach i innych zakładach karnych. Przesyłki pomocy będą rozdzielane stosownie do 
poleceń ofiarodawców oraz zgodnie z planem ustalonym przez komitety internowanych; 
z zaznaczeniem, iż rozdział środków pomocy lekarskiej nastąpi, w miarę możności, po 
uzgodnieniu z lekarzami naczelnymi, którzy będą mogli w szpitalach i izbach chorych 
odstępować od poleceń ofiarodawców o tyle, o ile wymagać tego będą potrzeby chorych. 
W tak określonych ramach rozdział środków będzie słuszny.
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konfliktów zbrojnych, podpisany w Genewie w 1977 r.51 Poza obowiązkiem 
zaopatrzenia ludności w żywność i lekarstwa, o czym mówi IV Konwencja, 
mocarstwo okupacyjne powinno zapewnić również w jak największym stopniu 
i bez jakiegokolwiek rozróżnienia na niekorzyść, dostawę odzieży, artykułów 
pościelowych, doraźnych pomieszczeń mieszkalnych i innego zaopatrzenia, 
istotnego dla przetrwania ludności cywilnej terytorium okupowanego. Poza 
tym terytorium, ale nadal pod kontrolą strony konfliktu, podejmuje się działa-
nia o charakterze humanitarnym, gdy zaopatrzenie jest niedostateczne. Stro-
ny konfliktu zezwalają na szybki przewóz przesyłek, wyposażenia i personelu 
pomocy. Udział personelu MKCK w transporcie i dystrybucji darów zależy od 
zgody strony, na której terytorium ma on wypełniać swoje zadania. W żadnym 
wypadku nie może on wykraczać poza granice swojej misji. 

5. Dyplomacja humanitarna

Dyplomacja humanitarna (ang. – Humanitarian Diplomacy – HD) służy za-
gwarantowaniu, że proces podejmowania decyzji na szczeblu międzynarodo-
wym, krajowym i lokalnym uwzględnia priorytety humanitarne. To przekony-
wanie decydentów i liderów opinii publicznej do działania, w każdym czasie, 
w interesie osób słabszych i przy pełnym poszanowaniu podstawowych zasad 
humanitarnych52. To nie tylko działalność dyplomatów, ale także Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca, organizacji międzynarodowych i innych partne-
rów humanitarnych. W celu zapewnienia jej skuteczności skoncentrować się 
należy na czterech podstawowych założeniach: 

1) odpowiedzialności za przekonywanie decydentów;
2) przekonywanie przy użyciu odpowiednich narzędzi i działań dyploma-

tycznych;
3) koncentrowanie się na obszarach wiedzy i kompetencji; 
4) zaangażowanie w odpowiednim czasie wszystkich podmiotów53.

51 Protokół Dodatkowy do konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczący ochro-
ny ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych (Protokół I), Genewa, 8 czerwca 1977 r., 
Dz.U. 1992, nr 41, poz. 175, załącznik.

52  Humanitarian Diplomacy, International Federation of Red Cross and Red Crescent 
Societies, 17th Session of the General Assembly, Nairobi, Kenya, 18−21 November 2009, 
s. 4.

53  W. Davison, Speaking up for humanity.The power of humanitarian diplomacy,  „Red 
Cross Red Crescent Magazine” 2011, nr 3, s. 4−7.
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Głównym przesłaniem takiej polityki jest zaproponowanie nowego sposobu 
myślenia. Przekonanie decydentów do określonych ruchów nie ma być posta-
wieniem ich przed wyborem, lecz wzbudzeniem poczucia odpowiedzialności 
za społeczeństwo podatne na kryzysy humanitarne54. To pojęcie ogólne dla 
różnych technik i strategii, negocjacji i form komunikacji, wreszcie dżentel-
meńskich i formalnych porozumień, zgodnych z najlepiej pojętym interesem 
potrzebujących. 

Zadaniem dyplomacji humanitarnej jest promowanie wiedzy, rozwoju oraz 
postawy poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego i podsta-
wowych wartości humanitarnych. Poprzez dialog w ramach sieci partnerskich 
upowszechnia się bezstronne, neutralne i niezależne działania oraz zapobiega 
wykorzystywaniu pomocy humanitarnej w celach wojskowych lub politycz-
nych.

Jednym z takich forów jest Światowa Platforma Humanitarna (ang. Global 
Humanitarian Platform – GHP) utworzona przez 40 organizacji humanitar-
nych, w tym ONZ, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego 
Półksiężyca oraz inne organizacje, w Genewie w 2006 r.55 Celem GHP jest 
zwiększenie skuteczności działań humanitarnych w oparciu o perspektywy 
współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. Organizacje zrzeszone 
są na równych prawach, uznając swą różnorodność jako atut. W lipcu 2007 r. 
GHP zatwierdziła pięć zasad partnerstwa, które członkowie zobowiązani są 
wdrażać w swoich strukturach organizacyjnych:

1) równość − wymaga wzajemnego szacunku między członkami partner-
stwa, niezależnie od ich wielkości i potencjału. Członkowie muszą wza-
jemnie respektować swoje mandaty i niezależność, a także rozpoznawać  
wzajemne ograniczenia i zobowiązania. Wzajemny szacunek nie wyklu-
cza wyrażania konstruktywnego sprzeciwu;

2) przejrzystość − jest osiągana poprzez dialog, konsultacje i wymianę in-
formacji zanim jeszcze podjęte zostaną konkretne przedsięwzięcia. Bu-
duje to większe zaufanie między organizacjami;

3) działanie zorientowane na wynik − skuteczne działania humanitarne mu-
szą być oparte na rzeczywistych możliwościach i potencjale organizacji 
oraz na właściwie zidentyfikowanych problemach;

4) odpowiedzialność − organizacje humanitarne mają etyczny obowiązek 
wykonywania swoich zadań w sposób odpowiedzialny i uczciwy. Muszą 

54  Ibidem.
55  Global Humanitarian Platform and Principles of Partnership, Geneva 2007, s. 1.
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mieć pewność, że zobowiązują się do działania tylko wtedy, gdy posiada-
ją ku temu odpowiednie i wystarczające siły, środki, kwalifikacje i umie-
jętności. Dzięki temu unika się nadużywania zaufania społecznego;

5) komplementarność – różnorodność działań jest atutem, jeśli organizacje 
wzajemnie się uzupełniają. Potencjał lokalny jest jednym z głównych ak-
tywów, na którym można budować zaufanie społeczne i poszerzać dotar-
cie do najbardziej wrażliwych społeczności. Jeśli to możliwe, organizacje 
humanitarne powinny dążyć do integracji w sytuacjach kryzysowych56.

Inną platformą, dzięki której dyplomacja humanitarna może się rozwijać, 
jest Centrum Dialogu Humanitarnego (ang. Centre for Humanitarian Dialo-
gue)57. To jedna z najbardziej wpływowych instytucji do spraw mediacji w sytu-
acjach konfliktów. Jej siedziba mieści się w Genewie, ale aktywnie działa w Eu-
ropie, Ameryce Północnej, Afryce i Azji. Centrum przyczynia się do poprawy 
globalnej reakcji na konflikty zbrojne. Jest neutralne i bezstronne w swoim 
działaniu prowadzącym do trwałego pokoju na świecie, a jego misja opiera się 
o przekonanie, że dialog prowadzony w poszanowaniu zasad humanitarnych 
pomaga w osiągnięciu politycznych korzyści. Swoje cele realizuje poprzez: wy-
pełnianie roli mediatora w konfliktach, udział w negocjacjach zwaśnionych 
stron, doradztwo, mobilizowanie humanitarnej i dyplomatycznej reakcji na 
pojawiające się kryzysy, świadczenia usług logistycznych i pomocy finansowej 
dla organizacji i fundacji zaangażowanych w działania humanitarne58. Waż-
nym obszarem działań Centrum jest także prowadzenie badań naukowych 
i analiz, dzięki którym doskonalona jest sztuka mediacji.

Warto także przy tym temacie podkreślić, iż podczas Rady Delegatów Mię-
dzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Pół-
księżyca w Nairobi w 2009 r. przyjęto tzw. Kodeks Dobrego Partnerstwa59. 
Rolą Kodeksu jest ustanawianie standardów i zobowiązań, które pozwolą na 
efektywniejszą współpracę w ramach porozumień sektorowych. Kodeks został 
oparty na statucie, programie ramowym oraz podstawowych zasadach Mię-
dzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyż i Czerwonego Półksiężyca, charak-
terystycznych dla wielu organizacji na świecie, z uwzględnieniem szczególnej 
roli stowarzyszeń krajowych jako organizacji wspierających administrację 

56  Ibidem, s. 2.
57  Patrz: Centre for Humanitarian Dialogue, źródło internetowe: www.hdcentre.org, 

dostęp: 23.01.2013.
58  Ibidem.
59  Code for Good Partnership, International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies, 17th Session of the General Assembly, Nairobi, Kenya, 18−21 November 2009.
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państwową w sektorze działań humanitarnych60. Kodeks jest praktycznym 
i dynamicznym narzędziem ułatwiającym systematyczny rozwój i uczenie się 
organizacji. W myśl jego założeń partnerzy wierzą, że najwięcej można osią-
gnąć łącząc swoje siły i umiejętności oraz dzieląc się obowiązkami. 

6. Perspektywa zintegrowanych misji

Poprzez pojęcie zintegrowanych misji rozumieć należy „narzędzie, dzięki 
któremu ONZ stara się pomóc krajom w okresie transformacji od momentu 
wojny do trwałego pokoju, oraz tym które znajdują się w podobnie trudnej 
sytuacji, wymagającej całego systemu reagowania, zaangażowania różnych ak-
torów, a także polityczno-strategicznego podejścia do zarządzania kryzysowe-
go”61. Możliwości operacyjne rządów, systemu Narodów Zjednoczonych oraz 
Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
mogą być skutecznie wykorzystane w wieloraki sposób poprzez: uruchomie-
nie instytucjonalnych mechanizmów współpracy i konsultacji, rozwój polityki 
i strategii w kluczowych obszarach, uznanie roli organizacji pomocniczych 
w rozwiązywaniu konfliktu i budowaniu pokoju, podejmowanie środków za-
pobiegawczych62.

Integracja podmiotów świadczących pomoc humanitarną powinna zakła-
dać model współistnienia obejmujący:

1) kompleksowe planowanie misji, tzn. określenie wyników politycznych, 
wojskowych, humanitarnych i rozwojowych, jakie poszczególni aktorzy 
chcą osiągnąć;

2) strategie prowadzące do osiągnięcia powyższych rezultatów;
3) ocenę decyzji podejmowanych przez wszystkich kluczowych partnerów 

oraz ich skutków;
4) wspólną ocenę podejmowanych działań pozwalającą na wdrożenie ewen-

tualnych zadań korygujących, jeśli zajdzie taka potrzeba63.
Zintegrowane podejście posiada wiele zalet. Organizacje zaangażowane 

w pomoc humanitarną powinny tymczasowo zastąpić władze krajowe, jeśli 

60  Ibidem, s. 2−5.
61  J. Forster, An ICRC perspective on integrated missions, Conference on Integrated 

Missions, Oslo 30−31 May 2005.
62  J. Egeland, Peace-making and the prevention of violence: The role of governments 

and non-governmental organizations, „International Review of the Red Cross”, 31.03.1999, 
nr 833, s. 73−83.

63  Ibidem.
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te nie chcą lub nie mogą odpowiedzieć na najpilniejsze potrzeby społeczności 
dotkniętych kryzysem i dostarczyć pomocy z zewnątrz. Jednocześnie, dzia-
łania humanitarne nie powinny być traktowane jako substytut działalności 
politycznej. Po drugie, zintegrowane podejście, z samej swej natury, promuje 
skoordynowany dialog między wszystkimi stronami zaangażowanymi w od-
budowę. Jest to niezbędne dla uniknięcia konfliktu interesów między tymi, 
którzy starają się utrzymać prawo i porządek, tymi, którzy niosą pomoc, 
wreszcie tymi, którzy walczą o sprawiedliwość. Po trzecie, bywa, że udział 
wojska w operacjach humanitarnych jest wskazany. Kiedy panuje niepewność 
o własne bezpieczeństwo, a społeczność potrzebuje natychmiastowej pomocy, 
może się okazać, że tylko siły zbrojne są w stanie zareagować. 

Zintegrowane misje winny uwzględniać podział ról, zadań i kompetencji 
poszczególnych partnerów. Zaleca się, aby w procesie planowania politycznego 
uczestniczyli przedstawiciele wiodących resortów oraz instytucji w zakresie bez-
pieczeństwa, którzy utworzą Zespół Planowania Strategicznego. Niezbędnym 
jest tu uwzględnianie opinii, ekspertyz oraz propozycji organizacji rządowych 
i pozarządowych. Celem zrozumienia sytuacji w rejonie kryzysu konieczne jest 
przeprowadzenie strategicznej oceny sytuacji pod kątem realizacji narodowych 
interesów, a zaangażowanie w operację musi być zgodne z prawem między-
narodowym i uwzględniać mandat organizacji międzynarodowej do podjęcia 
interwencji. Podczas opracowywania kompleksowej strategii udziału w operacji 
istotne jest podjęcie wszystkich możliwych kroków w celu uzyskania stanowiska 
wspieranego państwa, zaś obszary zaangażowania zintegrowanej misji muszą 
uwzględniać możliwości państwa gospodarza lub władz lokalnych64.

Co więcej, strategiczna ocena sytuacji prowadząca do decyzji o uruchomie-
niu zintegrowanej misji, zawierać powinna trzy zasadnicze grupy ocen−analiz 
dotyczących szczebla polityczno-strategicznego: 

1) polityczno-strategiczną ocenę sytuacji obejmującą:
 – ogólną analizę kryzysu/konfliktu,
 – rozpoznanie głównych aktorów/uczestników,
 – czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na kryzys/konflikt,
 – informacje o działaniach organizacji wiodącej w zakresie planowa-

nia ewentualnej interwencji, innych państwach i organizacjach, które 

64  Zasady planowania udziału w operacjach poza granicami kraju, Zarząd Planowania 
Strategicznego, Sztab Generalny, Warszawa 2010; ustalenia wynikające z realizacji Celu SZ 
NATO 2008 EL 3781 „Stabilizacja i rekonstrukcja − koordynacja międzyinstytucjonalna”; 
oraz opracowanie własne jako członka grupy roboczej pracującej nad projektem zasad 
w ramach Wielonarodowych Eksperymentów 5, 6 i 7 NATO, Warszawa 2009−2010. 
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wyraziły wstępną gotowość do udziału w misji oraz aspekty prawne 
(mandatowe);

2) ocenę rozwoju kryzysu/konfliktu obejmującą:
 – ocenę sytuacji w przypadku braku interwencji z zewnątrz,
 – najgorszy oraz najbardziej prawdopodobny scenariusz,
 – ocenę prawdopodobnych zysków i strat aktorów/uczestników kryzysu 

/konfliktu;
3) analizę możliwości zaangażowania w misję, pod kątem interesów, w tym:

 – nakazy, zakazy i ograniczenia ewentualnego udziału w misji,
 – ogólną ideę zaangażowania, określenie własnej roli w misji (bezpo-

średni udział czy wydzielenie środków finansowych),
 – cele strategiczne,
 – wstępną propozycję wydzielenia sił i środków z poszczególnych re-

sortów i agencji rządowych, agend ONZ, MKCK, stowarzyszeń kra-
jowych Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca i innych 
organizacji, 

 – ocenę ryzyka związanego z udziałem w operacji65. 
Skoordynowany dialog między wszystkimi stronami zaangażowanymi 

w odbudowę kraju po konflikcie zbrojnym, klęsce lub katastrofie jest narzę-
dziem komplementarnej pomocy, na którą składają się nie tylko dobra ma-
terialne pozwalające ludziom przetrwać, ale także prawo, porządek i bezpie-
czeństwo. Dzięki zintegrowanym misjom angażującym podmioty polityczne, 
wojskowe i humanitarne, państwa dotknięte kryzysem wraz ze swoimi spo-
łecznościami mają większe szanse rozwoju.

Zakończenie

Celem artykułu było przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących insty-
tucjonalizacji międzynarodowej współpracy humanitarnej. 

Współczesne kryzysy humanitarne stawiają przed społecznością międzyna-
rodową nowe wyzwania w postaci bardziej efektywnych mechanizmów reago-
wania. Odpowiednio zaplanowana i skoordynowana współpraca partnerska 
w dziedzinie działalności humanitarnej jest swojego rodzaju instytucją wspar- 
cia społecznego, dzięki której społeczności narażone bądź dotknięte kryzysem 
humanitarnym w postaci klęski żywiołowej, katastrofy lub konfliktu zbrojnego 
mogą uzyskać kompleksową pomoc. 

65  Ibidem.



Agnieszka Szpak*

Eksterminacja w orzecznictwie międzynarodowych 
trybunałów karnych 

ad hoc 

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie najważniejszych i najbar-
dziej reprezentatywnych orzeczeń Międzynarodowego Trybunału Karnego 
ds. Zbrodni w byłej Jugosławii (MTKJ) oraz Międzynarodowego Trybunału 
Karnego ds. Zbrodni w Rwandzie (MTKR) w przedmiocie eksterminacji jako 
zbrodni przeciwko ludzkości. Zostaną także uwzględnione – na zasadzie po-
równawczej – rozwiązania przyjęte w Statucie stałego Międzynarodowego 
Trybunału Karnego (MTK) oraz Elementach definicji zbrodni tego Trybunału. 
W większości prezentowanych spraw na początku został przedstawiony stan 
faktyczny sprawy, a następnie rozważania prawne i wnioski Trybunałów. Kiedy 
dana sprawa jest wspominana dość marginalnie lub skrótowo stan faktyczny 
nie został przytaczony. 

1. Powstanie i jurysdykcja MTKJ i MTKR 

Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni w byłej Jugosławii został po-
wołany do życia rezolucją Rady Bezpieczeństwa (RB) nr 827 (1993), natomiast 
Międzynarodowy Trybunał Karny ds. Zbrodni w Rwandzie rezolucją nr 955 
(1994)1. Zgodnie ze Statutem MTKJ z 25 maja 1993 r., Trybunał ma prawo 

*  Agnieszka Szpak – dr prawa, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Eu-
ropejskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu.

1  Rezolucje Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 827 (1993) i 955 (1994) są dostępne na 
stronie internetowej (odpowiednio): http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N93/306/28/IMG/N9330628.pdf?OpenElement oraz http://daccessdds.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/N95/140/97/PDF/N9514097.pdf?OpenElement. Na temat genezy powstania 
MTKJ i sytuacji w byłej Jugosławii zobacz: J. Nowakowska-Małusecka, Odpowiedzial-
ność karna jednostek za zbrodnie popełnione w byłej Jugosławii i Rwandzie, Katowice 
2000, s. 35–37 oraz MTKR, s. 43–46. Na temat genezy powstania MTKR zobacz również: 
P. Akhavan, The International Criminal Tribunal for Rwanda: The Politics and Pragmatics 
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sądzenia osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia międzynarodowego 
prawa humanitarnego popełnione na terytorium byłej Jugosławii od 1991 r. 
Następnie artykuły 2–5 wyliczają zbrodnie podlegające jurysdykcji Trybunału. 
Art. 2 dotyczy ciężkich naruszeń Konwencji genewskich z 1949 r. i stanowi on, 
że Trybunał ma prawo do sądzenia osób, „które popełniły lub wydały rozkaz 
popełnienia ciężkich naruszeń Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., 
a mianowicie następujących czynów skierowanych przeciwko osobom lub 
dobrom chronionym na podstawie przepisów Konwencji genewskich: umyśl-
ne zabójstwo; torturowanie lub nieludzkie traktowanie, włączając w to do-
świadczenia biologiczne; umyślne sprawianie wielkich cierpień albo ciężkie 
uszkodzenie ciała lub zdrowia; niszczenie i przywłaszczanie majątku nieuspra-
wiedliwione koniecznością wojskową i dokonywane na wielką skalę w sposób 
niedozwolony i samowolny; zmuszanie jeńca wojennego lub osoby cywilnej 
do służby w siłach zbrojnych mocarstwa nieprzyjacielskiego; umyślne pozba-
wianie jeńca wojennego lub osoby cywilnej prawa do tego, by byli sądzeni 
w sposób słuszny i bezstronny i branie osób cywilnych jako zakładników”.

Art. 3 dotyczący naruszeń praw i zwyczajów wojennych wymienia nastę-
pujące czyny (nie jest to katalog enumeratywny): używanie broni zatrutej lub 
innej broni mogącej zadawać zbyteczne cierpienia; umyślne niszczenie miast, 

of Punishment, „The American Journal of International Law” 1996, nr 3. Ogólnie o zasa-
dach funkcjonowania MTKR zobacz: D. Shraga, R. Zacklin, The International Criminal 
Tribunal For Rwanda, „The European Journal of International Law” 1996, nr 7, s. 501–518. 
Na temat powstania MTKJ i jego struktury oraz jurysdykcji zobacz również: J.C. O’Brien, 
The International Tribunal for Violations of International Humanitarian Law in the For-
mer Yugoslavia, „The American Journal of International Law” 1993, nr 4; T. Meron, War 
Crimes in Yugoslavia and the Development of International Law, „The American Journal 
of International Law” 1994, nr 1; J. Meernik, Victor’s Justice or the Law? „The Journal of 
Conflict Resolution” 2003, nr 2; Ch. C. Joyner, Strengthening enforcement of humanitarian 
law: Reflections on the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, „The 
Duke Journal of Comparative & International Law” 1995, nr 1; Ch.Y. Tung, The implemen-
tation of international humanitarian law by the United Nations. Case study in the former 
Yugoslavia, [w:] Peace and Human Rights, red. E. Frangou-Ikonomidou, C. Philotheou, 
D. Tsotsoli, Saloniki 2003; R. Wieruszewski, Międzynarodowy Trybunał Karny dla osą-
dzenia sprawców naruszeń prawa humanitarnego w b. Jugosławii, „Państwo i Prawo” 1993, 
nr 8; J. Nowakowska, Międzynarodowy Trybunał Karny dla osądzenia sprawców naruszeń 
prawa humanitarnego w byłej Jugosławii od 1991 roku, „Przegląd Sądowy” 1997, nr 3. Na 
temat roli Rady Bezpieczeństwa ONZ w implementacji międzynarodowego prawa huma-
nitarnego zobacz: Ch. Bourloyannis, The Security Council of the United Nations and the 
Implementation of International Humanitarian Law, „The Denver Journal of International 
Law & Policy” 1992, nr 2.
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miejscowości lub wsi, albo ich pustoszenie nieuzasadnione koniecznością 
wojenną; atakowanie lub bombardowanie, w jakikolwiek sposób, bezbron-
nych miast, wsi, domów mieszkalnych lub budowli; zajmowanie, niszczenie 
lub umyślne uszkadzanie instytucji kościelnych, dobroczynnych i wychowaw-
czych, artystycznych i naukowych, pomników historycznych i dzieł sztuki oraz 
nauki; grabież własności publicznej lub prywatnej. 

Art. 4 penalizuje ludobójstwo oraz zmowę w celu jego popełnienia, bezpo-
średnie i publiczne podżeganie do jego popełnienia, usiłowanie oraz współ-
udział w ludobójstwie. Samo ludobójstwo zostało zdefiniowane identycznie 
jak w Konwencji z 1948 r. o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa (art. 2 
Konwencji stanowi: „W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest 
którykolwiek z następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w ca-
łości lub części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako 
takich: zabójstwo członków grupy, spowodowanie poważnego uszkodzenia 
ciała lub rozstroju zdrowia psychicznego członków grupy, rozmyślne stwo-
rzenie dla członków grupy warunków życia, obliczonych na spowodowanie 
ich całkowitego lub częściowego zniszczenia fizycznego, stosowanie środków, 
które mają na celu wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, przymusowe prze-
kazywanie dzieci członków grupy do innej grupy”)2.

Wreszcie art. 5 dotyczący zbrodni przeciwko ludzkości wylicza następu-
jące zbrodnie, jeżeli zostały one popełnione przeciwko jakiejkolwiek ludności 
cywilnej podczas konfliktu zbrojnego, niezależnie od tego, czy konflikt miał 
charakter międzynarodowy czy wewnętrzny: zabójstwo; eksterminacja; nie-
wolnictwo; deportacja; uwięzienie; torturowanie; zgwałcenie; prześladowanie 
z powodów politycznych, rasowych i religijnych oraz inne czyny nieludzkie3.

Statut MTKR z 8 listopada 1994 r. stwierdza z kolei, że Trybunał ten ma 
prawo do sądzenia osób odpowiedzialnych za poważne naruszenia między-
narodowego prawa humanitarnego popełnione na terytorium Rwandy oraz 
obywateli Rwandy odpowiedzialnych za takie naruszenia popełnione na te-
rytorium państw sąsiednich pomiędzy 1 stycznia 1994 r. i 31 grudnia 1994 r. 

Art. 2 dotyczący ludobójstwa ma identyczną treść jak art. 4 Statutu MTKJ. 
Art. 3 dotyczy zbrodni przeciwko ludzkości i wymienia te same zbrodnie co 
Statut MTKJ, z tą różnicą, że przepis ten expressis verbis stanowi, że zbrodnie 
te muszą zostać popełnione w ramach szeroko zakrojonych i systematycznych  

2  Tekst Konwencji, [w:] M. Flemming, Międzynarodowe prawo humanitarne konflik-
tów zbrojnych. Zbiór dokumentów, uzupeł. i red. M. Gąska, E. Mikos-Skuza, Warszawa 
2003, s. 494–496.

3  Statut MTKJ, [w:] ibidem, s. 522–530.
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ataków przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej i dodaje „z powodów naro-
dowych, politycznych, etnicznych, rasowych lub religijnych”. 

Z kolei art. 4 dotyczy naruszeń art. 3 wspólnego dla Konwencji genewskich 
oraz naruszeń Protokołu dodatkowego II. Takie naruszenia obejmują między 
innymi: zamachy na życie, zdrowie lub fizyczną albo psychiczną równowagę 
osób, zwłaszcza zabójstwa, jak też okrutne traktowanie, takie jak tortury, oka-
leczenia lub wszelkie postacie kar cielesnych; kary zbiorowe; branie zakład-
ników; działania terrorystyczne; zamachy na godność osobistą, w szczegól-
ności traktowanie poniżające i upokarzające, gwałt, zmuszanie do prostytucji 
i wszelkie postacie zamachów na obyczajność; grabież; skazywanie i wyko-
nywanie egzekucji bez uprzedniego wyroku, wydanego przez sąd należycie 
ukonstytuowany i dający wszelkie gwarancje procesowe uznane za niezbędne 
przez narody cywilizowane oraz groźba popełnienia któregokolwiek z wymie-
nionych czynów4. 

Trybunały powinny zakończyć swoje funkcjonowanie do końca 2012 r., co 
wydaje się jednak mało realne zwłaszcza biorąc pod uwagę toczące się przed 
MTKJ postępowanie w sprawach R. Karadžićia i R. Mladićia. Ich działalność 
zostanie prawdopodobnie przedłużona, co miało już miejsce w przeszłości5.

 
2. Wybrane orzeczenia dotyczące zbrodni eksterminacji 

Jean Paul Akayesu był burmistrzem gminy Taba (w prefekturze Gitarama) od 
kwietnia 1993 r. do czerwca 1994 r. Burmistrz każdej gminy był mianowa-
ny przez prezydenta i był osobą sprawującą de facto władzę na terenie całej 
gminy. Jako taki miał wyłączną kontrolę nad policją gminną i żandarmerią, 
oddanymi do dyspozycji gminy. Odpowiadał także za egzekwowanie prawa 
i administrację. 

W czasie sprawowania przez Akayesu władzy w gminie Taba zabito ok. 
2000 osób z plemienia Tutsi. Zabójstw tych dokonywano jawnie i trudno 
uznać, żeby Akayesu o nich nie wiedział. Ponadto, w tym czasie wielu uchodź-
ców szukało schronienia w urzędzie gminy, większość z nich stanowili człon-

4  Statut MTKR jest dostępny [w:] ibidem, s. 530–534.
5  Zob. Rezolucja RB 1931 (2010), dostępna na stronie internetowej: http://www.

un.org/Docs/sc/unsc_ resolutions10.htm. Zobacz również: http://www.icty.org/sid/10428. 
Zgodnie z nią RB przedłużyła kadencję pięciu sędziom w Izbie Apelacyjnej do dnia 
31 grudnia 2012 r., a sędziom z Izb Orzekających do dnia 31 grudnia 2011 r. lub do mo-
mentu zakończenia rozpatrywania spraw, którymi się zajmują – w zależności, który z tych 
terminów będzie wcześniejszy.
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kowie plemienia Tutsi. Kobiety szukające schronienia były zmuszane przez 
lokalną policję do czynności seksualnych oraz gwałcone na terenie urzędu. 
Poddawano je również pobiciom. Osoby szukające schronienia były mordo-
wane i bite właśnie na terenach należących do urzędu burmistrza. Akayesu 
wiedział o tych czynach, wielokrotnie był przy nich obecny (zwłaszcza przy 
gwałtach i innej przemocy seksualnej) i pozwalał, aby do nich dochodziło na 
terenie urzędu będącego pod jego władzą i kontrolą. Ponadto, Akayesu wy-
dał rozkaz zabijania inteligencji i osób wpływowych, przeszukań, zatrzymań 
i przesłuchań. Akayesu wiedział także o przestępstwach seksualnych, pobi-
ciach i zabójstwach mających miejsce nie tylko w jego urzędzie, ale na teryto-
rium całej zarządzanej przez niego gminy. 

Izba Orzekająca uznała Akayesu winnym popełnienia ludobójstwa i zbrodni 
przeciwko ludzkości oraz uniewinniła go w odniesieniu do zarzutu naruszenia 
wspólnego art. 3 i II Protokołu dodatkowego. Skazała go na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności. Izba Apelacyjna wyrok ten podtrzymała6. 

W orzeczeniu Izby Orzekającej MTKR w sprawie Akayesu z dnia 2 wrze-
śnia 1998 r. po raz pierwszy wskazano na następujące elementy konieczne 
zbrodni eksterminacji: oskarżony lub jego podwładny brali udział w zabójstwie 
pewnych nazwanych lub określonych osób; działanie lub zaniechanie było bez-
prawne i zamierzone; bezprawne działanie lub zaniechanie stanowiło część 
rozległego lub systematycznego ataku; atak był skierowany przeciwko ludności 
cywilnej; atak został dokonany z powodów dyskryminacyjnych na podstawie 
narodowej, etnicznej, politycznej, rasowej lub religijnej7.

Jak stwierdziła Izba Orzekająca, eksterminacja jest zbrodnią, która ze swej 
natury jest skierowana przeciwko grupie jednostek. Tym różni się od zabój-
stwa, że obejmuje element masowego zniszczenia, który nie jest wymagany 
przy zbrodni zabójstwa8. 

Stan faktyczny kolejnej sprawy – Kayishemy i Ruzindany przedstawiał się 
następująco. Clement Kayishema pełnił funkcję prefekta Kibuye (w okresie od 
lipca 1992 r. do lipca 1994 r.). Obed Ruzindana był handlowcem w Kigali. Obaj 
zostali oskarżeni o ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości (zabójstwa, 
eksterminacja, inne czyny nieludzkie) oraz naruszenia art. 3 wspólnego dla 

6  K. Wierczyńska, Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa międzynarodowych 
trybunałów karnych ad hoc, Warszawa 2010, s. 124–125;  Prawo karne międzynarodowe. 
Wybór źródeł, red. M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, M. Znojek, Warszawa 2010, 
s. 531. Zob. strona internetowa MTKR: http://69.94.11.53/default.htm (Cases).

7  Prokurator przeciwko Jean-Paul Akayesu, Izba Orzekająca 1998, § 592.
8  Ibidem, § 591.
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czterech Konwencji genewskich i II Protokołu dodatkowego. Stan faktyczny 
dotyczył zabicia tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci z plemienia Tutsi w prefek-
turze Kibuye: w kościele katolickim i na stadionie w mieście Kibuye, w kościele 
w mieście Mubuga i na obszarze gminy Bisesero w 1994 r. Ofiarami zbrodni 
padały osoby, które szukały schronienia w tych miejscach. Były one zabijane na 
rozkaz i pod kontrolą Kayishemy przez żandarmerię narodową i ludność Hutu. 

Izba Orzekająca w dniu 21 maja 1999 r. uznała obu oskarżonych za winnych 
popełnienia ludobójstwa, jednocześnie uniewinniając ich od zarzutu popeł-
nienia zbrodni przeciwko ludzkości i naruszeń wspólnego art. 3 i II Protokołu 
dodatkowego (jako że na podstawie tych samych czynów zostali uznani win-
nymi zbrodni ludobójstwa). Kayishema został skazany na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności, natomiast Ruzindana na karę 25 lat pozbawienia wol-
ności. Izba Apelacyjna w orzeczeniu w dnia 1 czerwca 2001 r. podtrzymała 
wyrok Izby Orzekającej9. 

W sprawie Kayishemy i Ruzindany Izba Orzekająca MTKR zmodyfikowała 
elementy definicyjne eksterminacji formułując je w następujący sposób: spraw-
ca lub jego podwładny poprzez swoje działanie lub zaniechanie uczestniczy 
w masowym zabijaniu ludzi lub w stworzeniu warunków życia, które prowadzą 
do masowego zabijania ludzi; sprawca ma zamiar zabicia, jest lekkomyślny lub 
poważnie niedbały co do rezultatu swojego działania lub zaniechania (śmierci 
ofiary); sprawca jest świadomy tego, że jego działanie lub zaniechanie stanowi 
część masowego zabijania; jego działanie lub zaniechanie stanowi część roz-
ległego lub systematycznego ataku przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej 
z powodów narodowych, politycznych, rasowych, etnicznych lub religijnych.

Wyrażenie „masowe” nie oznacza konkretnego liczbowego progu, który 
musi zostać osiągnięty i jest określany w każdym indywidualnym przypadku. 
Pojedyncze zabójstwo może również stanowić akt eksterminacji, jeśli zosta-
ło popełnione w ramach masowego zabijania10. Z rozważań Izby Orzekającej 
wynika, że eksterminacja może zostać popełniona wskutek lekkomyślności lub 
niedbalstwa, a więc bez winy umyślnej. Lekkomyślność zachodzi, gdy sprawca 
przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego, lecz bezpodstawnie 
przypuszcza, że tego uniknie; sprawca nie akceptuje możliwości popełnienia 
czynu zabronionego. Natomiast niedbalstwo polega na tym, że sprawca moż- 
 

9  K. Wierczyńska, op.cit., s. 135–140; Prawo karne międzynarodowe..., s. 558. Zob. 
strona internetowa MTKR, http://69.94.11.53/default.htm (Cases).

10  Prokurator przeciwko C. Kayishema, O. Ruzindana, Izba Orzekająca 1999, § 144, 
145, 147.
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liwości popełnienia czynu zabronionego nie przewiduje, choć mógłby i powi-
nien przewidzieć11. W tym miejscu należy dodać, że w orzeczeniu w sprawie 
Semanzy Izba Orzekająca sprecyzowała, że dla popełnienia zbrodni ekstermi-
nacji nie wystarczy po stronie podmiotowej lekkomyślność ani niedbalstwo 
(jako formy winy nieumyślnej), lecz konieczny jest zamiar (forma winy umyśl-
nej)12. Stanowiło to podejście przeciwne do podejścia Izby Orzekającej w spra-
wie Kayishemy i Ruzindany wskazanego wyżej. Podobnie jak w sprawie Se-
manzy stwierdziła natomiast Izba Orzekająca w sprawie Kajelieli w orzeczeniu 
z dnia 1 grudnia 2003 r.13 Wniosek ten należy uznać za słuszny, gdyż trudno 
uznać i wyobrazić sobie sytuację, w której można popełnić zbrodnię ekster-
minacji wskutek lekkomyślności lub niedbalstwa. Stan faktyczny tej sprawy 
obejmował następujące fakty: Juvénal Kajeljeli był członkiem MRND (Naro-
dowo-Rewolucyjnego Ruchu na rzecz Rozwoju, partii założonej przez Juvéna-
la Habyarimanę) oraz przywódcą Interahamwe (bojówki tej partii) w gminie 
Mukingo. Zmobilizował on i zorganizował setki Hutu, wręcz całą społeczność 
prefektury Ruhengeri do zabijania mieszkających tam Tutsi. W efekcie wyeli-
minowano prawie całą populację Tutsi w gminach Mukingo, Nkuli i Kogombe. 
Kajeljeli brał w tym bezpośredni udział, a także podżegał, planował i wydawał 
rozkazy atakowania Tutsi. Izba Orzekająca w dniu 1 grudnia 2003 r. uznała go 
winnym zbrodni ludobójstwa, bezpośredniego i publicznego podżegania do 
ludobójstwa oraz eksterminacji jako zbrodni przeciwko ludzkości i skazała go 
na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Izba Apelacyjna orzeczeniem 
z dnia 23 maja 2005 r. zmieniła tę karę na 45 lat pozbawienia wolności biorąc 
pod uwagę fakt, że w trakcie aresztowania i zatrzymania prawa oskarżonego 
zostały naruszane. 

Jak można zauważyć w definicji eksterminacji z orzeczenia w sprawie Kay-
ishemy i Ruzindany zniknął wymóg wskazany w sprawie Akayesu, zgodnie 
z którym „oskarżony lub jego podwładny brali udział w zabójstwie pewnych 
nazwanych lub określonych osób” (wytłuszcz. – A.Sz.). W późniejszym orze-
czeniu Izby Apelacyjnej w sprawie E. i G. Ntakirutimany z 13 grudnia 2004 r. 
Izba próbowała odpowiedzieć na pytanie, czy zbrodnia eksterminacji wymaga 
zabójstwa „pewnych nazwanych lub określonych osób”. Wymóg ten został sfor-
mułowany w orzeczeniu Izby Orzekającej w sprawie Akayesu, lecz dotychczas 
nie poświęcono mu zbyt dużo uwagi. 

11  L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2000, s. 80.
12  Prokurator przeciwko L. Semanza, Izba Orzekająca 2003, § 341.
13  Prokurator przeciwko J. Kajelijeli, Izba Orzekająca 2003, § 890–895.
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Sprawa Ntakirutimany dotyczyła zbrodni popełnionych przez dwie osoby. 
Elizaphan Ntakirutimana, pastor Kościoła adwentystów dnia siódmego oraz 
jego syn Gerard Ntakirutimana, lekarz zostali oskarżeni o ludobójstwo, zmowę 
w celu popełnienia ludobójstwa, współudział w ludobójstwie, zbrodnie prze-
ciwko ludzkości, takie jak: zabójstwo, eksterminacja oraz poważne naruszenia 
wspólnego art. 3 i II Protokołu dodatkowego na podstawie wydarzeń z ko-
ścioła w Mugonero (Kibuye) w zachodniej Rwandzie. Poinstruowali oni ofia-
ry szukające schronienie przed ludobójstwem, aby schowały się do kościoła, 
następnie wypuścili osoby niebędące Tutsi, wezwali oddziały bojówek, które 
dokonały rzezi. Pastor i syn brali w tej rzezi udział. Dnia 21 lutego 2003 r. Izba 
Orzekająca skazała Elizaphana Ntakirutimanę za ludobójstwo na karę 10 lat 
pozbawienia wolności, a Gerarda za tę samą zbrodnię i zabójstwo jako zbrod-
nię przeciwko ludzkości na karę 25 lat pozbawienia wolności. Izba Apelacyjna 
orzeczeniem z dnia 13 grudnia 2004 r. podtrzymała wyrok Izby Orzekającej. 
E. Ntakirutimana został zwolniony po odbyciu kary, zmarł w 2007 r.14

W postępowaniu apelacyjnym w sprawie Ntakirutimany Prokuratura 
zarzuciła, że międzynarodowe prawo zwyczajowe nie zawiera wymogu za-
bójstwa „pewnych nazwanych lub określonych osób”, a także orzecznictwo 
MTKR (wspomniane wyżej orzeczenie w sprawie Kayishemy i Ruzindany) nie 
ustanawia takiego wymogu jako koniecznego w ramach art. 3 (b) Statutu do-
tyczącego eksterminacji. Ponadto, przyjęcie tego dodatkowego warunku mo-
głoby prowadzić do niepożądanych konsekwencji, takich jak uniemożliwienie 
ścigania i karania sprawców eksterminacji w sytuacji odkrycia po latach ma-
sowych grobów i związanych z tym trudności w zidentyfikowaniu ofiar15. Izba 
Orzekająca MTKR w sprawie Ntakirutimany przyjęła definicję eksterminacji 
uwzględniającą wymóg zabicia „pewnych nazwanych lub określonych osób” 
wzorem poprzednich orzeczeń MTKR w sprawach Akayesu, Rutagandy16 
i Musemy17. W sprawie Rutagandy Izba Orzekająca dodała, że działanie lub 
zaniechanie, które stanowi eksterminację musi być dyskryminacyjne i skie-
rowane przeciwko członkom ludności cywilnej (members of the civilian po- 
pulation). Takie działanie lub zaniechanie obejmuje – lecz nie jest do tego 

14  K. Ch. Moghalu, Rwanda’s Genocide. The Politics of Global Justice, Nowy Jork 
2005, s. 156. Zob. strona internetowa MTKR: http://69.94.11.53/default.htm (Cases) oraz 
http://69.94.11.53/ENGLISH/factsheets/ detainee.htm (ICTR Detainees – Status on 25 
April 2010).

15  Prokurator przeciwko E. i G. Ntakirutimana, Izba Apelacyjna 2004, § 512. 
16  Prokurator przeciwko G. Rutaganda, Izba Orzekająca 1999, § 82–84.
17  Prokurator przeciwko A. Musema, Izba Orzekająca 2000, § 217–219.
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ograniczone – bezpośrednie zabijanie. Na eksterminację może się składać ja-
kiekolwiek działanie lub zaniechanie lub kombinacja działania i zaniechania, 
która powoduje śmierć atakowanej grupy jednostek, np. stworzenie warunków 
życia powodujących masową śmierć18. 

Georges Rutaganda był biznesmanem, inżynierem, a w czasie konfliktu 
zbrojnego w Rwandzie członkiem MRND. Rutaganda był również udziałowcem 
RTLM ((Radio Télévision Libre des Milles Collines). W dniu 6 kwietnia 1994 r. 
pełnił funkcję drugiego wiceprezydenta Narodowego Komitetu Interahamwe 
– młodzieżówki MRND. Rutaganda m.in. dystrybuował broń dla Interahamwe 
w komunie Nyarugenge; zarządził rozmieszczenie członków Interahamwe na 
blokadach w Kigali, a tam podczas segregacji osób na Tutsi i Hutu zabijano 
Tutsi; w szkole, w której osoby z plemienia Tutsi poszukiwały schronienia Hutu 
urządzili ich masakrę, Rutaganda brał udział w tym ataku, podczas którego 
użyto maczet, granatów i innej broni; Rutaganda nakazywał palić i zakopywać 
ciała ofiar, aby uniknąć zarzutów popełnienia zbrodni. Oskarżono go o popeł-
nienie zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz pogwałcenia 
art. 3 wspólnego dla Konwencji genewskich i II Protokołu dodatkowego. MTKR 
skazał Rutagandę za ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości (zabójstwo 
i eksterminacja) na karę dożywotniego pozbawienia wolności19. 

Natomiast w pozostałych sprawach rozstrzygniętych przez MTKR element 
„pewnych nazwanych lub określonych osób” nie był uznawany za wymóg eks-
terminacji. Jak zauważyła Izba Apelacyjna w sprawie Ntakirutimany elemen-
tu tego nie sformułowano także w orzecznictwie MTKJ20. Należy uznać ten 
wniosek za słuszny, gdyż przyjęcie przeciwnego stawiałoby przed Prokura-
turą wymóg praktycznie niemożliwy do spełnienia, tj. wymóg określenia lub 
nazwania z podaniem imienia i nazwiska ofiar zbrodni eksterminacji. Przy 
tego typu zbrodni, którą cechuje element masowości czy też wysokiej liczby 
ofiar spełnienie wskazanego wyżej wymogu można bez większych wątpliwości 
uznać za nierealne. 

Izba Apelacyjna MTKR w sprawie Ntakirutimany zgodziła się z Prokura-
turą, że prawo zwyczajowe nie wymaga, aby precyzyjne określenie nazwisk 
ofiar było elementem zbrodni eksterminacji. W uzasadnieniu Izba Apelacyjna  
zauważyła, że wymogu tego nie zawiera art. 6 c Karty MTW ani przepis ten  
 

18  Prokurator przeciwko G. Rutaganda, Izba Orzekająca 1999, § 84.
19  K. Wierczyńska, op.cit., s. 143–145, 147. Zob. strona internetowa MTKR: http://69. 

94.11.53/default.htm (Cases).
20  Prokurator przeciwko E. i G. Ntakirutimana, Izba Apelacyjna 2004, § 517.
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nie został zinterpretowany w orzeczeniu MTW w taki sposób, aby konieczne 
było precyzyjne określenie nazwisk ofiar zbrodni eksterminacji21. Statut MTK 
w art. 7 (1) (b) również nie zawiera takiego wymogu22. Izba dodała, że w orze-
czeniach w sprawach Rutagandy, Musemy i Niyitegeki większość ofiar została 
określona jako pochodząca z plemienia Tutsi bez podawania ich imienia i na-
zwiska. W konsekwencji wymóg „pewnych nazwanych lub określonych osób” 
był interpretowany jako określanie osób cywilnych (ofiar) poprzez ich przyna-
leżność do określonej grupy. Izba Apelacyjna MTKR w sprawie Ntakirutimany 
zauważyła, że w sprawach Rutagandy, Musemy i Niyitegeki wymóg określenia 
ofiar z imienia i nazwiska lub podania ich precyzyjnego opisu nie powinien był 
być interpretowany literalnie, lecz raczej stanowić wyraz faktu, że wszystkie 
zbrodnie przeciwko ludzkości – stosownie do Statutu MTKR – muszą zostać 
popełnione z powodu przynależności ofiary do grupy narodowej, politycznej, 
etnicznej, rasowej lub religijnej23. Należy więc uznać, że dla spełnienia wymo-
gu „pewnych nazwanych lub określonych osób” wystarczające jest określenie 
ofiary poprzez jej przynależność do grupy narodowej, politycznej, etnicznej, 
rasowej lub religijnej.

W konkluzji Izba Apelacyjna w sprawie Ntakirutimany uznała, że dla 
stwierdzenia popełnienia zbrodni eksterminacji i pociągnięcia sprawcy do 
odpowiedzialności wystarczy, aby oskarżony uczestniczył w rozległym lub 
systematycznym zabijaniu lub poddawaniu ludzi warunkom życia, które nie-
uchronnie prowadzą do śmierci oraz że sprawca miał zamiar spowodować 
swoim działaniem lub zaniechaniem taki skutek. Tym samym, Izba Orzekająca 
MTKR popełniła błąd wymagając, aby zbrodnia eksterminacji została popeł-
niona przeciwko „pewnym nazwanym lub określonym osobom”24. Jak zostało 
wspomniane wyżej wniosek ten należy uznać za słuszny. 

Kolejna sprawa rozpatrywana przez MTKJ dotyczyła gen. Radislava Krsti-
ćia, który był zastępcą dowódcy Armii Bośniackich Serbów „Oddział Drina”. 
W czerwcu 1995 r. dostał awans na stopień generała dywizji. Od 13 lipca 
1995 r. sprawował dowództwo nad Oddziałem Drina. Krstić został oskarżony  
 

21  Ibidem, § 518.
22  Ibidem, § 519.
23  Ibidem, § 520.
24  Ibidem, § 522. Szerzej orzeczenie to omawiają: M. Lauriston, Ch. de los Reyes, 

R. Adjovi, ICTR in 2004: Three Case Note, „The Chinese Journal of International Law” 2005, 
nr 4, s. 212–217; P. Kim, The Law of Genocide in the Jurisprudence of ICTY and ICTR in 
2004, „The International Criminal Law Review” 2005, nr 5, s. 444–446.
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o ludobójstwo (pomocnictwo), zbrodnie przeciwko ludzkości (eksterminacja, 
zabójstwo, prześladowanie, deportacja, inne czyny nieludzkie) oraz naruszenia 
praw i zwyczajów wojny. Zarzut ludobójstwa dotyczył masowych egzekucji 
bośniackich muzułmanów mężczyzn w wieku poborowym, dokonywanych 
w Srebrenicy. W tym czasie R. Krstić dowodził Oddziałem Drina, który do-
prowadził do upadku Srebrenicy. Bezpośrednim zwierzchnikiem Krstićia był 
R. Mladić, który również został oskarżony o ludobójstwo. Wiedząc o zamiarze 
popełnienia ludobójstwa powziętym przez członków sztabu Armii Bośniackich 
Serbów zezwolił na wykorzystanie dla jego popełnienia swoich podwładnych 
oraz sprzętu pozostającego w jego dyspozycji. Po wymuszonym przeniesieniu 
ze Srebrenicy 25 000 muzułmańskich kobiet, dzieci i starców, Armia przy-
stąpiła do planu eliminacji wszystkich muzułmanów w wieku zdatnym do 
służby wojskowej, bez względu na ich status cywilny lub wojskowy. Pomię-
dzy 13 a 19 lipca 1995 r. w precyzyjnie zaplanowanych i przeprowadzonych 
masowych egzekucjach zginęło od 7000 do 8000 mężczyzn. Ponadto, jednym 
z zamierzonych elementów operacji zaatakowania Srebrenicy było wywołanie 
w Muzułmanach przerażenia, na skutek przetransportowania ich do Poto-
čari, gdzie brakowało żywności, wody i schronienia, co zmusiło te osoby do 
opuszczenia tego obszaru. Muzułmańscy uchodźcy zgromadzeni w Potočari 

stali się obiektem zastraszania, grabieży, bicia, gwałtów oraz morderstw doko-
nywanych przez siły serbskie. Krstić, dzięki obecności na dwóch spotkaniach 
z generałem Ratko Mladićiem w Bratunac, wiedział o katastrofie humanitar-
nej oraz zbrodniach, których ofiarami byli bośniaccy muzułmanie. W związku 
z tym Krstić był odpowiedzialny za zabójstwa, gwałty, pobicia i inne nadużycia 
popełnione w ramach związku przestępczego między 10 a 13 lipca 1995 r. 
w Potočari. Krstić wydał również rozkaz podstawienia autobusów potrzebnych 
do wywiezienia 25 000 muzułmańskich kobiet, starców i dzieci z Potočari. 

Izba Orzekająca nie znalazła dowodów na to, że to Oddział Drina przygo-
tował plan zajęcia Srebrenicy w lipcu 1995 r. Dowody stanowczo wskazują, 
że odpowiedzialność za tę akcję spoczywa na sztabie głównym Armii, kiero-
wanym przez generała Mladićia. Jakkolwiek odpowiedzialność za przygoto-
wanie i planowanie akcji spoczywa na Mladićiu oraz sztabie głównym, to jej 
przeprowadzenie nie byłoby możliwe bez pomocy Krstićia i jego Oddziału. 
Pomimo tego, że członkowie Oddziału Drina wiedzieli o katastrofie huma-
nitarnej w Srebrenicy nie było dowodów na to, że brali udział w planowaniu 
i wykonaniu egzekucji w dniu 13 lipca 1995 r. Jednak biorąc pod uwagę fakt ich 
czynnego udziału w transportowaniu muzułmańskich mężczyzn członkowie 
Oddziału wiedzieli o dokonywaniu masowych egzekucji. Ponadto, Prokurator 
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udowodnił, że Oddział Drina był wykorzystywany do pomocy przy egzeku-
cjach w kolejnych dniach, tj. 14–17 lipca 1995 r. Nie ulega także wątpliwości, 
że Krstić posiadał dokładne informacje o planie operacji przejęcia Srebrenicy 
oraz o jej humanitarnych konsekwencjach. Nie ma dowodów na to, że Krstić 
osobiście uczestniczył w egzekucjach. Nie ma natomiast wątpliwości, że wie-
dział o tragicznych warunkach humanitarnych, w których byli przetrzymywani 
Muzułmanie oraz o udziale swoich podwładnych w egzekucjach (sam ich do 
tego wyznaczał). Krstić nie wywiązał się także ze swojego obowiązku ukarania 
podwładnych.

Dnia 2 sierpnia 2001 r. Izba Orzekająca uznała oskarżonego winnym udzia-
łu w realizacji dwóch planów, których celem było dokonanie czystek etnicz-
nych w Srebrenicy oraz pozbawienie życia mężczyzn w wieku poborowym 
(zabójstwo, eksterminacja, prześladowanie oraz ludobójstwo) i skazała go na 
karę 46 lat pozbawienia wolności. Izba Apelacyjna jednak wyrok ten złagodziła 
do 35 lat pozbawienia wolności25.

Trybunał jugosłowiański w sprawie Krstićia, stwierdził, że eksterminacja 
jest powszechnie uznawana za zbrodnię przeciwko ludzkości. Zauważył jed-
nak, że rzadko posługiwano się terminem „eksterminacji” przed sądami krajo-
wymi, jak również nie został on wcześniej zdefiniowany przez MTKJ w żadnym 
z wcześniejszych orzeczeń. Izba Orzekająca odwołała się więc do zacytowanej 
wyżej definicji eksterminacji z orzeczenia Izby Orzekającej MTKR w sprawie 
Akayesu i przyjęła pierwsze cztery punkty, gdyż piąty był charakterystyczny 
tylko dla Statutu MTKR26. Definicja eksterminacji brzmi więc następująco: 
oskarżony lub jego podwładny brali udział w zabójstwie pewnych nazwanych 
lub określonych osób; działanie lub zaniechanie było bezprawne i zamierzone; 
bezprawne działanie lub zaniechanie stanowiło część rozległego lub systema-
tycznego ataku; atak był skierowany przeciwko ludności cywilnej.

Izba Orzekająca MTKJ powołała także odpowiednie przepisy Statutu MTK 
dla lepszego wyjaśnienia pojęcia „eksterminacja”. Art. 7 (2) (b) Statutu MTK 
jest bardziej szczegółowy i stanowi, że „[...] eksterminacja obejmuje celowe 

25  Radislav Krstić. Case Information Sheet, zamieszczone na stronie internetowej: 
http://www.icty.org/x/cases/krstic/cis/en/cis_krstic_en.pdf; M. Królikowski, P. Wiliński, 
J. Izydorczyk, M. Znojek (red.), op.cit., s. 462–463; K. Wierczyńska, op.cit., s. 73. Zob. 
także: S. Drakulić, Oni nie skrzywdziliby nawet muchy. Zbrodniarze wojenni przed trybu-
nałem w Hadze, Warszawa 2006, s. 97–121; M. Kuczyński, Krwawiąca Europa. Konflikty 
zbrojne i punkty zapalne w latach 1990–2000. Tło historyczne I stan obecny, Warszawa 
2001, s. 220–222.

26  Prokurator przeciwko R. Krsticiowi, Izba Orzekająca 2001, § 492. 
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stworzenie takich warunków życia, inter alia, pozbawienie dostępu do jedze-
nia i opieki medycznej, które są obliczone na wyniszczenie części ludności 
[...]”27. Izba Orzekająca w sprawie Krstićia wywnioskowała z tego przepisu, że 
zbrodnia eksterminacji może polegać na działaniach mających na celu spowo-
dowanie śmierci dużej liczby ofiar bezpośrednio poprzez zabicie osoby z broni 
palnej bądź też poprzez stworzenie warunków, które doprowadzą do śmierci28. 
W Elementach definicji zbrodni MTK określa się eksterminację jako obejmu-
jącą następujące elementy: sprawca zabił (w różny sposób bezpośrednio lub 
pośrednio) jedną lub więcej osób, w tym poprzez stworzenie takich warunków 
życia, które są obliczone na wyniszczenie części ludności; to postępowanie 
stanowiło część masowego zabijania członków ludności cywilnej; to postę-
powanie stanowiło część rozległego lub systematycznego ataku skierowanego 
przeciwko ludności cywilnej; sprawca wiedział, że jego postępowanie stano-
wiło część rozległego lub systematycznego ataku skierowanego przeciwko 
ludności cywilnej29. 

Podana wyżej definicja oraz sam termin „eksterminacja” sugeruje popeł-
nienie masowej zbrodni, co z kolei wskazuje na wysoki stopień przygotowa-
nia i zorganizowania dla jej popełnienia. Izba Orzekająca MTKJ w sprawie 
Krstićia zauważyła jednak, że teoretycznie zbrodnia eksterminacji może zostać 
popełniona bez przeprowadzenia jej na rozległą skalę, a mimo to w dalszym 
ciągu obejmować zniszczenie całej populacji (społeczności), nawet nielicznej. 
Innymi słowy, co do zasady eksterminacja wymaga śmierci dużej liczby ofiar, 
lecz jest możliwa również wtedy, kiedy liczba ofiar jest ograniczona, np. można 
uznać za eksterminację zabicie wszystkich mieszkańców wioski, nawet jeśli 
należą oni do różnych ras, religii lub grup etnicznych30. Ten ostatni element 
odróżnia eksterminację od ludobójstwa, przy którym konieczny jest zamiar 
zniszczenia w całości lub w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub 
religijnej jako takiej.

W konkluzji tej części swoich rozważań Izba Orzekająca w sprawie Krstićia 
stwierdziła, że zbrodnia eksterminacji jest popełniana, kiedy – poza spełnie-
niem wstępnych warunków zastosowania przepisu o zbrodniach przeciwko 
ludzkości – istnieje dowód, że konkretna populacja była celem zbrodni, a jej 

27  Statut MTK znajduje się [w:] Dz.U. 2003, nr 78, poz. 708.
28  Prokurator przeciwko R. Krsticiowi, Izba Orzekająca 2001, § 498. 
29  Elementy definicji zbrodni MTK [w:] J. Izydorczyk, P. Wiliński, International Cri-

minal Court. Międzynarodowy Trybunał Karny. Powstanie. Organizacja. Jurysdykcja. Akty 
prawne, Kraków 2004, s. 510.

30  Prokurator przeciwko R. Krsticiowi, Izba Orzekająca 2001, § 501.



207Eksterminacja w orzecznictwie... 

członkowie zostali zabici lub w inny sposób poddani warunkom życia obliczo-
nym na zniszczenie znacznej części tej populacji31. 

Na temat zbrodni eksterminacji wypowiedziała się Izba Apelacyjna MTKJ 
w sprawie Stakićia. Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco: od dnia 
30 kwietnia 1992 r. do dnia 30 września 1992 r. Milomir Stakić był szefem szta-
bu kryzysowego w kontrolowanym przez Serbów Prjedorze i szefem Miejskiej 
Rady Obrony Narodowej w Prijedorze (północno-zachodnia Bośnia i Hercego-
wina). Stakić – jako wiodąca osobistość we władzach miejskich w Prijedorze – 
odgrywał ważną rolę w kampanii prześladowań mającej na celu „oczyszczenie” 
Prijedoru z bośniackich Muzułmanów i bośniackich Chorwatów. Planował 
i nakazał deportację ok. 20 000 mieszkańców Prijedoru, głównie nie-Serbów. 
Czynnie uczestniczył w utworzeniu obozów w Omarska, Keraterm i Trno-
polje, w których to obozach więźniowie byli poddawani nadużyciom i złemu 
traktowaniu osiągającemu poziom tortur. Na porządku dziennym było bicie, 
często z użyciem kabli, łańcuchów i pałek. Ponadto, odpowiadał za zabójstwo 
ponad 1500 osób w Prijedorze, włączając w to 120 mężczyzn w obozie Kera-
term (5 sierpnia 1992 r.) i egzekucje ok. 200 osób (21 sierpnia 1992 r.). Izba 
Orzekająca w dniu 31 lipca 2003 r. skazała Stakićia za prześladowanie i ekster-
minację jako zbrodnie przeciwko ludzkości oraz za zabójstwo jako naruszenie 
praw i zwyczajów wojny na karę dożywotniego pozbawienia wolności, jednak 
Izba Apelacyjna w dniu 22 marca 2006 r. zmniejszyła wymiar kary do 40 lat 
pozbawienia wolności. Skazany odbywa karę we Francji32.

Izba Apelacyjna w sprawie Stakićia próbowała odpowiedzieć na pytanie, 
czy konieczny jest zamiar zabicia wielkiej liczby ofiar jako składnik mens rea. 
Stwierdziła, że z całą pewnością konieczny jest zamiar zabicia na wielką skalę 
lub systematycznego poddawania wielkiej liczby osób warunkom życia, które 
doprowadziłyby ich do śmierci. Zamiar taki niewątpliwie odzwierciedla actus 
reus eksterminacji. Izba Apelacyjna uznała jednak, że prawo zwyczajowe nie 
zawiera wymogu zamiaru zabicia określonej liczby ofiar; innymi słowy, nie ist-
nieje próg liczbowy, który musi zostać osiągnięty, aby mówić o eksterminacji. 
Izba Apelacyjna MTKJ powołała się na orzeczenie MTKR w sprawie Ntakiru-
timany, w którym stwierdzono, że eksterminacja tym się różni od zabójstwa, 
że wymagany jest element masowego zniszczenia, który nie jest konieczny 
dla zabójstwa. Zbrodnia eksterminacji stanowi innymi słowy akt zabójstwa 
na wielką skalę. Wyrażenia „na wielką skalę” lub „wielka liczba” nie oznaczają 

31  Ibidem, § 503.
32  Milomir Stakić. Case Information Sheet, dostępne na stronie internetowej: http://

www.icty.org /x/cases/stakic/cis/en/cis_stakic.pdf.
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jednak liczbowego minimum. W konkluzji, Izba Apelacyjna w sprawie Stakicia 
uznała, że eksterminacja, aby osiągnąć poziom powagi i dotkliwości charakte-
rystyczny dla tej zbrodni nie wymaga zamiaru zabicia tysięcy osób33. 

W tym kontekście można dodać, że Izba Orzekająca MTKR w sprawie 
Kamuhandy zastanawiała się, czy można uznać za eksterminację zabójstwo 
jednej osoby lub stworzenie jej warunków życia, które prowadzą do śmierci 
w jednym i drugim przypadku pod warunkiem, że sprawca miał świadomość, 
że jego działania lub zaniechania stanowiły część masowych zabójstw czyli 
takich, które są popełniane w tym samym bądź bliskim czasie i miejscu i tym 
samym są rozumiane jako jeden lub ciągły atak. Ostatecznie Izba uznała, że 
pojedyncze zabójstwo lub zabójstwo małej liczby osób nie stanowią ekster-
minacji; konieczna jest wysoka liczba ofiar, a atak musi być skierowany prze-
ciwko grupie jako takiej, a nie przeciwko indywidualnym osobom34. Kwestię 
wysokiej liczebności należy określać w każdym przypadku indywidualnie. Nie 
jest możliwe podanie precyzyjnej liczby ofiar koniecznych dla stwierdzenia, że 
popełniono eksterminację. Izba Orzekająca w sprawie Kamuhandy stwierdziła, 
że mimo tego iż np. Izba Orzekająca w sprawie Bagilishemy uznała możliwość 
popełnienia zbrodni eksterminacji poprzez zabicie jednej osoby bądź niewiel-
kiej ich ilości, to jednak przy tej zbrodni wymagany jest element masowego 
zniszczenia (zabójstwa). W przeciwnym razie zbrodnia eksterminacji nie bę-
dzie miała praktycznego znaczenia i nie będzie się niczym różniła od zbrodni 
zabójstwa35. 

Z kolei w orzeczeniu w sprawie Brdanina z dnia 1 września 2004 r. Izba 
Orzekająca MTKJ sprecyzowała, że zamiar wymagany przy eksterminacji jest 
podobny do tego występującego przy zabójstwie jako zbrodni przeciwko ludz-
kości z tą różnicą, że eksterminację można określić jako zabójstwo na masową 
skalę. Konieczne jest udowodnienie, że oskarżony miał zamiar zabicia osób na 
masową skalę bądź stworzenia warunków życia, które doprowadzą do śmierci 
dużej liczby ludzi36.

Wiele kontrowersji w zakresie analizy zbrodni eksterminacji wywołała 
sprawa Lukićia i Lukićia. Milan Lukić był dowódcą „Białych Orłów”, paramili-
tarnej jednostki bośniackich Serbów z okolic Visegradu. W jej skład wchodzili 

33  Prokurator przeciwko M. Stakićiowi, Izba Apelacyjna 2006, § 260–261. Identycznie: 
Prokurator przeciwko V. Popoviciowi, L. Beara, D. Nikoliciowi, L. Borovčaninowi, R. Mileti-
ciowi, M. Gvero i V. Pandurevićiowi, Izba Orzekająca 2010, § 799–801, 806.

34  Prokurator przeciwko J. Kamuhanda, Izba Orzekająca 2003, § 692–694.
35  Ibidem, § 694.
36  Prokurator przeciwko R. Brdaninowi, Izba Orzekająca 2004, § 395. 
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lokalni policjanci i wojskowi. Jednostka ta w latach 1992–1995 wywoływała 
terror wśród miejscowej ludności muzułmańskiej.

Izba Orzekająca w orzeczeniu z dnia 20 lipca 2009 r. uznała Milana Luki-
cia winnym zbrodni prześladowania, zabójstwa, innych czynów nieludzkich, 
eksterminacji jako zbrodni przeciwko ludzkości oraz zabójstwa i okrutnego 
traktowania jako naruszeń praw i zwyczajów wojny i skazała go na dożywotnie 
pozbawienie wolności. Izba Orzekająca przytoczyła kilka faktów uzasadniają-
cych taki wyrok. Milan Lukić doprowadził siedmiu bośniackich Muzułmanów 
do miejsca, w którym zostali oni rozstrzelani (pięciu zabito). Zmusił kolejnych 
siedmiu bośniackich Muzułmanów do udania się w to samo miejsce i zabił 
ich wszystkich. Zabił także ok. 70 bośniackich Muzułmanów – kobiety, dzieci 
i osoby starsze. W domu na ul. Pionirskiej w Visegradzie Lukić zamknął ofiary 
w jednym pokoju, po czym podpalił dom. Rozpoczął także strzelanie z broni 
maszynowej do tych osób, które próbowały uciekać z płonącego domu przez 
okna zabijając ich lub raniąc. Milan Lukić zabił także ok. 70 osób – bośniac-
kich kobiet, dzieci i osoby starsze w domu we wsi Bikavac zamykając ofiary 
w domu i wrzucając do środka ładunki wybuchowe. Ponadto brutalnie zabił 
bośniacką muzułmankę w Potoku oraz wielokrotnie bił bośniackich muzułma-
nów, którzy byli przetrzymywani w ośrodku detencyjnym w barakach wojsko-
wych Uzmica w Visegradzie37. 

Z kolei Sredoje Lukić był członkiem „Białych Orłów” dowodzonych przez 
swego kuzyna Milana. Służył jako policjant przed i w czasie konfliktu zbrojne-
go w latach 1992–1995. Sredoje Lukić został skazany m.in. za nieludzkie czyny, 
pomoc w prześladowaniu, zabójstwo jako zbrodnie przeciwko ludzkości oraz 
okrutne traktowanie i zabójstwo jako naruszenia praw i zwyczajów wojny. Sre-
doje Lukić przyczynił się znacząco do śmierci 59 osób uwięzionych w domu na 
ul. Pionirskiej. Bardzo często bywał on także w barakach wojskowych Uzmica, 
gdzie bił więźniów przy użyciu pięści, kijów, pałek i kolb strzelb. Wiele z ofiar 
odniosło poważne i nieodwracalne uszkodzenia ciała. Sredoje Lukić został 
skazany na karę 30 lat pozbawienia wolności. Oboje skazani złożyli apelację38. 

W orzeczeniu w sprawie M. Lukićia i S. Lukićia z dnia 20 lipca 2009 r. Izba 
Orzekająca MTKJ powtórzyła, że eksterminacja oznacza zabijanie na wielką 
skalę i różni się od zabójstwa właśnie elementem masowego zniszczenia. Nie 
istnieje liczbowe minimum ofiar koniecznych dla spełnienia tego wymogu. 

37  Milan Lukić & Sredoje Lukić. Case Information Sheet, dostępne na stronie inter-
netowej: http://www.icty.org/x/cases/milan_lukic_sredoje_lukic/cis/en/cis_lukic_lukic_
en.pdf, dostęp: 27.06.2011.

38  Ibidem. 
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Skalę w postaci masowości zabójstw ocenia się w każdym przypadku biorąc 
pod uwagę wszystkie istotne okoliczności39. Wśród takich czynników Izba wy-
mieniła: liczbę i rodzaj ofiar (jak w omawianej sprawie kobiety, dzieci i osoby 
starsze) co pozwala na uznanie, że mamy do czynienia ze zbrodnią przeciwko 
ludzkości; sposób, w jaki popełniono masowe zabójstwa (premedytacja i or-
ganizacja) oraz powierzchnia obszaru, z którego ofiary pochodziły i gęstość 
zaludnienia (w tej sprawie – mała i słabo zaludniona wieś)40. W tej sprawie 
Izba Orzekająca uznała, że zabójstwo 59 osób spełnia wymóg masowości, 
a w konsekwencji stanowi zbrodnię eksterminacji41.

Szczególne kontrowersje wywołało stwierdzenie dotyczące lokalizacji ofiar 
na ograniczonym powierzchniowo i słabo zaludnionym obszarze. Zdaniem 
Izby Orzekającej w sprawie M. Lukićia i S. Lukićia przy badaniu zbrodni eks-
terminacji należy wziąć pod uwagę gęstość zaludnienia danego obszaru. In-
nymi słowy, dla stwierdzenia eksterminacji na obszarze gęsto zaludnionym 
konieczne może być spełnienie dalej idących warunków (wyższa liczba ofiar), 
natomiast na obszarze słabo zaludnionym warunki te będą mniej rygorystycz-
ne (mniejsza liczba ofiar). Izba Orzekająca MTKJ odwołała się do orzeczenia 
MTKJ w sprawie Krajiśnika, w którym Izba Orzekająca uznała za ekstermina-
cję zabicie około 66 osób42. Warto zaznaczyć, że w orzeczeniu w sprawie Se-
tako z dnia 25 lutego 2010 r. Izba Orzekająca MTKR uznała oskarżonego win-
nym eksterminacji 30–40 osób z plemienia Tutsi. Izba wyraziła przekonanie, 
że liczba ta jest wystarczająca dla uznania danego działania lub zaniechania za 
eksterminację. Ponadto Izba Orzekająca w sprawie Setako wzięła pod uwagę 
szerszy kontekst, tj. inne zabójstwa popełniane w Rwandzie43. 

Sędzia Van den Wyngaert załączyła opinię odrębną do orzeczenia w spra-
wie M. Lukićia i S. Lukićia. W jej opinii, skoro zbrodnia eksterminacji nie 
wymaga dyskryminacyjnego zamiaru ani planu czy polityki jej popełnienia, to 
jedynym elementem wyróżniającym i podkreślającym powagę tej zbrodni jest 
element masowości zniszczenia. Dla uznania powagi zbrodni eksterminacji, 
konieczne jest zachowanie wysokiego progu masowości zniszczenia (wyso-
kiej liczby ofiar). Innymi słowy, decydującym czynnikiem w ocenie czy dane 
postępowanie jest eksterminacją powinna pozostać masowa skala zabójstw. 

39  Prokurator przeciwko M. Lukićiowi, S. Lukićiowi, Izba Orzekająca 2009, § 938.
40  Ibidem, § 942–945.
41  Ibidem, § 945.
42  Ibidem, § 938.
43  Prokurator przeciwko E. Setako, Izba Orzekająca 2010, § 481.
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Nie można zastąpić tego wymogu określeniem szczególnych okoliczności 
popełnienia masowych zabójstw, takich jak gęstość zaludnienia44. Sędzia Van 
den Wyngaert zauważyła, że uwzględnienie czynnika gęstości zaludnienia 
oznaczałoby wprowadzenie niemożliwego do zaakceptowania subiektywne-
go elementu do zbrodni eksterminacji, gdyż analiza gęstości zaludnienia za-
leżałaby od określenia obszaru, na którym tę gęstość się ustala. Nawet jeśli 
znalezionoby obiektywny standard wyboru określonego obszaru (którego nie 
podano i którego znalezienie wydaje się mało prawdopodobne, gdyż zawsze 
wybór taki byłby mniej lub bardziej arbitralny) to nie rozwiązuje to wszyst-
kich problemów45. Wciąż budzi kontrowersje możliwość uznania zbrodni za 
eksterminację, tylko na tej podstawie, że mimo małej liczby ofiar mieszkały 
one na słabo zaludnionym obszarze. W przekonaniu sędzi Van den Wynga-
ert, wystarczające – w przypadku nieosiągnięcia poziomu eksterminacji – są 
zarzuty zabójstwa. Zachowanie wysokiego progu liczbowego przy zbrodni 
eksterminacji jest konieczne dla oddania istoty tej zbrodni, dla opisania z całą 
powagą zbrodni porównywalnej do ludobójstwa, jedynie z tą różnicą, że przy 
eksterminacji brak ludobójczego zamiaru. Zdaniem sędzi Van den Wyngaert, 
w sprawie M. Lukićia i S. Lukicia zarzucane zbrodnie nie osiągnęły poziomu 
zbrodni eksterminacji ze względu na brak elementu masowości46. 

W moim przekonaniu słuszne jest stanowisko sędzi Van den Wyngaert 
dotyczące kwestii gęstości zaludnienia jako czynnika mającego wpływ na 
stwierdzenie popełnienia zbrodni eksterminacji. Skoro jedynym elementem 
wyróżniającym zbrodnię eksterminacji jest masowość zabójstw to nie można 
uzależniać tego elementu od gęstości zaludnienia obszaru. Decydująca po-
winna być wysoka liczba ofiar określana w każdym przypadku indywidualnie. 
Nie można ustalić minimalnej liczby ofiar, od której można uznać, że została 
popełniona zbrodnia eksterminacji, jednakże nie powinno się kwalifikować 
tej liczby i traktować jej różnie w zależności od gęstości zaludnienia obsza-
ru, który zamieszkiwały ofiary, nie wspominając o tym, że nie zawsze ofiary 
zamieszkują dane terytorium, lecz np. przebywają na nim tymczasowo (w tej 
ostatniej sytuacji gęstość zaludnienia nie miałaby wręcz żadnego znaczenia). 
W moim przekonaniu takie czynniki, jak wskazane powyżej rodzaj ofiar i ich 
wrażliwość oznaczającą ich słabość (kobiety, dzieci, osoby starsze) nie mają  
 

44  Prokurator przeciwko M. Lukiciowi, S. Lukiciowi, Izba Orzekająca 2009, opinia od-
rębna sędzi Van den Wyngaert, § 1115–1117.

45  Ibidem, § 1118–1119.
46  Ibidem, § 1121, 1123.
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wiele wspólnego z wymogiem masowości czy też wielkiej skali zabójstw. Mogą 
jedynie mieć znaczenie dla stwierdzenia, że dana zbrodnia jest zbrodnią prze-
ciwko ludzkości popełnioną w ramach ataku skierowanego przeciwko ludności 
cywilnej. Odnośnie do premedytacji i poziomu zorganizowania to nie są one 
elementami koniecznymi zbrodni eksterminacji, lecz raczej należy uznać, że 
zbrodnia eksterminacji implikuje dość wysoki stopień zorganizowania i przy-
gotowania do jej popełnienia47. Bez nich popełnienie eksterminacji byłoby 
mało prawdopodobne. Nie można również uznać, że zniszczenie grupy, którą 
można geograficznie zlokalizować, zawsze oznacza eksterminację. Czynnikiem 
decydującym powinna być zawsze masowość, zgodnie z tym, że eksterminacja 
to zabójstwo na masową skalę.

3. Uwagi końcowe 

W działalności obu Trybunałów wyraźne jest dążenie do zachowania spójności 
i jednolitości swojego orzecznictwa. Orzecznictwo to rzeczywiście jest w prze-
ważającej mierze spójne i zbieżne. Różnice dotyczą warunków wstępnych 
zastosowania przepisów o zbrodniach przeciwko ludzkości, które wynikają 
z samego brzmienia (odmiennego) art. 3 Statutu MTKR i art. 5 Statutu MTKJ. 
Natomiast w wyniku ich interpretacji przez Trybunały staje się wyraźne, że 
idea jest ta sama i pomimo innego sformułowania warunki te są praktycznie 
identyczne. Międzynarodowe trybunały karne ad hoc bardzo często odwołują 
się do swojego orzecznictwa celem korzystania z własnych dorobków orzecz-
niczych i zachowania wspomnianej spójności służącej niewątpliwe utrzymaniu 
jedności międzynarodowego prawa humanitarnego.

Podsumowując, po początkowych rozbieżnościach w definiowaniu zbrod-
ni eksterminacji, zwłaszcza w odniesieniu do elementu „pewnych nazwanych 
lub określonych osób” eksterminacja została zdefiniowana w orzecznictwie 
obu Trybunałów praktycznie identycznie. MTKR określił ją jako obejmującą 
następujące elementy: sprawca lub jego podwładny poprzez swoje działanie 
lub zaniechanie uczestniczy w masowym zabijaniu ludzi lub w stworzeniu 
warunków życia, które prowadzą do masowego zabijania ludzi; sprawca miał 
zamiar spowodować swoim działaniem lub zaniechaniem taki skutek; sprawca 
jest świadomy tego, że jego działanie lub zaniechanie stanowi element maso- 
 

47  Tak: A. Ewing, The ICTY’s Approach to ‘Large-Scale’ Killing: Reflections on the 
Lukić & Lukić case, The Hague Justice Portal, http://www.haguejusticeportal.net/eCache/
DEF/11/135.html, s. 6.
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wego zabijania; jego działanie lub zaniechanie stanowi część rozległego lub 
systematycznego ataku przeciwko jakiejkolwiek ludności cywilnej z powodów 
narodowych, politycznych, rasowych, etnicznych lub religijnych.

Natomiast MTKJ przyjął ostateczną definicję eksterminacji w orzeczeniu 
Izby Orzekającej w sprawie Perisićia z dnia 6 listopada 2011 r. Zgodnie z nim, 
eksterminacja stanowi zabijanie na masową skalę. Nie istnieje liczbowe mini-
mum ofiar koniecznych dla spełnienia tego wymogu. Skalę w postaci masowo-
ści zabójstw ocenia się w każdym przypadku biorąc pod uwagę wszystkie istot-
ne okoliczności. Izba Orzekająca wyraźnie podkreśliła, że wymóg zabijania na 
masową skalę nie obejmuje konieczności identyfikacji pewnych określonych 
lub nazwanych osób. Dokładna definicja eksterminacji jest taka jak zacytowa-
na wyżej z orzecznictwa MTKR48. Tym samym został zrealizowany stawiany 
wcześniej postulat przyjęcia jednolitej definicji eksterminacji, uwzględniają-
cej elementy przyjęte w definicji MTKR. MTKJ zmienił więc swoją definicję 
eksterminacji i dla usunięcia wszelkich wątpliwości expressis verbis usunął 
wymóg „pewnych nazwanych lub określonych osób”. W poprzednich orze-
czeniach m.in. w sprawach Vasilijevićia (Izba Orzekająca, 2002) i Brdanina 
(Izba Orzekająca, 2004) oraz Stakicia (Izba Apelacyjna, 2006) wymóg „pew-
nych nazwanych lub określonych osób” pojawił się poprzez odwołanie się do 
orzecznictwa MTKR i choć można uznać, że w dorozumiany sposób (poprzez 
jego pomijanie w końcowej definicji, jednak bez wyraźnego odrzucenia tego 
elementu) wymóg ten zaczął zanikać w orzecznictwie MTKJ już przed orze-
czeniem w sprawie Perisićia, to jednak wszelkie wątpliwości w tym względzie 
usunęło dopiero to ostatnie orzeczenie. 

48  Prokurator przeciwko M. Perisić, Izba Orzekająca 2011, § 105–108.
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Decision of constitutional control authorities 
as a source of formation of a law case in the 

continental Europe countries: 
rather-legal analysis

Prior to analyzing the process of the law case formation in the practice of the 
Constitutional Court of Ukraine it is necessary to define a place of this institu-
tion in the system of agencies of State power, taking into account the principle 
of checks and balances as well as considering the exclusive unique character 
of the institution of constitutional justice.

Notwithstanding the increased attention of the scholars to this problem, 
anyway, it requires clarification of a set of questions. One of them reduces 
itself to the question whether a revision or transformation of the status and 
functions of the Constitutional Court is necessary under the conditions of 
democratic transit. Neither in the professional environment of theorists and 
practitioners of law, nor among politicians, in society as a whole there are no 
definite answers to this question. We believe that such a change of the status 
is not just necessary, but it is unavoidable and it shall take place towards the 
expansion of a subject of the competence of the Constitutional Court. We 
consider that the powers of a single agency of the constitutional jurisdiction 
shall not be limited only to the establishment of constitutionality of legal acts 
of the highest agencies of State power, and it is necessary to expand them by 
means of control of both legitimacy of acts and acts of the public authorities.

It is difficult to imagine the modern legal and political system of the coun-
tries of the western democracy without such an important component as 
agencies for constitutional control, among which, first, there are all constitu-
tional courts as well as other courts of justice having jurisdiction thereof (the 
Constitutional Council of France or the Constitutional Tribunal of the Repub-
lic of Poland). For the first time ever in Europe the constitutional court as an 
agency for constitutional control was integrated into the judicial law system 
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in Austria, since in November, 1920 the democratic Constitution was adopt-
ed (Federal law). The creation of the constitutional court became an expres-
sion of the idea of famous Austrian law theoretician Hans Kelsen. That is why 
this model of arrangement of the constitutional control is called ”Austrian” or 
”Kelsen`s” one. This type of model of the constitutional control became a fre-
quent practice in such countries of Europe that survived the periods of totali-
tarianism and authoritarianism and changed their direction to the democracy1.

The role of agencies of the constitutional justice in the modern democracies 
has increased not because they have become a powerful authority, but because 
they have become a real force that can protect the sovereign human rights re-
flected in the Constitution against the offences by governmental authorities, in 
particular, those representative agencies that are trying to monopolize this right. 
Thus, ex-Chief Justice of the United States Supreme Court John Marshall argued 
for a necessity of constitutional control of acts of the Parliament by the reason 
that the will of people expressed in the Constitution had the supreme power, and 
this will set definite boundaries that any authority could not cross. Exactly for 
the protection of this will the severe control on the part of the courts of justice 
is required2. That is why it is completely no coincidence that the Federal Consti-
tutional Court of Germany always passes its judgments ”on the behalf of people”.

Thus, the mechanism of legitimization of government the constitutional 
courts play a role of intermediary between people and government who, on the 
one hand, protects the right to will expression of people that is realized, first of 
all, by means of elections and referendum, and, on the other hand, it controls 
the legitimization of acts of agencies of State power. Exactly in this way the role 
of courts dealing with constitutional questions was defined by O. Hamilton 
when he indicted the binding character of decisions of such courts for other 
branches of government. It appears to him that they are granted with such 
power because they interpret the acts of the highest level as intermediaries 
between people and legislation3.

Consequently, it can be said without prejudice that the nature of the Con-
stitutional Court as a particular agency of State power at the stage of its forma-

1  Розанвалон П’єр. Демократична легітимність. Безсторонність, рефлективність, 
наближеність / Пер. з фр. Євгена Марічева. – Вид. Дім „Києво-Могилянська ака-
демія”, 2009. – С. 167.

2  Конституционний контроль в зарубежных странах. – М.: Норма, 2007. – С. 101.
3  Федералист. Политические ессе А. Гамильтона, Дж. Медисона и Дж. Джея: пер. 

с англ / Под общ. ред., с предисл. Н.Н. Яковлева, комент. О.Л. Степановой. – М.: Из-
дательская группа «Прогресс» – «Литера», 1994. – С. 505.
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tion as a certain institution consisted in the practical realization of the mecha-
nism of checks and balances. Vesting a body of the constitutional jurisdiction 
with powers of official interpretation of the Constitution and constitutional 
laws, state makers believed by mistake that it would assist the establishment 
of power-political balance in society since they proceeded from theoretical 
and methodological foundations of the theory of social contract. The modern 
practice of existence of judges of the constitutional jurisdiction in different 
countries indicates the increase of their role in the process of political struggle 
between different groups of elite. The court from the body of disputes settle-
ment changed into the body of legitimization of differently directed interpre-
tations of acts of legislation that often have just opportunistic nature taking 
into account political situation in the country. 

Passing from the theoretical questions to the practical determination of 
a place of the Constitutional Court of Ukraine in the system of government 
authorities, it is necessary to refer to works of Yu.M. Todyka who believes that 
the Constitutional court represents an important subject of the state legal 
relations since being the only body of the constitutional jurisdiction, and it is 
called to provide constitutional justice and legalness that is one of the princi-
ples of the constitutional system4.

The Professor Max Plank of G. Steinberger Institute of Foreign Public and 
International Law based on a comparative study of the problems of the con-
stitutional jurisdiction by the European Commission for Democracy through 
Law (Venice Commission of the Council of Europe) prepared a report where 
he separated the powers of the constitutional court: jurisdiction concerning 
the administer justice for violation of the Constitution5. According to Yu.A. 
Yudin, the constitutional courts are the courts of justice the activity of which is 
carried out in the forms of action that places it in close quarters with courts of 
common jurisdiction. Notwithstanding the formal definition of the nature of 
constitutional courts that is given by the legislation of the particular countries, 
the name of these agencies itself witnesses that they are considered as special 
tribunals6. That is why the question now arises of whether the constitutional 
court belongs to the agencies of the judicial power?

4  Ю.Н. Тодыка, Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учеб-
ная дисциплина / Ю.Н. Тодыка. – Х.: ФОЛИО, 1998. – 291 с., c. 108.

5  Г. Штайнбергер, Модели конституционной юрисдикции за демократию через 
право / Г. Штайнбергер. Страсбур г: Изд. Совета Европы, 1994. – 51с., c. 35–36.

6  Ю.А. Юдин, Модели конституционного правосудия // Сравнительное консти-
туционное право. – М.: Манускрипт, 1996. – С. 158 – 263., c. 173.
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V. Tatsiy and Yu. Groshevyy insist on that the constitutional court is not 
an agency of the judicial power. Its competence can be divided in common 
and exclusive. The common competence of the Constitutional court consists 
in that it considers cases of correspondence of the Constitution and consti-
tutional laws and other acts of the Verkhovna Rada of Ukraine, Constitution 
and laws of the Autonomous Republic of Crimea, decrees of the President of 
Ukraine, acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine, acts of ministries and 
other chief executives of the central agencies of the executive branch, acts of 
local government. And the exclusive competence consists in that the consti-
tutional court gives explanations about the adherence to the Constitution of 
Ukraine by the President of Ukraine, by the Prime-Minister, other officials who 
are approved by the executive branch of the government7. 

Instead of this M. Tsvik notes that the Constitutional court is included into 
the judicial system only according to its name since it is called to perform not 
simply a justice as other courts do, but supervising function8. Certainly, the 
administration of justice enhances the constitutional system of any political 
system, and the constitutional supervision has a primary importance for the 
administration of justice. Nevertheless, unlike the supervisory authorities, the 
judicial branch, administering the justice, both considers the issue concern-
ing the presence of the law violation in the activity of the peculiar citizens, 
officials and state structures and deals with the questions concerning their 
liability.

A number of researches are of completely opposite mind. G.А. Shmavon-
yan considers the constitutional court as an integral part of the structure of the 
judicial branch of Armenia that is specialized in the settlement of exclusively 
constitutional, legal questions. This idea is promoted by Yu. Shemshuchenko, 
who believes that the Constitutional court is a  judicial body and an integral 
part of the judicial branch.

М.А. Nudel assets that while performing of the constitutional control by 
the regular courts there is no need to define its legal nature. Although, when 
checking the constitutionality of law, they appear in unusual for the court role 
of a censor of the legislative branch, nevertheless remain courts. The question 
about the legal nature of the agencies of the constitutional supervision arises in 

7  В.Я. Таций, Ю.М. Грошевой, Правовые способы охраны Конституции. // Вест-
ник АПрН. Сб. науч. тр. – № 3. – Х.: АПрН, 1995. – С. 35–42., c. 40.

8  М.В. Цвик, Актуальные проблемы организации власти в Украине. // М.В. 
Цвик, Проблемы законности. Сб. науч. тр. Вып. 30. –Х. : НЮАУ, 1995, – С. 22–30., 
c. 213–214.
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the cases when the special Constitutional court is created. M.А. Nudel sees the 
main feature of the constitutional courts in the fact that they, alike the regular 
courts that apply a law to the definite legal relationships, evaluate the law itself 
and decide a problem concerning its destiny. Thus, they perform a function of 
absolutely political nature9. 

J. Isensee notes that the idea that law and policy are completely incompat-
ible ”elements”, and accompanies his statement by the fundamental constitu-
tional and theoretical objections to the constitutional justice. The Professor 
А. Shayao speaks about the ambiguity of interpretation of the statement con-
cerning the possibility of political participation of the constitutional court. 
If one such statement means the support for one actor by the constitutional 
court at the political stage notwithstanding the regulations of the Constitution, 
so the others understand this to mean the identification of the boundaries of 
future legislation by the constitutional courts10.

Thus, the question concerning the place of the constitutional justice is far 
from complete settlement. Since the problems of policy and law are in the 
dialectic interrelation we share the following opinion of B.S. Ebseiev: ”The 
Constitutional justice still needs to define the golden mean that separates the 
judicial activity from a particular political power”11. We are of the opinion that 
it will be easier to find such ”golden mean”, if we step outside the bounds of the 
stereotype concerning the division of powers into three branches (legislative, 
executive, and judicial’). As Yu. Todyka reasonably writes: ”any codified con-
stitution is based on the most important political and legal ideas, principles 
that express the concept and philosophy of the Constitution, its nature and 
social orientation. The complex of these principles is shown by the notion of 
the foundations of the constitutional system developed by the European con-
tinental doctrine”12. Therefore, it is logical to suppose the existence of a spe-
cial power institute that will evaluate actions of all political actors under the 

9  М.А. Нудель, Конституционный контроль в капиталистических государ-
ствах / М.А. Нудель. – М.: Юрид. лит., 1988. – 55 с., c. 112.

10  A. Шайо, Конституционализм и конституционный контроль в посткомму-
нистической Европе // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. 
– 1999. – № 3. – С. 80., c. 79.

11   Б.С. Эбзеев, Конституционный Суд РФ правовая природа, функции, основные 
направлениядеятельности // Вестник Конституционного Суда РФ. – 1996. – № 6. – 
С. 16–21, c. 18–19.

12  Ю.Н. Тодыка, Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учеб-
ная дисциплина / Ю.Н. Тодыка. – Х.: ФОЛИО, 1998. – 291с., c. 108.
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criterion of their correspondence to the mentioned principles (the genius of 
the constitutional law).

Having no clear unambiguous position concerning the place of the Con-
stitutional Court in the system of the governmental authorities of the mod-
ern Ukraine we will be governed exceptionally by the legislation that defines 
that this is an body of the constitutional jurisdiction authorized to officially 
interpret the constitution and laws of Ukraine. It is significant that today the 
Constitutional Court of Ukraine according to the applicable legislation is seri-
ously limited in its powers in comparison with majority of the countries both 
of the Western and the Eastern Europe where the experience of activity of the 
constitutional courts is little more (for example, the powers of bodies of the 
constitutional justice of Latvia, Poland, Czech Republic, Slovakia etc.).

First, the main subject of the Court control is acts of the highest agencies 
of State power, but not their actions. Even though the article 152 of the Con-
stitution of Ukraine allows to draw conclusion concerning that along with acts 
the Constitutional Court can rule unconstitutional the actions of the constitu-
tional and legal relationship subject since „material or moral damage caused 
to individuals or legal entities by acts and actions ruled unconstitutional are 
compensated by the State in accordance with the law”. However, due to lack of 
practice of official interpretation and practice in the application of this norm, 
it has an abstract and theoretical character.

Second, it is unconditional, that the Constitutional Court carries out only 
abstract control and it is not obliged to found out facts that afford ground for 
drawing conclusion about the legitimacy of activity of the relevant agencies of 
State power that very often leads to the inactivity of the Court in cases when 
it is referred to violation of the constitutional procedure on the part of the 
people's deputies or other subjects of the government when making certain 
important decisions for State and society (for example, the Court in this aspect 
made decisions dated July 7, 2009 under № 17-рп/2009 and dated July 14, 2009 
under №18/рп/2009, according to which it abrogated two laws based on the 
violations of the examination procedure established by the Constitution of 
Ukraine, adoption and entry into force thereof ). The Court is provided with 
such obligation only during the impeachment procedure of the President of 
Ukraine. 

Third, in Ukraine, unfortunately, we can see just the embryo state of the 
institute of the constitutional responsibility that is an important component 
of the legal protection of the Constitution of Ukraine and legitimization of the 
State power. The only effective way to influence the Constitutional Court the 
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subjects of the constitutional and legal relations is to make a decision concern-
ing the unconstitutionality of the acts of the Verkhovna Rada of Ukraine, The 
President of Ukraine, the Cabinet of Ministers of Ukraine and the Verkhovna 
Rada of the Autonomous Republic of Crimea that results in their cancella-
tion13. Moreover, nowadays the Court does not possess a real mechanism of 
prosecution of chief executive officers of State, except the indirect participa-
tion in the impeachment procedure of the President of Ukraine. Although in 
the constitutional law of the foreign countries the personal nature of the re-
sponsibility is often applied and it concerns both the President and other chief 
executive officers of State. Thus, in Austria, Bulgary, Greece, Georgia, France 
the body of the constitutional jurisdiction deals with a problem concerning 
the deprivation of the deputy seat, in particular, because of violation of the 
requirement concerning the incompatibility (in spite of the fact that in Ukraine 
there are three decisions of the Constitutional Court regarding the deputies 
of combining, the cases of violation are not unusual). In Turkey the Consti-
tutional Court of Ukraine is authorized to strip a member of the parliament 
of immunity14. The Federal Constitutional Court of Germany is authorized to 
consider accusations against the federal and land courts in case of violation by 
one of them of the provisions of the Constitutional law or the constitutional 
system while performing their duties or independent from them15. Such per-
sonal responsibility will be especially efficient in relation to those officials of 
State who ignore or violate acts of the Constitutional Court of Ukraine. 

Thus, the role of the body of the constitutional justice in the modern dem-
ocratic State is extremely weighty. The Constitutional Court as a body of the 
constitutional control is an integral part of the mechanism of legitimization 
of State power, since it is called to protect sovereign rights guaranteed by the 
Constitution against the unlawful act and decisions of agencies of public au-
thority, thus giving them additional legitimacy. The Court has such a pow-
er, because it acts as a guardian of the Constitution that in itself is a social 

13   A. Стрижак, Конституційний Суд України в системі органів державної влади 
України // Конституційний Суд у системі органів державної влади: актуальні про-
блеми та шляхи вирішення: матеріали міжнародної конференції, м. Київ, 16 травня 
2008 року / Конституц. Суд України; упорядн.: К.О. Пігнаста [та ін.]. – К.: Ін Юре, 
2008. – С. 9.

14  В.М. Шаповал, Суд як орган конституційного контролю (із зарубіжного досві-
ду) // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 32.

15  А.Н. Соколов, Правовое государство: от идеи до ее материализации. – Кали-
нинград: ФГУИПП „Янтарный сказ”, 2002 – С. 251–252.
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contract where, on the one hand, the basic human rights and freedoms are 
defined, and on the other hand, the State authority limit is determined. For 
the purpose of such democratic legitimization the Constitutional Court shall 
possess certain powers fixed in the constitutions of the developed European 
countries16.

It is possible to improve the activity of the Constitutional Court of Ukraine 
in the sphere of interpretation of the Constitution concerning the disputes 
regarding the scope of rights and obligations of the highest agencies of State 
power and solution of a problem regarding the correspondence (constitution-
ality) of the laws to the constitution, other acts of agencies of State power 
taking into account the following. First, except the determination of the con-
stitutionality of acts of the highest agencies of State power the Constitutional 
Court of Ukraine shall exercise control over the legitimacy of both acts and 
actions of these agencies and chief executive officers of State mentioned in the 
Constitution. Second, in the specified sphere the Constitutional Court shall 
be given powers that will clearly provide the need in certain cases to exercise 
not only abstract control, but also find out facts that will give basis to draw 
a conclusion about the constitutionality. Third, it is necessary to introduce 
the institute of the constitutional responsibility of agencies and officials for 
failure to perform acts of the Constitutional Court of Ukraine and to develop 
a mechanism of implementation of these acts17.

So, we have determined that the Constitutional Court is authorized to act 
in law-enforcement and judicial activity sphere. Nevertheless, there is an opin-
ion that a decision of the Constitutional Court shouldn't be considered to be 
a precedent, it should be considered as an act of prejudgement. Thus, the 
Russian expert in constitutional law TG Morshchakova insists that original 
decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation are a special 
form of prejudgement, but not a precedent. The term ”prejudgement” means 
that the fact once established cannot be established once again by this or other 
court. It shall be qualified as an established one and other court can refer to 
the established fact that is reflected in the decision of the court in this case. 

The fact established by the Constitutional Court and the subject-matter of 
which consists in that a particular provision does not correspond to the Con-

16  Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997–2001 / Відповід. ре-
дакт. канд. юрид. наук П.Б. Євграфов. – К.: Юрінком Інтер, 2001 – С. 123–135.

17  А.О. Селіванов, Конституція. Громадянин. Суд. Професійні та суспільні по-
гляди. – К.: УАІД „Рада” 2009. – С. 173.; Цимбалістий Т. Реалізація актів Конституцій-
ного Суду України // Вибори та демократія. – 2008 – № 1 (15). – С. 27.
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stitution cannot be established by anyone, that arises from the peculiarities of 
the legal regime of the Constitutional Court. In this context, the question aris-
es: what is the difference between prejudgement and precedent. A prejudge-
ment is just an established fact that is not subject t proving in another case. 
While a precedent creates new conduct standards, rules that have essential 
meaning for other courts during the hearing of similar cases or causes. In oth-
er words, during the hearing of a case a court can refer to former judgments 
of the similar problem. 

Т. Tsymbalystyy considers that the prejudicial nature of the decisions of the 
Constitutional Court of Ukraine consists in the prohibition to contest facts 
and legal relations (established by the Constitutional Court) in other legal pro-
ceedings18.

Also it is widely believed that the prejudicialness is based on the legal fea-
ture legal force of the judicial decision and is determined by the subjective and 
objective limits according to which the parties and other individuals who took 
part in the case as well as their successors cannot again contest established le-
gal relations in such case by the judicial decision in another legal proceedings. 
The subjective limits consist in that the same individuals, or their successors 
or, at least, one individual, in regard to which these circumstances were es-
tablished, participate in two cases. The objective limits refer to circumstances 
established by a court decision or verdict19.

As to subjective and objective limits of judicial decisions, it will be com-
pletely reasonable not to use subjective limits of decisions of the Constitu-
tional Court of Ukraine. Taking into account that the series of decisions the 
Constitutional Court of Ukraine concern the social rights of citizens and affect 
interests of a great number of people, to use them only in regard to individuals 
who took part in the hearing of this case, of course, is unreasonable. Moreo-
ver, that the subjects of such constitutional petitions in accordance with the 
article 40 of the Law are the President of Ukraine, at least, forty five people’s 
deputies of Ukraine, the Supreme Court of Ukraine, Ukraine Parliamentary 
Commissioner for Human Rights (Ombudsman), the Supreme Council of the 
Autonomous Republic of Crimea, in other words, subjects who do not use 
updated social rights and cannot use due to their status.

18  Т.О. Цимбалістий, Конституційна юстиція в Україні: [навч. посіб.] / Т.О. 
Цимбалистий – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 200 с.

19  В.І. Тертишников, Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-прак-
тичний коментар / В.І.Тертишников.– Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2007 
– 576 с.
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Another question is what facts (circumstances) can be established by the 
Constitutional Court of Ukraine. At first glance, these decisions shall refer to 
just admission by the of Constitutional Court of Ukraine the fact of uncon-
stitutionality of a legal act, and, as a result, any individual and legal entity, 
whose rights and obligations this decision concerns, has a right to require 
the application of this decision of the Constitutional Court of Ukraine by the 
court of general jurisdiction, and the latter shall take it into account passing 
a judgement in a particular case. However, if we analyze this question more 
deeply, at least, the following will come from the decision of the Constitutional 
Court of Ukraine20:

 – fact of non-conformity of legal acts to the Constitution of Ukraine;
 – fact of violation procedure established by procedure of its examination 

approval, or entry into legal force;
 – fact of excess of constitutional powers in its approval. 

However, let us leave the possible legal consequences of the mentioned 
above facts established by Constitutional Court of Ukraine for an individual 
research. Also, it is reasonable in this case to mention a scientific opinion that 
the prejudicialness shall not be mixed with binding nature of a judicial deci-
sion, since the binding nature means the presence of enforceable authoritative 
order in the judicial decision.

At the same time the binding nature of a judicial decision as law-enforce-
ment act occurs only in connection with the direct obligation of a particular 
subject to perform certain acts or retain therefrom. The obligation of a court 
to understand prejudicial fact without proving comes not from a judicial deci-
sion, but from the fact of entry into legal force, and therefore, the acquisition 
of uniqueness character by a judicial decision. Exactly the uniqueness of the 
judicial decision provides the facts established by the court and legal relations 
with finality that means for the court to take these facts without proving, and 
for individuals who took part in the case it means an impossibility of contes-
tation. This is the notion of prejudicialness21.

As it seen from the abovementioned opinion, the prejudicialness and bind-
ing nature of judicial decision are different notions in matter. However, such 

20  А.В. Савчак, Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: тео-
ретично-правовий аспект // Публічне право № 2 (2011). – С. 28–31.

21   Р.О. Гаврик, До питання про сутність преюдиційності фактів, встановлених 
рішенням суду першої інстанції, що набрали законної сили / Р.О. Гаврик // Актуальні 
проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнар. наук. конф. «Восьмі осінні юридичні 
читання».– Хмельницький, 2009.– Ч. 3.– С. 435–437, с. 436.
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an opinion, despite its reasonableness concerning judicial decisions in a whole, 
cannot concern decisions of the Constitutional Court of Ukraine in full, in 
particular, such a property as obligatoriness since: 

 – first, decisions of the Constitutional Court of Ukraine do not contain 
an direct reference for a subject to execute certain actions or to retain 
therefrom; 

 – second, decisions of the Constitutional Court of Ukraine do not contain 
enforceable authoritative order (since decisions of the Constitutional 
Court of Ukraine to hold unconstitutional any of act is sufficient for loss 
of effect of this act;

 – third, decisions of the Constitutional Court of Ukraine are not such 
law-enforceable acts by nature as decisions of courts of common juris-
diction etc.

From the other hand, there is another scientific opinion consisting in that 
the prejudicialness is considered as obligatoriness for courts of facts confirmed 
by a judicial decision entered into legal force, hearing a case related to the case 
the decision was made in22. 

The notion of the prejudicialness of decisions of the Constitutional Court 
of Ukraine differs from the notion of the prejudicialness of decisions of courts 
of common jurisdiction in the content, in particular, by its subjective limits.

The article 74 of the Law concerns just decisions of the Constitutional 
Court of Ukraine in cases regarding the constitutionality of laws and other 
legal acts of the Verkhovna Rada of Ukraine, the President of Ukraine, acts 
of the Cabinet of Ministries of Ukraine, legal acts of the Verkhovna Rada of 
the Autonomous Republic of Crimea, but they do not concern other acts of 
the Constitutional Court of Ukraine Constitutional Court of Ukraine and also 
official interpretation of the Constitution and laws of Ukraine.

Indication of the decision prejudicialness made by the Constitutional Court 
of Ukraine, in our opinion, by no means does not differ such a decision from 
others that do not have such an indication and give no basis to talk about the 
possibility of its retroactive effect time (however, of course, to provide the 
Constitutional Court of Ukraine by the legislator with a right to define the 
moment of loss of effect of the unconstitutional act or a particular provision 
of such act will be quite progressive and more likely justified step on the way 
of Ukraine building as legal and social State).

22  Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / 
В.І. Тертишников.– Х.: Консул, 2003.– 408 с., с. 234, 3.
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Therefore, regardless the practical moments of application of the article 74 
of the Law, we can state that in the theoretical and legal aspect the provisions 
of this article are not often used by the Constitutional Court of Ukraine, and 
the indication in the number of judicial decisions to its prejudicialness cannot 
witness its special status or its peculiarity in comparison with other decisions.

Analyzing the theoretical and methodological approaches to the determina-
tion of the nature and legal nature of the decisions of the Constitutional Court 
we can see that in the theory of constitutional law close to the notion of the 
”precedent” the notion of the ”legal positions”. The researches of the practice of 
Constitutional courts functioning in different countries and national judicial 
agencies mostly believe that the legal position is contained in the case-law. 
However, as noted in the literature, this practice contains both precedents and 
legal positions. It is recognized that ”in contrast to the precedent that defines 
a decision on the substance of the case, the legal positions are just a legal in-
strument the use of which by the Court does not define a judgment in a case”23. 
According to V. Tumanov the precedents are to be such situations where in-
stitutions of constitutional justice refer to its decisions in the previous cases, 
and to the legal positions, when one uses in decisions such phrases like ”the 
Constitutional Court has repeatedly noted in its practice”, ”the Constitutional 
Court yet again reminds” etc. However, there is hardly any need to carry out 
such a comparison, because very often the courts of constitutional jurisdiction 
in its subsequent decisions refer only to a particular legal position that is con-
tained in a previous decision in a similar case, and not to the overall judgment. 
Therefore, the actual legal position of such courts are more valuable from the 
scientific and practical points of view, since one its` decision can contain a few 
legal positions, and the situation can be investigated with respect to the vi-
olation of a few articles of the constitutional law of State, while a part of the 
previous decision and only some legal positions can refer to the similar case.

As for the correlation of the notions ”precedent” and ”legal position” G.A. 
Gadzhyiev noted that the term ”legal position” had no legal definition, and 
most likely it should be understood to mean a legal principle suitable for the 
decision of a group of similar legal collisions24. N.V. Vitruk gives more detailed 
definition of this notion: ”The legal positions are legal conclusions and visions 

23  В.А. Туманов, Европейский суд по правам человека. Очерк организации и дея-
тельности – М., 2001. – 304, с. 10.

24  Г.А. Гаджиев, Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-
ции как источник конституционного права // Конституционное правосудие в пост-
коммунистических странах: Сборник докладов. М., 1999, с. 116.
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of courts of the constitutional jurisdiction as a result of interpretation (expla-
nation) by the court of the spirit and letter of the Constitutional law and inter-
pretation of the constitutional sense (aspect) of the provisions of the sectoral 
laws and other regulations within its jurisdiction that remove the uncertainty 
in specific constitutional and legal situations and are the basis of the final de-
cisions of the Constitutional Court”25. 

The legal positions of the judicial agency are its attitude to some legal prob-
lems fixed in the judicial decisions. This is a result of analysis of arguments and 
conclusions of the court creating intellectual and legal content of the judgment 
that is nothing else than the essence of the legal decision. The precedent within 
its classical meaning is a decision that contains created by the court common 
legal rule (ratio decidendi) the decision is based thereon and the courts hear-
ing the similar cases are obliged to follow it. In this sense, the legal position as 
the principles, it is based thereon, are obligatory for use in similar situations by 
all other legal entities, in other words the legal position almost does not differ 
from the ratio decidendi26.

Analyzing the structural and essential features of the ”legal position” the 
following should be noted: common and binding nature; legal force equated 
to the legal force of the Constitution itself, the presence of constitutional and 
legal rules, the similarity in the judiciary and other law enforcement to the 
nature of precedent27. All this helps to draw a conclusion that the decisions of 
the Constitutional Court ”are taking form of constitutional legal norms”. Since 
the legal norm the unconstitutional nature that is hold unconstitutional by this 
court losses its force both in the considered regulatory legal act and all other 
legal acts. The declaration of the ”legal position” by the Constitutional Court 
as an official independent source of law, on the one hand, would mean the 
declaration of the judicial legislation along with law-making power of the leg-
islative branch, on the other hand, would lead to the achievement of a certain 
compromise between supporters and opponents of judicial – making power 
by the Constitutional Court. 

25  Н.В. Витрук, Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-
ции: понятие, природа, юридическая сила и значение // Конституционное правосудие 
в посткоммунистических странах: Сборник докладов. М., 1999, с. 89.

26  М.Н. Марченко, Юридическая природа и характер решений Европейского 
Суда по правам человека // Государство и право. 2006. № 2. c. 11–12.

27   Н.В. Витрук, Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федера-
ции: понятие, природа, юридическая сила и значение // Конституционное правосудие 
в посткоммунистических странах: Сборник докладов. М., 1999, с. 89.
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Placing the theoretical researches in the field of the nature and designation 
of the Constitutional Court`s decisions onto the national practice of activity 
of the Constitutional Court of Ukraine it is necessary to note that the acts of 
Constitutional Court of Ukraine are the acts of application of norm of law 
that is why they cannot be normative legal acts. The Constitutional Court of 
Ukraine has no law-making powers confirmed in the constitution or in the law, 
and a judge cannot replace a legislator. The task of the Constitutional Court 
of Ukraine is not to change due to its decisions the norms of the Constitution 
of Ukraine, but to find out its factual content, not to correct the constitutional 
dictates, but just to interpret. 

In the decision of the Constitutional Court of Ukraine dated March 25, 1998 
№ 3-рп/98 in the case under the constitutional submission from the Central 
Executive Committee concerning the official interpretation of the provisions of 
the part 11 and 13 of the article 42 of the Law of Ukraine ” Concerning Elections 
of People's Deputies of Ukraine” (the case concerning the interpretation of the 
Law of Ukraine ”Concerning Elections of People's Deputies of Ukraine”) there 
was noted that the filling of gaps in the laws, the individual provisions of which 
are ruled by the Constitutional Court of Ukraine, does not belong to its powers28. 

In accordance with the article 6 of the Constitution of Ukraine, the State 
power in Ukraine is carried out on the principles of its division into legislative, 
executive and judicial.

We advance the view of V. Shapovalova who considers that the decisions 
and conclusions of the Constitutional Court of Ukraine cannot have a nature 
of normative legal acts that can dynamically regulate social relations. They 
could not contain independent provisions that would be positive normative 
realia by nature29. 

V. Ie. Skomorokha has another opinion, considering that the decisions of 
the Constitutional Court of Ukraine concerning the official interpretation of 
the Constitution and laws of Ukraine actually have all signs of normative acts: 
they are obligatory; they make amendments in the applicable normative legal 

28  Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 
Центральної виборчої комісії щодо офіційного тлумачення положень частин оди-
надцятої та тринадцятої статті 42 Закону України «Про вибори народних депутатів 
України» (справа про тлумачення Закону України «Про вибори народних депутатів 
України») від 25 березня 1998 року № 3-рп/98 [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: http://www.ccu.gov.ua/uk/doccatalog/list?currDir=8826.

29  B. Шаповал, Становленя конституціоналізму в Україні: проблеми теорії / 
В. Шаповал // Право України. – 1998. – № 5. – С. 29, 29.
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acts that do not meet the Constitution; they relate to an indefinite number of 
recipients; they are applied not once; and they are in full force and effect de-
spite the execution. Being referred to the normative acts, the decisions of the 
constitutional courts, obviously, shall take place in the hierarchy between the 
constitution and the laws, since normative act can be canceled or replaced by 
the act of equal or greater legal force30. 

Any interpretive act including the decisions of the Constitutional Court of 
Ukraine is of auxiliary character. Accordingly, the legal force of the interpre-
tative act cannot be equated to the legal force of the legal acts that were the 
subject of interpretation. The decisions of the Constitutional Court of Ukraine 
concerning the official interpretation of the Constitution and laws of Ukraine 
under the legal force are ”sub-constitutional” and ”sublegislative”31. 

Khrystova G.О., considering the legal nature of the acts of the Constitu-
tional Court of Ukraine, believes that they are not the law-making acts includ-
ing the ”negative” one; they do not belong to the normative legal acts; they are 
not a part of the legislative system of Ukraine. The decisions and conclusions 
of the Constitutional Court of Ukraine are additional sources of law because 
they do not contain initial rules of conduct, however, have a normative nature. 
According to the subject of adoption, procedure of adoption, the nature of the 
demonstration of normativity they are close to such a source of law as prec-
edents, however, have their essential features, since they act as precedents of 
interpretation, ”quasi-precedents”. The acts of the constitutional control have 
a combined (normative-individual) nature. The acts of the Constitutional 
Court of Ukraine concerning the interpretation of the Constitution and laws 
of Ukraine are interpretative acts and belong to the acts of normative nature32. 

The Constitutional Court`s of Ukraine decision concerning the normative 
interpretation is an interpretative act. It has a normative content, because it 
contains norms-explanations, but it is not a normative legal act33. As to the 

30  В.Є. Скомороха, Конституційна юрисдикція в Україні: проблеми теорії, ме-
тодології і практики / В.Є. Ско-мороха. – К.: МП «Леся», 2007. – 716, с. 452.

31  В.П. Тихий, Основні повноваження Конституційного Суду України (коментар 
до статті 150 Конституції України) / В.П. Тихий // Вісн. Конституційного Суду Украї-
ни. – 2003. – № 4. – С. 30–35.

32 Г.О. Христова, Юридична природа актів Конституційного Суду України: ав-
тореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Г. О. Христова. – Х., 2004. – 20 с.

33  В.П. Тихий, Основні повноваження Конституційного Суду України (коментар 
до статті 150 Конституції України) / В.П. Тихий // Вісн. Конституційного Суду Украї-
ни. – 2003. – № 4. – С. 30–35.
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legal nature of the decisions of the Constitutional Court concerning the hold-
ing of legal act unconstitutional, so these acts have a force of a normative legal 
act and function as ”negative” law-maker. Decisions do not set standards of 
law, but just free the legislation system of regulations that conflict with the 
Constitution of Ukraine. 

According to S.V. Shevchuk, the normative content is contained in the de-
cisions of the Constitutional Court of Ukraine concerning the constitutionality 
of laws and other legal acts, official interpretation of the Constitution and laws 
of Ukraine and conclusions in regard to the constitutionality of projected laws 
concerning the amendments to the Constitution of Ukraine. The normaliza-
tion of the cats of the Constitutional Court of Ukraine is based on the legal 
views. Their special nature consists in that they have ”mild” nature in contra-
distinction to sharply defined ”tight” legal norms, and, in general, are analo-
gous to ratio decidendi of a judicial decision in the countries of the common 
law, taking into consideration that there is a practice in the Constitutional 
Court of Ukraine to refer to its taken legal positions previously taken34. 

А.О. Selivanov notes that the legal force of decisions and conclusions of 
the Constitutional Court of Ukraine exceeds the legal force of any law, and 
thus, they acquire the legal force of the Constitution that cannot be applied 
without considering the Constitutional Court’s legal propositions moreover in 
violation of these decisions35. 

Ye. P. Yevgrafova considers that the legal nature of Constitutional Court’s 
decisions concerning unconstitutionality of legal acts consists, first, in exer-
cise of certain functions of regulatory acts by them; second in peculiarities 
of their legal meaning and purpose for compulsory execution by agencies of 
State power, regulatory bodies of the Autonomous Republic of Crimea and 
local government, their officials and employees; third in peculiarities of legal 
force exceeding the legal force of laws (it is followed from the provisions 150 
and 152 of the Constitution of Ukraine); fourth, in peculiarities of validity in 
time of decisions. 

Legal force of decisions taken on issues of official interpretations and laws 
of Ukraine has a slightly different specific character. First, such decisions are 

34  С.В. Шевчук, Нормативність актів судової влади : від правоположення до 
правової позиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.Scourt.gov.ua/
clients/vs.nsf/0/96D2874F40B.

35 А.О. Селіванов, Верховенство права в Конституційному правосудді. Аналіз 
конституційної юрисдикції / А.О. Селіванов. – Київ; Харків: Акад. прав. наук Украї-
ни, 2006. – 400, с. 27.
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organically related to the Constitution and laws of the state as interpretative 
acts of constitutional jurisdiction. Second, the legal force of decisions of the 
Constitutional Court of Ukraine on official interpretation of the Constitution 
exceeds the legal force of laws and other legal acts valid in space, time and re-
lated to a number of persons together with the Constitution provisions being 
a subject of official interpretation. 

We take the view that the legal force of interpretative acts cannot be made 
equivalent to the force of regulatory acts being a subject of interpretation. 
Moreover, the legal force of interpretative acts is valid until the act, which pro-
visions have become a subject of interpretation, is valid. New law was passed, 
its provisions being a subject of interpretation amended and, accordingly, the 
meaning, legal force and interpretative act validity changed. Any interpre-
tative act, including a decision of the Constitutional Court of Ukraine has 
an auxiliary character. Correspondingly, the legal force of interpretative acts 
cannot be made equivalent to the force of regulatory acts being a subject of 
interpretation36. 

The legal act regulatory character does not mean its automatic belonging 
to regulatory acts. Assigning of regulatory acts to a certain kind of acts needs 
a careful analysis of their regulatory nature, standardization character, purpose 
and goal of the legal acts considering the place of passing authority in mecha-
nism of state and legal forms of its activity. 

The Constitutional Court’s decisions concerning unconstitutionality of le-
gal acts cannot be recognized as regulatory act however it does not mean 
that they do not have expression of standardization. The regulatory nature of 
these acts is mostly determined by constitutional control body’s legal propo-
sitions, stated in their reasoning part. Interpretative acts belong to the acts of 
standardization character, but not to regulatory acts since they contain stand-
ards-explanations and not law standards37. 

Considering the questions on binding character of the constitutional justice 
decisions, V.V. Lazarev states: ”Binding character of the Constitutional Court’s 
decision does not mean that its whole content is such that it has completely 
legal and proceeding nature as a source of the constitutional law. First of all 

36  В. Тацій, Межі тлумачення Конституційим Судом Конституції і законів 
України / В. Тацій, Ю. Тодика // Вісн. Конституційного Суду України. – 2002. – № 2. 
– С. 60–63, 62.

37  І.М. Шевчук, Акти Конституційного Суду України: правова природа та дія / 
І. М. Шевчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі 
Українки. – 2010. – № 25. – С. 50–54.
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it refers to the substantive provision – to execution of decision. But oblig-
atory and reasoning part, forming the system of legal arguments also have 
a great meaning through the legal proposition, lying at the root of the decision 
and expressing legal understanding of the respective constitutional principle, 
standard and proper constitutional essence and of disputed legal provision”38.

Summarizing the results of the analysis of the place, value of acts of the 
Constitutional Court of Ukraine and the theoretical and methodological study 
of the case law formation in its practicing, one can draw a conclusion concern-
ing the presence of three points of view about the appropriate definition and 
perception of decisions of the Constitutional Court of Ukraine as a precedent 
in modern legal science. 

The first point of view consists in the fact that the decisions of the Consti-
tutional Court are binding, but they are not appropriate to be talked as about 
sources of law. Thus, O. Yu. Kotov is not agreed with the opinion that decisions 
of constitutional jurisdiction judges are sources of law, arguing that the prec-
edent term concerning their decision is not sufficiently defining their essence 
under the number of features39. V.S. Nersesyants, based on the principle of 
power separation denies standardization of judicial decisions and affirms that 
acts of all judicial system parts – courts of general, arbitration and constitu-
tional jurisdiction despite their external differences – are exactly enabling acts 
and are binding only in this point40.

The second point of view consists in the fact that objective necessity for 
state legal system is recognition of constitutional jurisdiction judges’ deci-
sions as a source of law. Thus, V. A. Krazhkov notes that it would be faulty to 
ignore the role of constitutional jurisdiction judges’ decisions as a precedent 
giving other subjects the right direction in interpretation of the Constitution 
and engenders assumption that in future upon settlement of similar questions 
the court will share the same proposition. The stated perception of decisions 
creates the preconditions for Ukrainian constitutional space to be harmonized. 

38  В.В. Лазарев, Конституционный Суд России и развитие конституционного 
права // Российское право 1997 г. №11.

39  О.Ю. Котов, Влияние решений Конституционного Суда России на гражданское 
судопроизводство, М., 2002, С. 50–52 Нерсесянц В.С., Суд не законодательствует 
и не управляет, а применяет право (о правоприменительной природе судебных ак-
тов) // Судебная практика как источник права. М., 1997, С. 34–41.

40   В.С. Нерсесянц, Суд не законодательствует и не управляет, а применяет 
право (о правоприменительной природе судебных актов) // Судебная практика как 
источник права. М., 1997, С. 34–41.
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It provides for that subjects of law correct the acts passed by them, implement 
them according to the interpretation reflected in conclusions of the Consti-
tutional Court with respect to the similar situation. In this aspect it should be 
noted that such decision of the Constitutional Court of Ukraine automatically 
obtains the status of precedent and binding for the court as well. It adds sta-
bility to legal relations and carries respect to the parties of the constitutional 
process, having the right to count on the fact that in this case the Constitu-
tional Court will follow the same legal logic it followed before considering the 
issues with close meaning41. On this occasion the thesis logically comes out 
with respect to the fact that pointing to the resolutions of the Constitutional 
Court as to the sources of law, researches are inclined to determine them as 
a precedent. 

The third point of view consists in the fact that the source of law shall be 
legal propositions expressed by the Constitutional Court in its decisions, but 
not the decisions. On this occasion М.N. Мarchenko stated that recognition 
of «legal proposition of the Constitutional Court», or rather its final decisions, 
the legal basis of which is based on the legal proposition as an independent 
source of law, would mean from one part, an evolution of the legal thought to-
wards recognition of judicial law-making, along with parliamentary law-mak-
ing, and on the other – would mark finding of a certain «compromise» in 
a quite long and not very productive dispute between supporters of complete 
recognition of the judicial practice as a source of law and supporters of its 
complete denial42. 

Thus, with regard to doctrinal beliefs regarding the legal nature of decisions 
of the Constitutional Court of Ukraine it should be noted that the acts (deci-
sions) of the Constitutional Court are evaluated and equated among certain 
scholars to regulatory acts, and other scholars specify a clear resemblance to 
the legal nature of judicial precedent.

Thus, it can be noted that the problem of recognition of acts belonging to 
the Constitutional Court of Ukraine as sources of law – court precedent – is 
not on the level of theoretical and methodological disputes regarding percep-
tion of judicial rulemaking as an objective phenomenon, but on the level of 
reconsideration of State power’s role and essence based on the principle of 
power separation and the system of checks and balances. In addition, such 

41  В.А. Кряжков, Л.В. Лазарев, Конституционная юстиция в Российской Феде-
рации. М, 1998, С. 228 (глава написана В.А. Кряжковым).

42  М.Н. Марченко, Судебное правотворчество и судейское право. – М.: ТК Велби, 
Изд-во Проспект, 2007, с. 124–125.
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reconsideration needs further regulatory consolidation. Arguing it should be 
noted that the current Ukrainian legislation provides for the independence 
of judges, establishes a clear power separation into three branches with insti-
tutional embodiment of each of them, and also defines the scope of powers 
and fields of the supreme bodies of legislative, executive and judicial branch-
es. Systematic interpretation of the stated domestic law provisions enables to 
make a conclusion of necessity not only to specify competence of the certain 
state government authority, but a conceptual change of the Constitution of 
Ukraine. Moreover, in domestic and foreign literature approximation of le-
gal systems in terms of world community globalization is emphasized based 
on analysis of actual processes in the world legal space, which means mutu-
al implementation of the legal system certain elements with further revision 
and adaptation to the social and political and socio-economic realities of the 
internal environment of the country. The bodies of constitutional jurisdiction 
will take a special place among other upon such conditions. Despite the fact 
that final result of the Constitutional Court of Ukraine is its decision and find-
ings in specific cases, a great importance for law application is determining 
principles followed upon passage of respective acts, its argumentation, and 
motivation of its decisions. Thus, the nature of the legal propositions of the 
Constitutional Court of Ukraine stems from characteristics of the latter as 
the sole body of constitutional jurisdiction of Ukraine, which is designed to 
ensure the supremacy of the Constitution of Ukraine throughout the state. The 
legal proposition is a form and result of interpretation of the Constitution and 
laws of Ukraine by the Constitutional Court of Ukraine that are included in 
the acts of the Constitutional Court of Ukraine and refer to various branches 
of legal regulation. In addition they have a special legal nature, case character 
and together with acts of the Constitutional Court of Ukraine, where they have 
been stated, shall be considered as a source (form) of law. Therewith, legal un-
certainty, the lack of clear guidance in the legislation of the legal propositions 
nature of the Constitutional Court of Ukraine shows the urgent necessity of 
defined issues to be regulated. 
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Kolizja swobody działalności artystycznej 
z wybranymi dobrami prawnymi chronionymi 

przez prawo karne

Pod koniec czerwca 2012 r. działające na Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu 
Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Koło Nauk Penalnych zorganizowało 
konferencję naukową poświęconą zagadnieniu kontratypu sztuki. Oprócz wy-
słuchania wielu interesujących prelekcji, również interdyscyplinarnych, a nie 
przygotowanych wyłącznie przez prawników, zarysowano wiele problemów, 
na rozważenie których nie starczyło czasu. Jednym z takich zagadnień wydaje 
się wartych dalszych rozważań jest temat, któremu postanowiłem poświęcić 
niniejszą pracę czyli kolizja wolności działalności artystycznej z wybranymi 
dobrami prawnymi chronionymi przez prawo karne. Przedstawienie tego za-
gadnienia wydaje się niezbędne jako wstęp do rozważań nad o wiele poważ-
niejszym i wymagającym więcej czasu tematem jakim jest słuszność (bądź nie-
słuszność), celowość (bądź niecelowość) oraz możliwość (bądź niemożliwość) 
sformułowania kontratypu sztuki. 

W roku 1995 ukazało się demo podpoznańskiej grupy Nagły Atak Spawa-
cza, zatytułowane „AntyLiroy”, wymierzone w Piotra Krzysztofa Marca – pol-
skiego rapera działającego pod pseudonimem „Liroy”. Utwór można śmiało 
zaliczyć do kategorii tzw. dissów – popularnych w gatunku muzyki hip-hop 
krótkich piosenek mających na celu obrażenie adresata, bardzo często w wy-
jątkowo wulgarny sposób. Do swoistej walki na piosenki dochodzi również 
podczas przeprowadzanych przed publicznością „bitw freestyowych”. Pro-
stackie sformułowania, często niewyszukane i obraźliwe epitety z pewnością 
wypełniają znamiona przestępstwa znieważenia określone w art. 216 ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1997 r.1 Kodeks karny. 

J. Warylewski w artykule „Prawnokarne uwarunkowania wolności w zakre-
sie ekspresji seksualnej oraz twórczości (m.in. artystycznej, naukowej i dzien-

*  Instytut Prawa, Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Szkoły Wyższej Psychologii Spo-
łecznej.

1  Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553.



235Kolizja swobody działalności artystycznej...

nikarskiej)”2 podaje szereg przykładów z ostatniego dziesięciolecia dotyczą-
cych kolizji wolności działalności artystycznej z wolnością religijną. Wymienia 
między innymi głośną sprawę plakatów reklamujących film „Skandalista Larry 
Flynt”, publikację prac artystki Katarzyny Kozyry pod tytułem „Więzy Krwi” 
oraz – chyba najgłośniejszy i najbardziej charakterystyczny kazus ostatnich 
lat – reportaż stacji TVN dotyczący instalacji „Pasja” Doroty Nieznalskiej. 
Podobną ilość sytuacji wymienia W. Janyga w swojej dysertacji poświęconej 
zagadnieniu przestępstwa obrazy uczuć religijnych3. Wszystkie te sprawy łączą 
wspólne mianowniki: osoba artysty jako potencjalny sprawca, wzbudzające 
skandal dzieło oraz zarzut obrazy uczuć religijnych z art. 196 k.k. 

Podczas Sztokholmskiego Festiwalu Filmowego w 1999 r. jednym z punk-
tów programu był pokaz zatytułowany „Spotlight Cinema”, podczas które-
go widz mógł uczestniczyć w przeglądzie dzieł z pogranicza sztuki i porno-
grafii (w tym obejrzeć dziesięciogodzinny film dokumentalny z próby bicia 
rekordu liczby partnerów seksualnych). Korzystanie przez różnych artystów 
z motywów erotycznych przy tworzeniu swojego dzieła sprawia, iż bardzo 
często zostają oni uznani za sprawców przestępstwa z art. 202 k.k., czyli roz-
powszechniania treści pornograficznych co skutkuje postępowaniami kar-
nymi. O głośnym przykładzie ze Stanów Zjednoczonych pisze J. Dąbrowski4, 
przybliżając sprawę wystawy zorganizowanej przez Roberta Mapplethorpe-
’a oraz oskarżeń skierowanych przeciw niemu, związanych z propagowaniem 
pornografii. Autor, powołując się na niewątpliwe walory artystyczne swoich 
zdjęć, wystawił w galerii prace na których uwiecznione były m.in. małe dzieci 
z odsłoniętymi narządami płciowymi, akty pornograficzne z pogranicza BDSM 
(w tym m.in. akty prezentujące koprofagię, homoerotyczne zdjęcia nagich mo-
deli, oddawanie moczu do ust uległego partnera) czy mężczyzna wkładający 
do swojej cewki moczowej środkowy palec. 

Powyższe przykłady, jak i wiele innych, wymienionych przez niejednokrot-
nie cytowanych autorów5, mają kilka charakterystycznych, wspólnych punk-

2  J. Warylewski, Prawnokarne uwarunkowania wolności w zakresie ekspresji seksualnej 
oraz twórczości (m.in. artystycznej, naukowej i dziennikarskiej), [w:] Prawnokarne aspekty 
wolności, red. M. Mozgawa, Warszawa 2006, s. 95.

3  W. Janyga, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych w polskim prawie karnym w świetle 
współczesnego pojmowania wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2010, s. 250.

4  J. Dąbrowski, Immunitet sztuki – analiza krytyczna, [w:] Swoboda wyrazu artystycz-
nego w Polsce i w Niemczech. Studia na gruncie prawa konstytucyjnego, karnego i autorskie-
go, praca nieopublikowana pozostaje w zbiorach autora.

5  J.J. Nalewajko, R. Kubiak, Sztuka jako okoliczność wyłączająca bezprawność?, „Pa-
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tów. Przede wszystkim związane są z osobami artysty oraz dziełem artystycz-
nym, czyli dotyczą swobody działalności artystycznej. Nadto odnoszą się one 
do spraw, w przypadku których, do ograniczenia, bądź tylko próby, wolności 
ekspresji powołano się na przepisy prawa karnego oraz wartości przez nie 
chronione. Bez większych problemów dostrzec można kolizję sztuki (swobody 
działalności artystycznej) z niektórymi dobrami chronionymi przez kodeks 
karny. W przypadku niniejszej pracy, chciałbym przede wszystkim poruszyć 
problem konfliktu wolności działalności artystycznej z trzema zarysowanymi 
powyżej dobrami, tj. czcią, wolnością religijną oraz obyczajnością publiczną. 

Ustawodawca chroni społeczeństwo przed „szkodliwym” (zaznaczam w cu-
dzysłowie, ponieważ cały czas trwają spory psychologów dotyczące szkodli-
wego wpływu pornografii na człowieka)6 wpływem pornografii za pomocą 
art. 202 k.k., który penalizuje rozpowszechnianie treści pornograficznych. Na 
samym wstępie, warto zauważyć, iż w nauce (nie tylko polskiej) jak dotąd nie 
udało się wypracować spójnego stanowiska przesądzającego o szkodliwym 
bądź nieszkodliwym wpływie pornografii na odbiorcę. Pomiędzy analizą do-
gmatyczną przestępstw związanych z pornografią, również wpływowi kon-
sumpcji pornografii poświęcona jest zbiorcza praca pod redakcją M. Mozga-
wy, zaś J. Warylewski wspomina w swoim artykule7 o podzielonych w tym 
temacie opiniach psychologów amerykańskich oraz odmiennych poglądach 
dwóch komisji poświęconych badaniu tego zjawiska. Nadto poruszyć należy 
zagadnienie trafnie dostrzeżone przez M. Filara8, iż określenie „treści porno-
graficzne” ma charakter wyjątkowo ocenny, co powoduje poważne problemy 
z wypracowaniem jednoznacznej definicji tego zjawiska. Spory w doktrynie 
dotyczące zdefiniowania pojęcia treści pornograficznych wydają się nie mieć 
końca, nawet pomimo orzeczenia Sądu Najwyższego, w którym przesądzono 
o charakterze znamiona „treści pornograficzne” w sposób następujący: „zna-
mię «treści pornograficzne» jest pojęciem prawnym”9. Konsekwencją takie-
go a nie innego poglądu jest to, iż interpretowanie co wchodzi w skład, a co 
nie wchodzi leży w kompetencji sądu, nie zaś np. biegłego seksuologa, co nie 

lestra” 2000, nr 9/10, s. 31; J. Warylewski, Prawnokarne..., s. 95; W. Janyga, Przestępstwo..., 
s. 250

6  M. Budyn-Kulik, Psychologiczne i społeczne następstwa konsumpcji pornografii, [w:] 
Pornografia, red. M. Mozgawa, Warszawa 2011, s. 190–193.

7  J. Warylewski, Pornografia – próba definicji, [w:] Pornografia, red. M. Mozgawa, 
Warszawa 2011, s.16.

8  M. Filar, Pornografia. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruń 1977, s. 1417.
9  SN, IV KK 173/10.
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przeszkadza w zgłaszaniu potrzeby uczestnictwa rzeczonego w postępowaniu. 
J. Warylewski, opisując historię przestępstw seksualnych pokusił się o przy-
bliżenie relacji sztuki i erotyki, wskazując i dokonując trafnego spostrzeżenia, 
że od czasów kiedy człowiek zaczął tworzyć sztukę, przenika się ona i jest 
środkiem ekspresji artystycznej10. Biorąc pod uwagę, iż dziś jak nigdy dotąd 
artyści korzystają z motywów erotycznych by ukazać interesujące w ich opinii 
zjawisko przedstawione w dziele, wydaje się jak najbardziej zasadnym próba 
wypracowania spójnej definicji, tak by dla artysty jasne było, czym w rozu-
mieniu prawa karnego jest erotyka, a czym pornografia. Nadmienić warto, iż 
w polskiej doktrynie prawa karnego takie starania są podejmowane, jednakże 
natrafiają na wiele trudności, które przy okazji analizy zagadnienia pragnąłbym 
przybliżyć, odnosząc się jedynie do trzech wybranych propozycji. 

Dominującym problemem, z jakim borykają się przedstawiciele doktryny 
w dyskusji nad art. 202 k.k. jest określenie zamiaru sprawcy czynu zabronio-
nego. Z jednej strony pojawiają się głosy kładące nacisk na celowe rozbudze-
nie podniecenia płciowego u odbiorcy (S. Śliwiński), z drugiej zaś wyrażające 
poglądy zupełnie przeciwne i skłaniające się ku przedmiotowemu charakte-
rowi definiowania znamienia „treści pornograficznych” (J. Warylewski). Inną 
oryginalną koncepcją jest odejście od próby sformułowania zupełnej definicji 
znamienia przestępstwa rozpowszechniania pornografii jest propozycja M. 
Filara, który wymienia szereg przesłanek jakie muszą zostać łącznie spełnione 
by uznać pornograficzny charakter przekazywanych treści. Są to: 1. Przedsta-
wianie życia płciowego człowieka, 2. Skupianie się na technicznym aspekcie 
płciowości z pominięciem sfery intelektualnej i osobistej, 3. Rejestracja „tech-
nologii seksu” pozbawionej charakteru ludzkiego, 4. Wywołanie podniecenia 
u odbiorcy główną intencją twórcy, 5. Niski walor estetyczny (kryterium po-
mocnicze). Spełnienie powyżej wymienionych kryteriów pozwala na zakwali-
fikowanie dzieła (przekazu) jako zawierającego „treści pornograficzne”, dzięki 
czemu można jednoznacznie stwierdzić czy zostały wypełnione znamiona 
czynu zabronionego określonego w art. 202 k.k.

Inną problematyczną kwestią podczas analizy przepisu z art. 202 k.k. jest 
próba odpowiedzi na pytanie w jaki sposób podzielić pornografię na kategorię 
oraz – co za tym idzie – gdzie wytyczyć granicę ochrony obyczajności publicz-
nej oraz swobody artystycznej. Część autorów skłania się ku wyszczególnieniu 
trzech rodzajów pornografii: 1. miękkiej 2. twardej 3. dziecięcej (pedofilnej). 
Pojawiający się problem zaklasyfikowania występujących sytuacji do kate-

10  J. Warylewski, Pornografia – próba definicji, [w:] Pornografia, red. M. Mozgawa, 
Warszawa 2011, s. 17–19. 
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gorii miękkiej bądź twardej pornografii sprawia, iż rozumienie art. 202 k.k. 
staje się jeszcze trudniejsze, zwłaszcza dla nieznającego szczegółowych roz-
ważań prawnych artysty. Jak wcześniej wspomniano, sztuka niejednokrotnie 
korzystała z motywów erotycznych, zaś nawet najsławniejsi twórcy w histo-
rii ludzkości nie stronili od wykorzystywania erotyki w swoich dziełach (np. 
epoka Renesansu czy P. Rubens). Dlatego w sytuacji penalizowania pewnych 
możliwych do wystąpienia aspektów działalności artystycznej tak ważne jest 
przeprowadzenie dokładnej linii podziału oddzielającej erotykę od pornografii, 
czyli innymi słowy to co artyście wolno, od tego za co grozi kara. Niestety, jak 
wspomniano, wśród badaczy zajmujących się kryminalizacją pornografii brak 
spójnego stanowiska, co zakwalifikować do erotyki (bądź pornografii miękkiej 
– soft core), a co do kategorii pornografii (twardej – hard core). Bez dyskusji 
jednakże pozostaje potrzeba kryminalizacji pornografii dziecięcej i to zdaje się 
być jedną granicą, której bez wątpienia artyście przekroczyć nie wolno. 

Biorąc pod uwagę ogromne trudności jakie mają w interpretowaniu prze-
pisu zarówno przedstawiciele doktryny, jak i niejednokrotnie sądy, należy za-
stanowić się jak poradzić sobie z takim problemem ma artysta. W przypadku 
omawianych wcześniej art. 212 i 216 k.k. granice ochrony czci zostały jasno 
określone – twórca został uprzedzony zarówno o linii, której nie wolno mu 
przekroczyć, jak i o karze, która grozi za naruszenie dóbr chronionych przez 
te artykuły. Inaczej ma się sprawa w przypadku art. 202 k.k., gdzie artysta 
tak naprawdę nie może przewidzieć jak jego dzieło zostanie zinterpretowane 
oraz nie ma pewności czy tworząc w ten a nie inny sposób przez przypadek 
nie narusza przepisów prawa karnego. W konsekwencji mamy do czynienia 
z sytuacją, gdy artysta nie mając pojęcia czy wypełnia znamiona przestępstwa 
czy nie, pozostaje zagrożony karą. 

Rozdział XXIV kodeksu karnego penalizuje czyny zabronione skierowa-
ne przeciw wolności sumienia i wyznania, jednego z najwcześniejszych praw 
człowieka. Głównym obiektem rozważań będzie art. 196 k.k., w którym 
ustawodawca wyznacza granice ochrony tzw. „uczuć religijnych” oraz typi-
zuje przestępstwo obrazy tychże. Dokonując analizy dogmatycznej przepisu 
zacząć należy od scharakteryzowania przedmiotu ochrony oraz właściwego 
określenia wartości chronionej przez prawo karne. W tym przypadku można 
śmiało mówić o jednym z aspektów wolności sumienia i wyznania jako prawa 
człowieka – konkretnie o idei wolności przekonań religijnych obywateli – jako 
przedmiocie ochrony. Niejako uszczegółowiając należy zaznaczyć, iż w treści 
art. 196 k.k. zawiera się również zakaz deprecjonowania wartości i powagi 
religii jako istotnego dobra społecznego. Nie chroni on natomiast porządku 
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publicznego jako jednego z elementów przestępstwa publicznej obrazy uczuć 
religijnych11. Stroną przedmiotową czynu zabronionego jest czynność wyko-
nawcza znieważenia, rozumiana tak samo w całym kodeksie karnym, której to 
poświęcono sporo miejsca w poprzedniej części rozważań przy okazji omawia-
nia przestępstwa zniewagi z art. 212 k.k. Nadmienić przy okazji warto, iż jed-
nym z czynników wpływających na zakwalifikowanie danego zachowania jako 
znieważenia jest wywnioskowana z treści zachowania pogarda dla określonych 
wartości. Znieważenie musi dokonać się publicznie tzn. w miejscu dostępnym 
dla nieokreślonej liczby osób (ad incertas personas). Omawiane przestępstwo 
może dotyczyć zarówno abstrakcyjnie pojmowanych „uczuć religijnych” (emo-
cji związanych z wartościami wyższymi mającymi związek z utożsamianym 
wyznaniem) jak i przedmiotów bądź miejsc kultu religijnego. Istotne dla ogól-
nych rozważań nad omawianym przepisem uwagi wnosi A. Wąsek12 zauwa-
żając, iż wykorzystywanie przedmiotów czci religijnej do kreacji artystycznej 
nie jest obrazą uczuć religijnych o ile nie zawiera elementów poniżających czy 
obelżywych, co znajduje odzwierciedlenie w charakteryzowanej wcześniej in-
terpretacji znamienia znieważenia. Obrazy uczuć religijnych można dokonać 
wyłącznie w zamiarze bezpośrednim13, choć odmiennego zdania jest W. Ja-
nyga14. 

Do kolizji wolności działalności artystycznej z chronioną przez prawo 
karne wolnością sumienia i wyznania dochodzi nader często, zwłaszcza przy 
okazji różnego rodzaju pokazów sztuki krytycznej lub kontrowersyjnych per-
formance’ach nastawionych na uzyskanie rozgłosu. Wspomniane na wstępie 
przykłady, jak i wiele innych przywoływanych przez różnych autorów zdają 
się wskazywać na trafność tezy o kolizji wolności działalności artystycznej 
z wolnością sumienia i wyznania, chronioną poprzez art. 196 k.k. penalizujący 
przestępstwo obrazy uczuć religijnych. 

Współczesne zaangażowanie sztuki, zwłaszcza nurtu krytycznego, w de-
baty społeczne i polityczne musi prowadzić, w przypadku najbardziej rady-
kalnych w formie dzieł, do konfrontacji z przekonaniami religijnymi. Dość 
wspomnieć o fali krytyki jaka spłynęła na artystę – satyryka odpowiedzialnego 

11  W. Janyga, Przestępstwo..., s. 96 i n.
12  A. Wąsek, Przestępstwa przeciwko przekonaniom religijnym de lege lata i de lege 

ferenda, „Państwo i Prawo” 1995 z. 7, s. 37–39.
13  B. Kunicka-Michalska, J. Wojciechowska, Przestępstwa przeciwko wolności, wolności 

sumienia i wyznania, wolności seksualnej i obyczajności oraz czci i nietykalności cielesnej 
– Komentarz, Warszawa 2001, s. 86.

14  W. Janyga, Przestępstwo..., s. 228.
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za narysowanie karykatury Muhammada, czym chciał jedynie wyrazić swój 
sprzeciw wobec zamachów terrorystycznych inspirowanych przez islamskich 
fundamentalistów. Krytyka przebiegała dwutorowo, z jednej strony zarzucono 
artyście nieuprawnione i krzywdzące uproszczenia sugerujące, iż islam jest re-
ligią, która wprost nakłania do samobójczych zamachów, z drugiej naruszenie 
wolności sumienia i wyznania poprzez znieważenie uczuć religijnych muzuł-
manów. W tym drugim przypadku, zarzuty były poważniejsze i posługując 
się polskim prawem karnym jak najbardziej trafne, gdyż w ten sposób artysta 
dokonał obrazy poprzez znieważenie bardzo ważnego symbolu religijnego ja-
kim jest dla muzułmanów prorok Muhammad. 

W Polsce najgłośniejsze przykłady ostatnich lat dotyczące przestępstwa 
obrazy uczuć religijnych to sprawa Doroty Nieznalskiej i jej wystawy pod ty-
tułem „Pasja” oraz zachowania Adama Darskiego podczas koncertu zespołu 
Behemot. O ile w przypadku artystki i jej wystawy w Galerii Wyspa w Gdańsku 
wypowiedziało się już wielu przedstawicieli doktryny15, o tyle w przypadku 
„Nergala” i jego zachowania nasuwa się kilka pytań, które wydaje się należy 
zadać. Adam Darski podczas koncertu w 2007 r., w przerwie między wyko-
nywanymi utworami podarł Biblię nazywając ją „księgą kłamstw”16. W reakcji 
na nagranie wideo umieszczone w Internecie złożono wniosek do prokuratu-
ry o wszczęcie postępowania z art. 196 k.k. Sąd Rejonowy w Gdyni umorzył 
postępowanie, po rozpatrzeniu zażalenia Sąd Okręgowy nakazał ponowne 
rozpatrzenie sprawy w wyniku którego muzyk został uniewinniony, a do Sądu 
Najwyższego skierowano pytanie prawne związane z interpretacją. Zasadni-
czą wątpliwością w zapytaniu było czy przestępstwo obrazy uczuć religijnych 
można dokonać w zamiarze ewentualnym, czy wyłącznie w bezpośrednim. 
O podobnych rozbieżnościach w doktrynie wspomniano wcześniej, zaznacza-
jąc odrębne stanowisko W. Janygi. Inną z pojawiających się wątpliwości jest 
kwestia powoływania się w uzasadnieniu wyroku na konstrukcję kontratypu 
sztuki, podkreślając, iż Adam Darski realizował jedynie swoją manierę sce-
niczną, co miałoby wyłączyć jego bezkarność w tym przypadku. Zagadnienie 
to analizuje w P. Nalewajko17 w monografii poświęconej wolności sztuki, przy 
okazji rozważań nad kontratypem. Warto jedynie zapytać, czy gdyby można 
skonstruować taki kontratyp uwalniający artystów od odpowiedzialności kar-
nej, to, zgodnie z regułą tworzenia kontratypów i koniecznością poświęcenia 

15  J. Warylewski, Pasja...
16  http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120529/KRAJ-

SWIAT/120529330, dostęp z dn. 10.10.2012 r.
17  P. Nalewajko, Granice...
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dobra prawnego o mniejszej wartości na rzecz dobra o wartości większej, czy 
w takim wypadku powoływanie się sądu na kontratyp byłoby zasadne. Biorąc 
pod uwagę analizę dokumentów międzynarodowych, zwłaszcza Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka, zauważyć należy, iż wolność wyrażania opinii 
podlega znacznie większym ograniczeniom niż wolność sumienia i wyznania. 
Wydaje się uzasadnionym przyjęcie, iż nawet w takiej sytuacji powoływanie 
się na kontratyp sztuki byłoby niezasadne i nie chroniłoby artysty od odpo-
wiedzialności karnej. 

Powyższe rozważania miały na celu jedynie ukazanie najbardziej wyrazi-
stych przykładów konfrontacji prawa karnego i wartości przez nie chronionych 
z wolnością działalności artystycznej oraz przedstawienia niektórych pomy-
słów formułowanych w doktrynie na rozwiązanie. Nie ulega wątpliwości, że 
kolizja dwóch bardzo istotnych z punktu widzenia obywatela państwa demo-
kratycznego wartości jest tematem trudnym, przekraczającym możliwości ni-
niejszej pracy. Próby zarysowania problemu oraz licznych, często różniących 
się od siebie rozwiązań nie przynoszą jednoznacznej i satysfakcjonującej od-
powiedzi, jednakże mogą stać się punktem wyjścia do pogłębionych rozwa-
żań. Ze względu na wartości jakie chroni prawo karne oraz, mając na uwadze 
społeczne zaufanie do prawa, konieczność formułowania przepisów prawnych, 
rozstrzygnięć i poglądów w sposób dostatecznie klarowny dla nieznającego 
prawa obywatela, badania takie powinny być prowadzone. 


