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Normatywne uwarunkowania stanu 
wojennego i wyjątkowego / Normative 

conditioning of martial law and unrest

I. Konstytucyjne uwarunKowanIa stanu 
wojennego I wyjątKowego

Instrumentem prawnym, który służy zwalczaniu 
najpoważniejszych zagrożeń oraz zmierza do przy-
gotowania państwa, jak i  jego obywateli do funk-

cjonowania w  wyjątkowych warunkach, powodujących 
zagrożenie dóbr prawnie chronionych, jest instytucja 
stanu nadzwyczajnego1. W przypadku zewnętrznego za-
grożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodo-
wej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko 
agresji, Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady 
Ministrów może wprowadzić stan wojenny na części 
albo na całym terytorium państwa (art. 229 Konstytucji 
RP)2. Prezydent RP nie jest zobligowany samym wnio-
1 J. Stelmasiak, Stany nadzwyczajne, [w:] M. Zdyb (red.), Publiczno-

prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, Warszawa 2014, 
s. 153.

2 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Patrz także K. Prokop, Stany nadzwy-
czajne w Konstytucji RP, [w:] W. Kitler, M. Czuryk, M. Karpiuk (red.), 
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP. Część szczegól-
na, Warszawa 2013, s. 176, czy M. Czuryk, Podstawy normatywne 
wprowadzenia, obowiązywania oraz zniesienia stanu wojennego, 
[w:] M. Czuryk, W. Kitler (red.), Prawo obronne, Warszawa 2014, s. 

skiem, czy treścią wniosku RM, Konstytucja RP posłu-
guje się zwrotem „może” odnośnie wprowadzenia stanu 
wojennego. Ten stan nadzwyczajny może obowiązywać 
zarówno na całym terytorium RP, jak również na części, 
w zależności od zasięgu terytorialnego zagrożenia uza-
sadniającego jego wprowadzenie.

W sytuacji zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, 
bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego, 
Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów 
może wprowadzić, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 90 
dni, stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium 
państwa. Przedłużenie tego stanu nadzwyczajnego może 
nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu i na czas nie dłuższy 
niż 60 dni (art. 230 Konstytucji RP). Przesłanki wprowa-

270. Z punktu widzenia wprowadzenia stanu wojennego nie jest 
konieczne, by zaistniały wszystkie przesłanki z art. 229 Konstytucji 
RP, wystarczy tylko jedna, M. Karpiuk, Kształtowanie się instytucji 
stanów nadzwyczajnych w Polsce, Warszawa 2013, s. 103. Odnośnie 
stanów nadzwyczajnych można wyprowadzić następujące, ogól-
ne zasady konstytucyjne – zasada: wyjątkowości, legalności, pro-
porcjonalności, celowości, ochrony podstaw porządku prawnego, 
ochrony organów władzy politycznej, W. Gizicki, Stany nadzwy-
czajne w  systemie bezpieczeństwa Polski, [w:] W. Kitler, K. Drabik, 
I. Szostek (red.), System bezpieczeństwa narodowego RP. Wybrane 
problemy, Warszawa 2014, s. 104.

abstract
The legislator provides for three states of emergency: martial 
law, unrest and a  natural disaster, all three of them having 
their own statutory regulations. Martial law and unrest are 
introduced by the President of the Republic of Poland, while 
the Council of the Ministers has the legislative competencies 
to introduce an emergency state of a natural disaster. As far as 
a legal form of introducing any state of emergency is concer-
ned, it is a uniform ordinance of a common character.

Key words: : martIal law, unrest, safety

 

streszczenIe
Ustrojodawca przewiduje trzy stany nadzwyczajne: stan wo-
jenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. Wszystkie 
te trzy stany nadzwyczajne posiadają odrębną, ustawową re-
gulację. W przypadku stanu wojennego i wyjątkowego, orga-
nem wprowadzającym tego rodzaju stan, jest Prezydent RP, 
w przypadku klęski żywiołowej prawodawca w kompetencje 
w tym zakresie wyposażył Radę Ministrów. Jednolita jest na-
tomiast forma prawna wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, 
jest to forma rozporządzenia, które jest aktem powszechnie 
obowiązującym.

słowa Kluczowe: stan wojenny, stan wyjątKowy, bezpIeczeństwo

str. 3-9



4

Studia Prawnicze i Administracyjne 13 (3) 2015 • ISSN 2081-0008 • e-ISSN 2449-9722 • wsm.warszawa.pl

dzenia stanu wyjątkowego można ująć w  trzech punk-
tach. Pierwsza przesłanka obejmuje zagrożenie konsty-
tucyjnego ustroju państwa i to nie ze strony czynników 
zewnętrznych, lecz czynników natury wewnętrznej, np. 
groźba zamachu stanu i usunięcia siłą konstytucyjnych 
władz państwa. Druga przesłanka dotyczy zagrożenia 
bezpieczeństwa obywateli wskutek wydarzeń w rodzaju 
zamieszek i  zjawisk destabilizujących państwo. Z  kolei 
trzecia przesłanka, to zagrożenie porządku publiczne-
go i normalnego funkcjonowania życia w państwie3. Ze 
sformułowania zawartego w art. 230 ust. 1 Konstytucji 
RP wynika, że z punktu widzenia wprowadzenia stanu 
wyjątkowego nie jest konieczne spełnienie wszystkich 
przesłanek wskazanych w tym przepisie, a wystarczy tyl-
ko jedna4.

Rozporządzenie o  wprowadzeniu stanu wojennego lub 
wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia 
Sejmowi w  ciągu 48 godzin od jego podpisania. Sejm 
niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta 
Rzeczypospolitej. Organ władzy ustawodawczej może 
je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności 
co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (art. 231 
Konstytucji RP)5. Działania organu upoważnionego do 
wprowadzenia stanu wojennego lub wyjątkowego znaj-
dują się pod kontrolą Sejmu. Konstytucja RP zobowią-
zuje Prezydenta RP do przedłożenia stosownego roz-
porządzenia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania 
tego aktu prawnego. Powyższe rozporządzenie Sejm jest 
zobowiązany rozpatrzyć niezwłocznie, a mając zastrze-
żenia co do jego zasadności, może je uchylić bezwzględ-
ną większością głosów. W  przypadku, gdy Sejm uchyli 
takie rozporządzenie następuje zniesienie ograniczeń 
w  zakresie wolności i  praw człowieka i  obywatela oraz 
powrót do normalnych zasad funkcjonowania władz pu-
blicznych6.

W przypadku, gdy w czasie stanu wojennego Sejm nie 
może zebrać się na posiedzenie, Prezydent Rzeczypospo-
litej na wniosek Rady Ministrów wydaje rozporządzenia 
z  mocą ustawy. Powyższe rozporządzenia podlegają 
zatwierdzeniu przez Sejm na najbliższym posiedzeniu. 
Rozporządzenia te mają charakter źródeł powszechnie 
obowiązującego prawa (art. 234 Konstytucji RP). Przepis 
ten rozszerza katalog źródeł prawa powszechnie obowią-

3 W. Skrzydło, Komentarz do art. 230 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, LEX 2013.

4 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
Warszawa 2009, s. 979.

5 Sejm podejmuje głosowanie nad uchyleniem rozporządzenia, 
a nie nad jego zatwierdzeniem i w tym zakresie nie ma żadnych 
kompetencji umożliwiających ingerencję w jego treść, M. Karpiuk, 
Kształtowanie się…, s. 115.

6 W. Skrzydło, Komentarz do art. 231 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, LEX 2013.

zującego, który ustanawia art. 87 Konstytucji RP. Roz-
porządzenia z mocą ustawy mogą być jednak wyłącznie 
wydawane, gdy w czasie stanu wojennego Sejm nie może 
zebrać się na posiedzenie i podlegają kontroli Sejmu.

II. stan wojenny

Według postanowień ustawowych, w razie zewnętrzne-
go zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działa-
niami o  charakterze terrorystycznym lub działaniami 
w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej lub gdy z umowy międzynarodo-
wej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciw-
ko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może, 
na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić stan wojenny 
na części albo na całym terytorium państwa. Jako ze-
wnętrzne zagrożenie państwa ustawodawca rozumie ce-
lowe działania, godzące w niepodległość, niepodzielność 
terytorium, ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej 
Polskiej lub zmierzające do uniemożliwienia albo po-
ważnego zakłócenia normalnego funkcjonowania pań-
stwa, podejmowane przez zewnętrzne w  stosunku do 
niego podmioty. Z  kolei jako cyberprzestrzeń rozumie 
przestrzeń przetwarzania i  wymiany informacji two-
rzoną przez systemy teleinformatyczne wraz z powiąza-
niami pomiędzy nimi oraz relacjami z użytkownikami. 
We wniosku w sprawie wprowadzenia stanu wojennego, 
Rada Ministrów określa przyczyny i obszar, na którym 
ma być wprowadzony stan wojenny, a także odpowied-
nie do stopnia i  charakteru zagrożenia rodzaje ograni-
czeń wolności i praw człowieka i obywatela7.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie rozpa-
truje wniosek RM w sprawie wprowadzenia stanu wojen-
nego, a następnie wydaje rozporządzenie o wprowadze-
niu stanu wojennego albo postanawia odmówić wydania 
takiego rozporządzenia. Rozporządzenie o wprowadze-
niu stanu wojennego Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej przedstawia Sejmowi w  ciągu 48 godzin od jego 
podpisania. W tym rozporządzeniu określa się przyczy-
ny wprowadzenia oraz obszar, na którym wprowadza 
się stan wojenny, a  także rodzaje ograniczeń wolności 
i praw człowieka i obywatela (art. 3 u.s.w.). Prezydent RP 
w  zakresie wprowadzenia stanu wojennego współdzia-
ła z RM, która kieruje do niego wniosek uruchamiający 
właściwą procedurę.

Stan wojenny obowiązuje od dnia ogłoszenia rozporzą-
dzenia o jego wprowadzeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczy-

7 Art. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz 
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach 
jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301 ze zm.), dalej u.s.w.
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pospolitej Polskiej. W przypadku uchylenia tego rozpo-
rządzenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałę 
Sejmu w tej sprawie niezwłocznie ogłasza się w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o  wprowadzeniu 
stanu wojennego oraz inne akty prawne dotyczące tego 
stanu podaje się do publicznej wiadomości, w  drodze 
obwieszczenia właściwego wojewody, przez rozplaka-
towanie w  miejscach publicznych, a  także w  sposób 
zwyczajowo przyjęty na danym obszarze (art. 4 u.s.w.). 
Z jednej strony rozporządzenie ogłaszane jest w urzędo-
wym publikatorze z  drugiej jednak również podawane 
do publicznej wiadomości w inny sposób. Tego rodzaju 
tryb jest ustalony ze względu na konieczność dotarcia 
treści takiego rozporządzenia do jak największego grona 
odbiorców.

W  czasie stanu wojennego organy władzy publicznej 
działają w  dotychczasowych strukturach organizacyj-
nych państwa i  w  ramach przysługujących im kompe-
tencji, z  zastrzeżeniem przepisów ustawowych (art. 9 
u.s.w.). Konieczność zapewnienia normalnego funkcjo-
nowania państwa pozwala organom władzy publicznej 
na uruchomienie szczególnych środków, z zasady działa-
ją one w dotychczasowych strukturach organizacyjnych 
państwa i w ramach przysługujących im kompetencji8.

W  przypadku, gdy w  czasie stanu wojennego wystąpi 
konieczność obrony państwa, obroną tą kieruje Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej we współdziałaniu z Radą 
Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w czasie 
stanu wojennego w  szczególności: 1) postanawia, na 
wniosek Rady Ministrów, o  przejściu organów władzy 
publicznej na określone stanowiska kierowania; 2) po-
stanawia, na wniosek Rady Ministrów, o  stanach goto-
wości bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 3) 
określa, na wniosek Rady Ministrów, zadania Sił Zbroj-
nych w czasie stanu wojennego; 4) może mianować, na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów, Naczelnego Dowód-
cę Sił Zbrojnych; 5) zatwierdza, na wniosek Naczelnego 
Dowódcy Sił Zbrojnych, plany operacyjnego użycia Sił 
Zbrojnych; 6) uznaje, na wniosek Naczelnego Dowódcy 
Sił Zbrojnych, określone obszary Rzeczypospolitej Pol-
skiej za strefy bezpośrednich działań wojennych (art. 10 
u.s.w.). Prezydent RP nie jest upoważniony do meryto-
rycznej oceny wniosku, który do niego wpłynął9.

8 M. Karpiuk, Zadania i  kompetencje Ministra Obrony Narodowej 
w czasie stanów nadzwyczajnych – ujęcie normatywne, [w:] W. Kitler 
(red.), Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych 
w  systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym RP. Wybrane 
problemy, Warszawa 2013, s. 95.

9 M. Karpiuk, Kształtowanie się…, s. 201-202.

Rada Ministrów podczas stanu wojennego w  szczegól-
ności: 1) zarządza uruchomienie systemu kierowania 
obroną państwa; 2) zarządza przejście na wojenne za-
sady działania organów władzy publicznej; 3) określa, 
na wniosek Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, zasady 
działania organów władzy publicznej w  strefie bezpo-
średnich działań wojennych; 4) może zawiesić funkcjo-
nowanie organów władzy publicznej w strefie bezpośred-
nich działań wojennych; 5) może przekazać organom 
wojskowym określone kompetencje organów władzy 
publicznej w  strefie bezpośrednich działań wojennych. 
Jeżeli podczas stanu wojennego Rada Ministrów nie 
może zebrać się na posiedzenie, konstytucyjne kompe-
tencje Rady Ministrów wykonuje Prezes Rady Ministrów 
(art. 11 u.s.w.). Rada Ministrów jest ciałem kolegialnym, 
zatem może się zdarzyć tak, że nie będzie mogła skutecz-
nie działać, ze względu na brak odpowiedniej większo-
ści, niezbędnej do podejmowania rozstrzygnięć, a mamy 
do czynienia ze stanem szczególnego zagrożenia, zatem 
w takim przypadku konstytucyjne kompetencje RM wy-
konuje Prezes RM.

Minister Obrony Narodowej w czasie stanu wojennego 
m.in.: 1) dokonuje oceny zagrożeń wojennych i możli-
wości obronnych oraz formułuje i  przedstawia właści-
wym organom propozycje dotyczące obrony państwa; 
2) koordynuje realizację zadań organów administracji 
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego wynika-
jących z zadań dotyczących obrony państwa; 3) przed-
stawia właściwym organom potrzeby w zakresie świad-
czeń organów państwowych i  jednostek samorządu 
terytorialnego, przedsiębiorców i  innych jednostek or-
ganizacyjnych oraz osób fizycznych, na rzecz Sił Zbroj-
nych RP i  obrony państwa; 4) sprawuje ogólny nadzór 
nad realizacją zadań obronnych wykonywanych przez 
organy administracji rządowej i  jednostki samorządu 
terytorialnego; 5) organizuje mobilizacyjne rozwinięcie, 
uzupełnianie i wyposażanie Sił Zbrojnych RP; 6) współ-
działa z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 
w zakresie świadczeń organów państwowych i jednostek 
samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jed-
nostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, na rzecz 
Sił Zbrojnych RP i  obrony państwa; 7) koordynuje re-
alizację zadań, państwa – gospodarza, wynikających 
z  umów międzynarodowych (art. 12 u.s.w.). Minister 
Obrony Narodowej nie powinien posiadać kompetencji 
nadzorczych w  stosunku do samorządu terytorialnego, 
ponieważ Konstytucja RP nie zalicza go do organów 
nadzoru10.

10 M. Karpiuk, Zadania i kompetencje Ministra…, s. 96–97.
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W czasie stanu wojennego wojewoda kieruje realizacją 
zadań obronnych, jak również obroną cywilną na tere-
nie województwa. Wojewoda w czasie stanu wojennego 
w  szczególności; 1) ocenia zagrożenia; 2) wprowadza, 
w zakresie nienależącym do właściwości innych organów, 
ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela oraz 
łagodzi i uchyla te ograniczenia; 3) występuje z wnioska-
mi do właściwych organów o wprowadzenie ograniczeń 
wolności i praw człowieka i obywatela, jak również o ich 
złagodzenie lub uchylenie; 4) określa zadania wynikające 
z przepisów stanu wojennego; 5) koordynuje i kontroluje 
działalność organów władzy publicznej, przedsiębiorców 
oraz innych jednostek organizacyjnych działających na 
obszarze województwa; 6) może nakładać zadania i na-
kazywać jednostkom samorządu terytorialnego dokony-
wanie określonych wydatków, na zasadach określonych 
w  przepisach szczególnych. W  zakresie powyższych 
działań wojewodzie są podporządkowane wszystkie jed-
nostki organizacyjne administracji rządowej i samorzą-
dowej działające na obszarze województwa oraz inne siły 
i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do 
wykonywania zadań związanych z obroną państwa i wo-
jewództwa, a także związanych z obroną cywilną (art. 13 
u.s.w.)11. Nie jest to zamknięty katalog spraw, którymi 
zajmuje się wojewoda podczas stanu wojennego, a jedy-
nie katalog przykładowy12.

W przypadku, gdy organy gminy, powiatu lub samorzą-
du województwa nie wykazują dostatecznej skuteczności 
w wykonywaniu zadań publicznych lub w realizacji dzia-
łań wynikających z przepisów o wprowadzeniu stanu wo-
jennego, Prezes Rady Ministrów, na wniosek właściwego 
wojewody, może zawiesić te organy do czasu zniesienia 
stanu wojennego lub na czas określony i ustanowić w ich 
miejsce zarząd komisaryczny sprawowany przez komi-
sarza rządowego. Komisarz rządowy powoływany i od-
woływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 
wojewody. Z dniem powołania przejmuje on wykonywa-
nie zadań i kompetencji zawieszonych organów gminy, 
powiatu lub samorządu województwa. Stan zawieszenia 
organów gminy, powiatu lub samorządu województwa 
ustaje z upływem czasu określonego przez Prezesa Rady 
Ministrów oraz z mocy prawa z dniem zniesienia stanu 
wojennego (art. 14 u.s.w.). Ustawodawca w  tym przy-
padku wprowadza wątpliwe konstytucyjnie kryterium 
„dostatecznej skuteczności”, gdzie obowiązuje dla nad-
zoru kryterium legalności.
11 Patrz także M. Karpiuk, Status prawny terenowych organów 

administracji rządowej w  sferze bezpieczeństwa publicznego, [w:] 
M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Prawo bezpieczeństwa publicznego, 
Warszawa 2013, s. 86.

12 M. Karpiuk, Zadania i  kompetencje zespolonej administracji 
rządowej w  sferze bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej 
Polskiej. Aspekty materialne i formalne, Warszawa 2013, s. 170.

III. stan wyjątKowy

Według ustawodawcy, w sytuacji szczególnego zagroże-
nia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa 
obywateli lub porządku publicznego, w  tym spowodo-
wanego działaniami o charakterze terrorystycznym lub 
działaniami w  cyberprzestrzeni, które nie może być 
usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytu-
cyjnych, Rada Ministrów może podjąć uchwałę o skie-
rowaniu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wnio-
sku o wprowadzenie stanu wyjątkowego. W powyższym 
wniosku Rada Ministrów określa przyczyny wprowa-
dzenia i niezbędny czas trwania stanu wyjątkowego oraz 
obszar, na jakim stan wyjątkowy powinien być wprowa-
dzony, a także odpowiednie do stopnia i charakteru za-
grożenia rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka 
i obywatela13.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie rozpa-
truje wniosek RM w  sprawie wprowadzenia stanu wy-
jątkowego, a następnie wydaje rozporządzenie o wpro-
wadzeniu stanu wyjątkowego na czas oznaczony, nie 
dłuższy niż 90 dni, lub postanawia odmówić wydania 
takiego rozporządzenia. Rozporządzenie o  wprowa-
dzeniu stanu wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od jego 
podpisania. W  rozporządzeniu o  wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego określa się przyczyny wprowadzenia, czas 
trwania i obszar, na jakim wprowadza się stan wyjątko-
wy, oraz rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka 
i  obywatela (art. 3 u.st.w.). Rozporządzenie Prezyden-
ta RP o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, ze względu 
na jego charakter i stopień oddziaływania na normalne 
funkcjonowanie państwa podlega kontroli Sejmu.

Stan wyjątkowy obowiązuje od dnia ogłoszenia rozpo-
rządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Dzien-
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. W  przypadku 
uchylenia tego rozporządzenia przez Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej, uchwałę Sejmu w tej sprawie niezwłocznie 
ogłasza się w  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej o wprowadzeniu stanu wyjątkowego oraz inne akty 
prawne dotyczące tego stanu podaje się do publicznej 
wiadomości, w drodze obwieszczenia właściwego woje-
wody, przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, 
a  także w  sposób zwyczajowo przyjęty na danym ob-
szarze (art. 4 u.st.w.). Obok ogłoszenia rozporządzenia 
o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej podaje się je dodatkowo do 
publicznej wiadomości, w  drodze obwieszczenia wła-
13 Art. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. 

Nr 113, poz. 985 ze zm.), dalej jako u.st.w.
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ściwego wojewody, przez rozplakatowanie w miejscach 
publicznych, a  także w sposób zwyczajowo przyjęty na 
danym obszarze.

Jeżeli pomimo zbliżającego się upływu czasu, na jaki zo-
stał wprowadzony stan wyjątkowy, nie ustały przyczyny 
wprowadzenia tego stanu oraz nie zostało przywróco-
ne normalne funkcjonowanie państwa, Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej może, w  drodze rozporządzenia, 
przedłużyć czas trwania stanu wyjątkowego na okres nie 
dłuższy niż 60 dni. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
na wniosek Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
znosi stan wyjątkowy przed upływem czasu, na jaki 
został wprowadzony, jeżeli ustaną przyczyny wprowa-
dzenia tego stanu oraz zostanie przywrócone normalne 
funkcjonowanie państwa (art. 5 u.st.w.). Przedłużenie 
czasu trwania stanu wyjątkowego ma charakter termi-
nowy i nie może przekroczyć 60 dni.

Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa, 
bezpieczeństwo obywateli lub porządek publiczny, 
a w szczególności koordynację i kontrolę funkcjonowa-
nia administracji rządowej i  samorządowej wykonują: 
1) Prezes Rady Ministrów – w przypadku wprowadze-
nia stanu wyjątkowego na obszarze większym niż obszar 
jednego województwa; 2) właściwy wojewoda – w przy-
padku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze 
lub części obszaru jednego województwa (art. 9 u.st.w.). 
Działania przywracające konstytucyjny ustrój państwa 
będzie podejmował wojewoda, gdy stan wyjątkowy jest 
wprowadzony na obszarze województwa, w  przypadku 
obszaru przekraczającego województwo, organem wła-
ściwym będzie Prezes RM. Kryterium określające organ 
właściwy w  zakresie podejmowania działań przywra-
cających konstytucyjny ustrój państwa, będzie obszar, 
na którym wprowadzono stan wyjątkowy14. Samorząd 
terytorialny nie został przez ustawodawcę wyposażony 
w powyższe kompetencje.

Prezes Rady Ministrów jest zobowiązany do informo-
wania na bieżąco Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
o skutkach wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz o ro-
dzaju i rezultatach działań podejmowanych w celu przy-
wrócenia normalnego funkcjonowania państwa (art. 10 
u.st.w.). Ustawodawca nie przesądził w  jaki sposób ma 
się odbywać obieg informacji pomiędzy naczelnymi or-
ganami władzy wykonawczej, może to być zatem każda, 
prawnie dopuszczalna forma przekazywania informa-
cji15.

14 M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej…, s. 168.
15 M. Czuryk, Prezes Rady Ministrów jako organ bezpieczeństwa 

publicznego, [w:] M. Karpiuk, K. Walczuk (red.), Prawo…, s. 57.

W  przypadku, gdy użycie lub wykorzystanie środków 
przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty Po-
licji okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów 
tego użycia lub wykorzystania lub nie jest możliwe ze 
względu na okoliczności zdarzenia, pododdział zwarty 
Policji może użyć lub wykorzystać broń palną. Polecenie 
użycia lub wykorzystania broni palnej przez pododdział 
zwarty Policji wydaje komendant wojewódzki (Stołecz-
ny) Policji lub Komendant Główny Policji, a w przypad-
ku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebez-
pieczeństwem dla życia lub zdrowia funkcjonariusza 
wchodzącego w skład tego pododdziału lub innej osoby 
– dowódca pododdziału zwartego. Bezpośrednio przed 
wydaniem rozkazu użycia broni palnej przez pododdział 
zwarty Policji, dowódca: 1) wzywa do zachowania zgod-
nego z prawem, w szczególności do porzucenia broni lub 
niebezpiecznego przedmiotu lub do zaniechania stoso-
wania przemocy; 2) uprzedza o możliwości użycia bro-
ni palnej w  przypadku niepodporządkowania się temu 
wezwaniu; 3) wydaje rozkaz oddania strzału ostrzegaw-
czego lub salwy ostrzegawczej w bezpiecznym kierunku. 
O  każdym przypadku użycia lub wykorzystania broni 
palnej przez pododdział zwarty Policji, jego dowódca 
niezwłocznie powiadamia przełożonego, który wydał 
polecenie użycia broni palnej, lub osobę pełniącą służbę 
dyżurną (art. 10a u.st.w.). Procedura użycia lub wyko-
rzystania broni palnej przez pododdział zwarty Policji 
jest zhierarchizowana, nie mniej jednak w  przypadku 
gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpie-
czeństwem dla życia lub zdrowia określonej osoby po-
lecenie użycia lub wykorzystania broni palnej wydaje 
dowódca pododdziału zwartego.

W czasie stanu wyjątkowego Prezydent Rzeczypospoli-
tej Polskiej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może 
postanowić o  użyciu oddziałów i  pododdziałów Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia 
normalnego funkcjonowania państwa, o  ile dotychczas 
zastosowane siły i  środki zostały wyczerpane. Użycie 
oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospo-
litej Polskiej nie może zagrozić ich zdolności do reali-
zacji zadań wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej i  ratyfikowanych umów międzynarodowych. 
W  przypadku użycia oddziałów i  pododdziałów Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia 
normalnego funkcjonowania państwa, pozostają one 
pod dowództwem przełożonych służbowych i wykonu-
ją zadania wyznaczone przez Ministra Obrony Narodo-
wej w  uzgodnieniu z  ministrem właściwym do spraw 
wewnętrznych. Oddziały i  pododdziały Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej mogą użyć i  wykorzystać 
środki przymusu bezpośredniego, do użycia i  wyko-
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rzystania których uprawnieni są żołnierze Żandarmerii 
Wojskowej wchodzący w skład pododdziału zwartego16. 
Oddziały i  pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać. 
Zgody na użycie lub wykorzystanie broni palnej przez 
oddział lub pododdział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej udziela przełożony służbowy, a  w  przypadku 
gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpie-
czeństwem dla życia lub zdrowia żołnierza wchodzącego 
w skład tego oddziału lub pododdziału lub innej osoby 
– dowódca pododdziału zwartego. Bezpośrednio przed 
wydaniem rozkazu użycia broni palnej przez oddziały 
i  pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
ich dowódca: 1) wzywa do zachowania zgodnego z pra-
wem, w szczególności do porzucenia broni lub niebez-
piecznego przedmiotu lub do zaniechania stosowania 
przemocy; 2) uprzedza o możliwości użycia broni palnej 
w przypadku niepodporządkowania się temu wezwaniu; 
3) wydaje rozkaz oddania strzału ostrzegawczego lub 
salwy ostrzegawczej w  bezpiecznym kierunku. O  każ-
dym przypadku użycia broni palnej przez oddział i po-
doddział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jego 
dowódca niezwłocznie powiadamia przełożonego, który 
wydał polecenie użycia broni palnej, lub osobę pełniącą 
służbę dyżurną (art. 11 u.st.w.). Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej bez wniosku Prezesa Rady Ministrów, nie 
może postanowić o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do przywrócenia 
normalnego funkcjonowania państwa, jest to procedura 
dwuetapowa, gdzie w  pierwszym etapie kierowany jest 
stosowny wniosek do Prezydenta RP17.

Oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP użyte do wy-
konywania zadań w czasie stanu wyjątkowego pozostają 
w strukturze organizacyjnej i w systemie dowodzenia Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Działania oddzia-
łów i pododdziałów Sił Zbrojnych RP mogą być prowa-
dzone samodzielnie albo wspólnie z innymi formacjami 
uzbrojonymi lub służbami. Oddziały Sił Zbrojnych RP 
wykonują zadania stosownie do ich specjalistycznego 
przygotowania i  wyposażenia oraz możliwości wyko-
nawczych. Minister Obrony Narodowej kieruje oddziały 
Sił Zbrojnych RP, w celu wykonania postanowienia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do realizacji zadań 
w czasie stanu wyjątkowego. Minister Obrony Narodo-
wej, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw 

16 Jako pododdział zwarty ustawodawca rozumie zorganizowaną, 
jednolicie dowodzoną grupę funkcjonariuszy Policji, Straży 
Granicznej, Służby Więziennej lub żołnierzy Żandarmerii 
Wojskowej, wykonującą działania prewencyjne w razie zagrożenia 
lub zakłócenia bezpieczeństwa albo porządku publicznego, 
art. 4 pkt 5 Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 628 ze zm.).

17 M. Karpiuk, Kształtowanie się…, s. 179.

wewnętrznych, wyznacza, w drodze decyzji, zadania od-
działów Sił Zbrojnych RP i przekazuje je ich dowódcom 
według procedur obowiązujących w  Siłach Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. W powyższej decyzji Minister 
Obrony Narodowej określa: 1) jednostki wojskowe lub 
zgrupowania zadaniowe, które zostaną użyte, oraz ich li-
czebność; 2) zadania, jakie będą wykonywały powyższe 
jednostki lub zgrupowania; 3) obszar, na jakim oddziały 
Sił Zbrojnych RP będą wykonywały zadania, oraz czas 
ich wykonywania; 4) ograniczenia dotyczące użycia po-
siadanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego będącego na 
wyposażeniu oddziałów Sił Zbrojnych RP; 5) system do-
wodzenia oddziałami Sił Zbrojnych RP; 6) organy admi-
nistracji rządowej i samorządu terytorialnego, z którymi 
dowódcy oddziałów Sił Zbrojnych RP będą współdziała-
li w czasie wykonywania zadań18.

Jeżeli organy samorządu terytorialnego nie wykazują do-
statecznej skuteczności w wykonywaniu zadań publicz-
nych lub w realizacji działań wynikających z przepisów 
o wprowadzeniu stanu wyjątkowego, Prezes Rady Mini-
strów, na wniosek właściwego wojewody, może zawiesić 
te organy do czasu zniesienia stanu wyjątkowego lub na 
czas określony i ustanowić w ich miejsce zarząd komisa-
ryczny sprawowany przez komisarza rządowego. Komi-
sarza rządowego powołuje i odwołuje Prezes Rady Mini-
strów na wniosek wojewody. Komisarz rządowy z dniem 
powołania przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji 
zawieszonych organów gminy, powiatu lub samorządu 
województwa. Stan zawieszenia organów gminy, po-
wiatu lub samorządu województwa ustaje z  upływem 
czasu określonego przez Prezesa Rady Ministrów oraz 
z  mocy prawa z  dniem zniesienia stanu wyjątkowego 
(art. 12 u.st.w.). To Prezes RM w  ramach władczej in-
gerencji arbitralnie decyduje o tym, że organy samorzą-
du terytorialnego nie działają dostatecznie skutecznie19. 
Ustawodawca w przedmiocie realizowania kompetencji 
nadzorczych posługuje się nieostrym terminem odno-
szącym się do braku wykazywania „dostatecznej sku-
teczności”20.

18 § 2–3 Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 6 maja 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad użycia oddziałów i pododdziałów 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w  czasie stanu 
wyjątkowego (Dz.U. Nr 89, poz. 821).

19 M. Karpiuk, Zadania i kompetencje zespolonej…, s. 169.
20 M. Czuryk, Prezes…, s. 59.
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Zamach stanu jako forma kwestionowania 
legitymacji prawa / Coup d’etat as a form of 

challenging the legitimacy of the law

wprowadzenIe.

jak pisał w 1767 roku Jan Jakub Rousseau – symbol 
demokracji, podziału władz oraz idei suwerenno-
ści ludu – trzeba znaleźć formę rządu, która by sta-

wiała prawo ponad człowiekiem i jeśli taka forma da się 
znaleźć to należy jej szukać, natomiast jeżeli nie da się 
jej znaleźć, należy posunąć się do drugiej ostateczności 
i postawić zamachem człowieka ponad prawem1.

Kryzysy legitymizacji władzy występują zazwyczaj 
w okresie przechodzenia do nowej struktury społecznej, 
jeśli: 1) status głównych instytucji konserwatywnych jest 
zagrożony w okresie zmian strukturalnych; 2) wszystkie 
główne grupy społeczeństwa nie mają dostępu do syste-
1 A. Burda, Demokracja i praworządność, Wrocław 1965, s. 184.

mu politycznego w  okresie przejściowym, lub przynaj-
mniej dopóty, dopóki nie ustalają swych żądań politycz-
nych2. Natomiast już po ustanowieniu nowej struktury 
społecznej, jeśli nowy system nie potrafi sprostać oczeki-
waniom głównych grup przez okres wystarczająco dłu-
gi do zaistnienia legitymizacji na nowych podstawach, 
może dojść do nowego kryzysu3.

Zagadnienia przyjęte jako przedmiot poniższej anali-
zy, dotyczyć będę jednej z  wielu znanych nauce prawa 
form kwestionowania legitymacji prawa, a  mianowicie 
zamachowi stanu. Rozważania poniższe mają charakter 
porównawczy zaś samo pojęcie legitymacji prawa może 
2 T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 

2000, s. 120.
3 Ibidem, s. 120.

abstract
Issues regarding coup d’etat are of interest to many academic 
disciplines and are subject of studies in both political and le-
gal sciences (history of the law and state, constitutional law, 
criminal law and criminal proceedings). The following article 
focuses on the concept of coup d’etat as one form of questio-
ning the legitimacy of the law. The author considers the broad 
scope of coup d’etat, and includes its various forms such as 
the right to resistance, civil disobedience and revolution from 
the historical and normative perspectives. 

Key words: : challengIng the legItImacy of the law, unconstItutIo-
nal changes of government, coup d’etat

 

streszczenIe
Zagadnienia dotyczące zamachu stanu stanowią zaintereso-
wanie wielu nauk. Są one przedmiotem badań zarówno nauk 
o polityce jak i przede wszystkim nauk prawnych (historii pań-
stwa i prawa, prawa konstytucyjnego oraz prawa i postępo-
wania karnego). Niniejszy artykuł dotyczy pojęcia zamachu 
stanu jako jednej z  form kwestionowania legitymacji prawa, 
która obejmuje swoim zasięgiem takie jego formy jak mię-
dzy innymi: prawo do oporu, obywatelskie nieposłuszeństwo 
czy też rewolucję. Rozważania podjęte przez autora, których 
przedmiotem jest zjawisko zamachu stanu, odnoszą się za-
równo do jego aspektów historycznych jak i normatywnych.

słowa Kluczowe: KwestIonowanIe legItymacjI prawa, nIeKonsty-
tucyjne zmIany rządu, zamach stanu

Ilekroć jakaś forma rządu zaczyna gwałcić (…) zasady, naród ma prawo do jej zmiany lub znie-
sienia i do ustanowienia nowego rządu, opartego na takich podstawach i organizującego swe 

władze w takiej formie, jaka wydawać się będzie najbardziej właściwa dla zapewnienia bezpie-
czeństwa i szczęśliwości.

Deklaracja Niepodległości z dnia 4 lipca 1776 r.

str. 11-23
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być na potrzeby naszych rozważań stosowane zamiennie 
z pojęciem legitymizacji, która oznacza ustosunkowanie 
się wobec prawa wyznaczającego granicę i funkcjonowa-
nie władzy, czyli wiary legitymizacyjnej w zasadność re-
gulacji stanowionej. Niemniej jednak mimo zbieżności 
tych dwóch pojęć, pojęcia legitymacji będziemy używać 
w odniesieniu do prawa jako takiego, natomiast pojęcia 
legitymizacji w odniesieniu do władzy. W tym miejscu 
wobec tak postawionej na wstępie tezie badawczej za-
sadne wydaje się pytanie o podstawy legitymacji, o moc 
wiążącą prawa. Nie próbując odpowiedzieć na to pyta-
nie w sposób wyczerpujący ze względu na wąskie ramy 
publikacji, możemy przyjąć za Antonim Kościem, że 
o mocy wiążącej prawa decyduje etos prawny4. Jak pod-
kreśla Tadeusz Biernat „konfrontowanie działań z nor-
mami należącymi do innych subsystemów normatyw-
nych (politycznych, zwyczajowych, moralnych) stanowi 
sytuację uznania pewnych faktów z zakresu władzy, jako 
znajdujących uzasadnienie w bezpośrednim powiązaniu 
tego działania z  uznanymi wartościami”5. Wrócimy do 
tego wątku jeszcze pod koniec niniejszych rozważań.

Przechodząc z  kolei do przedmiotowej analizy będącej 
podstawą naszych rozważań, postarajmy odnieść się 
wpierw do innego pojęcia określanego częstokroć błęd-
nie jako pojęcie pokrewne pojęciu zamachu stanu, czyli 
rewolucji. 

Robert von Mohl, twórca nowożytnej koncepcji pań-
stwa prawnego, twierdził, iż rewolucja może być dozwo-
lona w przypadku, „gdy już po wyczerpaniu wszelkich 
organizacją wskazanych środków (…) po bezprawnym 
odebraniu tychże gwałtem nie zostaje dopuszczone za-
prowadzenie jakiegoś urządzenia uważanego przez ogół 
narodu za nieodzowne do zadowolenia nowego w życiu 
jego kierunku. Wyraźnie bowiem tutaj przysługuje na-
rodowi prawo ostateczności, to zaś tym nie wątpliwsze, 
im o wyższe cele życia ludzkiego chodzi”6. Oznacza to, 
że państwo, które w  swoich działaniach nie realizuje 
misji powierzonej przez naród, a  polegającej na urze-
czywistnianiu celów jego życia, nie ma prawa bytu. Za 
niemoralne i  nielegalne mogą być tylko uznane takie 
gwałtowne wywroty, które w ocenie Roberta von Mohla 
rozpoczęte były bez dostatecznego usprawiedliwienia 
(z  powodu „mało” ważnych w  ogólnym odczuciu spo-
łecznym „zażaleń” w stosunku do rządu)7. Jak zauważa 
Marek Bankowicz podstawowym warunkiem rewolucji 
jest niezdolność istniejących struktur i  instytucji poli-

4 A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 1998, s. 240.
5 T. Biernat, op. cit., s. 170.
6 R. v. Mohl, Encyklopedia umiejętności politycznych, Warszawa 2003, 

s. 151.
7 Ibidem, s. 153.

tycznych do sprostania nowym potrzebom społecznym, 
które uznają liczni członkowie społeczeństwa, gotowi 
wiele poświęcić dla ich zaspokojenia, gdyż uważają, że 
adekwatne są tylko natychmiastowe i radykalne rozwią-
zania8.

Spróbujmy przyjrzeć się bardziej szczegółowo pojęciu 
rewolucji. Otóż możemy stwierdzić, że zachowania re-
wolucyjne jako formy kwestionowania legitymacji prawa 
mają zdecydowanie inny wymiar niż na przykład prze-
wrót, rebelia9, guerrilla10, wojna domowa11 czy chociażby 
zjawisko obywatelskiego nieposłuszeństwa (civil disobe-
dience)12, bowiem kwestionują one cały funkcjonujący 
system polityczny zmierzając w  ostatecznym efekcie 
do zawładnięcia ośrodkiem decyzji politycznej w  pań-
stwie13. 

Pojęcie rewolucji pochodzące od łacińskiego terminu 
„revolutio” oznacza „obrót” lub „przewrót” i  było ono 
używane pierwotnie w  naukach przyrodniczych. Na 

8 M. Bankowicz, Zamach stanu: studium teoretyczne, Kraków 2009, s. 
62.

9 Rebelia jest często określana mianem rewolty lub powstania 
i oznacza gwałtowny bunt społeczny przeciwko istniejącej władzy 
politycznej, któremu towarzyszy użycie środków przemocy. Jak 
pisze M. Bankowicz, rebelia różni się od rewolucji tym, że ogranicza 
się do pewnego obszaru i nie obejmuje swym zasięgiem całości 
kraju, a także tym, iż aktywną rolę odgrywa w niej określona grupa 
społeczna, podczas gdy inne warstwy pozostają raczej bierne, 
tenże, op. cit., s. 69.

10 Guerrilla stanowi rodzaj walki partyzanckiej a jej zwycięstwo daje 
rezultat zbliżony do skutecznego przewrotu bowiem następuje 
zmiana elity politycznej i  systemu rządzenia, lecz nie dochodzi 
do całkowitej zmiany społecznej i  ekonomicznej. Guerrilla poza 
tym zakłada rozłożoną w  czasie walkę zbrojną, zaś bojownicy 
dążą do jej nagłośnienia, żywiąc nadzieję, iż ich działania zyskają 
naśladowców, którzy wzniecą następne bunty, M. Bankowicz, op. 
cit., s. 70.

11 Marek Bankowicz definiuje wojnę domową jako konflikt zbrojny 
rozgrywający się w  ramach jednego państwa bądź narodu, 
którego treścią jest walka o władzę, przy czym autor ten podkreśla, 
że w każdą rewolucję jest wpisana jakaś forma wojny domowej, 
bowiem następuje często podział narodu czy społeczeństwa na 
dwie silnie skonfliktowane części, które ze sobą walczą – jedna 
z  nich dąży do zdobycia władzy oraz dokonania transformacji 
politycznej i  społecznej, druga z  kolei – do zachowania 
istniejącego porządku, tenże, op. cit., s. 72. Znakomity przykład 
wojny domowej stanowią wydarzenia jakie miały miejsce we 
Francji w  1793 roku, gdzie doszło do masowych ludowych 
powstań przeciwko rewolucji. Żywo opisuje te wydarzenia Paweł 
Jasienica zob. tenże, Rozważania o  wojnie domowej, Warszawa 
1985, s. 5 i n.

12 Szeroko na temat obywatelskiego nieposłuszeństwa w kontekście 
pojęcia prawa pisze R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 
1998, s. 370 – 399. Stanisław Ehrlich określa obywatelskie 
nieposłuszeństwo jako publiczny, pozbawiony przymusu, 
świadomy i  polityczny akt godzący w  prawo, podjęty zazwyczaj 
w  celu wywołania zmiany prawa lub zmiany polityki rządu, 
przy czym głównymi cechami tego zjawiska jest to, iż nie jest 
to protest, ani rewolucja, natomiast obywatel odmawiający 
posłuszeństwa nie powinien być traktowany jako przestępca, 
ponieważ motywem jego zachowania nie jest osobista korzyść, 
tenże, Norma, grupa, organizacja, Warszawa 1998, s. 180.

13 S. Ehrlich, Wiążące wzory zachowania. Rzecz o  wielości systemów 
norm, Warszawa 1995, s. 203.
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gruncie nauk społecznych pojęcie to jest rozumiane 
wieloznacznie przez co na potrzeby naszych dociekań 
przyjmijmy, iż oznacza ono szybkie i  zbrojne zawład-
nięcie, przy szerokim poparciu mas materialnie upośle-
dzonych, ośrodka decyzji politycznej w państwie przez 
zorganizowane grupy czy polityczne partie, które ten 
ośrodek poprzednio jawnie lub konspiracyjnie zwal-
czały14. W  przeciwieństwie do rewolucji takie sytuacje 
społeczno-polityczne jak pucz, zamach stanu, przewrót, 
rewolta itp., nie dają początku nowemu ustrojowi spo-
łeczno-politycznemu, a prowadzą jedynie do zmian per-
sonalnych w ośrodku decyzji politycznej, ewentualnie do 
ograniczonych reform w ramach istniejącego systemu15.

Przed laty Harold J. Berman pisał, że każda rewolucja 
jest świadectwem upadku starego systemu prawnego, co 
więcej, „w  każdej z  wielkich rewolucji dostrzec można 
okres przejściowy, w którym jedne prawa szybko zastę-
powano nowymi, a  te nowe równie szybko odwoływa-
no, znoszono lub zastępowano kolejnymi. Ostatecznie 
jednak każda z  nich w  swym toku przywracała prawa 
przedrewolucyjne, reaktywowała wiele z ich elementów, 
włączając je w nowy system odzwierciedlający cele, war-
tości i przekonania, w imię których przeprowadzano re-
wolucję”16. 

Zakwestionowanie legitymacji politycznego ośrodka de-
cyzji, przy jednoczesnym zakwestionowaniu legitymacji 
decyzji normatywnych ustanowionych przez niego, za-
wsze od wieków szła w parze z przedstawieniem przez 
rewolucjonistów własnego systemu wartości i opartego 
na nim systemu prawa pozytywnego17.

Jak przyjmuje się w literaturze przedmiotu okresy gwał-
townych przewrotów czyli rewolucji mimo że częstokroć 
odmienne w swoim charakterze odznaczają się pewnymi 
prawidłowościami, przy czym znaczenie owej „gwał-
towności” nie oznacza siły przymusu prawnego stoso-
wanego przez rządy za pośrednictwem policji czy armii, 
lecz oznacza siłę pozaprawną używaną przez jednostki 
czy grupy przeciwko istniejącej władzy18. Ci, którzy do-

14 Ibidem, s. 204.
15 Ibidem, s. 205. Bertrand de Jouvenel pisał, że „prawdziwą 

historyczną funkcją rewolucji jest odnowienie i  umocnienie 
władzy”, B. de Jouvenel, Traktat o władzy, Warszawa 2013, s. 246.

16 H.J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji 
prawnej, Warszawa 1995, s. 43.

17 Robespierre w  przeddzień zakończenia prac Konstytuanty 
powiedział, że „rewolucja nie jest niczym innym, jak sumą wysiłków 
Narodu, zmierzających do zachowania lub do zdobycia Wolności”, 
J. Baszkiewicz, Francuzi 1789 – 1794. Studium świadomości 
rewolucyjnej, Warszawa 1989, s. 280.

18 H.J. Berman, op. cit., s. 34.

chodzili ostatecznie w wyniku takich działań do władzy, 
tworzyli nowy system prawny19.

Wspominane prawidłowości dotyczące rewolucji ozna-
czają, że każda z nich była zasadniczą, szybką, gwałtow-
ną i  trwałą zmianą systemu społecznego jako całości. 
Poza tym każda z  nich szukała legitymizacji w  prawie 
fundamentalnym, w odległej przeszłości oraz w apoka-
liptycznej wizji przyszłości. Co więcej, wynikiem każdej 
rewolucji był nowy system prawny ucieleśniający główne 
cele rewolucji i modyfikujący zachodnią tradycję praw-
ną, jednakże żaden ostatecznie jednak nie wykraczał 
poza tę tradycję20.

Pamiętać należy, że typologia rewolucji może określać 
je za pomocą różnych kryteriów takich jak: znaczenie 
historyczne (husycka, purytańska, niepodległościowa, 
narodowa, komunistyczna), cel (rewolucje personalne, 
konstytucyjne, socjalne, religijne, gospodarcze), cha-
rakter sił dokonujących rewolucji (rewolucje wojskowe, 
parlamentarne, masowe), paradygmatu charakteryzują-
cego dany typ rewolucji (żakierie, rebelie, zbrojne insu-
rekcje - powstania), czy wreszcie kryterium klasowego 
(rewolucje niewolników, antyfeudalne, proletariackie)21. 
Ostatecznie jednak, bez względu na przyjęty typ klasyfi-
kacji, rewolucja wiąże się bezwzględnie ze zmianą ustro-
ju państwa niosącym za sobą szereg modyfikacji o cha-
rakterze prawno-instytucjonalnym, które podważają 
zastany porządek prawny i  legitymację norm zachowa-
nia o  cechach powszechnie obowiązujących na terenie 
danej społeczności państwowej. Każda rewolucja, jak 
pisał Jan Baszkiewicz, jest procesem burzenia i adapto-
wania, każda coś przeobraża i coś kontynuuje z materii 
społecznej zastanej22.

zamach stanu.
Generalnie rzecz ujmując zamach stanu to zmiana wła-
dzy wywołana przez część wcześniejszej elity politycz-
nej, zazwyczaj w sojuszu z siłami zbrojnymi. W przeci-
wieństwie do rewolucji, zamach stanu nie jest wywołany 
przez gwałtowne przemiany niejako oddolnie w wyniku, 
których następuje zmiana władzy i  elit politycznych. 

19 Jak stwierdza H.J. Berman „system rządzenia i  prawo każdego 
kraju zachodniego wywodzi się z takiej rewolucji”, H.J. Berman, op. 
cit., s. 34. Krytyczną prezentację systemów władzy, które zostały 
zbudowane na sprzeciwie wobec wolności i  zanegowały ją jako 
czynnik niosący destrukcję dla jednostki ludzkiej przeprowadza 
M. Bankowicz, W. Kozub-Ciembroniewicz, Dyktatury i  tyranie. 
Szkice o niedemokratycznej władzy, Kraków 2007, s. 13 i n.

20 H.J. Berman, op. cit., s. 33.
21 M. Chmaj, M. Żmigrodzki, Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 

1996, s. 213 – 215.
22 J. Baszkiewicz, Ciągłość i  zmiana w  kulturze politycznej okresu 

rewolucji: przykład rewolucji francuskiej [w:] J. Baszkiewicz, 
Państwo. Rewolucja. Kultura polityczna, Poznań 2009, s. 683.
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Zamach stanu można by scharakteryzować jako proces 
odgórny, dokonywany przez pojedyncze osoby lub gru-
py należące w jakimś stopniu do elit władzy, zazwyczaj 
– jak wskazano wyżej – w  sojuszu z  siłami zbrojnymi, 
z  których niejednokrotnie pochodzą przywódcy stają-
cy na czele zamachu stanu. Zanim przejdziemy jednak 
do szczegółowej analizy zjawiska zamachu stanu należy 
dodać, że polskie prawo karne – o  czym będzie mowa 
poniżej – uznaje za zamach stanu takie czyny, które mają 
za cel pozbawienie niepodległości, oderwanie części 
obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju 
Rzeczypospolitej Polskiej, a  także usunięcie przemocą 
konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej. 

W historii świata niejednokrotnie dochodziło do zama-
chów stanu, które mylnie są wciąż kojarzone z rewolucją. 
Ani rewolucja angielska XVII wieku, ani późniejsza re-
wolucja francuska 1789 roku nie miała z pewnością cha-
rakteru zamachu stanu bowiem nie były one kreowane 
przez elity rządzące lecz zazwyczaj przez poszczególne 
warstwy społeczne, których dysproporcje w  jakości ży-
cia o  charakterze materialnym i  prawnym zmusiły do 
budowania rewolucyjnych barykad. Do zamachu stanu 
dochodzi natomiast z  pewnością 27 lipca 1794 r. zwa-
nego 9 thermidorem23, dokonanego przez środowisko 
wrogie sprawującym ówcześnie władzę jakobinom. Kil-
ka lat później zbliżające się widmo upadku osiągnięć 
roku 1789 doprowadza młodego generała powołanego 
na to stanowisko w czasach rządów jakobinów – Napo-
leona Bonaparte do zdobycia władzy właśnie w drodze 
zbrojnego zamachu stanu, który miał miejsce 9 listopada 
1799 roku24. Nie opuszczając Francji kolejnym przykła-
dem zamachu stanu jaki można przywołać był ten doko-
nany przez ówczesnego prezydenta II Republiki, księcia 
Ludwika Napoleona Bonaparte – bratanka Napoleona 
I. W  dniu 2 grudnia 1852 roku dokonuje on zamachu 
stanu, po czym organizuje plebiscyt, w którym ludność 
Francji powierza mu prawo opracowania nowej konsty-
tucji25.

Przechodząc z  kolei na grunt Polski, znany jest przy-
kład zamachu stanu dokonany przez Józefa Piłsudskiego 
w maju 1926 roku, który z pewnością posiadał wszyst-
kie cechy interesującej nas problematyki. Zamach stanu 
wymierzony był w  Prezydenta RP i  rząd. Właśnie siły 
zwolenników byłego Naczelnika Państwa i  te lojalne 
23 21 września 1792 roku Francja proklamuje republikę i  uchwala 

nowy kalendarz rewolucyjny, którego konsekwencją było 
nowe liczenie lat (rok zaczynał się w  jesieni) i nowe liczenie dni. 
Nowy kalendarz, po akceptacji Konwencji, zostaje jednakże 
wprowadzony dopiero 6 października 1793 roku. Kalendarz ten 
dotrwał do czasów napoleońskich, do roku 1806.

24 M. Sczaniecki, Powszechna historia państwa i  prawa, Warszawa 
1994, s. 351.

25 Ibidem, s. 382.

prezydentowi i rządowi stanęły naprzeciwko siebie pod-
czas tych majowych dni. W wyniku zamachu, w sierp-
niu 1926 roku dokonano zmiany Konstytucji marcowej 
– nowela sierpniowa. Wzmocniła ona pozycje rządu 
względem parlamentu, a także poszerzyła zakres władzy 
prezydenta – możliwość wydawania dekretów z  mocą 
ustaw. Zamach stanu zapoczątkował rządy tzw. sanacji 
(sanacja – odnowienie państwa, które było jednym z ha-
seł zamachu), które trwały do 1939. Zamach stanu nie 
spełnił do końca pokładanych w nim nadziei a stało się 
tak ze względu na brak znaczącego podwyższenia stopy 
życiowej społeczeństwa. 

Nie wdając się w oceny historyczne przyczyn i skutków 
tego jedynego, jak się wydaje w nowożytnej historii Pol-
ski udanego zamachu stanu26, przytoczmy jeszcze kilka 
przykładów tego typu form kwestionowania legitymacji 
prawa, które miały miejsce na świecie, tym razem z cza-
sów najnowszych. W roku 1973 w Chile zamachu stanu 
dokonuje generał Augusto Pinochet, zaś trzy lata wcze-
śniej, w roku 1970 dochodzi do zamachu stanu w Oma-
nie. W roku 1979 do zamachu stanu dochodzi w Gwinei 
Równikowej, a siedem lat później, w roku 1986 zamachu 
stanu dokonuje w Ugandzie ówczesny prezydent Yowe-
ri Museveni. Urzędujący prezydent był również sprawcą 
zamachu stanu w Sudanie w 1989 roku, Czadzie w 1990 
roku, Gambii w 1994 roku i Kongo w 1997 roku. Oso-

26 Pamiętać jednakże należy, że przyjęcie Konstytucji 3 Maja, 
jak i  obrady sejmowe poprzedzające jej przyjęcie odbyły się 
w  warunkach zamachu stanu. Dla przykładu, Marian Kallas 
pisze o „swoistym zamachu stanu”, tenże, Historia ustroju Polski 
X-XX w., Warszawa 2003, s. 146. Z  kolei Andrzej Ajnenkiel pisze 
o  uchwaleniu Konstytucji 3 Maja „w  drodze sui generis zamachu 
stanu” i przytacza słowa Hugo Kołłątaja, który użył zwrotu „łagodna 
rewolucja”, A. Ajnenkiel, Polskie konstytucje, Warszawa 1982, s. 62. 
Na wątek zamachu stanu zwraca uwagę także Paweł Jasienica, 
Polska anarchia, Kraków 1988, s. 52. Należy poza tym podkreślić, 
że również ocena stanu wojennego wprowadzonego w  Polsce 
Rzeczypospolitej Ludowej 13 grudnia 1981 roku na podstawie 
uchwały Rady Państwa z  dnia poprzedniego wskazuje na cechy 
typowe dla zamachu stanu. W  ocenie Andrzeja Ajnenkiela stan 
wojenny był, podobnie jak w przypadku okoliczności uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, sui generis wojskowym zamachem stanu, 
tenże, Konstytucje Polski w  rozwoju dziejowym 1791 – 1997, 
Warszawa 2001, s. 335. Z kolei w opinii Wojciecha Roszkowskiego 
„pod względem prawnym stan wojenny był zamachem stanu”, 
tenże, Najnowsza historia Polski 1914 – 1993, tom 2, Warszawa 
1995, s. 826. Natomiast Andrzej Friszke stwierdza, iż fakt wydania 
decyzji o  wprowadzeniu stanu wojennego przez Radę Państwa, 
w  trakcie trwającej sesji Sejmu było „złamaniem prawa”, oraz że 
w istocie „chodziło o faktyczny zamach stanu”, tenże, Losy państwa 
i narodu 1939 – 1989, Warszawa 2003, s. 404. W ocenie brytyjskiego 
historyka Normana Davisa wprowadzenie stanu wojennego było 
„najdoskonalszym zamachem wojskowym w historii nowożytnej 
Europy”, tenże, Europa. Rozprawa historyka z historią, Kraków 1999, 
s. 1181. Szerzej w kwestii oceny legalności stanu wojennego, zob. 
P. Bała, Stan wojenny 13 grudnia 1981 r. jako zagadnienie prawa 
ustrojowego. Interpretacja decyzjonistyczna, „Przegląd Sejmowy” 
2013, nr 4, s. 95-101; L. Mażewski, O prawniczej interpretacji stanu 
wojennego z  13 grudnia 1989 r. i  jego następstw. Nie Carl Shmitt 
a Jerzy Stembrowicz, „Przegląd Sejmowy” 2013, nr 4, s. 103–109.
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by pełniące obowiązki prezydenta, premiera lub lidera 
frakcji parlamentarnej stały za zamachami stanu na Fi-
dżi w 2006 roku, w Mauretanii w 2008 roku, w Tajlan-
dii w 2004 roku oraz 2014 roku i Jemenie 6 lutego 2015 
roku. Hugo Chavez, prezydent Wenezueli, dwukrotnie 
dokonał zamachu stanu w  1992 i  2002 roku27, lecz nie 
jest to odosobniony przypadek państwa, w  którym za-
mach stanu nie był zjawiskiem jednorazowym28. Nie 
sposób wymienić wszystkich zamachów stanu, które 
miały miejsce na świecie po II wojnie światowej29. Nie 
jest też to celem niniejszej analizy. Przywołanie tak licz-
nych wydarzeń o  cechach zamachu stanu ma jedynie 
uświadomić Czytelnika, że zagadnienia te wciąż są żywe 
i nie mają jedynie charakteru teoretycznego30.

Przejdźmy w  tym miejscu do analizy obowiązujących 
obecnie na gruncie prawa polskiego przepisów w zakre-
sie karnoprawnej regulacji zachowań noszących znamio-
na zamachu stanu.

Z  punktu widzenia prawa karnego, przestępstwa prze-
ciwko państwu, do których zalicza się współcześnie 
zbrodnię zamachu stanu, od wieków stanowiły obszar 
karzącej działalności państwa. Przestępstwa te swój ro-
dowód czerpią ze zbrodni obrazy majestatu władcy (cri-
men laesae maiestatis), której pojęcie wykształciło się 
w okresie cesarstwa rzymskiego31.

27 Szerzej na temat tych zamachów stanu, zob. Understanding The 
Venezuelan Revolution. Hugo Chavez Talks to Marta Harnecker, New 
York 2005, s. 23 i nn.

28 Marek Bankowicz podaje przykład Boliwii, która w  ciągu 183 lat 
niepodległości doświadczyła 187 zamachów stanu, tenże, op. cit., 
s. 36 – 37.

29 Zamach stanu w  Turcji w  roku 1960, w  Portugalii w  1974 roku, 
w Egipcie w 2011 roku szczegółowo zostały poddane analizie przez 
Ozana O. Varol’a, zob. tenże, The Democratic Coup d’Etat, „Harvard 
International Law Journal”, vol. 53, 2012, s. 292 i nn. M. Bankowicz 
wymienia 230 zamachów stanu, które miały miejsce na świecie 
w latach 1900 – 2008, tenże, op. cit., s. 109 – 120. Szerzej na temat 
zamachów stanu na obszarze Ameryki Łacińskiej pisze Maxwell A. 
Cameron, Presidential Coups d’etat and Regime in Latin American 
and Soviet Successor States: Lessons for Democratic Theory, Working 
Paper vol. 249, The Helen Kellog Institute for International Studies, 
1998. Na temat zamachów stanu w  Afryce zob. P. Collier, A. 
Hoeffler, Coup Traps: Why does Africa have so many Coups d’Etat?, 
Preliminary Draft, Ofxord 2005; por. P. Collier, A. Hoeffler, Military 
Spending and the Risks of Coups d’etats, Oxford 2007. Pełna lista 
zamachów stanu, wraz z  informacją o  ich skutkach, liderach 
i  ofiarach śmiertelnych, jakie miały miejsce w  Afryce w  latach 
1946–2004 została opublikowana na stronie internetowej http://
www.systemicpeace.org/africa/ACPPAnnex2b.pdf

30 Do zamachów stanu, które zostały przeprowadzone w  ostatnim 
czasie należy zaliczyć zamach stanu dokonany w Tajlandii 22 maja 
2014 r. przez wojsko na czele którego stał gen. Prayuth Chan-ocha 
oraz zamach stanu w Jemenie 22 stycznia 2015 r., na którego czele 
stanął jemeński wojskowy i  polityk a  zarazem Przewodniczący 
Rady Rewolucyjnej Muhammad Ali al-Husi.

31 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2006, s. 402. Pojęcie przestępstwa 
wymierzonego przeciwko panującemu, zwanego zbrodnią 
obrazy majestatu, wywodzi się z prawa republikańskiego Rzymu, 
gdzie oznaczało czyn skierowany przeciw władztwu narodu 
rzymskiego. W  okresie później republiki przestępstwa zwane 

Cechą szczególną tych przestępstw jest ich związek z po-
lityką i walką polityczną, częstokroć prowadzoną meto-
dami walki zbrojnej i przemocy. Jak pisze Lech Gardocki 
„w  XIX w., wytworzyła się w  związku z  tym doktryna 
o  przestępstwie politycznym i  przestępcy politycznym. 
Miało to związek ze znanymi historycznie faktami po-
legającymi na tym, że w wielu przypadkach osoby uwa-
żane w przeszłości lub przez władze innego państwa za 
przestępców traktowane były w swoim własnym społe-
czeństwie jako bohaterowie narodowi, zostawały przy-
wódcami państw itd. Prowadziło to naturalną koleją 
rzeczy do przekonania o szczególnym charakterze prze-
stępców politycznych, zwłaszcza zaś o  braku elementu 
naganności moralnej w  ich czynach, o  potrzebie inne-
go ich traktowania w zakresie ekstradycji i odmiennego 
traktowania więźniów politycznych jako osób, które nie 
tracą statusu ludzi honoru. Uważano bowiem, że chodzi 
o osoby łamiące prawo ze szlachetnych pobudek”32. 

Koncepcja wroga ideowego, więcej – przestępcy ideowe-
go – znalazła swoje miejsce w polskim kodeksie karnym 
wykonawczym z 1997 roku33, gdzie w art. 107 mowa jest, 
że skazani za przestępstwo popełnione z motywacji po-
litycznej, religijnej lub przekonań ideowych odbywają 
karę w  oddzieleniu od skazanych za inne przestępstwa 
i mają prawo do korzystania z własnej odzieży, bielizny 
i  obuwia oraz nie podlegają obowiązkowi pracy34. Jed-
nakże z uprawnień tych nie korzystają ci z nich, którzy 
zostali skazani za przestępstwa popełnione z  użyciem 
przemocy. Należy jednakże podkreślić, że nie uznaje 
się za przestępstwa polityczne, choćby motywowanych 
politycznie, zbrodni wojennych, ludobójstwa i  innych 
zbrodni przeciwko grupom ludności, jak również za-
machów terrorystycznych pociągających za sobą ofiary 
w ludziach lub stwarzających takie zagrożenie35.

Polskie ustawodawstwo karne od wielu lat zawiera regu-
lacje karnomaterialne w zakresie przestępstwa zamachu 
stanu. Jeszcze w  okresie przedwojennym pod rządami 

crimen maiestatis, jak w  szczególności: zdrada kraju, zmowa 
z  nieprzyjacielem, bunt, zniewaga magistratury itp., ścigano 
na podstawie ustaw. Szczególnego znaczenia przestępstwo to 
nabrało w  okresie pryncypatu, kiedy jako przedmiot ochrony 
przed zamachami wysunięto osobę panującego. W  okresie 
dominatu represje stosowano nie tylko wobec samych sprawców, 
ale również wobec osób zaangażowanych w  jakikolwiek sposób 
w  popełnienie zbrodni, a  nawet wobec członków ich rodzin, M. 
Dyjakowska, Subsydiarne stosowanie prawa rzymskiego w  Polsce 
przedrozbiorowej na przykładzie zbrodni obrazy majestatu, „Teka 
Komisji Prawniczej”, Polska Akademia Nauk, Oddział w  Lublinie, 
Lublin 2012, s. 61.

32 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2009, s. 220.
33 Dz. U. Nr 90, poz. 557.
34 Szerzej na temat praw i obowiązków skazanego, zob. J. Hołda, Z. 

Hołda, Prawo karne wykonawcze, Kraków 2004, s. 169 – 174.
35 A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom I, 

Warszawa 2004, s. 57.
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rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 11 
lipca 1932 r. - Kodeks karny36 istniały regulacje odnoszące 
się to tego rodzaju czynów. Część szczególna ówczesnego 
kodeksu karnego rozpoczynała się właśnie od określenia 
w rozdziale XVII przestępstwa zamachu stanu, nazywa-
nego w tamtym czasie zbrodnią stanu37. Zgodnie z art. 93 
§ 2 kodeksu karnego z 1932 r. karze więzienia na czas nie 
krótszy od lat 10 lub dożywotnio podlegał ten, kto usiło-
wał zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego. Takiej 
samej karze podlegał ten, kto zgodnie z art. 94 § 1 targnął 
się na życie lub zdrowie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, jak również ten kto usiłował usunąć Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej lub zagarnąć jego władzę, albo 
wywrzeć wpływ na jego czynności przemocą lub groźbą 
bezprawną. Natomiast w myśl art. 95 kto usiłował prze-
mocą usunąć Sejm, Senat, Zgromadzenie Narodowe, 
rząd, ministra lub sądy podlegał jedynie karze więzienia 
na czas nie krótszy od 10 lat. Niegdysiejszy ustawodawca 
jak widać zrezygnował w tym przepisie z orzekania do-
żywotniej kary więzienia. Przygotowanie do popełnienia 
przestępstwa określonego w art. 93, 94 lub 95 podlega-
ło karze więzienia do lat 10. Działanie w  porozumie-
niu w celu popełnienia przestępstwa z art. 93, 94 lub 95 
podlegało zaś karze więzienia, przy czym sankcja ta nie 
mogła być zastosowana do osoby, która wziąwszy udział 
w porozumieniu, doniosła o nim władzy powołanej do 
ścigania przestępstw, zanim władza dowiedziała się o po-
rozumieniu i zanim wynikły jakiekolwiek ujemne skutki 
dla Państwa. Z bezkarności nie korzystał natomiast ten, 
kto doprowadził do powstania porozumienia. Ostatnim 
przepisem, który dotyczył przestępstwa zamachu stanu 
(zbrodni stanu) był art. 98, który stanowił, iż kto w celu 
popełnienia zbrodni, określonej w art. 93, 94 lub 95 po-
rozumiewa się z osobą działającą w interesie obcego pań-
stwa lub organizacji międzynarodowej, albo gromadzi 
środki walki orężnej, podlega karze więzienia na czas nie 
krótszy od lat 5. Tyle przedwojenne polskie ustawodaw-
stwo karne, przy czym należy dodać, że rozdział XVII 
kodeksu karnego został uchylony po II wojnie światowej 
przez art. 8 ustawy z dnia 5 kwietnia 1955 r. o przeka-
zaniu sądom powszechnym dotychczasowej właściwości 
sądów wojskowych w sprawach karnych osób cywilnych, 
funkcjonariuszów organów bezpieczeństwa publiczne-
go, Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej z dniem 1 
maja 1955 r.38

36 Dz. U. Nr 60, poz. 571.
37 Obecnie obowiązujący kodeks karny przyjmuje inną 

charakterystykę podziału przestępstw. Część szczególna 
rozpoczyna się od określenia w  rozdziale XVI przestępstw 
przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych, 
a  dopiero następnie w  rozdziale XVII usytuowano określenie 
przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, do których 
należy również przestępstwo zamachu stanu.

38 Dz. U. 1955 Nr 15, poz. 83.

Pod koniec II wojny światowej Polski Komitet Wyzwo-
lenia Narodowego39 uchwalił w  dniu 23 września 1944 
roku dekret – Kodeks karny Wojska Polskiego40, który 
zawierał w  rozdziale XVII regulacje dotyczącą zbrodni 
stanu. W art. 86 § 1 tego dekretu określono, że kto usiłuje 
przemocą usunąć ustanowione organa władzy zwierzch-
niej Narodu albo zagarnąć ich władzę, podlega karze 
więzienia na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmier-
ci, zaś w § 2 określono, że kto usiłuje przemocą zmienić 
ustrój Państwa Polskiego, podlega karze więzienia na 
czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci. Art. 87 tego 
dekretu stanowił odnosił się do przygotowania popełnie-
nia przestępstwa określonego w  art. 86. Sankcja karna 
obejmowała w  tym przypadku karę więzienia. Z  kolei, 
w  myśl art. 88 §1 kto w  celu popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 86 dekretu, wchodzi w porozumienie 
z innymi osobami, podlega karze więzienia. Nie podlegał 
karze, zgodnie z § 2 art. 88, kto wziąwszy udział w po-
rozumieniu, doniesie o  nim władzy, powołanej do ści-
gania przestępstw, zanim władza dowiedziała się o po-
rozumieniu i zanim wynikły jakiekolwiek ujemne skutki 
dla Państwa. Nie korzystał natomiast z bezkarności, kto 
doprowadził do powstania takiego porozumienia. W art. 
89 dekretu ustanowiono sankcję w postaci kary więzie-
nia od lat 10 do 15 albo kary śmierci, dla tego, kto w celu 
popełnienia zbrodni określonej w art. 86, porozumiewa 
się z  osobą, działającą w  interesie obcego państwa lub 
obcej organizacji albo gromadzi środki do walki orężnej.

39 Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego był samozwańczym 
i tymczasowym organem władzy wykonawczej w Rzeczypospolitej 
Polskiej, działającym od 21 lipca do 31 grudnia 1944 roku na 
obszarze wyzwalanym spod okupacji niemieckiej – pomiędzy 
przesuwającą się linią frontu sowiecko - niemieckiego a  Linią 
Curzona. PKWN został powołany w Moskwie i zdominowany był 
przez komunistów polskich, funkcjonował zaś pod polityczną 
kontrolą Józefa Stalina.

40 Dz. U. Nr 6, poz. 27. Podstawą prawną do wydawania dekretów 
przez PKWN była ustawa z  dnia 15 sierpnia 1944 roku 
o tymczasowym trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. 
U. 1944 Nr 1, poz. 3). Zgodnie z art. 1 tej ustawy ze względu na 
warunki toczącej się wojny na ziemiach polskich i  wynikających 
stąd utrudnień w  działalności ciał ustawodawczych – Krajowa 
Rada Narodowa ustaliła tryb wydawania dekretów z mocą ustawy 
we wszystkich sprawach, dla których unormowania przewidziana 
została przez Konstytucję z  1921 r. forma ustawy. Dekrety te 
wydawane były przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego 
i  następnie przedkładane Prezydium Krajowej Rady Narodowej 
do zatwierdzenia, przy czym były one podpisywane przez 
przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej i przewodniczącego 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Wszystkie dekrety 
musiały być przedłożone przez Prezydium Krajowej Rady 
Narodowej na najbliższym plenarnym posiedzeniu Krajowej 
Rady Narodowej i  w  przypadku jeżeli Krajowa Rada Narodowa 
zwykłą większością głosów odmówiła ich zatwierdzenia, traciły 
bezzwłocznie moc prawną. W  swoim manifeście z  dnia 22 lipca 
1944 r. PKWN uznał bezzasadnie Konstytucję z  1935 roku za 
bezprawną, co było podstawą odrzucenia kontynuacji prawnej 
Rządu RP na uchodźstwie wynikającej z  nominacji Władysława 
Raczkiewicza na Prezydenta RP przez Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego w trybie rozdziału II Konstytucji z 1935 r.
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Kodeks karny z  1969 roku41, który wszedł w  życie 1 
stycznia 1970 roku, w  rozdziale XIX zatytułowanym 
„Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom poli-
tycznym i gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Lu-
dowej”, zawierał normy odnoszące się do przestępstwa 
zamachu stanu. W myśl postanowień art. 122 obywatel 
polski, który uczestniczy w działalności obcego państwa 
lub zagranicznej organizacji mającej na celu pozbawie-
nie niepodległości, oderwanie części terytorium, obale-
nie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej albo działając na rzecz 
obcego wywiadu godzi w podstawy bezpieczeństwa lub 
obronności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, popełnia 
zdradę Ojczyzny i podlega karze pozbawienia wolności 
na czas nie krótszy od lat 10 albo karze śmierci. Zgodnie 
zaś z dyspozycją art. 123 kto, mając na celu pozbawie-
nie niepodległości, oderwanie części terytorium, oba-
lenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obronnej 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, podejmuje w  poro-
zumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą do 
urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze śmierci. 
Przygotowanie do zbrodni określonej w art. 122 i art. 123 
podlegało karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 
Natomiast nie podlegał karze, kto dobrowolnie odstą-
pił od przygotowania i zawiadomił organ powołany do 
ścigania przestępstw o  wszystkich istotnych okoliczno-
ściach popełnionego czynu. 

Analizując ewolucję norm dotyczących przestępstwa 
zamachu stanu w  polskim ustawodawstwie karnym, 
pierwsze co rzuca się w oczy, to fakt, że jedynie przed-
wojenne przepisy kodeksu karnego z 1932 roku nie za-
wierały sankcji karnej w  postaci kary śmierci za tego 
rodzaju czyny, zaś pozostałe akty prawne obowiązujące 
pod rządami komunistycznymi na terenie Polski, oprócz 
wysokiej górnej granicy zagrożenia ustawowego za prze-
stępstwo zamachu stanu zawierały właśnie sankcję w po-
staci tej kary.

Przejdźmy teraz do analizy obecnie obowiązujących 
przepisów odnoszących się do przestępstwa zamachu 
stanu, jakie znajdują zastosowanie na gruncie polskiego 
prawa karnego. Zgodnie z art. 127 § 1 kodeksu karnego 
z 1997 roku42 kto, mając na celu pozbawienie niepodle-
głości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemo-
cą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, 
podejmuje w porozumieniu z  innymi osobami działal-
ność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia 
tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas 

41 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz. U. Nr 13, poz. 
94.

42 Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.

nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolno-
ści albo karze dożywotniego pozbawienia wolności43. 
Zgodnie zaś § 2 tego artykułu kto, czyni przygotowania 
do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 
344. Spróbujmy w tym miejscu odnieść się do dyspozy-
cji zawartych w tych przepisach, skupiając uwagę przede 
wszystkim na znamionach tego czynu bez analizy sank-
cji karnej przypisanej do niego.

Zbrodnia45 określona w art. 127 § 1, jak ujmuje to ko-
deks karny, ma charakter ogólnosprawczy, czyli może 
popełnić ją zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec 
(obcokrajowiec). Cechą szczególną tej zbrodni (zama-
chu stanu) są w rozumieniu ustawodawcy najcenniejsze 
jego dobra, takie jak: niepodległość, integralność tery-
torialna, konstytucyjnie określony ustrój. Pojęcie kon-
stytucyjnie określonego ustroju wydaje się obejmować 
tutaj system prawny obowiązujący na obszarze RP, usta-
nowiony w przypisanej procedurze opartej na normach 
wykreowanych przez organy do tego upoważnione.

Jeśli idzie o pojęcie ustroju państwa, to wyjaśnienie tego 
terminu znajdujemy w  Konstytucji RP z  1997 roku46, 
gdzie w myśl jej art. 10 ustrój Rzeczypospolitej Polskiej 
opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodaw-
czej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej. Władzę 
ustawodawczą sprawują Sejm i  Senat, władzę wyko-
nawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Mi-
nistrów, a władzę sądowniczą sądy i  trybunały. Zwykle 
jednak, jak podnosi się w literaturze przedmiotu, poję-
cie ustroju państwowego oznacza po prostu całokształt 
organizacji państwa i metod działania władzy państwo-
wej47.

Rozwinięciem regulacji zawartej w art. 127 kodeksu kar-
nego są dyspozycje zawarte w kolejnych jednostkach re-
43 Do realizacji (...) przestępstwa zdrady głównej wymagana jest 

działalność, a  nie pojedyncze czynności. Konieczne jest, aby 
w  celu urzeczywistnienia znamion określonych w  art. 127 § 1 
zostały rozpoczęte takie działania konkretne, które mogłyby 
prowadzić do realizacji zamiaru. Ma to być więc działalność 
składająca się ze złożonego zespołu czynności skierowanych na 
realizację określonego w  przepisie celu, S.F. Hoc, Zdrada główna 
w kodeksie karnym, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2000, nr 6, 
s. 21–46. 

44 Zgodnie z postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
29 sierpnia 2013 roku jeśli mamy do czynienia ze zbiegiem formy 
zjawiskowej popełnienia przestępstwa w postaci podżegania do 
zbrodni z art. 128 § 1 k.k. z jej formą stadialną w postaci (jedynie) 
przygotowania (art. 128 § 2 k.k.), podżeganie nie może zostać 
uznane za czyn współukarany uprzedni, gdyż zagrożone jest ono 
znacznie wyższą karą, sygn. akt. II Akz 338/13, Lex nr 1386096. 

45 Zgodnie z art. 7 § 1 kodeksu karnego przestępstwo jest zbrodnią 
albo występkiem. Natomiast zbrodnią w  rozumieniu par. 2 tego 
artykułu jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.

46 Dz. U. Nr 78, poz. 473 ze sprost.
47 Tak np. B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, s. 12.
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dakcyjnych kodeksu karnego, a mianowicie w art. 128 § 
1, § 2 i § 3. Zgodnie z art. 128 § 1 kto, w celu usunięcia 
przemocą konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Pol-
skiej podejmuje działalność zmierzającą bezpośrednio 
do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawie-
nia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Zgodnie z § 2 
tego artykułu kto, czyni przygotowania do popełnienia 
przestępstwa określonego w  § 1, podlega karze pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Zaś zgodnie z § 
3 art. 127, kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera 
wpływ na czynności urzędowe konstytucyjnego organu 
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10. W przypadku tych przepisów 
skupimy się wyłącznie na § 1 i § 2 tego artykułu, bowiem 
delegacja § 3 nie odnosi się ściśle do przedmiotowej ana-
lizy, bowiem dotyczy jedynie nielegalnego wywierania 
wpływu na czynności konstytucyjnych organów pań-
stwa. 

Przedmiotem ochrony wydaje się, że są wszystkie organy 
konstytucyjne. Objęcie ochroną jedynie organów wła-
dzy wykonawczej i ustawodawczej stanowiłoby przecież 
naruszenie zasady trójpodziału władzy, dyskryminując 
władzę sądowniczą, a tym samym zaburzając równowa-
gę między poszczególnymi władzami. Jednakże, jak po-
wiemy poniżej, przedmiot ochrony w ujęciu niektórych 
przedstawicieli doktryny nie obejmuje niektórych orga-
nów konstytucyjnych.

W demokratycznym państwie prawnym z całą pewno-
ścią podstawą sprawnego funkcjonowania państwa są 
jego konstytucyjne organy48. Ich wzajemne usytuowanie 
oraz powiązanie, wynikające z konstytucyjnej zasady po-
działu władzy, sprawia, że prawidłowe funkcjonowanie 
państwa możliwe jest jedynie wówczas, gdy wszystkie 
jego organy są należycie obsadzone oraz mogą wypełniać 
przypisane im przez przepisy prawa funkcje. Zaburzenie 
zgodnego z prawem działania tych organów prowadzić 
może do dysfunkcjonalizacji państwa, a w konsekwencji 
do niewypełniania przez nie, podstawowych konstytu-
cyjnych zadań. Konsekwencją takiego naruszenia sta-
bilności organów konstytucyjnych oraz prawidłowego 
działania państwa może być naruszenie podstawowych 
interesów obywatelskich. Prawidłowość funkcjonowania 
państwa postrzegać zatem trzeba jako ważną wartość 
społeczną. Stąd też należy stwierdzić, że obok ochrony 
samych organów konstytucyjnych, omawiany przepis 
chroni także ponadindywidualne interesy społeczeństwa 

48 Granicą potencjalnej sprawności administracji publicznej jest 
obywatelska wola polityczna, a  jako zorganizowany system, 
administracja publiczna podlega ocenom prakseologicznym, J. 
Łukasiewicz, Zarys nauki administracji, Warszawa 2005, s. 272.

związane z  prawidłowym funkcjonowaniem konstytu-
cyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy zbrodni zamachu stanu określonej w  art. 128 ko-
deksu karnego nie chodzi o  zmianę konstytucyjnego 
ustroju państwa, lecz o usunięcie przemocą konstytucyj-
nego organu, bez zmiany ustroju. Konstytucyjne organy 
państwa określa oczywiście Konstytucja RP. Należy jed-
nak zauważyć, że ochronie z art. 128 kodeksu karnego 
nie podlegają inne konstytucyjne organy poza wymie-
nionymi w art. 10 Konstytucji RP, takie jak na przykład 
Rzecznik Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, 
Sąd Najwyższy, bowiem mimo faktu, że są niewątpliwie 
konstytucyjnymi organami państwa, to jednak nie są or-
ganami Rzeczypospolitej Polskiej, gdyż do ich zadań nie 
należy reprezentowanie Rzeczypospolitej49.

Warunkiem odpowiedzialności z  art. 128 § 1 kodeksu 
karnego jest zmierzanie do urzeczywistnienia celu prze-
mocą, to znaczy przy użyciu siły uciekając się do np. ak-
cji zbrojnej, co oznacza, że sprawca może nie stosować 
jeszcze przemocy w  sensie dosłownym lecz wystarczy, 
że poprzez swoje działania do tego zmierza, na przykład 
prowadząc oddział wojska w  kierunku siedziby urzę-
du w  celu usunięcia konstytucyjnego organu państwa 
i przejęcia władzy50.

Pamiętać należy, że z przestępstwem tym mamy do czy-
nienia nie tylko w przypadku, gdy sprawca osiągnął za-
mierzony skutek, ale również wtedy, gdy jego działanie 
nosiło znamiona usiłowania, które w  odniesieniu do 
tego przestępstwa stanowi delictum sui generis, a  więc 
jest traktowane jako przestępstwo dokonane51. Zgodnie 
z art. 13 § 1 kodeksu karnego odpowiada za usiłowanie, 
kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim 
zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokona-
nia, które jednak nie następuje52. Natomiast art. 15 § 1 
kodeksu karnego stanowi, iż nie podlega karze za usiło-
wanie kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapo-
biegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronione-
go53. W myśl art. 131 § 1 nie podlega karze za usiłowanie 

49 J. Wojciechowski, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1997, s. 225.
50 A. Wąsek (red.), op. cit., s. 64. Na temat techniki przeprowadzenia 

zamachu stanu szczegółowo pisze E. Luttwak, Coup d’Etat: 
A Practical Handbook, London 1968, s. 47–101.

51 M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, 
Warszawa 2007, s. 418.

52 Szerzej M. Filipczak, Przygotowanie i usiłowanie w polskim prawie 
karnym, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 7-8, s. 233–255.

53 Zgodnie z  wyrokiem Sądu Apelacyjnego w  Białymstoku z  dnia 
3 czerwca 2014 roku, ustawa nie określa sposobu zachowania 
czy intensywności podejmowanych działań, a  jedynie wymaga 
dobrowolności zapobieżenia skutkowi (czynny żal), tj. ustalenia, 
że sprawca z  własnej woli niezależnie od motywacji chciał, aby 
skutek nie nastąpił i  podjął w  tym kierunku działania, sygn. akt. 
II AKa 69/14, Lex nr 1496379. Natomiast w  myśl tezy zawartej 
w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2013 roku, 
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przestępstwa określonego w art. 127 § 1 i art. 128 § 1, kto 
dobrowolnie poniechał dalszej działalności i ujawnił wo-
bec organu powołanego do ścigania przestępstw wszyst-
kie istotne okoliczności popełnionego czynu54.

Kolejne zagadnienie jakie związane jest ze zjawiskiem 
zamachu stanu dotyczy możliwości wprowadzenia stanu 
wojennego lub stanu wyjatkowego w myśl postanowień 
zawartych w Konstytucji RP z 1997 r.55 i przedmiotowych 
ustawach. Konstytucja RP z 1997 r. w art. 228, art. 229 
i art 230 zawiera postanowienia dotyczące wprowadze-
nia stanów nadzwyczajnych, do których zalicza zarówno 
stan wojenny, jak i stan wyjątkowy. Zgodnie zaś z dele-
gacją konstytucyjną postanowienia te znajdują również 
swoje miejsce w  szczegółowych regulacjach prawnych 
odnoszących się do takich sytuacji. Tak też zgodnie z art. 
2 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjat-
kowym56 w  sytuacji szczególnego zagrożenia konstytu-
cyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub 
porządku publicznego, w  tym spowodowanego działa-
niami o  charakterze terrorystycznym lub działaniami 
w cyberprzestrzeni, które nie może być usunięte poprzez 
użycie zwykłych środków konstytucyjnych, Rada Mi-
nistrów może podjąć uchwałę o skierowaniu do Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o wprowadze-
nie stanu wyjątkowego. W myśl postanowień art. 3 ust. 
2 tej ustawy w  rozporządzeniu o  wprowadzeniu stanu 
wyjątkowego określa się przyczyny wprowadzenia, czas 
trwania i obszar, na jakim wprowadza się stan wyjątko-
wy, oraz, w zakresie dopuszczonym niniejszą ustawą, ro-
dzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela. 
Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczel-
nego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości 
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej57, 
w  razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w  tym spo-
wodowanego działaniami o charakterze terrorystycznym 
lub działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojnej napaści na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z  umowy 
międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej 
obrony przeciwko agresji, Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej może, na wniosek Rady Ministrów, wprowadzić 

dobrowolne odstąpienie od popełnienia czynu zabronionego 
w  ujęciu art. 15 § 1 k.k. nie zachodzi, gdy sprawca odstąpił na 
skutek okoliczności zewnętrznych, które wpłynęły na jego wolę 
i  wywołały przekonanie o  niemożności realizacji jego zamiaru, 
sygn. akt. II KK 223/13, Lex nr 1388594. 

54 Jak pisze E. Kunze, zwrot „...poniechał dalszej działalności...” (użyty 
w art. 131 § 2 k.k.) oznacza takie zachowanie się sprawcy, które ma 
na celu trwałe zerwanie z dotychczasową działalnością przestępną, 
a nie tylko okresowe wstrzymanie się od jej prowadzenia, tenże, 
Odstąpienie od przygotowania do przestępstwa w nowym kodeksie 
karnym, „Prokuratura i Prawo” 1998, nr 10, s. 26–32.

55 Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483.
56 tj. Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1191.
57 tj. Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1815. 

stan wojenny na części albo na całym terytorium pań-
stwa. Przez zewnętrzne zagrożenie państwa, o  którym 
mowa w  ust. 1, rozumie się celowe działania, godzące 
w niepodległość, niepodzielność terytorium, ważny in-
teres gospodarczy Rzeczypospolitej Polskiej lub zmie-
rzające do uniemożliwienia albo poważnego zakłócenia 
normalnego funkcjonowania państwa, podejmowane 
przez zewnętrzne w stosunku do niej podmioty. 

Wydaje się, że oba przywołane akty prawne mogą zna-
leźć zastosowanie w przypadku dokonania zamachu sta-
nu, przy czym należy mieć na względzie fakt wynikający 
z większości przykładów historycznych, iż to właśnie gło-
wa państwa lub osoba piastująca najwyższe stanowiska 
w siłach zbrojnych, bywa najczęściej autorem zamachu 
stanu, co może rodzić problem legalności wprowadze-
nia zarówno stanu wyjątkowego jak i stanu wojennego. 
Zarówno regulacja dotycząca stanu wyjątkowego i stanu 
wojennego zawiera przecież dyspozycję odnoszącą się 
do udziału Rady Ministrów w  prawotwórczym proce-
sie decyzyjnym w tym zakresie, a przecież hipotetycznie 
działania noszące cechy zamachu stanu mogą być po-
średnio lub bezpośrednio skierowane przeciwko temu 
organowi. Oczywiście sam charakter zamachu stanu wy-
łącza legalność postępowania konstytucyjnych organów 
władzy publicznej, jak i – w przypadku Prezydenta RP 
– podważa dyspozycję zawartą w art. 126 ust. 2 Konsty-
tucji RP z 1997 r., który stanowi, że Prezydent Rzeczy-
pospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi 
na straży suwerenności i  bezpieczeństwa państwa oraz 
nienaruszalności i  niepodzielności jego terytorium58. 
Wobec jednak charakteru jaki zazwyczaj noszą zamachy 
stanu przeprowadzane m.in. przez głowy państwa, taka 
interpretacja jest bez znaczenia, o  czym jeszcze będzie 
mowa w podsumowaniu niniejszych rozważań.

Normy prawa karnego procesowego również nawiązują 
w regulacji zawartej np. w art. 237 kodeksu postępowania 
karnego z dnia 6 czerwca 1997 roku59, a w szczególno-
ści w § 3 tego artykułu, do przestępstwa zamachu stanu 
poprzez określenie dopuszczalności kontroli utrwalania 
treści rozmów telefonicznych. Zgodnie z § 1 art. 237 ko-
deksu postępowania karnego, po wszczęciu postępowa-
nia sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę 
i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykry-
cia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania 
lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa60. 

58 Na temat kształtowania się uprawnień prezydenta ciekawie pisze 
R. Mojak, Pozycja prawna Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w okresie transformacji ustrojowej (1989–1991), Lublin 1992, s. 104–
135.

59 Dz. U. Nr 89, poz. 555.
60 Na kontrolę i  utrwalanie rozmów telefonicznych w  kontekście 

gwarancji konstytucyjnych jednostki zwraca uwagę M. Wielec, 
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W § 2 tego artykułu ustawodawca ustanawia wyjątek od 
zasady przyjętej w § 1, bowiem statuuje, iż w wypadkach 
niecierpiących zwłoki kontrolę i  utrwalanie treści roz-
mów telefonicznych może zarządzić prokurator, który 
jest obowiązany zwrócić się w  terminie 3 dni do sądu 
z wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia. Sąd wyda-
je postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 
dni na posiedzeniu bez udziału stron. W wypadku nie-
zatwierdzenia postanowienia prokuratora sąd w  posta-
nowieniu wydanym w  przedmiocie wniosku zarządza 
zniszczenie wszystkich utrwalonych zapisów, zaś zaskar-
żenie postanowienia w  tym przedmiocie wstrzymuje 
jego wykonanie. Wreszcie, najbardziej nas interesujący 
§ 3 art. 237 stanowi, że kontrola i utrwalanie treści roz-
mów telefonicznych są dopuszczalne tylko wtedy, gdy 
toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popeł-
nienia nowego przestępstwa dotyczy zamachu na kon-
stytucyjny ustrój państwa lub jego naczelne organy, albo 
na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(pkt. 9 niniejszego paragrafu). Z kolei punkt poprzedza-
jący zawiera taką samą dyspozycję w stosunku do zama-
chu na niepodległość lub integralność państwa. Jak pod-
kreśla się w literaturze przedmiotu kontrola rozmów nie 
może mieć charakteru abstrakcyjnego i wobec tego nie 
można uznać za dopuszczalne zastosowanie jej ogólnie 
w oparciu o art. 237 § 3 kodeksu postępowania karnego, 
bez sprecyzowania, do jakiej kategorii przestępstw jest 
ona stosowana, co ma istotne znaczenie także wtedy, gdy 
postępowanie obejmuje różne ich typy wskazane w tym 
przepisie61. Co więcej, przestępstwa ujęte w  art. 237 § 
3 stanowią katalog zamknięty i  zarządzenie podsłuchu 
telefonicznego w  sprawie o  przestępstwo niekatalogo-
we nie uzasadnia nawet wielkiej wagi interes społecz-
ny62. Z pewnością umieszczenie w katalogu przestępstw 
z art. 237 § 3 kodeksu postępowania karnego przestęp-
stwa zamachu stanu ocenić należy pozytywnie bowiem 
we współczesnym świecie środki komunikacji takie jak 
telefon czy internet należą do najbardziej popularnych 
i stanowią doskonały instrument kontaktowania się po-
tencjalnych zamachowców.

Na koniec należy podkreslić, że przestępstwa określone 
w art. 128 kodeksu karnego są przestępstwami publicz-
noskargowymi, ściganymi z urzędu. Zgodnie z art. 303 
kodeksu postępowania karnego, jeżeli zachodzi uzasd-

tenże, Paradygmat demokratycznego państwa prawa i  jego refleks 
w prawodawstwie karnym, [w:] M. Konarski (red.), M. Wielec (red.), 
M. Woch (red.), Prawa człowieka w państwie, Warszawa 2014, s. 55.

61 F. Prusak, Sądowa kontrola postanowień prokuratorskich 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 
6, s. 7 i n.

62 A. Sakowicz (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
Warszawa 2015, s. 543; J. Skorupka, Krytycznie o stanowisku Sądu 
Najwyższego w kwestii legalności kontroli rozmów telefonicznych, 
„Prokuratura i Prawo” 2011, nr 4, s. 4 i n.

nione podejrzenie przestępstwa, wydaje się z urzędu lub 
na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie 
o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będą-
cy przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację 
prawną. W myśl postanowień art. 305 § 3 kodeksu po-
stępowania karnego, postanowienie o  wszczęciu śledz-
twa wydaje prokurator i on, co do zasady je prowadzi. 
Przeprowdzenie śledztwa może zostać jednak powierzo-
ne Policji, a  zgodnie z  art. 312 kodeksu postępowania 
karnego, w odniesieniu do przestępstwa zamachu stanu 
również Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w myśl 
delegacji m. in. art. 1, art. 2, art. 5 ust. 1, art. 6, art. 21 
ustawy z dnia 24 maja 2004 r. o Agencji Bezpieczeństwa 
Wenętrznego i Agencji Wywiadu63. 

podsumowanIe.
Grupy lub organizacje, które kwestionują legitymację za-
równo ośrodka decyzji, jak i systemu norm ustanowio-
nych przez niego zazwyczaj podejmują działania sprzecz-
ne z tymi normami, mając przeświadczenie o wyższości 
własnego systemu norm, opartego na odmiennych pod-
stawowych wartościach64. Zazwyczaj oznacza to konflikt 
wartości, którego rozwiązanie odbywa się niejednokrot-
nie za pomocą siły i przemocy65, a zwycięzca takiej ry-
walizacji ustanawia nowy lub zmieniony system norm 
prawnych powszechnie obowiązujących.

Konkludując powyższe rozważania nie sposób pominąć 
stanowisko, jakie znajduje zastosowanie do tego typu sy-
tuacji jak zamach stanu z punktu widzenia norm prawa 
międzynarodowego publicznego, które reguluje stosun-
ki między państwami i innymi podmiotami tego prawa. 
Nie podejmując próby określenia statusu prawnomię-
dzynarodowego podmiotów, które państwami nie są (np. 
strona wojująca, powstańcy, naród walczący o niepodle-
głość), należy podkreślić fakt, że często w drodze zama-
chu stanu dochodzi przecież do zmiany ośrodka władzy 
w państwie poprzez wymianę elit rządzących, co nie po-
zostaje bez znaczenia dla relacji w stosunkach międzyna-
rodowych. Zobowiązania międzynarodowe bowiem nie 
są oderwane od państwa jako takiego i wymiana rządu 
jest z tego punktu widzenia jedynie sprawą o charakterze 
wewnętrznym. Natomiast wywiązywanie się państwa ze 
zobowiązań międzynarodowych (wola nowego rządu do 
przestrzegania zobowiązań międzynarodowych)66 pozo-
63 Dz. U. 2002, Nr 74, poz. 676.
64 O tym w jakiej mierze istnienie różnych grup społecznych narusza 

jednolitość naszej moralności pisze M. Ossowska, Podstawy nauki 
o moralności, Warszawa 1957, s. 347 – 372.

65 Por. M. Konarski, M. Woch, Siła i  przemoc jako atrybut władzy 
państwowej [w:] M. Konarski (red.), M. Wielec (red.), M. Woch (red.), 
Prawa człowieka w państwie, Warszawa 2014, s. 93 – 122. 

66 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. 
Zagadnienia systemowe, Warszawa 2004, s. 303.
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staje zazwyczaj w żywotnym interesie osób lub grup, któ-
re doszły do władzy w sposób poza konstytucyjny. 

Na gruncie prawa międzynarodowego publicznego wa-
runkiem niezbędnym i wystarczającym, aby grupa pre-
tendująca do władzy mogła uznać się prawnie za rząd 
jakiegoś kraju jest efektywność, przez którą rozumie 
się rzeczywiste sprawowanie władzy państwowej nad 
określoną grupą ludności, zamieszkującą pewne teryto-
rium67. Tak więc pojęcie efektywności zawiera w  sobie 
milczące lub wyraźne poparcie ludności, jak i zdolność 
do wykonywania zobowiązań, przy czym prawo między-
narodowe nie uzależnia powstania kompetencji rządo-
wych ani od sposobu powstania rządu lub jego składu, 
ani od hołdowania jakiejś ideologii68.

W  przypadkach pozakonstytucyjnych zmian rządu 
(zamach stanu), na gruncie prawa międzynarodowego 
mamy więc do czynienia z dwoma zasadami, a mianowi-
cie: wspomnianą już zasadą efektywności, kiedy można 
uznać rząd, gdy sprawuje władzę w państwie w sposób 
rzeczywisty (efektywny)69, oraz zasadą legitymizmu, 
która oznacza, że uznanie dla rządu który doszedł do 
władzy w sposób pozakonstytucyjny staje się faktyczne 
dopiero z chwilą, gdy otrzyma legitymację od organów 
legalnie działających w państwie (uchwała parlamentu, 
orzeczenie sądu itp.).

Wobec tego, co powiedziane zostało powyżej należy 
stwierdzić, że zamach stanu jako forma kwestionowa-
nia legitymacji prawa70 może być rozpatrywany z  co 
najmniej kilku perspektyw badawczych. Po pierwsze, 
z punktu widzenia nauk prawnych (jako zbrodnia w uję-
ciu norm prawa karnego; problematyka uznania rządu, 
który doszedł do władzy w drodze pozakonstyucyjnej)71, 
67 R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, 

Warszawa 2005, s. 144 – 145.
68 Ibidem, s. 144.
69 M. Konarski, Międzynarodowe uznanie Rządu Jedności Narodowej 

a  sprawa polskiego rządu na emigracji, [w:] J. Smoliński (red.), 
Władza ludowa w Polsce wobec Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
po II wojnie światowej, Warszawa 2010, s. 245 – 254.

70 Szerzej o  występujących w  przeszłości i  obecnie formach 
kwestionowania legitymacji prawa piszę w  innym miejscu, zob. 
M. Konarski, Kwestionowanie legitymacji prawa, „Studia Prawnicze 
i Administracyjne” 2015, nr 11, s. 3-8.

71 Na temat prawa do oporu we współczesnych konstytucjach 
poszczególnych państw na świecie piszą m.in. T. Ginsberg, 
D. Lansberg-Rodriguez, M. Versteeg, When to Overthrow your 
Government: The Right Resist in the World’s Constitutions, UCLA 
Law Review, 2013, s. 1084–1261. Warto zaznaczyć, że jedynymi 
europejskimi konstytucjami w  których wyrażona została idea 
prawa do oporu są konstytucje Czech z 1993 r. („Citizens have the 
right to put up resistance to any person who would do away with 
the democratic order of human rights and fundamental freedoms 
established by this Charter, if the actions of constitutional 
institutions or the effective use of legal means have been 
frustrated”), Niemiec z 1968 r. („All Germans shall have the right 
to resist any persons seeking to abolish this constitutional order, if 
no other remedy is available”), Grecji z 1975 r. („Observance of the 

po wtóre, z  punktu widzenia teorii władzy politycznej 
jako rezultat kryzysu występującego między podmiotami 
stosunku władzy, wreszcie – po trzecie – z punktu widze-
nia filozofii prawa lub filozofii politycznej. Z pewnością 
podejście komparatystyczne należy uznać za najbardziej 
owocne w  przypadku analizy zjawiska zamachu stanu 
bowiem synteza poszczególnych elementów dokonanej 
analizy daje odpowiedz na gro pytań postawionych przez 
dociekliwego badacza. Należy podkreślić również fakt, iż 
w polskiej literaturze – szczególnie prawniczej – zagad-
nienia związane ze zjawiskiem zamachu stanu są bardzo 
w niewielkim zakresie poddane analizie, a niniejszy ar-
tykuł jest właściwie pierwszą publikacją, która odnosi się 
do tak wielu aspektów naukowych tego zjawiska. Należy 
mieć nadzieję, że badania naukowe dotyczące zamachu 
stanu, w szczególności jego przyczyn, sposobów realiza-
cji i ocen moralno-prawnych będą w przyszłości cieszyły 
się większym zainteresowaniem niż to miało miejsce do-
tychczas, przy czym nie będzie to jedynie zainteresowa-
nie nauk penalnych.

Na koniec niniejszych rozważań pamiętać należy, że 
ostatecznie mimo istnienia w prawodawstwach poszcze-
gólnych państw sankcji prawnokarnej za tego rodzaju 
działanie jakim jest zamach stanu, sankcja ta odnosi się 
jedynie to tego przestępstwa w momencie, w którym za-
mach ten jest nieudany, bowiem w przypadku udanego 
zamachu stanu niejednokrotnie przecież dochodzi do 
zmiany systemu prawnego przez nowego dzierżycie-
la władzy, a  przestępstwa popełnione przed tym zda-
rzeniem nie są w  nowym lub zmienionym porządku 
prawnym, karalne72. Trudno sobie wyobrazić przecież 

constitution is entrusted to the patriotism of the Greeks who shall 
have the right and the duty to resist by all possible means whoever 
attempts the violent abolition of the Constitution”), Węgier z 2011 
r. („Everyone shall have the right and obligation to resist by lawful 
means such attempts”), Portugalii z 1989 r. („The right of resistance 
to any order which may infringe individual guarantees, unless they 
have been legally suspended, and of repelling by force private 
aggression when recourse to public authority is impossible”), 
Słowacji z  1992 r. („Everyone shall have the right to resist any 
order that infringes his rights, freedoms or safeguards and to 
repel by force any form of aggression when recourse to public 
authority is impossible”), Litwy z  1992 r. („The People and each 
citizen shall have the right to oppose anyone who encroaches on 
the independence, territorial integrity, or constitutional order of 
the State of Lithuania by force”) i Estonii z 1992 r.(„Where no other 
means are available, every Estonian citizen shall have the right 
to initiate spontaneous action against any forcible change of the 
constitutional system”), zob. T. Ginsberg, D. Lansberg-Rodriguez, 
M. Versteeg, op.cit., s. 1246–1255.

72 M. Bankowicz przywołuje typologię zamachów zaproponowaną 
przez Williama R. Thompsona, który rozróżnił: skuteczne zamachy 
stanu (successful coups) , nieudane zamachy stanu (aborted coups) 
oraz zamachy stanu zakończone kompromisem (compromise 
coups). Te ostatnie mogą przybrać dwojaki finał, a  mianowicie: 
1) zmiana władzy następuje stopniowo, jest rozłożona w  czasie, 
ponieważ opór wobec autorów przewrotu okazała się na tyle 
mocny, że musieli oni częściowo odstąpić od swoich pierwotnych 
planów; 2) zarówno zamachowcy, jak i obrońcy dotychczasowej 
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sytuację w której osoba lub grupa osób stających na cze-
le nowego rządu (organu konstytucyjnego) wymierza 
sobie sama, lub raczej przy pomocy organów wymiaru 

władzy nie mieli dostatecznej siły, by osiągnąć swoje cele, 
w  konsekwencji czego w  systemie władzy ukształtowało się 
rozwiązanie tymczasowe, warunkowo akceptowane przez 
obie strony konfliktu, a  późniejsze wydarzenia przesądzą 
o  ostatecznym układzie władzy oraz kierunku politycznym 
państwa, M. Bankowicz, Niedemokratyzmy, Kraków 2011, s. 204–
205.

sprawiedliwości, sankcję będącą skutkiem ich własnych 
niekonstytucyjnych działań.
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Wszczęcie postępowania z oskarżenia 
prywatnego /  

Initiation of private prosecution proceedings

t. Bojarski stwierdził, że postępowanie wszczęte 
na podstawie skargi pokrzywdzonego dzia-
łającego jako oskarżyciel prywatny nie ma 

„szerokiego praktycznego znaczenia”1. Wypowiedź ta, 
niewątpliwie odzwierciedla rzeczywisty stan faktyczny 
przez pryzmat statystyk sądowych, natomiast z perspek-
tywy samego pokrzywdzonego może już budzić pewne 
obiekcje. Pokrzywdzonego nie interesuje bowiem ogląd 
szerszy, lecz kieruje nim wyłącznie wola osiągnięcia 
stanu sprawiedliwości2 karnomaterialnej i  karnopro-
cesowej . W  tym ujęciu realizacja zasady skargowości 
z  udziałem pokrzywdzonego – autora i  wyłącznego 
dysponenta skargi, nabiera istotnego wymiaru. Niektó-
rzy przedstawiciele doktryny uważają, że pozostawienie 
w  gestii pokrzywdzonego kwestii ścigania i  oskarżania 
sprawców przestępstw prywatnoskargowych jest przeja-
wem niedokończenia procesu upaństwawiania szeroko 
1 T. Bojarski, Uwagi o ściganiu z oskarżenia prywatnego i na wnio-

sek [w:] S. Stachowiak (red.), Współczesny polski proces karny. 
Księga ofiarowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi, Poznań 
2002, s. 35. 

2 Zob. C. Kulesza, Prawa podmiotowe pokrzywdzonego a instytucja 
mediacji w sprawach karnych, [w:] Mediacja dla każdego, (red.) L. 
Mazowiecka, Warszawa 2010, s.51.

rozumianego prawa karnego, będącego pozostałością 
po czasach, w których w prawie tym, przeważał element 
niepubliczny3. Autorzy ci są przekonani, że proces karny 
nie powinien być areną działalności oskarżyciela pry-
watnego, a wyłącznie oskarżyciela publicznego4. 

Ustawodawca zastrzega, na rzecz pokrzywdzonego, dwa 
sposoby wszczęcia postępowania w  sprawach ściga-
nych z oskarżenia prywatnego. Należą do nich: wnie-
sienie do sądu aktu oskarżenia określonego w  art. 487 
k.p.k., oraz złożenie na Policji skargi w trybie art. 488 § 
1 k.p.k. Oba te przepisy w równej mierze służą realizacji 
zasady skargowości, a przewidziane w nich tryby5 mają 
3 I. Nowikowski, Interes społeczny jako powód zmiany trybu ściga-

nia przestępstw z oskarżenia prywatnego (zagadnienia wybrane), 
Teka Kom. Praw. – OL PAN, III/ 2010, s. 150; zob. też C. Kulesza, Pra-
wa podmiotowe pokrzywdzonej przestępstwem w świetle niektó-
rych zasad procesowych, P i P 1991, z. 7, s. 45–50

4 Z. Papierkowski, Dalsze uwagi o projekcie k.k., Polonia Sacra 1957, 
z. 1, s. 345; J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, Kraków 1914, s. 
64, T. Bojarski, Karnoprawna ochrona nietykalności mieszkania 
jednostki, Lublin 1992. s. 161, J. Makarewicz, Prawo karne ogólne, 
Kraków 1914, s. 64.

5 Należy jednakże zwrócić uwagę, że art. 487 k.p.k. nie mówi 
o „wnoszeniu” lub „składaniu” do sądu aktu oskarżenia, a jedynie 
o  wymogach stawianych tego rodzaju wypowiedzi oskarżyciela 

abstract
The authoress shows the issues connected with way of initia-
tion of private criminal proceedings by a wronged and activi-
ty of private prosecutor. In a first part of an article the autho-
ress analyses the ways to start proceeding beyond the first 
instance court as a result of submitting the act of prosecution 
and transmitting wronged person’s complaint by the Police 
accordingly to art. 488 § 1 of Code of Criminal Proceeding. In 
the next part of the article the authoress describes the issues 
connected with the preservation of evidences by a Police, ju-
dicial acts for instance the formal control of a complaint.

Key words: :prIvate prosecutIon proceedIng; bIll of IndIctment; po-
lIsh code of crImInal proceedIng

streszczenIe
Autorka przedstawia problematykę sposobu wszczęcia po-
stępowania prywatnoskargowego z inicjatywy pokrzywdzo-
nego, czynem prywatnoskargowym i czynności procesowe 
temu towarzyszące. W pierwszej części artykułu, analizuje 
sposoby uruchomienia postępowania przed sądem I instancji 
na skutek wniesienia prywatnego aktu oskarżenia i przekaza-
nia przez Policję skargi pokrzywdzonego w trybie art. 488 § 1 
k.p.k.. W dalszej części porusza zagadnienia dotyczące kwestii 
zabezpieczenia dowodów przez Policję , czynności sądowych 
w tym kontroli formalnej skargi.

słowa Kluczowe: postępowanIe w sprawach ścIganych z osKarże-
nIa prywatnego, aKt osKarżenIa, KodeKs postępowanIa Karnego 
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charakter samoistny, równorzędny oraz alternatywny. 
Samoistność tych rozwiązań polega na tym, że każdy 
z nich, jest w pełni samodzielnym sposobem wszczęcia 
postępowania prywatnoskargowego, zaś np. sąd, otrzy-
mawszy akt oskarżenia, sformułowany według wzorca 
określonego w art. 487 k.p.k., nie może wymagać od jego 
autora, by ten wyczerpał tryb „skargowy”, zwracając się 
do Policji o dokonanie czynności wymienionych w art. 
488 § 1 k.p.k. Alternatywność trybów oznacza z  kolei, 
że w tej samej sprawie pokrzywdzony nie może równo-
cześnie wnieść skargi i aktu oskarżenia. Można wszakże 
wyobrazić sobie sytuację, w której – już po uznaniu na 
podstawie art. 120 § 2 k.p.k. prywatnego aktu oskar-
żenia za bezskuteczny – ten sam pokrzywdzony, przed 
upływem terminu przedawnienia karalności tego same-
go przestępstwa, występuje już nie z aktem oskarżenia, 
lecz ze skargą do Policji. Tryby określone w art. 487 oraz 
w  art. 488 § 1 k.p.k. są zarazem wyłącznym sposobem 
wzbudzenia postępowania prywatnoskargowego przez 
samego pokrzywdzonego, który w  tym postępowaniu 
chciałby samodzielnie wypełnić funkcje oskarżycielskie. 
Przewidziana przez art. 60 § 1 k.p.k. ingerencja w ściga-
nie przestępstwa prywatnoskargowego, stanowi wyjątek 
skutkujący powrotem do zasady ścigania publiczno-
skargowego6 oraz swoistego rodzaju „uśpieniem” prawa 
pokrzywdzonego do skargi (actio dormiens)7. W  dok-
trynie zauważa się, że pokrzywdzony nie może wystąpić 
w miejsce aktu oskarżenia lub skargi z art. 488 § 1 k.p.k. 
z  wnioskiem o  warunkowe umorzenie postępowania 
karnego (art. 336 § 1 k.p.k. a contrario), choć może on 
z takim postulatem wystąpić pod koniec rozprawy w ra-
mach głosów stron8.

Prywaty akt oskarżenia musi odpowiadać ogólnym wa-
runkom formalnym stawianym innym pismom pro-
cesowym przez art. 119 k.p.k., a  ponadto szczególnym 
warunkom stawianym tego typu aktowi przez art. 487 
k.p.k. Obowiązujący art. 487 k.p.k. dopuszcza znaczne 
uproszczenie aktu oskarżenia inicjującego postępowa-
nie z oskarżenia prywatnego. Przepis ten wprost traktuje 

prywatnego. O samym „trybie” możemy wnioskować dzięki odwo-
łaniu poprzez art. 485 k.p.k. do przepisów zgrupowanych w roz-
dziale k.p.k. poświęconym postępowaniu uproszczonemu. Od 1 
lipca 2015r. w związku z nowelizacją kodeksu postępowania kar-
nego z dnia 27 września 2013 r. (Dz. U. z 2013r., poz.1247 ) przepisy 
dotyczące 

,,Postępowania uproszczonego” zostają uchylone. 
6 K. Marszał, Ingerencja prokuratora w  ściganie przestępstw pry-

watnoskargowych w polskim procesie karnym, Warszawa 1980, s. 
22.

7 T. Razowski, A. Tomaszewski, O  właściwym rozumieniu skargi 
o  wszczęcie postepowania w  sprawach ściganych z  oskarżenia 
prywatnego (art.488 § 1 k.p.k.), Prokuratura i  Prawo.2005, z.6, s. 
151.

8 J. Grajewski, S. Steinborn, Komentarz do art. 487 k.p.k., LEX 2015, t. 
5.

o „ograniczeniu” wymogów formalnych takiego aktu, 
którego treść może sprowadzać się do wskazania: 1) 
osoby oskarżonego; 2) zarzucanego temu oskarżonemu 
czynu; 3) dowodów, na których opiera się oskarżenie. Za 
tym uproszczeniem przemawia nie tylko to, że poten-
cjalny oskarżyciel jest z reguły osobą pozbawioną jakiej-
kolwiek wiedzy specjalistycznej w  zakresie procedury 
karnej, lecz także i ta okoliczność, iż wśród przestępstw 
ściganych na podstawie sporządzonej przez niego skargi 
przeważają czyny o  stosunkowo niewygórowanej szko-
dliwości społecznej. Uwaga ta nie zmienia w niczym fak-
tu, że ustawodawca przerzuca na pokrzywdzonego ciężar 
sporządzenia i  popierania skargi przed sądem, czyniąc 
go w rezultacie odpowiedzialnym za realizację przysłu-
gującej mu ochrony prawnokarnej9. Odejście, przez art. 
487 k.p.k., od wymogów stawianych aktom oskarżenia 
przez art. 332 § 1 k.p.k., w gruncie rzeczy czyni z niego 
uproszczony akt oskarżenia10. 

Należy tu zauważyć, że funkcję skargi w trybie z oskar-
żenia prywatnego może również pełnić „oświadczenie 
uprawnionego podmiotu o  podtrzymaniu oskarże-
nia, wniesionego uprzednio przez prokuratora w  sytu-
acji, gdy prokurator odstąpił od oskarżenia (art. 60 § 4 
k.p.k.)”11.

R.A. Stefański uznaje akt oskarżenia za „pismo proce-
sowe, o  uproszczonej formie”12, przy czym należy za-
uważyć, że uproszczenia z art. 487 k.p.k., dotyczą tylko 
wymogów stawianych aktom oskarżenia w innych postę-
powaniach szczególnych, nie redukują natomiast warun-
ków stawianych takim pismom przez art. 119 § 1 k.p.k. 

Ustawa wymaga „oznaczenia” osoby oskarżonego, nie 
zaś podania jego imienia i nazwiska, co oznacza, że nie 
chodzi tu o jego każdorazowe imienne wskazanie, gdyż 
na tym etapie postępowania, pozbawiony zaplecza urzę-
dowego pokrzywdzony, nie byłby w stanie samodzielnie 
zgromadzić tych danych. Nadmierne formalizowanie tej 
części aktu oskarżenia mogłoby stanowić trudną do po-
konania przeszkodę, a tym samym skutecznie blokować 
rozpoznanie sprawy przez sąd. W doktrynie podnosi się, 
że warunek „oznaczenia” oskarżonego jest zachowany, 
gdy w akcie podano „miejsce pracy” oskarżonego13 lub 
choćby numer IP komputera, z którego przesłano do sie-

9 T. Bojarski, Karnoprawna…, op. cit., Lublin 1992, s. 161. 
10 T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowa-

nie karne, Warszawa 2005, s. 817.
11 F. Prusak, Komentarz do art. 487 k.p.k., LEX 1999, t. 8.
12 R.A. Stefański, Komentarz do art. 487 k.p.k., LEX 1998, t. 1; Zob. też 

R. A. Stefański, [w:] J. Bratoszewski, L. Gardocki, Z. Gostyński, S. M. 
Przyjemski, R. A. Stefański, S. Zabłocki, Kodeks postępowania kar-
nego. Komentarz, wyd. II, pod red. R. A. Stefański, S. Zabłocki wyd. 
II, t. III, Dom Wydawniczy ABC 2004, s. 398.

13 Ibidem, t. 1.
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ci internetowej zniesławiające wypowiedzi14. „Oznacze-
nia” oskarżonego powinno się dokonać w sposób na tyle 
dokładny, by nie było wątpliwości przeciwko komu skie-
rowany został prywatny akt oskarżenia. M. Lipczyńska 
stała na stanowisku, że dalsza identyfikacja oskarżone-
go mogła nastąpić w drodze czynności zleconych Poli-
cji w trybie art. 488 § 2 k.p.k.15 Te ostatnie czynności nie 
mogą zostać jednak zlecone Policji bezpośrednio przez 
oskarżyciela prywatnego. Pokrzywdzony na podstawie 
art. 488 § 1 k.p.k. nie może domagać się od tej formacji 
podjęcia czynności zmierzających do ustalenia tożsamo-
ści sprawcy czynu, choćby nawet zachodziła sytuacja, 
w której ewentualna zwłoka utrudniłaby znacznie ustale-
nie tożsamości sprawcy w późniejszym okresie, w czym 
upatrywałabym pewnej słabości tego rozwiązania. Także 
Sąd Najwyższy nie widzi możliwości prowadzenia – na 
zlecenie oskarżyciela prywatnego – poszukiwania i usta-
lenia oskarżonego, gdyż czynności te trudno uznać za 
„zabezpieczenie dowodów”, Sąd dopuszcza jednak „wy-
legitymowanie, na wniosek pokrzywdzonego, określonej 
osoby, wskazanej przez niego jako sprawca czynu pry-
watnoskargowego”16. Ustalenie tożsamości oskarżonego 
wskazanego w  prywatnym akcie oskarżenia w  sposób 
opisowy powoduje, że konieczność poczynienia stosow-
nych ustaleń może spaść na Policję, jeżeli z takim żąda-
niem zwróci się do tej służby sąd z powołaniem się na 
przepis art. 488 § 2 k.p.k. Jako trudna do zaakceptowania 
jawi się propozycja P. Hajdasa, aby wystąpienie oskar-
życiela prywatnego nie zawierające – z braku stosownej 
wiedzy – imienia i nazwiska oskarżonego, uznawać nie 
za akt oskarżenia, lecz za skargę w rozumieniu art. 488 § 
1 k.p.k., i jako taką przesłać organowi właściwemu, czyli 
Policji, co pozwoliłoby uniknąć stosowania „procedu-
ry wzywania do uzupełnienia braków formalnych, jak 
i uregulowania art. 488 § 2 k.p.k.”, gdyż art. 487 k.p.k., 
dopuszczając w prywatnym akcie oskarżenia „oznacze-
nie oskarżonego” niejako ab initio dopuszcza jego nie-
kompletność17.

Uproszczenie prywatnego aktu oskarżenia sięga tak da-
leko, że nie jest potrzebne wskazanie adresu oskarżo-
nego, który nie musi być przecież znany oskarżycielowi 
prywatnemu. W ocenie K. Eichstaedta rodzi to pytanie, 
czy brak określenia w prywatnym akcie oskarżenia miej-
sca zamieszkania oskarżonego jest zarazem takim jego 
14 J. Grajewski, S. Steinborn, Komentarz do art. 487 k.p.k., LEX 2015, 

t.3; zob. też J. Grajewski, S. Steinborn [w:] J. Grajewski, L. K. Pa-
przycki, S. Steinborn: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
red. naukowa L.K. Paprzycki, t. II, Komentarz do art. 425 – 673, wyd. 
3, Warszawa 2013, s.199.

15 M. Lipczyńska, Oskarżenie prywatne, Warszawa 1977, s. 178
16 Wyrok SN z dnia 1.03.2013 r., III KK 218/12, OSN Prokuratura i Pr. 

z 2013 r., z. 6, poz. 28.
17 P. Hajdys, I bez prokuratora sprawcę można zidentyfikować, Rzecz-

pospolita PCD 2006/3/29.

brakiem formalnym, którego nieuzupełnienie w  termi-
nie 7 dni powodować będzie bezskuteczność tego aktu? 
Wątpliwość tę rozstrzyga, powołując się na dozwolone 
przez art. 487 k.p.k. ograniczenie aktu oskarżenia „do 
oznaczenia osoby oskarżonego”, w którym to oznaczeniu 
nie mieści się wskazanie jego miejsca zamieszkania18.

Oskarżyciel prywatny nie musi przed sądem wylegi-
tymować się działaniami, które podjął w  celu pełne-
go „oznaczenia” sprawcy. Można więc wyobrazić sobie 
i taką sytuację, że oskarżyciel nie wyczerpał wszystkich 
lub nawet żadnych możliwości samodzielnego ziden-
tyfikowania sprawcy, oczekując na działania podjęte za 
niego przez sąd z  urzędu. Choć niewątpliwie rację ma 
Sąd Najwyższy, wskazując w  powołanej tu wcześniej 
sprawie III KK 218/1219, że pochodzący od oskarżyciela 
prywatnego akt oskarżenia, „musi zawierać wskazanie 
oskarżonego, jeżeli osoba ta jest znana składającemu tę 
skargę”, to niby, w jaki sposób – na zupełnie wstępnym 
etapie postępowania – taką okoliczność miałby ustalić 
sąd I instancji? 

Aż do chwili przekazania skargi sądowi przez Policję 
może ona zostać cofnięta przez pokrzywdzonego, co po-
woduje, że nie trzeba jej wówczas odsyłać temu sądowi20. 
I. Nowikowski dostrzega w  możliwości dysponowania 
przez oskarżyciela prywatnego „własną” skargą, ele-
ment przesądzający o swoistej „atrakcyjności” postępo-
wania w sprawach z oskarżenia prywatnego, odstąpienie 
bowiem od oskarżenia powoduje w  zasadzie koniecz-
ność umorzenia postępowania (art. 491 § 1 oraz art. 496 
k.p.k.)21. Opowiadam się za prawem pokrzywdzonego 
do cofnięcia skargi wniesionej w trybie art. 488 § 1 k.p.k., 
choćby nawet Policja zabezpieczyła już na podstawie 
tego przepisu jakieś dowody. W celu zminimalizowania 
ryzyka związanego z przeprowadzaniem takich czynno-
ści, w razie chwiejnej postawy oskarżyciela prywatnego 
i cofnięcia przez niego skargi, można by rozważyć moż-
liwość obciążenia go wydatkami poniesionymi w  toku 
tych czynności. 

W  sprawach prywatnoskargowych zasadą jest wniesie-
nie aktu oskarżenia przez samego pokrzywdzonego22. 
Czynność wniesienia aktu oskarżenia, o którym mowa 
w  art. 487 k.p.k. nie została objęta przymusem adwo-

18 K.Z. Eichstaedt, Komentarz do art.487 k.p.k., LEX 2013, t. 8.
19 Wyrok SN z dnia 1.03.2013 r., III KK 218/12, op. cit. 
20 T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowa-

nie, op. cit., Warszawa 2005, s. 818
21 I. Nowikowski, Interes społeczny, op. cit., s. 152.
22 M. Lipczyńska, Oskarżenie, op. cit., s. 161: zob. też szerzej, D. Gil, 

Postepowanie w  sprawach z  oskarżenia prywatnego w  polskim 
procesie karnym, Warszawa 2011, s. 69 – 84.
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kacko-radcowskim23, stąd też nie można od skarżącego 
wymagać, aby podpisał ją któryś z tych profesjonalistów, 
choćby nawet oskarżyciel prywatny ustanowił swego 
pełnomocnika. Wprawdzie na takim profesjonalnym, 
ze względu na ograniczenie wynikające z art. 88 k.p.k., 
pełnomocniku spoczywać będzie cały ciężar sporu to-
czącego się w sprawie zainicjowanej prywatnym aktem 
oskarżenia, nie ma jednak podstaw, by twierdzić – jak 
czyni to K. Eichstaedt – że to właśnie ten pełnomocnik 
będzie odpowiadał za sporządzenie tej skargi oraz przed-
stawienie popierających ją dowodów24. Abstrahując od 
powyższego, należy stwierdzić, że w przypadkach, w któ-
rych oskarżyciel przybrał profesjonalnego pełnomocni-
ka, regułą jest, że ten składając akt oskarżenia w imieniu 
swego mocodawcy zaopatruje go w elementy nie wyma-
gane dla tego rodzaju skargi, najczęściej wzbogacając ją 
o kwalifikację prawną czynu, wskazanie sądu właściwego 
oraz uzasadnienie, a ponadto dołączając do niej jej odpis 
dla strony przeciwnej. 

W postanowieniu z dnia 21 stycznia 2015 roku, Sąd Naj-
wyższy stwierdza kategorycznie, że prywatny akt oskar-
żenia musi przyjąć formę oskarżenia, tzn. opisać czyn 
w  ujęciu pewnego zdarzenia historycznego, „z  jakim 
oskarżyciel wiąże realizację znamion określonego typu”, 
oraz przedstawić dowody uzasadniające to oskarżenie. 
Z tej perspektywy prywatny akt oskarżenia jest podob-
ny do prokuratorskiego aktu oskarżenia25. Skarga po-
chodząca od pokrzywdzonego nie musi nawet być przez 
niego oznaczona jako „akt oskarżenia”, byleby tylko dało 
się z niej wywieść wolę osądzenia sprawcy przestępstwa 
prywatnoskargowego. 

Art. 487 k.p.k. zwalnia z  podania w  akcie oskarżenia 
kwalifikacji prawnej czynu, niezbędne jest wszakże 
takie jego określenie, aby możliwe stało się stwierdze-
nie, że czyn ten nosi znamiona przestępstwa ściganego 
z oskarżenia prywatnego. Zwolnienie powyższe dotyczy 
każdego oskarżyciela z wyjątkiem prokuratora, który na 
podstawie art. 60 § 1 k.p.k. wszczął z  urzędu postępo-
wanie o  przestępstwo podlegające trybowi prywatno-
skargowego. W takim wszakże wypadku, akt pochodzą-
cy od takiego prokuratora, oceniany jest przez pryzmat 
art. 332 i art. 333 k.p.k. M. Lipczyńska słusznie opowia-
da się przeciwko nałożeniu na prokuratora obowiązku 
uzupełnienia aktu oskarżenia wniesionego uprzednio 
przez oskarżyciela prywatnego w  sprawie, w  której ten 

23 Taka ewentualność byłaby przykładem niewłaściwego stosowa-
nia przymusu adwokackiego „w sprawach stosunkowo drobnych” 
Zob. M. Lipczyńska, Oskarżenie, op. cit., s. 175.

24 K.Z. Eichstaedt, Komentarz do art.487 k.p.k., LEX 2013, t. 10.
25 Postanowienie SN z dnia 21.01.2015 r., V KK 297/14, dostępne na 

www.sn.pl/sites/orzecznictwo/ Orzeczenia3/V%20KK%20297-14.
pdf . Dostęp w dniu 25.05.2015 r.

prokurator wstąpił do toczącego się już postępowania26. 
Rozwiązanie zakładające brak obowiązku wskazania 
kwalifikacji prawnej czynu przez oskarżyciela prywat-
nego – moim daniem – „broni się”, tylko w przypadku 
wniesienia aktu oskarżenia prywatnego, wprost przez 
oskarżyciela prywatnego. Nie ma natomiast żadnych po-
wodów, by tego typu uproszczenie miało nadal obowią-
zywać w stosunku do aktu sporządzonego i podpisanego 
przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika – adwo-
kata lub radcy prawnego – umocowanych w trybie art. 
87 § 1 k.p.k., zwłaszcza,. że ci sami pełnomocnicy działa-
ją w warunkach określonych w art. 55 § 2 w zw. z art. 332 
oraz art. 333 § 1 k.p.k. 

Dozwolone uproszczenia aktu oskarżenia wymienione-
go w  art. 487 k.p.k. nie naruszają w  niczym gwarancji 
oskarżonego, ani też nie dają podstaw do twierdzenia, 
że z  punktu widzenia reguł dowodzenia, postępowa-
nie prywatnoskargowe jest postępowaniem zliberali-
zowanym lub, że ustawa czyni w tym zakresie na rzecz 
pokrzywdzonego jakiekolwiek koncesje, zwalniając go 
z  wykazania tych wszystkich elementów czynu, które 
decydują o  możliwości skazania oskarżonego27. Niedo-
pełnienie powinności wskazania dowodów, na których 
opiera się oskarżenie nie może być traktowane jak brak 
formalny z  art. 487 k.p.k. skutkujący w  razie jego nie-
uzupełnienie bezskutecznością, będzie wszak wpływać 
na ocenę zasadności samego oskarżenia28. Zdaniem R.A. 
Stefańskiego, nie ma przeszkód, aby przytoczenie do-
wodów miało miejsce w uzasadnieniu aktu wnoszonego 
przez oskarżyciela prywatnego29. 

Przepis art. 488 § 1 k.p.k. przewiduje przyjęcie przez Po-
licję – na żądanie pokrzywdzonego – ustnej lub pisem-
nej skargi celem jej późniejszego („po czym”) przesłania 
do właściwego sądu. Rozwiązanie to wzorowane jest na 
instytucji znanej nam z  art. 250 [253, 247, 239, 232] § 
1 k.p.k. z 1928 roku. Wtedy to w sprawach o przestęp-
stwa z oskarżenia prywatnego Policja, działając na żąda-
nie oskarżyciela – przyjmowała od niego skargę, w razie 
potrzeby zabezpieczając dowody – „po czym kierowała 
sprawę do właściwego sądu”.

Imperatywna forma wystąpienia pokrzywdzonego, któ-
rą art. 488 § 1 k.p.k. określa mianem „żądania” pozwala 
26 M. Lipczyńska, Oskarżenie, op. cit., s. 175. 
27 Postanowienie SN z dnia 21.01.2015 r., V KK 297/14, op. cit.
28 Wyrok SO w Tarnowie z dnia 2.10.2007 r., II Kz 232/07, KZS 2007, z. 

11, poz. 74.
29 R.A. Stefański, Komentarz do art. 487 k.p.k., LEX 1998, t. 1. Zob. też 

R. A. Stefański, Komentarz do art. 487 k.p.k. [w:] J. Bratoszewski, L. 
Gardocki, Z. Gostyński, S. M. Przyjemski, R. A. Stefański, S. Zabłocki, 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, pod red. R. A. 
Stefański, S. Zabłocki wyd. II, t. III, Dom Wydawniczy ABC 2004, s. 
398.
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sądzić, że Policja nie ma prawa do odmowy przyjęcia 
skargi30. Wskazanie, iż skarga podlega późniejszemu 
przesłaniu przez Policję do właściwego sądu może świad-
czyć o  tym, że problem ustalenia sądu właściwego leży 
po stronie Policji, co jest wnioskiem o tyle zasadnym, że 
nawet art. 487 k.p.k. nie wymaga od oskarżyciela pry-
watnego zawarcia w pochodzącym od niego akcie oskar-
żenia danych, o których mowa w art. 332 § 1 pkt 5 k.p.k. 
Z uwagi na treść art. 35 § 1 in fine k.p.k. takie rozwiąza-
nie wydaje się wszak oczywiste i w pełni poprawne. Poli-
cja przez sam fakt złożenia u niej skargi przez pokrzyw-
dzonego nie staje się jej dysponentem, stąd też nie może 
nie przekazać jej dalej sądowi. Jedyną okolicznością 
usprawiedliwiającą opóźnienie w  przesłaniu skargi do 
sądu stanowi potrzeba zabezpieczenia dowodów. Moim 
zdaniem, chwila przesłania sądowi skargi w  trybie art. 
488 § 1 k.p.k. stanowi cezurę dla dokonania przez Po-
licję zabezpieczenia dowodów. Po tej dacie, ewentualne 
dalsze czynności, mogą być przedsięwzięte przez Policję 
jedynie na podstawie polecenia sformułowanego przez 
sąd z powołaniem się na § 2 art. 488 k.p.k. Tryb z art. 488 
§ 1 k.p.k., jest dozwolonym sposobem wyrażenia woli 
pociągnięcia do odpowiedzialności sprawcy przestęp-
stwa prywatnoskargowego i  jest określany w doktrynie 
mianem „alternatywnej drogi procesowej”31. Decyzja, 
z którego z możliwych trybów skorzystać, należy wyłącz-
nie do pokrzywdzonego, choć może na niej zaważyć nie-
możność ustalenia osoby sprawcy lub samodzielnego ze-
brania dowodów popełnienia danego przestępstwa32, nie 
wydaje się jednak, by można było tryb ten rezerwować 
wyłącznie do przypadków, w których osoba sprawcy jest 
nieznana. Wprowadzenie tego trybu umożliwia realiza-
cję zasady skargowości z udziałem np. niepiśmiennych 
oskarżycieli prywatnych. Od pokrzywdzonego zależy 
też wybór formy skargi z art. 488 § 1 k.p.k., przepis ten 
nie faworyzuje żadnej z nich, a kolejność wymienionych 
w tym przepisie postaci skargi ma charakter przypadko-
wy. Oba tryby są równorzędne. Nie ulega wątpliwości, 
że skarga ustna podlega protokolarnemu utrwaleniu, nie 
wydaje się jednak, by podstawą sporządzenia protoko-
łu był stosowany „wprost” art. 143 § 1 pkt 1 k.p.k., gdyż 
ten stanowi o zaprotokołowaniu „ustnego zawiadomie-
nia o  przestępstwie, wniosku o  ściganie i  jego cofnię-
cia”. Wprawdzie skargę w  części, w  jakiej zawiera dane 
o  przestępstwie prywatnoskargowym, cechuje pewna 
informacyjność33, lecz zasadniczą intencją działania po-
30 Podobny wniosek formułowano w doktrynie na gruncie nieobo-

wiązującego już art. 435 § 1 k.p.k. z 1969 roku. Zob. J. Bafia [w:] M. 
Mazur (red.), Kodeks postępowania, op. cit., Warszawa 1971, s. 567. 

31 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karne-
go. Komentarz, t. III, wyd. III, Warszawa 2012, s. 53.

32 Ibidem, s. 53.
33 Zdaniem T. Razowskiego i  A. Tomaszewskiego, chociaż skarga 

z  art. 488 § 1 k.p.k., „faktycznie zawiera w  sobie zawiadomienie 

krzywdzonego nie jest powiadomienie organów ścigania 
o  określonym zdarzeniu w  ujęciu historycznym, lecz 
przyczynienie się do pociągnięcia sprawcy wymierzo-
nego w niego czynu do odpowiedzialności karnej, stąd 
też przepis art. 143 § 1 pkt 1 k.p.k., należy w  tej sytu-
acji stosować „odpowiednio”. Skoro mowa o intencjach 
pokrzywdzonego, rzutować będą na nie – i to w stopniu 
większym, niż zakładał to sam ustawodawca – utrwalo-
ne przyzwyczajenia i poziom kultury prawnej skarżące-
go. Może się bowiem zdarzyć, że pokrzywdzony – mając 
zakodowany w głowie stereotyp, w myśl którego zwykłą 
reakcją organów ścigania jest podjęcie z urzędu działań 
w  celu wyjaśnienia każdej zgłaszanej im sprawy – de 
facto, w ogóle nie liczy się z koniecznością jakiejkolwiek 
własnej aktywności na tym polu34. Z kolei sama Policja 
także miewa poważne problemy z odróżnieniem skargi 
z 488 § 1 k.p.k. od zawiadomienia o przestępstwie35, co 
częstokroć skutkuje błędną decyzją o przeprowadzeniu 
czynności sprawdzających w trybie art. 307 k.p.k. i póź-
niejszym przekazaniem ich wyników – wobec stwier-
dzenia popełnienia przestępstwa prywatnoskargowego 
– wraz ze skargą sądowi z  informacją, że są to efekty 
„zabezpieczenia dowodów”. Taka praktyka jest błędna 
i  normatywnie niedopuszczalna36. Z  punktu widzenia 
interesu pokrzywdzonego, skuteczność skargi złożonej 
w trybie 488 § 1 k.p.k., winna zależeć od jej treści, nie zaś 
od zachowania formy protokołu policyjnego37, na który 
skarżący może nie mieć dostatecznego wpływu, pomi-
mo zagwarantowania mu prawa do zgłoszenia zarzutów 
z art. 150 § 2 k.p.k. 

Przewidziane w  art. 488 § 1 k.p.k. czynności policyjne 
zmierzające do zabezpieczenia dowodów mają cha-
rakter incydentalny i  są przeprowadzane „w  razie po-
trzeby”. Pokrzywdzony nie naraża się więc na ryzyko 
zwrotu skargi, nawet gdyby „potrzeba” zabezpieczenia 
dowodów w  ogóle nie zachodziła. Pokrzywdzony nie 
musi, jak się wydaje, wskazywać Policji, jakie czynności 
należy podjąć, choć taki dezyderat może zawrzeć albo 
w samej skardze albo w osobnym wystąpieniu adresowa-
nym bezpośrednio do Policji. Nie wydaje się, by żądanie 
pokrzywdzonego było wiążące dla Policji, jednak ryzy-

o jego popełnieniu”, to powyższe „nie czyni z niej samoistnie (…) 
jego rodzaju”. Ich zdaniem rola zawiadomienia jest inna i nie za-
wsze stanowi wystarczającego żądania wszczęcia postępowania 
karnego, bywając jedynie przekazaniem informacji o możliwości 
popełnienia przestępstwa oraz przedmiotem właściwej reakcji 
odpowiednich organów ścigania (art. 305 § 1 k.p.k. oraz art. 325 
a k.p.k.). Idem, O właściwym rozumieniu, op. cit., s. 153.

34 S. Stachowiak, Źródła informacji o przestępstwie w polskim postę-
powaniu karnym, Prokuratura i Pr. z 2005 r., z. 2, s. 30.

35 T. Razowski, A. Tomaszewski, O właściwym rozumieniu, op. cit., s. 
153.

36 Ibidem, s. 155.
37 Wyrok SN z dnia 12.11.1934 r., I K 768/34, OSN(K) z 1935 r., z. 6, poz. 
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ko błędnej oceny „potrzeby” zabezpieczenia dowodów 
będzie w takim wypadku obciążać tę właśnie formację. 
Czynności Policji podejmowane w oparciu o art. 488 § 1 
k.p.k. mogą polegać na wykryciu dowodów i ich utrwa-
leniu na potrzeby postępowania sądowego, zebraniu 
nazwisk i  ustaleniu adresów świadków38, oględzinach 
miejsca zdarzenia i  zabezpieczeniu śladów, przesłucha-
niu świadka co do którego zachodzi niebezpieczeństwo 
niemożności jego przesłuchania przez sąd39. W porów-
naniu z uprzednio obowiązującym art. 435 k.p.k. z 1969 
roku przepis art. 488 § 2 k.p.k. (k.p.k. z  1997r. i  2015 
r.) wyraźnie ogranicza obowiązki Policji: sąd nie może 
obecnie zlecić Policji przeprowadzenia dochodzenia, 
a jedynie oznaczone czynności dowodowe, które mogą 
układać się w pewną spójną całość, lecz nie składają się 
na oddzielną fazę przygotowawczą postępowania pry-
watnoskargowego. Z porównania art. 488 § 2 zd. pierw-
sze in fine k.p.k. (z  1997 i  2015 roku) przewidującego 
przekazanie sądowi „ich (tj. czynności) wyników” oraz 
poprzednio obowiązującego art. 435 k.p.k. z 1969 roku, 
nakazującego zwrot sądowi „akt z wynikami swego (tj. 
Policji) postępowania” wynika, że obecnie także ustawo-
dawca nie traktuje czynności z art. 488 § 2 k.p.k., jako 
wyodrębnionej fazy postępowania prywatnoskargowe-
go. Możliwość powierzenia Policji dochodzenia przez 
sąd po wniesieniu aktu oskarżenia przewidywał także 
art. 250 [253, 247, 239, 232] § 2 k.p.k. z 1928 roku [od 
1949 r. art. 247 § 2: sąd mógł zlecić Milicji Obywatelskiej 
przeprowadzenie śledztwa, a od 1950 r. na podstawie art. 
239 § 2 takie zlecenie mogło pochodzić także od proku-
ratora po uzyskaniu zawiadomienia o popełnieniu prze-
stępstwa].

Ani dochodzenia z  art. 435 § 2 k.p.k. z 1969 roku, ani 
też czynności z art. 488 § 2 k.p.k. żadna ze wskazanych, 
w tych przepisach, służb mundurowych nie mogła prze-
prowadzić na własną rękę, zaś podstawą jakiejkolwiek 
ich aktywności było polecenie sądu40. Art. 488 § 2 k.p.k., 
wskazując na „polecenie sądu”, jako podstawę aktywno-
ści Policji, całkowicie pomija rolę oskarżyciela prywat-
nego, choć jeszcze na gruncie art. 435 § 2 poprzedniego 
k.p.k. utrzymywano, że ta właśnie strona, składając akt 
oskarżenia, powinna wskazać sądowi czynności, któ-
re ten organ powinien zlecić do wykonania Policji41. 
Utrzymanie w obecnym stanie prawnym sytuacji, w któ-
rej sąd zleca Policji dokonanie określonych czynności 
dowodowych – bez wskazania, że chodzi tu wyłącznie 
38 J. Bafia [w:] M. Mazur (red.), Kodeks postępowania karnego. Ko-

mentarz, Warszawa 1971, s. 568.
39 A.Gaberle, Postępowania szczególne w  kodeksie postępowania 

karnego z 1997 r., Kraków 1998, s. 43.
40 J. Bafia [w:] M. Mazur (red.), Kodeks postępowania, op. cit., Warsza-

wa 1971, s. 568.
41 Ibidem, s. 568.

o czynności objęte wnioskiem dowodowym oskarżyciela 
prywatnego, może prowadzić do zachwiania na gruncie 
postępowania prywatnoskargowego zasady kontradyk-
toryjności i równości stron stanowiących ideę przewod-
nią ustawy karnoprocesowej obowiązującej od dnia 1 
lipca 2015 roku. Sąd, zlecając Policji czynności dowo-
dowe, musi wskazać, jakie konkretnie czynności mają 
zostać przez nią dokonane. Ustawa wymaga bowiem, 
by czynności te zostały przez sąd „określone”. Takiego 
„określenia” nie wymagało zlecenie Policji dochodzenia, 
które mogło obejmować szereg czynności, których po-
trzeby dokonania nie musiał przewidywać sąd w chwili 
formułowania swego polecenia. Wobec odpowiedniego 
stosowania do czynności zleconych przepisu art. 308 
k.p.k. (art. 488 § 2 zd. drugie k.p.k.), należy opowiedzieć 
się za możliwością przeprowadzenia przez Policję także 
innych czynności – obok „określonych” przez sąd – je-
żeli ich potrzeba wyłoni się w toku realizacji polecenia 
wydanego w trybie art. 488 § 2 k.p.k.42. Rację ma K. Dud-
ka stwierdzając, że wskazany w art. 488 § 2 obowiązek 
odpowiedniego stosowania przepisów o  dochodzeniu 
w  niezbędnym zakresie wyłącza możliwość nałożenia 
przez sąd na organy Policji obowiązku przeprowadzenia 
sformalizowanego dochodzenia i to mimo, że nakaz ten 
sprowadza się nie do powinności przeprowadzenia sfor-
malizowanego dochodzenia niezbędnym zakresie, lecz 
wyznacza ramy przedmiotowe czynności, które w trybie 
art. 488 § 2 k.p.k. mogą być dokonywane43. Po dokona-
niu czynności zleconych oraz innych przeprowadzonych 
przy ich okazji, Policja „ich wyniki” przekazuje sądowi. 

Tylko skarga wnoszona za pośrednictwem Policji może 
przybrać postać ustną, podczas gdy właściwą i zarazem 
wyłączną formą prywatnego aktu oskarżenia postaje 
forma pisemna. Zgłaszany przez M. Lipczyńską postulat 
de lege ferenda dalszego ułatwienia pokrzywdzonemu 
realizacji uprawnień oskarżycielskich poprzez zezwole-
nie mu złożenia ustnej skargi również przed sądem nie 
został do tej pory zrealizowany44. Skarga z art. 488 § 1 
k.p.k. bez wątpienia jest rodzajem skargi zasadniczej, 
a  to oznacza, że jej wniesienie za pośrednictwem Poli-
cji do sądu karnego stanowi wystarczający asumpt dla 
wszczęcia postępowania prywatnoskargowego45. Skarga 
wnoszona przez pokrzywdzonego w trybie art. 488 § 1 
k.p.k. stanowi swoistą postać aktu oskarżenia, będąc 
czymś na kształt jego surogatu, choć akurat w tym przy-
padku kodeks unika takiego jej pozycjonowania. Ozna-
42 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karne-

go. Komentarz, Warszawa 1999, t. II, s. 719.
43 K. Dudka, Wybrane problemy dochodzenia w  sprawach o  prze-

stępstwa prywatnoskargowe, Prok. i Pr. 2006, nr 6, s.33–34.
44 M. Lipczyńska, Oskarżenie, op. cit., s. 177.
45 T. Razowski, A. Tomaszewski, O właściwym rozumieniu, op. cit. ,s. 
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cza to, że skarga ta musi i to w sposób niewątpliwy „od-
zwierciedlać cechującą pokrzywdzonego przestępstwem 
prywatnoskargowym wolę ścigania sprawcy takiego czy-
nu”. W przeciwnym razie takiej skardze byłoby bliżej do 
określenia jej mianem zawiadomienia o  przestępstwie 
niż aktem oskarżenia. 

Według T. Razowskiego oraz A. Tomaszewskiego46, ko-
nieczne jest by „za każdym razem” przyjmująca taką 
skargę Policja wyjaśniła prawdziwe intencje pokrzyw-
dzonego, tzn. czy chce on pójść ze swą skargą „dalej”, czy 
też traktuje swe wystąpienie, jako próbę zwrócenia uwa-
gi służb mundurowych na pewien problem zachodzący 
w stosunkach interpersonalnych, licząc wyłącznie na ich 
doraźną interwencję w jego sprawie. A. Gaberle i J. Czap-
ska słusznie zauważają pewną prawidłowość, w myśl któ-
rej ludzie zazwyczaj nie wykazują skłonności do zaprzą-
tania sądom głowy każdą swoją sprawą, lecz decydują się 
na takie rozwiązanie dopiero po przekroczeniu pewnego 
„progu dolegliwości”47. Ci sami autorzy doszli też do – 
niepokojącego z punktu widzenia kultury prawnej spo-
łeczeństwa oraz aktywności obywatelskiej – wniosku, że 
duża część pokrzywdzonych występując w trybie art. 488 
§ 1 k.p.k. do Policji, często nie ma wiedzy co do dalszych 
skutków takiej czynności, poprzestając na oczekiwaniu, 
iż sprawą zajmie się w sposób kompleksowy ta właśnie 
formacja48. Na gruncie nieobowiązującego już art. 435 § 
1 k.p.k. z  1969 roku J. Bafia opowiadał się za koniecz-
nością pouczenia skarżącego o odpowiedzialności za fał-
szywe oskarżenia49. Moim zdaniem takie działania mogą 
zostać odebrane jako próba wywarcia nacisku, w  celu, 
rezygnacji przez osobę skarżącą z realizacji zasady skar-
gowości. 

Obowiązki Policji w sprawach z oskarżenia prywatnego 
ograniczają się do czynności zabezpieczających dowo-
dy (art. 488 § 1 k.p.k.) lub określonych przez sąd czyn-
ności dowodowych (art. 488 § 2 k.p.k.). Policja nie ma 
więc obowiązku potwierdzania okoliczności zawartych 
w skardze z art. 488 § 1 k.p.k. lub przesyłania „własnego 
aktu oskarżenia”, ten byłby bowiem – na co zwraca uwa-
gę Sąd Najwyższy – „pozbawiony jakiegokolwiek proce-
duralnego znaczenia”, a  z  punktu widzenia „wszczęcia 
i rozpoznania danej sprawy”, zupełnie „obojętny”50.

46 Ibidem, s. 158. 
47 A. Gaberle, J. Czapska, Postępowanie w  sprawach z  oskarżenia 

prywatnego (w świetle badań praktyki oraz opinii uczestników), 
Wrocław 1983, s. 51.

48 Ibidem, s. 51.
49 J. Bafia [w:] M. Mazur (red.), Kodeks postępowania, op. cit., Warsza-

wa 1971, s. 568.
50 Wyrok SN z dnia 29.01.1931 r., II K 1521/30, OSN(K) z 1931 r., z. 8, 

poz. 251.

Jeszcze pod rządami poprzedniego kodeksu postępowa-
nia karnego z 1969 r. J. Bafia wskazywał na możliwość 
zwrócenie się przez pokrzywdzonego – bez wnoszenia 
prywatnego aktu oskarżenia – do prokuratora o przepro-
wadzenie dochodzenia, pełniąc tym samym rolę wnio-
sku o  objęcie oskarżenia przez prokuratora w  trybie 
art. 50 ówczesnego k.p.k., a co miało sens tylko w wy-
padku, w którym ścigania z urzędu takiego przestępstwa 
wymagał interes społeczny51. 

Realizacja zasady skargowości z  udziałem oskarżycie-
la prywatnego może nastąpić w  dwojaki sposób: albo 
w  sposób określony w  art. 487 k.p.k., albo w  sposób 
określony w  art. 488 § 1 k.p.k. W  obu tych przepisach 
zakreślono dla pokrzywdzonego równoważną – o czym 
wspomniałam – możliwość dochodzenia jego praw, 
choć za pomocą pism, które sama ustawa określa przy 
pomocy różnych terminów. M. Lipczyńska twierdziła, 
że rozróżnienie to jest nieprzypadkowe, choć pomijane 
przez większą część przedstawicieli doktryny. Zdaniem 
tej autorki termin „skarga” – używany oprócz przepisu 
art. 488 § 1 także przez art. 17 § 1 pkt 9 oraz art. 661 § 1 
k.p.k. nie jest równoznaczny z „aktem oskarżenia”. Skar-
ga jest terminem szerszym i mniej sformalizowanym52, 
choć podobnie jak akt oskarżenia skierowanym z reguły 
przeciwko skonkretyzowanej osobie53. Pogląd ten zna-
lazł swe odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyż-
szego54 i jest akceptowany przez T. Razowskiego oraz A. 
Tomaszewskiego55. W. Daszkiewicz uważał, że to właśnie 
niemożność wskazania przez pokrzywdzonego z imienia 
i nazwiska osoby oskarżonego, waży o konieczności za-
pewnienia mu środka takiego jak skarga, którą winien 
on uzupełnić po ujawnieniu przez Policję sprawcy prze-
stępstwa prywatnoskargowego56. Z  językowego punktu 
widzenia pod pojęciem „skargi” kryje się wypowiedź, 
w której ktoś uskarża się na coś lub wypowiedź obwinia-
jąca kogoś o coś. Wzgląd na ten ostatni aspekt zdaje się 
przesądzać o tym, że skarga, nawet niekompletna, pełni 
jednak funkcje aktu oskarżenia. Rozróżnienie przepro-
wadzone przez M. Lipczyńską, choć poprawne z punk-
tu widzenia językowego, wydaje się trudne do obrony, 
zważywszy na fakt, iż ustawodawca dopuszcza – inne niż 
imienne – wskazanie oskarżonego także w akcie oskar-
żenia składanym w trybie art. 487 k.p.k. Takie „oznacze-
51 J. Bafia [w:] M. Mazur (red.), Kodeks postępowania, op. cit., Warsza-

wa 1971, s. 568.
52 Np. na gruncie prawa administracyjnego jest to odformalizowany 

środek kontroli. 
53 M. Lipczyńska, Oskarżenie, op. cit., s. 177–178.
54 Postanowienie SN z  dnia 17.04.1997 r., I  KZP 4/97, Wokanda 

z 1998, z 1, poz. 16.
55 T. Razowski, A. Tomaszewski, O właściwym rozumieniu, op. cit., s. 

152.
56 W. Daszkiewicz, Dochodzenie w sprawach z oskarżenia prywatne-

go, NP z 1974, z 6,, o. cit., s. 760. 
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nie osoby oskarżonego” jest wprawdzie tolerowane przez 
ustawodawcę, stanowi jednak brak uniemożliwiający 
dalsze procedowanie, gdyż kodeks postępowania karne-
go nie zna rozwiązania polegającego na orzekaniu o od-
powiedzialności karnej anonimowego oskarżonego. 

J. Grajewski i S. Steinborn uznają skargę, o której mowa 
w art. 488 § 1 k.p.k. za sui generis akt oskarżenia, bę-
dący „impulsem wszczynającym postępowanie prywat-
noskargowe”57. Z  kolei T. Grzegorczyk uważa tę skargę 
za „akt wszczynający postępowanie”, najwyraźniej uni-
kając traktowania jej jako akt oskarżenia lub sui generis 
akt oskarżenia58, choć niewątpliwie skarga ta pełni funk-
cję oskarżycielską zważywszy, że staje się ona podstawą 
dalszych czynności sądowych przeciwko oskarżone-
mu, a ustawa nie wspomina nic o wzywaniu pokrzyw-
dzonego do składania jakichkolwiek uzupełniających 
oświadczeń. Także i ta skarga musi spełniać „minimalne 
wymogi określone w  art. 487 k.p.k.”59, stąd A. Gaberle 
opowiada się za możliwością zwrócenia przez Policję 
uwagi skarżącemu na ewentualne uchybienia w tym za-
kresie60. Taka sygnalizacja nie może być jednak utożsa-
miana z wstępną kontrolą skargi złożonej w  trybie art. 
488 § 1 k.p.k., do której – według niektórych przedsta-
wicieli doktryny – wyłącznie miałby być uprawniony 
prezes sądu na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu 
art. 337 w zw. z art. 468 i 485 k.p.k.61 oraz uwzględnie-
niu ograniczonych wymagań formalnych stawianych 
prywatnemu aktowi oskarżenia62. Zagadnienie wstępnej 
kontroli prywatnego aktu oskarżenia oraz skargi okre-
ślonej w art. 488 § 1 k.p.k., jest sporna i przez sam Sąd 
Najwyższy, postrzegana raczej przez pryzmat art. 120 
k.p.k.63. T. Grzegorczyk ogranicza stosowanie art. 337 
k.p.k. do „każdego publicznego aktu oskarżenia, w tym 
także wnoszonego przez pokrzywdzonego jako subsy-
diarnego oskarżyciela posiłkowego”64. Na gruncie k.p.k. 
z 1969 roku także J. Bafia oponował się przeciwko stoso-
waniu art. 298 do kontroli warunków formalnych pry-

57 J. Grajewski, S. Steinborn, Komentarz do art. 487 k.p.k., LEX 2015, t. 
4. Podobnie A. Gaberle, Postępowania szczególne, op. cit. ,s. 95. 

58 T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowa-
nie, op. cit., Warszawa 2005, s. 818. 

59 J. Grajewski, S. Steinborn, Komentarz do art. 487 k.p.k., LEX 2015, t. 
4. 

60 A. Gaberle, Postępowania szczególne, op. cit., s. 54. 
61 A. Kaftal, Kontrola sądowa postępowania przygotowawczego, 

Warszawa 1974, s. 153; S. Waltoś, Postępowania szczególne, op. 
cit., s. 191; D. Osowska, Kontrola wymagań oskarżenia prywatne-
go, NP z 1977 r., z. 9, s. 1204; L.K. Paprzycki, Komentarz do art. 337 
k.p.k., LEX 2013, t. 4.

62 J. Grajewski, S. Steinborn, Komentarz do art. 337 k.p.k., LEX 2015, t. 
4.

63 Uchwała SN z dnia 29.04.1970 r., VI KZP 4/70, OSNKW z 1970 r., z. 6. 
poz. 56.

64 T. Grzegorczyk, Komentarz do art. 337 k.p.k., LEX 2014, t. 1.

watnego aktu oskarżenia65. Na tle obowiązującego stanu 
prawnego przeciwko stosowaniu art. 337 k.p.k. do kon-
troli aktu oskarżenia inicjującego postępowanie prywat-
noskargowe opowiadają się W. Grzeszczyk, K. Eichstaedt 
oraz R.A. Stefański66. Według R. A. Stefańskiego, art. 487 
k.p.k. jako przepis szczególny – w  zakresie warunków, 
jakim powinien odpowiadać akt oskarżenia w postępo-
waniu prywatnoskargowym – wyłącza stosowanie art. 
337 k.p.k., statuując art. 120 § 1 k.p.k „podstawą prawną 
kontroli formalnej aktu oskarżenia wniesionego przez 
oskarżyciela prywatnego”.

Zdaniem piszącej te słowa, do kontroli wystąpień z art. 
487 oraz art. 488 § 1 k.p.k., nie może być stosowany 
art. 337 k.p.k., gdyż odnosi się on do „zwykłych” aktów 
oskarżenia, nie zaś do prywatnego aktu oskarżenia zwol-
nionego z wymogów stawianych przez powołane w art. 
337 k.p.k. przepisy art. 332 – art. 333 lub art. 335 – art. 
335 k.p.k. Poddany takiej kontroli akt oskarżenia lub 
skarga z art. 488 § 1 k.p.k. nie podlega zwrotowi w celu 
usunięcia braków w terminie siedmiu dni (art. 337 § 1 in 
fine k.p.k.), lecz uzupełnieniu w podobnym terminie na 
podstawie wezwania do usunięcia braków bez koniecz-
ności zwracania go w tym celu oskarżycielowi (art. 120 § 
1 in fine k.p.k.). Art. 120 § 1 k.p.k. (odmiennie niż ma to 
miejsce w przypadku art. 337 § 1 k.p.k.), uzależnia we-
zwanie do dostosowania aktu oskarżenia lub skargi do 
wymogów z art. 119 k.p.k., lub innych przepisów szcze-
gólnych od stwierdzenia, że dostrzeżone na tym etapie 
braki są tego rodzaju, że „pismo nie może otrzymać 
dalszego biegu, albo brak polega na niezłożeniu należy-
tych opłat lub upoważnienia do podjęcia czynności pro-
cesowej”. Dalszą konsekwencją odrzucenia możliwości 
skontrolowania aktu oskarżenia lub skargi pochodzącej 
od oskarżyciela prywatnego jest pozbawienie go prawa 
do zaskarżenia zarządzenia z art. 120 § 1 k.p.k., podczas 
gdy zarządzenie z art. 337 § 1 k.p.k. podlegałoby takiej 
kontroli w oparciu o § 2 tego przepisu. Nieuzupełnienie 
braku w  terminie zakreślonym oskarżycielowi prywat-
nemu powoduje, że akt oskarżenia lub skarga zostaną 
uznane za bezskuteczne. W razie zadośćuczynienia we-
zwaniu akt oskarżenia wywołuje jednak skutki od dnia 
jego wniesienia (art. 120 § 2 k.p.k.). Koincydencja sto-

65 J. Bafia [w:] M. Mazur (red.), Kodeks postępowania, op. cit., Warsza-
wa 1971, s. 568.

66 W. Grzeszczyk, Komentarz do art. 337 k.p.k., LEX 2014; K. Eichsta-
edt, [w:] B. Augustyniak, K. Eichstaedt, M. Kurowski, D. Świecki, Ko-
deks postępowania karnego. Komentarz, pod red. D. Świeckiego, 
t. II, wyd. I, Warszawa 2013, s. 635; R.A. Stefański, Komentarz do art. 
487 k.p.k., LEX 1998, t.4. Zob. też R. A. Stefański, [w:] J. Bratoszew-
ski,L. Gardocki, Z. Gostyński, S. M. Przyjemski, R. A. Stefański, S. Za-
błocki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, pod red. R. A. 
Stefański, S. Zabłocki, t. III, wyd. II, Dom Wydawniczy ABC 2004, s. 
400.
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sunkowo krótkiego terminu przedawnienia karalności 
przestępstw prywatnoskargowych, oraz bezskuteczno-
ści nieuzupełnionego aktu oskarżenia, może skutkować 
utratą przez pokrzywdzonego prawa do skargi (art. 101 
§ 2 k.k.). Przed upływem przedawnienia R.A. Stefań-
ski dopuszcza jednak możliwość wniesienia przez tego 
samego pokrzywdzonego następnego aktu oskarżenia 
w sprawie, w której uprzedni akt okazał się bezskutecz-
ny67. Wracając raz jeszcze do roli, jaką przepis art. 488 § 
1 k.p.k. wyznacza Policji, należy zauważyć, że niemoż-
ność wezwania przez nią pokrzywdzonego do uzupeł-
nienia niekompletnej skargi nie wynika – jak chcą tego 
T. Razowski i  A. Tomaszewski – z  niewyposażenia jej 
w uprawnienia z art. 120 § 1 k.p.k. – lecz z faktu, iż nie 
ona jest adresatem wystąpienia oskarżycielskiego po-
krzywdzonego68, co oznacza, że w  pełnionej przez nią 
w  tym postępowaniu roli, nie mieszczą się czynności 
określone w tym przepisie. 

Na składającym akt oskarżenia ciąży powinność do-
łączenia do tego aktu dowodu uiszczenia w  kasie sądu 
zryczałtowanej równowartości wydatków (art. 621 § 
1 zd. pierwsze k.p.k.), chyba że została ona zwolniona 
z tej opłaty (art. 623 k.p.k.). Na chwilę obecną ryczałt ten 
wynosi 300 złotych i został ustalony przez Ministra Spra-
wiedliwości w drodze stosownego rozporządzenia (§ 1)69. 
Wysokość tego ryczałtu nie powinna stanowić przeszko-
dy w dochodzeniu przez pokrzywdzonego swych praw, 
został on bowiem ustalony na rozsądnym poziomie, nie 
odbiegającym od tego, którym operowało nieobowiązu-
jące już rozporządzenie z 1998 roku. Nie sposób w tym 
miejscu pominąć noweli, jaką w 2003 roku70 objęto art. 
621 § 2 k.p.k., wskutek czego znalazł się w nim nieznany 
do tej pory wymóg takiego określenia przez uprawnio-
ny organ zryczałtowanej równowartości wydatków, aby 
z  jednej strony odpowiadał on „przeciętnym kosztom 
postępowania”, z drugiej natomiast strony miał na uwa-
dze „zasadę dostępu do sądu”. Rozporządzenie ministe-
rialne z  2003 roku ustala ryczałt w  sposób „sztywny”, 
bez możliwości dostosowania go do okoliczności danej 
sprawy, co byłoby rozwiązaniem „elastyczniejszym”, ale 
też mogącym rodzić podejrzenie co do równego trakto-
wania stron przez wymiar sprawiedliwości. 

67 R.A. Stefański, Komentarz do art. 487 k.p.k., LEX 1998, t.4.
68 T. Razowski, A. Tomaszewski, O właściwym rozumieniu, op. cit., s. 

153.
69 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 28.05.2003 r. 

w  sprawie wysokości zryczałtowanej równowartości wydatków 
w sprawach z oskarżenia prywatnego (Dz. U. Nr 104, poz. 980).

70 Art. 1 pkt 237 ustawy z dnia 1.07.2003 r. o zmianie ustawy – Ko-
deks postępowania karnego, ustawy – Przepisy wprowadzające 
Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz 
ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17, poz. 155).

Sąd Najwyższy zwraca uwagę, że w sprawie z oskarżenia 
prywatnego, w której nie dokonano wpłaty zryczałtowa-
nej równowartości kosztów postępowania, stwierdzenie 
ujemnej przesłanki procesowej z  art. 11 pkt 1 lub 3–7 
k.p.k. z 1969 roku [ob. art. 17 § 1 pkt 1 lub 5–9 k.p.k.] 
skutkującej odmową wszczęcia postępowania, zwalnia 
z wzywania oskarżyciela prywatnego do uiszczenia tego 
nieopłaconego ryczałtu71. Jeżeli akt oskarżenia prywat-
nego wnosi pełnomocnik, to właśnie jego, a nie repre-
zentowanego przezeń oskarżyciela prywatnego, wzy-
wa się do uzupełnienia nieziszczonego ryczałtu, gdyż 
przepis art. 621 § 1 k.p.k. nie uchyla wymogu wezwania 
osoby, „od której pismo pochodzi”, do usunięciu braku 
polegającego na niezłożeniu należytych opłat, który to 
obowiązek wynika wprost z art. 120 § 1 k.p.k.72. Uiszcze-
nie zryczałtowanej równowartości kosztów postępowa-
nia w terminie wskazanym w art. 120 § 1 in fine k.p.k., tj. 
w ciągu siedmiu dni od daty wezwania do uzupełnienia 
tego braku ma to znaczenie, iż wniesiona przed upływem 
trzymiesięcznego terminu skarga w sprawie o przestęp-
stwo ścigane z oskarżenia prywatnego zgodnie z dyspo-
zycją § 2 tego samego przepisu wywołuje skutki „od dnia 
wniesienia”73. 

W doktrynie istnieje rozbieżność co do tego, jak należy 
traktować sytuację, w której – pomimo wezwania w try-
bie art. 120 § 1 w zw. z art. 621 § 1 k.p.k. – nie dokonano 
wpłaty zryczałtowanej równowartości kosztów. Zdaniem 
A. Gaberlego, zachodzi tu „szczególna ujemna przesłan-
ka procesowa” prowadząca do wydania postanowienia 
o umorzeniu postępowania, którą autor ten, tym samym 
utożsamiał z  „inną okolicznością wyłączającą ściganie” 
określoną w art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.74. Odmienne stano-
wisko prezentuje R. Koper, który uważa, że nie można 
braku opłaty traktować jako przesłanki szczególnej po-
stępowania prywatnoskargowego, gdyż postępowanie to 
wszczyna nawet nieopłacony akt oskarżenia prywatnego, 
a brak opłaty jest jedynie przeszkodą „w dalszym rozwi-
janiu się” tego postępowania, gdyż skarga staje się bez-
skuteczna (art. 120 § 2 k.p.k.)75. Ten ostatni pogląd wy-
daje się trafny. Moim zdaniem, opłata stanowi warunek 
dalszego procedowania w sprawie już wszczętej wskutek 
skargi wniesionej w jednym z trybów określonych przez 
art. 487 i art. 488 § 1 k.p.k. 

71 Uchwała SN z dnia 29.09.1989 r., V KZP 23/89, OSNPG z 1990, z. 1, 
poz. 3. 

72 Postanowienie SN z  dnia 18.11.1981 r., V KRN 242/81, OSNPG 
z 1982, z. 4, poz. 45.

73 Postanowienie SN z dnia 29.10.1975 r., I KRN 40/75, OSNKW z 1976 
r., z. 1, poz. 11.

74 A. Gaberle, Postępowania szczególne, op. cit., s. 55.
75 R. Koper [w:], K. Marszał (red.), R. Koper, R. Netczuk, K. Sychta, J. 

Zagrodnik, K. Zgryzek, Proces karny. Przebieg postępowania, Ka-
towice 2012, s. 190.
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Z  obowiązku uiszczenia zryczałtowanej równowartości 
kosztów postępowania nie zwalnia oskarżyciela prywat-
nego fakt złożenia przez niego skargi za pośrednictwem 
Policji, do czego uprawnia go art. 488 § 1 k.p.k.

M. Lipczyńska zalicza wniesienie aktu oskarżenia przez 
oskarżyciela prywatnego – obok zarzutu popełnienia 
przestępstwa ściganego z tego oskarżenia, oraz uiszcze-
nia zryczałtowanej równowartości kosztów postępo-
wania i  przeprowadzenia posiedzenia pojednawczego 
– do szczególnych dodatnich przesłanek procesowych 
w postępowaniu prywatnoskargowym76. Z wniesieniem 
aktu oskarżenia wiąże się kwestia ustalenia momentu 
wszczęcia postępowania prywatnoskargowego. Za-
gadnienie to jest nie od dziś dyskutowane w doktrynie. 
Część przedstawicieli nauki łączy ów moment, z chwilą 
dokonania przez organ procesowy, pierwszych czynności 
w związku ze złożeniem przez oskarżyciela prywatnego 
swej skargi. Innymi słowy, pokrzywdzony, wnosząc skar-
gę inicjuje proces, jednak samo wszczęcie postępowania, 
należy do wyłącznej kompetencji sądu lub Policji w przy-
padku wskazanym w art. 488 § 1 k.p.k.77. Wyrażający ów 
pogląd F. Prusak opierał się na treści art. 6 k.p.k. z 1969 
roku [ob. art. 14 § 1 k.p.k.], który wskazywał na sąd jako 
organ „wszczynający postępowanie na żądanie upraw-
nionego oskarżyciela”. Na gruncie ustawy z dnia 2 grud-
nia 1960 roku78 także A. Murzynowski łączył wszczęcie 
postępowania prywatnoskargowego z pierwszą czynno-
ścią organu sądowego lub Milicji Obywatelskiej (obecnie 
Policji). Autor ten uważał, że teza, jakoby postępowa-
nie to wszczynał składający swą skargę pokrzywdzony, 
nie da się pogodzić z obowiązującą w polskim procesie 
karnym zasadą oficjalności, tzn. „może on być wszczęty 
i prowadzony przez właściwy organ państwowy, nie zaś 
przez osobę prywatną”79. W opozycji do tego stanowiska 
znajdują się zwolennicy łączenia momentu wszczęcia 
postępowania prywatnoskargowego z  chwilą wniesie-
nia prywatnego aktu oskarżenia do sądu bądź złożenia 
ustnej lub pisemnej skargi do Policji, co wiązałoby się 
z  wyposażeniem pokrzywdzonego – w  drodze wyjąt-
ku80 – w  funkcję oskarżyciela wszczynającego proces, 
oraz zbliżałoby jego pozycję do oskarżyciela działającego 
w sprawach publicznoskargowych, czyniąc z niego zara-

76 M. Lipczyńska, Oskarżenie, op. cit., s. 28.
77 F. Prusak, Pociągnięcie podejrzanego do odpowiedzialności 

w procesie karnym, Warszawa 1973, s.186–188 oraz s. 193 i n.
78 Ustawa z dnia 2.12.1960 r. o sprawach z oskarżenia prywatnego 

(Dz. U. Nr 54, poz. 308 ze zm.).
79 A. Murzynowski, O  charakterze prawnym terminów określonych 

w  art. 13 ustawy o  sprawach z  oskarżenia prywatnego (de lege 
lata), PiP z 1964 r., z. 10, s. 562 i n.

80 Tak jak samo ściganie z oskarżenia prywatnego stanowi nieliczny 
wyjątek wśród grupy czynów zabronionych, z których przeważa-
jąca większość jest ścigana w trybie publicznoskargowym. 

zem „prokuratora we własnej sprawie”81. Chwilę tę, jako 
moment wszczęcia postępowania prywatnoskargowego 
akceptuje R.A. Stefański82. Za takim stanowiskiem ma 
przemawiać brak w  k.p.k. instytucji przyjęcia oskarże-
nia przez sąd, podczas gdy np. w postępowaniu cywil-
nym istnieje jej odpowiednik w postaci przyjęcia pozwu 
przez sąd83. R. A. Stefański zwraca również uwagę na to, 
że pierwsze czynności w sprawie podejmuje prezes sądu, 
a nie sąd84. Samo przyjęcie aktu oskarżenia z rąk oskar-
życiela prywatnego przez pracownika sekretariatu sądu 
lub innego kancelistę ma wymiar czysto techniczny85. 
„Przyjęcie” prywatnego aktu oskarżenia nie wymaga wy-
dania przez prezesa sądu lub sąd odrębnego zarządzenia 
lub postanowienia wszczynającego postępowanie86. Tak-
że zdaniem P. Hofmańskiego, E. Sadzik oraz K. Zgryzka, 
wniesienie prywatnego aktu oskarżenia do sądu wszczy-
na postępowanie „w  sprawie i  jednocześnie przeciw-
ko osobie oskarżonego”, co ma wynikać z „osobliwości 
tego postępowania” polegającej na, nie występowaniu 
jego fazy przygotowawczej87. Z kolei w sytuacji określo-
nej w art. 488 § 1 skutek ten wywołuje złożenie skargi 
na Policji, co akceptuje Sąd Najwyższy w uchwałach VI 
KZP 25/66 oraz VI KZP 79/7088, a w doktrynie m. in. T. 
Grzegorczyk89 oraz P. Hofmański, E. Sadzik i  K. Zgry-
zek90. Podobny wniosek można było wyciągnąć z treści 
powołanego wcześniej art. 250 [253, 247, 239, 232] § 1 
k.p.k. z 1928 roku. Przepis ten nakazywał bowiem Poli-
cji przekazanie sądowi nie tyle „skargi” oskarżyciela, co 
„sprawy”; mogło to więc oznaczać, że i ówczesny usta-
wodawca uznawał złożenie skargi na Policji za wszczęcie 
postępowania. 

Powiązanie wszczęcia postępowania prywatnoskargowe-
go z wniesieniem skargi w trybie art. 488 § 1 k.p.k., skut-
kuje zbędnością przeprowadzania przez Policję czynno-

81 M. Lipczyńska, Oskarżenie, op. cit., s. 163.
82 R. A. Stefański, Komentarz do art. 487 k.p.k., LEX 1998, t. 6; 
83 W. Daszkiewicz, Dochodzenie, op. cit., s. 753–755.
84 R. A. Stefański, Komentarz do art. 487 k.p.k., [w:] J. Bratoszewski,L. 

Gardocki, Z. Gostyński, S. M. Przyjemski, R. A. Stefański, S. Zabłocki, 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. II, pod red. R. A. 
Stefański, S. Zabłocki, t. III, Dom Wydawniczy ABC 2004, s.401.

85 A. Murzynowski, O charakterze prawnym, op. cit., s. 565; M. Lip-
czyńska, Oskarżenie, op. cit., s. 162.

86 A. Światłowski [w:] J. Skorupka, Z. Brodzisz, D. Gruszecka, I. Hay-
duk-Hawrylak, J. Kosonoga, B. Nita-Światłowska, K. Nowicki, Z. 
Pachowcz, R. Ponikowski, W. Posnow, S. Szołucha, A. Światłowski, 
D. Świecki, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 
2015, s. 1191.

87 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek., Kodeks postępowania, op. cit., 
t. III, wyd. 4,Warszawa 2012, s. 52. 

88 Uchwała SN z dnia 17.03.1967 r., VI KZP 25/66, OSNKW z 1967 r., 
z. 7, poz. 61; teza 2. uchwały SN z dnia 15.04.1971 r., VI KZP 79/70, 
OSNKW z 1971 r., z. 6, poz. 84.

89 T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowa-
nie, op. cit., Warszawa 2005, s. 818.

90 P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek., Kodeks postępowania karne-
go. Komentarz, t. II, wyd. III Warszawa 2012, s. 53.
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ści sprawdzających (art. 307 k.p.k.), te przeprowadza 
się bowiem w celu sprawdzenia faktów uzasadniających 
wszczęcie, podczas gdy w omawianej tu sytuacji wszczę-
cie już nastąpiło z chwilą złożenia przedmiotowej skargi. 

Wszczęcie postępowania następuje niezależnie od zło-
żenia zryczałtowanej równowartości kosztów postępo-
wania, zaś jej nieuzupełnienie na wezwanie powoduje 
„jedynie pozostawienie sprawy bez rozpoznania”91. Po-
wiązanie momentu wszczęcia postępowania prywatno-
skargowego z chwilą wniesienia skargi w trybie art. 488 § 
1 k.p.k. powoduje, że wymienione w tym przepisie czyn-
ności Policji polegające na „zabezpieczeniu dowodów” 
będą czynnościami prowadzonymi już w ramach toczą-
cego się postępowania92. Zestawienie momentu wszczę-
cia postępowania prywatnoskargowego z  którymkol-
wiek ze zdarzeń określonych w art. 488 lub art. 488 § 1 
k.p.k. zaprzecza tezie postawionej przez M. Lipczyńską, 
jakoby dotknięty „istotnym brakiem” polegającym na nie 
wskazaniu imiennym oskarżonego był czymś na kształt 
zawiadomienia o przestępstwie i nie powodował wszczę-
cia postępowania sądowego, a  contario powodowały je 
dopiero akt lub skarga uzupełnione o elementy wskazane 
w art. 434 k.p.k. z 1969 roku [ob. art. 487 k.p.k.]93. 

91 Z uzasadnienia uchwały SN z dnia 17.03.1967 r., VI KZP 25/66, op. 
cit.

92 P. Hofmański i  in., Kodeks postępowania, Warszawa 1999, t. II, s. 
718; R. A. Stefański [w:] J. Bratoszewski, Kodeks postępowania, op. 
cit., Warszawa 1998, t. II, s. 588.

93 M. Lipczyńska, Oskarżenie, op. cit., s. 179. 

Zdaniem T. Grzegorczyka, sąd nie może odmówić przy-
jęcia prywatnego aktu oskarżenia albo skargi przekazanej 
mu przez Policję, gdyż odmowa wszczęcia postępowania 
znana jest ustawie tylko w odniesieniu do postępowania 
przygotowawczego, której to fazy postępowanie prywat-
noskargowe jest pozbawione, a przepisu tego żadną mia-
rą nie można stosować do fazy apud iudicem (art. 305 § 
2–4 k.p.k.)94. Nie dojdzie do odmowy wszczęcia postę-
powania przez sąd, choćby nawet akt oskarżenia wniosła 
osoba nie zdatna do uznania jej in concreto za oskarży-
ciela, aczkolwiek do takiego właśnie wniosku przychylał 
się S. Zimoch95; w  takim wypadku zasadne wydaje się 
raczej umorzenie postępowania w oparciu o art. 17 § 1 
pkt 9 k.p.k. Należy zatem przyjąć, iż w sprawach z oskar-
żenia prywatnego wszczęcie procesu następuje poprzez 
sam fakt złożenia prywatnego aktu oskarżenia (przeka-
zania skargi), a gdy okazuje się już w trakcie jego kontroli 
wstępnej, że zachodzą przeszkody procesowe , sąd może 
przed rozprawą postępowanie umorzyć w trybie art. 17 § 
1 w zw. z art. 339 § 3 pkt. 1 k.p.k.96.

94 T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowa-
nie karne, Warszawa 2005, s. 818.

95 S. Zimoch: Wszczęcie postępowania o  przestępstwa prywatno-
skargowe, NP 1970, nr 10, s. 1435–1436)

96 T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowa-
nie karne, Warszawa 2009, s. 838.
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abstract
The paper analyzes the imposition of capital punishment in 
the USA, which inherently violates the constitutional ban aga-
inst cruel and unusual punishment and the guarantees of due 
process of law and of equal protection under the American 
law. The death sentences are too often arbitrary, and always 
irrevocable – by this depriving an individual of the opportuni-
ty to benefit from new evidence or new laws that might war-
rant the reversal of a conviction, or the setting aside of a given 
judgments. It is worth to mention that seven people who had 
been on death row were exonerated in 2014, the most since 
2009. Three men in Ohio were cleared of all charges 39 years 
after their convictions, the longest time of any death row exo-
nerees. Two others in North Carolina were freed after 30 years 
in confinement. Since 1973, 150 people have been exonera-
ted and freed from death row. It will be argued in the context 
of the latest 2015 Supreme Court ruling 1 that mandatory de-
ath sentencing is unconstitutional, whereas this court ruled 
unconstitutional in 1976 (Woodson v. North Carolina, 428 U.S. 
280) stating that the possibility of increasing the number of 
convicted murderers sentenced to death and executed by 
enacting mandatory capital punishment laws was against 
the meaning of Constitution. The present 2015 SC ruling al-
lows departments of corrections to use midazolam in lethal 
injection executions, contradicts the scientific and medical 
understanding of the drug’s properties. The Court declined to 
require that states follow scientific guidelines in determining 
their lethal injection procedures and states will be allowed to 
conduct additional human experimentation when they carry 
out executions by lethal injection. Already in 1972, the Supre-
me Court in famous case Furman v. Georgia, ruled that under 
then-existing laws the imposition and carrying out of the ca-
pital punishment constitutes cruel and unusual punishment 
in violation of the Eighth and Fourteenth Amendments”. (Fur-
man v. Georgia, 408 U.S. 238). The Court, concentrating its ob-
jections on the manner in which capital punishment laws had 
been applied, found the result so “harsh, freakish, and arbitra-
ry” as to be constitutionally unacceptable. Making the nation-
wide impact of its decision unmistakable, the Court summa-
rily reversed death sentences in the many cases then before 

1 GLOSSIP ET AL. v. GROSS ET AL. CERTIORARI TO THE UNITED STATES 
COURT OF APPEALS FOR THE TENTH CIRCUIT No. 14–7955. Argued 
April 29, 2015—Decided June 29, 2015

it, which involved a wide range of state statutes, crimes and 
factual situations. In 1976, the Supreme Court moved away 
from abolition, holding that „the punishment of death does 
not invariably violate the Constitution”. The Court ruled that 
the new capital punishment statutes contained „objective 
standards to guide, regularize, and make rationally reviewa-
ble the process for imposing the sentence of death”. (Gregg v. 
Georgia, 428 U.S. 153). Subsequently 38 state legislatures and 
the Federal government enacted capital punishment statutes 
patterned after those the Court upheld in Gregg. Congress 
also enacted and expanded federal capital punishment sta-
tutes for peacetime espionage by military personnel and for 
a vast range of categories of murder. Executions resumed in 
1977, but already in 2002, the Supreme Court held executions 
of mentally retarded criminals are “cruel and unusual punish-
ments” prohibited by the Eighth Amendment to the Constitu-
tion. Since then, states have developed a range of processes 
to ensure that mentally retarded individuals are not executed. 
Many have elected to hold proceedings prior to the merits 
trial, many with juries, to determine whether an accused is 
mentally retarded. In 2005, the Supreme Court held that the 
Eighth and Fourteenth Amendments to the Constitution for-
bid imposition of the capital punishment on offenders who 
were under the age of 18 when their crimes were commit-
ted, resulting in commutation of death sentences to life for 
dozens of individuals across the country. The defended main 
argument is that constitutional due process and elementary 
justice both require that the judicial functions of trial and sen-
tencing be conducted with fundamental fairness, especially 
where the irreversible sanction of the capital punishment 
is involved. Especially in murder cases there has been sub-
stantial evidence to show that courts have sentenced some 
persons to prison while putting others to death in a manner 
that has been arbitrary, racially biased, and unfair. Briefly will 
be presented major method of execution in the US, which 
requires special attention. Prisoners are executed by any one 
of five methods; in a few jurisdictions the prisoner is allowed 
to choose which one of chosen mode of execution. There are 
four major method of executing prisoners, whereas the tra-
ditional, one hanging, is an option still available in Delawa-
re, New Hampshire and Washington. Death on the gallows is 
easily bungled, whereas if the drop is too short, there will be 
a slow and agonizing death by strangulation. Only two states, 
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IntroductIon

we start with short overview of the Capital 
punishment which was authorized by 37 
states, the Federal Government, and the 

U.S. Military. Those jurisdictions without the Capital 
punishment include 13 states and the District of Co-
lumbia. (Alaska, Hawaii, Iowa, Maine, Massachusetts, 
Michigan, Minnesota, New Jersey, North Dakota, Rhode 
Island, Vermont, West Virginia, and Wisconsin)1. Since 
1 Federal capital cases have been prosecuted, since 1988,  pursuant 

to 21 U.S.C. § 848(e) et seq., the Anti-Drug Abuse Act of 1988, and, 
since 1994, pursuant to 18 U.S.C. § 3591 et seq., the Federal Cap-

1988, the federal government has taken to trial a total of 
202 federal capital punishment cases involving 295 de-
fendants in 231 trials. These 295 defendants were culled 
from a  larger pool of 498 against whom the Attorney 
General had authorized the government to seek the capi-
tal punishment. Excluding 14 defendants who are await-
ing or currently on trial on capital charges, 232 of the 
remaining 484 defendants avoided trial by negotiated 

ital punishment Act of 1994. Commonly referred to as the “drug 
king-pin” statute, the 1988 passage of § 848(e)-(q) ushered in the 
modern federal capital punishment era. Enactment of the 1994 
statute marked an unprecedented expansion of the federal capi-
tal punishment and revived every pre-Furman capital punishment 
provision still in existence

Idaho and Utah, still authorize the firing squad. The prisoner 
is strapped into a chair and hooded. A target is pinned to the 
chest and five executioners, one with blanks, take aim and fire 
rifles. The most widely used form of execution electrocution, 
and is used in eleven states, although lethal injection is the 
primary method of execution. The prisoner is dragged into 
the death chamber, strapped into the chair, and electrodes 
are fastened to head and legs. After the switch is thrown the 
body strains, jolting as the voltage is raised and lowered. In 
the gas chamber method of execution the prisoner is strap-
ped into a chair with a container of sulfuric acid underneath. 
The chamber is sealed, and cyanide is dropped into the acid 
to form a  lethal gas. Unfortunately execution by suffocation 
in the lethal gas chamber has not been abolished but lethal 
injection serves as the primary method in states which still 
authorize it. We have to note that in 1996 the 9th Circuit Court 
of Appeals in California ruled that this method is a „cruel and 
unusual punishment”. The newest mode of the capital punish-
ment used in 30 states, is lethal injection, was introduced in 
1982 in state of Texas. The U.S. Court of Appeals in 1983 in 
the case of Chaney v. Heckler, 718 F.2d 1174 stated there is 
substantial and uncontroverted evidence that execution by 
lethal injection poses a serious risk of cruel, protracted death. 
In conclusion we point out holding that the Eighth Amend-
ment demands the elimination of essentially all risk of pain 
would effectively outlaw the capital punishment altogether. 

Key words: : death penalty, supreme court, capItal punIshment, 
mIdazolam, InjectIon.

streszczenIe
Sąd Najwyższy USA w 2015 w zajął się w sprawie Glossip prze-
ciwko Gross problemem wykonywania kary śmierci w stanie 
Oklahoma z  użyciem śmiertelnego zastrzyku zawierającego 
midazolam. W  więzieniu przerwano egzekucję skazanego 
Clayton Lockett, gdyż podana mu dożylnie nowa mieszanka 
trujących substancji nie spowodowała jego śmierci. Kilkadzie-
siąt minut później więzień zmarł na atak serca. Obrońcy argu-
mentowali, że podczas podawania zastrzyku z  trucizną czę-
sto pojawiają się problemy powołując się m.in. na przypadek 
Stephen Peter Morin, straconego 13 marca 1985 r., który po 
45 minutach wskazał najlepszą, jego zdaniem, żyłę. Personel 
więzienny przygotowując egzekucję stwierdził, że skazani na 
karę śmierci to często byli narkomani, którzy mają zniszczo-
ne naczynia krwionośne i zrosty żylne utrudniające podanie 
zastrzyku. W innej egzekucji Angel Diaz, z 13 grudnia 2006 r., 

po podaniu pierwszej dawki trucizny nadal żył, technicy po-
dali więc drugą dawkę. Diaz umierał 34 minuty. Po egzekucji 
rzecznik prasowy więzienia twierdził, że trucizna nie zadziała-
ła z powodu nietypowej choroby wątroby skazanego. Jednak 
sekcja zwłok, przeprowadzona przez dr. Williama Hamiltona 
wykazała, że pierwsza igła przebiła żyłę na wylot, a  trucizna 
wsiąkała w leżącą pod ręką Diaza chustkę. Dopiero 8 grudnia 
2009 r., podczas egzekucji Kennetha Birosa, po raz pierwszy 
zastosowano nową metodę zabijania przy pomocy trucizny. 
Zamiast trzech zastrzyków podano jeden, zawierający mida-
zolan. Substancja ta powoduje natychmiastową utratę przy-
tomności, jednakże utrata przytomności jest krótkotrwała, 
a śmierć może nastąpić nie przez zatrzymanie akcji serca, ale 
przez uduszenie spowodowane paraliżem mięśni. W sprawie 
z  1971 r. McGautha v. Kalifornia SN stwierdził, że „Konstytu-
cja Federalna, która wyznacza granice naszej władzy w tych 
sprawach nie gwarantuje procedur sądowych najlepszych 
na świecie […] lub nawet odpowiadających indywidualnym 
zapatrywaniom członków tego Sądu (tj. SN). Konstytucja nie 
wymaga niczego więcej, niż uczciwego procesu i sumienne-
go poszanowania praw zagwarantowanych oskarżonemu”. 
W dniu 2 lipca 1972 r. Sąd Najwyższy USA w wyroku w spra-
wie Furman v. Georgia uznał, iż w większości stanów, istnieje 
nadzwyczaj arbitralny sposób orzekania kary śmierci, powo-
duje on naruszenie VIII i XIV poprawki do konstytucji. Sąd Naj-
wyższy przywrócił karę śmierci w 1976 r. po okresie jej zakazu. 
Liczba egzekucji systematycznie spada. W 2011 r. wykonano 
43 wyroki śmierci, prawie połowę ich liczby z 2000 r., zaś w sta-
nie Teksas w 2011 roku stracono 13 osób. Należy przyjąć, że 
VIII poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych uchwa-
lona przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki w 1789 
r., zakazuje stosowania kar „okrutnych i wymyślnych” do której 
zaliczamy karę śmierci. Z drugiej strony V poprawka i XIV po-
prawka głoszą, że nie wolno nikogo pozbawić życia, wolności 
lub mienia bez prawidłowego wymiaru sprawiedliwości, ale 
pod warunkiem zachowania procedur sądowych, co wynika 
także ze stanowiska SN. W uzasadnieniu orzeczenia sędziowie 
uważają bowiem, że kara śmierci przez efekt odstraszania i eli-
minowania przestępców jest koniecznym elementem walki 
z  przestępczością, ponieważ prewencję indywidualną może 
zapewnić odpowiedni system wykonywania kary pozbawie-
nia wolności, a efekt odstraszania jest bardziej niż wątpliwy, 
bo brak jest dowodów naukowych na jego istnienie.

słowa Kluczowe: Kara śmIercI, sąd najwyższy usa, śmIercIo-
nośny zastrzyK, egzeKucja, wyKonanIe Kary śmIercI, substancjI do śmIer-
cIonośnych zastrzyKów.
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plea, when the government dropped its request for the 
capital punishment without a plea agreement, dismissed 
charges entirely or the judge barred the capital pun-
ishment. Fourteen were found not guilty of the capital 
charge. Two others were declared innocent by the gov-
ernment. Charges were dismissed against a third when 
grave questions were raised about his guilt. There have 
been three executions. One death row inmate was grant-
ed clemency. In cases where juries actually reached the 
point of choosing between life and death, they imposed 
154 (66%) life sentences and 80 (34%) death sentences. 
Of these 80 sentences of death, 3 defendants received 
a death sentence twice. Three additional defendants re-
ceived death verdicts, but new trials were granted and 
life sentences resulted – one by jury, another by plea, and 
third by judge2.

In 1988, a  new federal capital punishment statute was 
enacted for murder in the course of a  drug-kingpin 
conspiracy. The statute was modeled on the post-Gregg 
statutes that the Supreme Court has approved. Since its 
enactment, 6 people have been sentenced to death for 
violating this law, though none has been executed.

In 1994, President Clinton signed the Violent Crime 
Control and Law Enforcement Act that expanded the 
federal capital punishment to some 60 crimes, 3 of which 
do not involve murder. The exceptions are espionage, 
treason, and drug trafficking in large amounts.

In 1996 in response to the Oklahoma City Bombing, 
President Clinton signed the Anti-Terrorism and Effec-
tive Capital punishment Act of 19963. The Act, which 
affects both state and federal prisoners, restricts review 
in federal courts by establishing tighter filing deadlines, 
limiting the opportunity for evidentiary hearings, and 
ordinarily allowing only a  single habeas corpus filing 
in federal court. Proponents of the capital punishment 
argue that this streamlining will speed up the capital 
punishment process and significantly reduce its cost, 
although others fear that quicker, more limited federal 
review may increase the risk of executing innocent de-
fendants.

2 Of the total of 498 defendants against whom the Attorney Gen-
eral has authorized the government to request the capital pun-
ishment, 131 have been white, or 26%, 92 Hispanic, or 19%, 21 
Asian/Indian/Pacific Islander/Native American, or 4%, 3 Arab, or 
1% and 251 African-Americans, or 50%. 367 of the 498, or 74%, of 
the defendants approved for a capital prosecution by the Attor-
ney Generals to date are members of minority groups. Thirty-sev-
en of the sixty defendants now on federal death row under active 
death sentences, or 62% are non-white. 34 or 57% of federal death 
row were convicted of killing whites. https://www.capdefnet.
org/FDPRC/pubmenu.aspx?menu_id=94&id=2094 (dostęp dnia 
10.09.2015r.)

3 28 U.S.C. § 2254.

On December 19, 2013, the Bureau of Justice Statistics 
released its annual statistical report on capital punish-
ment in the United States, with information for the 2013 
year4. There exists continuing decline in the death row 
population and the number of executions. 

1. The death row population dropped to 2,979 inmates 
as of 12/31/13, with 60% held in just 5 states (Cali-
fornia, Florida, Texas, Pennsylvania, and Alabama).

2. 2013 was the 13th consecutive year in which the 
population of death row decreased.

3. Only 52.2% of death row inmates completed high 
school. 13.1% have less than an 8th grade education, 
and 24.8% have a 9th-11th grade education.

4. 14.4% of death row inmates are Hispanic.

5. The average time from sentencing to execution of 
those executed in 2013 was 186 months, or 15.5 
years.

6. 16% of people sentenced to death since 1973 have 
been executed. 6% died by causes other than execu-
tion. 38% were removed from death row because 
a  court overturned their conviction, sentence, or 
the capital statute under which they were sentenced. 
4.6% had their sentences commuted5.

SIZE OF DEATH ROW BY YEAR – (1968 – present)

1968 517 1982 1,050 1996 3,219 2010 3,158
1969 575 1983 1,209 1997 3,335 2011 3,082
1970 631 1984 1,405 1998 3,452 2012 3,033
1971 642 1985 1,591 1999 3,527 2013 2,979
1972 334 1986 1,781 2000 3,593 2014* 3,054
1973 134 1987 1,984 2001 3,581 2015* 3,002
1974 244 1988 2,124 2002 3,557
1975 488 1989 2,250 2003 3,374
1976 420 1990 2,356 2004 3,315
1977 423 1991 2,482 2005 3,254
1978 482 1992 2,575 2006 3,228
1979 539 1993 2,716 2007 3,215
1980 691 1994 2,890 2008 3,207
1981 856 1995 3,054 2009 3,173

Sources: Bureau of Justice Statistics: “Capital Punishment” for 
Years 1968 - 2013

Another report released by the Capital punishment In-
formation Center informs that 35 executions in 2014 
marks the fewest people put to death since 19946. The 72 
new death sentences in 2014[1] is the lowest number in 
the modern era of the capital punishment, dating back to 

4 http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dca (dostęp dnia 10.09.2015r.)
5 http://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dca (dostęp dnia 10.09.2015r.)
6 http://www.deathpenaltyinfo.org/executions-united-states  

(dostęp dnia 10.09.2015r.)
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1974. Executions and sentences have steadily decreased, 
as Americans have grown more skeptical of capital pun-
ishment. The states’ problems with lethal injections also 
contributed to the drop in executions this year7. Execu-
tions decreased 10% compared to 2013 – from 39 last 
year to 35 this year – continuing an overall decline since 
1999, when there were 98 executions. The number of 
states carrying out executions – seven – was the lowest in 
25 years. Just three states – Texas, Missouri, and Florida 
– accounted for 80% of the executions. For the first time 
in 17 years, Texas did not lead the country in executions, 
being tied with Missouri at 10. Death sentences – a more 
current barometer than executions – have declined by 
77% since 1996, when there were 315. There were 79 
death sentences last year. This is the fourth year in a row 
that there have been fewer than 100 death sentences.8

The latest edition of the NAACP Legal Defense Fund’s 
Death Row USA, which reports state-by-state informa-
tion on death rows across the country, reflects a  more 
than 12% decline in the size of death row nationwide. 
The Winter 2015 edition reports that 3,019 inmates 
were on America’s death rows as of December 31, 2014, 
down 12.6% from the 3,455 men and women reported 
ten years earlier. The racial demographics of death row 
are now 43% white, 42% black, and 13% Latino/Latina. 
California continued to have the largest death row, with 
743 inmates, followed by Florida (403), Texas (276), Ala-
bama (198). Of those jurisdictions with at least 10 people 
on death row, those with the highest proportions of ra-
cial minorities were Delaware (76%), Texas (72%), and 
Louisiana (71%)9.

7 http://www.deathpenaltyinfo.org/YearEnd2014#pressrelease 
(dostęp dnia 10.09.2015r.)

8 http://www.deathpenaltyinfo.org/executions-united-states (do-
stęp dnia 10.09.2015r.)

9 NAACP Legal Defense Fund, “Death Row, USA,” January 1, 2015; 
DPIC posted April 13, 2015

the us sc decIsIons

In 1972 the US Supreme Court in case Furman v. Geor-
gia, Jackson v. Georgia, and Branch v. Texas10 argued that 
capital cases resulted in arbitrary and capricious sentenc-
ing. Furman. With this famous Furman decision the Su-
preme Court set the standard that a punishment would 
be “cruel and unusual” if it was too severe for the crime, 
if it was arbitrary, if it offended society’s sense of justice, 
or it if was not more effective than a less severe penalty11.

The Supreme Court last considered lethal injections in 
2008, in case Baze v. Rees, where it held that what was 
then the standard three-drug combination, using the 
barbiturate sodium thiopental as the first agent, did not 
violate the Eighth Amendment12. The Court rejected 
a  challenge to the three-drug protocol that Kentucky 
used to carry out executions by lethal injection, holding 
that it did not violate the Eighth Amendment’s prohibi-
tion on cruel and unusual punishment. In that case, in-
mates had unsuccessfully argued that there was a risk of 
serious pain if the protocol was not followed properly. 
Petitioners, convicted murderers sentenced to death in 
Kentucky state court, filed suit asserting that the Com-
monwealth’s lethal injection protocol violates the Eighth 
Amendment’s ban on “cruel and unusual punishments”. 
The state trial court held extensive hearings and entered 
detailed factfindings and conclusions of law, ruling that 
there was minimal risk of various of petitioners’ claims 
of improper administration of the protocol, and uphold-
ing it as constitutional. The Kentucky Supreme Court 
affirmed, holding that the protocol does not violate the 
Eighth Amendment because it does not create a substan-
tial risk of wanton and unnecessary infliction of pain, 
torture, or lingering death13.

With this decision on June 29, 1972, the Supreme Court 
voided 40 capital punishment statutes, thereby commut-
ing the sentences of 629 death row inmates around the 
country and suspending the capital punishment because 
existing statutes were no longer valid14. 
10 Furman v. Georgia. No. 69–5003. Argued January 17, 1972. De-

cided June 29, 1972 *.408 U.S. 238. CERTIORARI TO THE SUPREME 
COURT OF GEORGIA

11 In 9 separate opinions, and by a vote of 5 to 4, the Court held that 
Georgia’s capital punishment statute, which gave the jury com-
plete sentencing discretion, could result in arbitrary sentencing. 
The Court held that the scheme of punishment under the statute 
was therefore “cruel and unusual” and violated the Eighth Amend-
ment. 

12 SUPREME COURT OF THE UNITED STATES BAZE et al. v. REES, COM-
MISSIONER, KENTUCKY DEPARTMENT OF CORRECTIONS, et al No. 
07–5439. Argued January 7, 2008–Decided April 16, 2008

13 Ibidem
14 See also Amnesty International, “List of Abolitionist and Reten-

tionist Countries,” Report ACT 50/01/99, April 1999; D. Baker: 
“A  Descriptive Profile and Socio-Historical Analysis of Female 
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In 2008, the Nebraska Supreme Court ruled that the use 
of the electric chair as a method of execution violated the 
Nebraska Constitution. With no alternative method of 
execution on the books, Nebraska is practically without 
a  capital punishment. In 2004, the New York Supreme 
Court ruled that the existing capital punishment proce-
dures violated the New York Constitution. The New York 
legislature has made no effort to change the procedures, 
effectively eliminating the capital punishment in the 
state.

The Supreme Court ruled on June 28th 2015 in a 5-4 deci-
sion that the drug midazolam is constitutional for use as 
the first drug in a three-drug lethal injection formula of 
midazolam hydrochloride (midazolam), pancuronium 
bromide, and potassium chloride15. 

The court was presented with three questions:

1. Is a three-drug execution protocol unconstitutional 
under the Eighth Amendment if the first drug can-
not reliably put the inmate into deep unconscious-
ness and he may therefore suffer real pain while dy-
ing from the other two drugs’ effects?

2. Will the Supreme Court keep intact its declaration 
in a 2008 lethal-injection case (Baze v. Rees) restrict-
ing postponement of lethal-drug executions unless 
there is a clear risk of severe pain when compared to 
what would result by using an alternative protocol?

3. Must a  death-row inmate, seeking to challenge 
a state’s lethal-injection protocol, prove that a better 
Executions in the United States: 1632-1997”; 10(3) Women and 
Criminal Justice 57 (1999); R. Bohm, “Deathquest: An Introduction 
to the Theory and Practice of Capital Punishment in the United 
States, “Anderson Publishing, 1999; “The Capital punishment in 
America: Current Controversies, “H. Bedau, editor, Oxford Univer-
sity Press, 1997.; K. O’Shea, “Women and the Capital punishment 
in the United States, 1900-1998,” Praeger 1999.; W. Schabas “The 
Abolition of the Capital punishment in International Law,” Cam-
bridge University Press, second edition, 1997.; “Society’s Final 
Solution: A History and Discussion of the Capital punishment,” L. 
Randa, editor, University Press of America, 1997.; V. Streib, “Capi-
tal punishment For Female Offenders January 1973 to December 
2002,” Ohio Northern University, 2003.

15 Richard E. Glossip, et al., Petitionersv. Kevin J. Gross, et al. Docket-
ed: January 14, 2015 United States Court of Appeals for the Tenth 
Circuit Case Nos.:(14–6244) Decision Date:January 12, 2015 Two 
states have used midazolam as the first drug in a three-drug pro-
tocol: Florida and Oklahoma. Oklahoma’s use of midazolam was 
botched, and the inmate, Clayton Lockett, died after the proce-
dure was halted. Two states have used midazolam in a two-drug 
protocol: Ohio and Arizona. Both of their executions in 2014 were 
prolonged, accompanied by the inmate’s gasping. Three states 
have proposed using midazolam in a  two-drug protocol: Louisi-
ana, Kentucky, and Oklahoma. Two states have proposed using 
midazolam in a three-drug protocol: Alabama and Virginia. Some 
states have proposed multiple protocols. Missouri administered 
midazolam to inmates as a sedative before the official execution 
protocol began.

alternative protocol is available, even if the existing 
procedure violates the Eighth Amendment?

Lethal injection is used for capital punishment by the 
Federal Government and 36 States, at least 30 of which 
(including Kentucky) use the same combination of 
three drugs: The first, sodium thiopental, induces un-
consciousness when given in the specified amounts and 
thereby ensures that the prisoner does not experience 
any pain associated with the paralysis and cardiac ar-
rest caused by the second and third drugs, pancuronium 
bromide and potassium chloride. Among other things, 
Kentucky’s lethal injection protocol reserves to qualified 
personnel having at least one year’s professional expe-
rience the responsibility for inserting the intravenous 
(IV) catheters into the prisoner, leaving it to others to 
mix the drugs and load them into syringes; specifies that 
the warden and deputy warden will remain in the execu-
tion chamber to observe the prisoner and watch for any 
IV problems while the execution team administers the 
drugs from another room; and mandates that if, as de-
termined by the warden and deputy, the prisoner is not 
unconscious within 60 seconds after the sodium thio-
pental’s delivery, a new dose will be given at a second-
ary injection site before the second and third drugs are 
administered.

In the judgment judges have affirmed, 5-4, in an opin-
ion by Justice Alito on June 29, 2015. Justice Scalia filed 
a concurring opinion, in which Justice Thomas joined. 
Justice Thomas filed a concurring opinion in which Jus-
tice Scalia joined. Justice Breyer filed a dissenting opin-
ion, in which Justice Ginsburg joined. Justice Sotomayor 
filed a  dissenting opinion, in which Justices Ginsburg, 
Breyer, and Kagan joined16. The Supreme Court empha-
sizes that, although states may at times have used differ-
ent methods to execute inmates as part of an effort to 
find “a more humane way to carry out death sentences”, 
the Supreme Court has never ruled that any particular 
method of execution violates the Eighth Amendment’s 
prohibition on cruel and unusual punishment. 

The Oklahoma case focuses on one of the three drugs that 
Oklahoma uses in execution procedures – the sedative, 
midazolam. Oklahoma and several other states started 
to use midazolam in executions after manufacturers in 
Europe and the United States refused to sell them the 
barbiturates that were traditionally used to produce un-
consciousness17. In October 2013, Florida became the 
16 http://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-7955_aplc 

(dostęp dnia 10.09.2015r.)
17 Three states have recently passed laws allowing for alternative ex-

ecution methods if lethal injection drugs are unavailable. Oklaho-
ma’s law, which becomes effective in November 2015, will allow 
for the use of nitrogen gas asphyxiation. Tennessee allows for the 
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first State to substitute midazolam for pentobarbital as 
part of a three-drug lethal injection protocol. Fernandez, 
Executions Stall As States Seek Different Drugs. To date, 
Florida has conducted 11 executions using that protocol, 
which calls for midazolam followed by a paralytic agent 
and potassium chloride18.

In 2014, Oklahoma also substituted midazolam for pen-
tobarbital as part of its three-drug protocol. Oklahoma 
has already used this three-drug protocol twice: to ex-
ecute Clayton Lockett in April 2014 and Charles Warner 
in January 2015. (Warner was one of the four inmates 
who moved for a preliminary injunction in this case).

Midazolam is the first drug in the three-drug cocktail 
that Oklahoma uses to execute prisoners. Midazolam is 
intended to render the prisoner unconscious before in-
jection of a paralytic that stops breathing and then po-
tassium chloride, which stops the heart. If the drug does 
not properly induce unconsciousness, medical experts 
say that the inmate will suffer excruciating pain. Mid-
azolam was also involved in prolonged, possibly painful 
executions last year in Ohio and Arizona, and has also 

use of the electric chair. Utah allows the firing squad to be used 
if the state cannot obtain lethal injection drugs 30 days before an 
execution.

18 See Brief for State of Florida as Amicus Curiae 2–3; Chavez v. 
Florida SP Warden, 742 F. 3d 1267, 1269 (CA11 2014).

been used by Florida in a dozen executions. The states 
have switched to midazolam because companies making 
the traditional barbiturates, which have a  longer track 
record and deeper anesthetic properties, have refused to 
provide them for execution The second and third drugs, 
which are not at issue in the case, are then used to para-
lyze him and stop his heart. A group of death-row in-
mates had argued that the use of midazolam as the first 
drug violates the Constitution because it cannot reliably 
render the inmate unconscious; if he is not unconscious 
when the second and third drugs are administered, he 
will suffer serious pain from the third drug, but no one 
will know because the second drug will prevent him 
from moving at all.

On March 4 2014, Akorn Pharmaceuticals, a manufac-
turer of two drugs (midazolam and pentobarbital) that 
have been used in executions, released a statement an-
nouncing measures to block the sale of its products to 
prisons19. Akorn joins at least two other U.S.-based drug 
companies and several European companies in express-
ing opposition to the use of their products in lethal in-
jections. In 2014, Par Pharmaceuticals responded to 
Indiana’s proposed use of one of their anesthetics by pro-
hibiting the sale of the drug to prisons. 
19 http://www.ncadp.org/blog/entry/news-drug-maker-akorn-ban-

s-use-of-midazolam-for-executions (dostęp dnia 10.09.2015r.)
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Uzyskanie członkostwa w organach 
stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego po konsolidacji polskiego 
prawa wyborczego / Obtaining membership in 
local self-government constitutive organs after the 

consolidation of the Polish electoral law

wprowadzenIe 

wybory do organów stanowiących samorzą-
du terytorialnego opierają się na przepisach 
Konstytucji1 (art. 62 i art. 169 ust. 2) oraz 

Kodeksu Wyborczego2 (dział VII). Jak zauważa B. Pytlik 
od 1989 r. nastąpiła konsolidacja systemu wyborczego 
do organów samorządowych. Proces ten był integralną 
częścią spajania systemu demokratycznego w Polsce3. 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 

Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
2 Ustawa z 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 

112 z późn. zm.).
3 B. Pytlik, Konsolidacja systemu wyborczego do organów samorządu 

terytorialnego, [w:] B. Nawrot, J. Pokładecki, Wieloaspektowość sa-

Z perspektywy konstytucyjnej wybory rad i sejmików są 
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w gło-
sowaniu tajnym, a prawo wybierania przedstawicieli do 
organów samorządu przysługuje polskim obywatelom, 
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 18 lat.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej4, ani razu nie po-
sługuje się pojęciem radnego. Co więcej, wszelkie posta-
nowienia związane z podstawami ustroju samorządu te-
rytorialnego w Polsce zostały zwięźle zawarte w rozdziale 
VII Konstytucji. Dopiero siódmy z dziesięciu artykułów 

morządności gminnej w Polsce, Poznań 2011, s. 214.
4 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 

Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

abstract
The article deals with the issue of electing councilors and ta-
king by them their representative mandates. The Constitution 
of the republic of Poland provides, that elections to local sel-
f-government constitutive organs shall be universal, direct, 
equal and shall be conducted by secret ballot. The principles 
and procedures for submitting candidates and for the con-
duct of elections, as well as the requirements for the validity 
of elections, shall be specified by statute, which is currently 
– after consolidation of the Polish law in this area – the Elec-
toral Code. The analysis has been placed in the context of the 
ongoing, first term of councilors elected under the provisions 
of the new code. The article explains and describes possible 
ways to register candidates for councilors and methods of 
calculating election results. Author also discussed the legal 
nature of a councilior oath and pointed postulates de lege 
ferenda.

Key words: councIlor, electoral code, local electIons, local go-
vernment constItutIve organs.

streszczenIe
W artykule podjęto zagadnienie wyboru radnych i objęcia 
przez nich mandatów przedstawicielskich. Konstytucja Rze-
czypospolitej Polskiej przewiduje, że wybory do organów sta-
nowiących samorządu terytorialnego są powszechne, równe, 
bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady 
i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów 
oraz warunki ważności wyborów określa ustawa, którą – po 
konsolidacji polskiego prawa w tym obszarze – jest obecnie 
Kodeks Wyborczy. Analizę umiejscowiono w kontekście trwa-
jącej, pierwszej kadencji radnych wybranych na podstawie 
przepisów nowego kodeksu. W artykule wyjaśniono i opisano 
sposób rejestracji kandydatów na radnych oraz sposób obli-
czania wyników wyborów. Poruszono także kwestię charakte-
ru prawnego, jaki posiada ślubowanie radnego oraz wskaza-
no uwagi de lege ferenda.

słowa Kluczowe: radny, KodeKs wyborczy, wybory loKalne, 
organy stanowIące jednosteK samorządu terytorIalnego.
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tego rozdziału informuje nas, że jednostki samorządu te-
rytorialnego wykonują swoje zadania za pośrednictwem 
organów stanowiących i wykonawczych. Na mocy ustaw 
samorządowych, do których odnosi nas Konstytucja, 
możemy wyróżnić: rady gmin, rady powiatów i sejmiki 
województw, których członkami są radni. 

Mimo tego, iż ustrojodawca dopuścił formy demokracji 
bezpośredniej (takie jak referendum) do mechanizmów 
samorządowych, nie oznacza jednak, by była ona jedną 
z  zasad funkcjonowania samorządu. Polski samorząd 
charakteryzuje się demokracją pośrednią, czyli przedsta-
wicielską. Na mocy Konstytucji przewiduje się istnienie 
dwóch rodzajów organów: stanowiących i  wykonaw-
czych, więc ustawodawca musi uwzględnić je ustalając 
organizację jednostek samorządu, natomiast członkowie 
konkretnych wspólnot samorządowych zobowiązani są 
do ich wyboru5. Gdy omawia się doktrynalne podstawy 
demokratycznego państwa prawnego, to poruszone zo-
staje wywodzące się z  anglosaskiego right to self-gover-
nment prawo do samorządu6. Z  przepisów Konstytucji 
(art. 4 ust. 1) wnioskujemy, że kraj w  którym władza 
zwierzchnia należy do Narodu, z pewnością jest samo-
rządny. Polska jest również konstytucyjnie samorządo-
wa (art. 163), ponieważ samorząd terytorialny wykonuje 
zadania publiczne niezastrzeżone dla organów innych 
władz publicznych. Będzie on więc demokratyczną le-
gitymizacją władzy, a jego terytorialny wymiar w ścisły 
sposób łączy obywateli ze sprawowaniem w ich społecz-
nościach zarządzania publicznego. 

zasada KadencyjnoścI 
Kadencja radnego, tak samo jak całego organu sta-
nowiącego, którego jest członkiem, ma swój początek 
w dniu wyborów (art. 16 u.s.g.7, art. art. 9 ust. 2 u.s.p.8, 
art. 16 ust. 2 u.s.w.9). Czas trwania tej kadencji wynosi 
co do zasady cztery lata i  samoczynnie ustaje po upły-
wie tego terminu10. Również kadencja rad i  sejmików 

5 Zob. J. Wojnicki, Samorząd lokalny w  Polsce i  w  Europie, Pułtusk 
2008, s. 33.

6 Szerzej: D. Milewski, Rola samorządu terytorialnego w  systemie 
ochrony i realizacji praw człowieka, [w:] J. Jaskiernia (red.), Uniwer-
salny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka. Nowe wyzwania 
– nowe rozwiązania, tom 3, Warszawa 2014, s. 673–687.

7 Ustawa o samorządzie gminnym – tytuł nadany z dniem 1 stycznia 
1999 r. (Dz. U. z 1998, Nr 162, poz. 1126) ustawie z 8 marca 1990 
r. o samorządzie terytorialnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.).

8 Ustawa z  5 czerwca 1998 r. o  samorządzie powiatowym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

9 Ustawa z  5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.).

10 We Włoszech ustępująca rada zachowuje do czasu powołania 
nowego składu ograniczone uprawnienia dotyczące wydawania 
aktów pilnych i  nieodraczalnych. Zob. F. Piterà, R. Vigotti (red.), 
La riforma degli enti locali, Turyn 2002, s. 239–240, we Włoszech 

wybranych w  wyborach przedterminowych kończy się 
w tym samym dniu, kiedy ustają kadencje innych orga-
nów samorządowych. Już w  latach dziewięćdziesiątych 
w drodze wykładni systemowej Trybunał Konstytucyjny 
wyprowadził wniosek11, że intencją ustawodawcy było 
jednolite uregulowanie jednoczesnego upływu kadencji 
wszystkich rad gmin.

Określenie „dzień wyborów” występuje w  u.s.p. oraz 
u.s.w., natomiast u.s.g. posługuje się „dniem wyboru” 
przy określaniu czasu trwania kadencji. To przykład 
uzasadniający potrzebę ujednolicenia przepisów samo-
rządowych. Dniem wyborów, co nie ulega wątpliwości, 
będzie zawsze data określona w rozporządzeniu premie-
ra. Czy dzień wyboru jest pojęciem równie jednoznacz-
nym? Zapewne nie będzie to data pierwszego posiedze-
nia, czy ukonstytuowania się organu, ale można mieć 
wątpliwości, czy decydujący jest tu dzień wyborów, dzień 
ogłoszenia ich wyników, a może doręczenia radnym za-
świadczeń o wyborze. Wykładnia systemowa przemawia 
na rzecz tego samego dnia, który dotyczy rad powiatów 
i sejmików województw, czyli dnia głosowania określo-
nego przez premiera. Konieczność wskazania konkretnej 
daty ma doniosłe znaczenie, gdyż jest ona podstawą do 
obliczania licznych terminów. Między innymi właśnie 
sformułowanie „dzień wyboru” dało Trybunałowi Kon-
stytucyjnemu podstawę do uznania niekonstytucyjności 
przepisów dotyczących składania przez samorządowców 
oświadczeń majątkowych12. 

Trybunał stoi na stanowisku, że zasada kadencyjności 
rad i sejmików jest normą o charakterze konstytucyjnym, 
z której wypływają trzy nakazy13: pełnomocnictwo przy-
sługujące radnym musi być udzielane na z  góry ozna-
czony czas, którego ramy nie mogą przekroczyć granic 
rozsądku, a ukonstytuowanie się organów stanowiących 
powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki. Kadencyjność sta-
nowi konieczną właściwość każdego organu przedstawi-
cielskiego. Jest ona bowiem z góry określonym przedzia-
łem czasowym w którym może być sprawowany mandat. 
Według Trybunału jest to konsekwencja wybieralności 
organów stanowiących w  samorządzie. Taki charakter 
tych organów wynika z norm rangi konstytucyjnej. Ma 
tu zastosowanie choćby zasada demokratycznego pań-
stwa prawnego (art. 2) oraz prawo podmiotowe do wy-
bierania członków organów samorządowych (art. 62 ust 

wszystkie ustawy, które regulują sposób wyboru organów samo-
rządowych zebrano w  zatwierdzonym w  2000 roku Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento delgi enti locali.

11 Uchwała TK z 16 marca 1994 r., sygn. akt W 6/94, OTK1986-1995/
t5/1994/cz1/19.

12 Wyrok TK z 13 marca 2007 r., sygn. akt K 8/07, OTK ZU 2007, nr 3A, 
poz. 26.

13 Wyrok TK z 26 maja 1998 r., sygn. akt K 17/98, OTK ZU 1998, nr 4, 
poz. 48. 
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1). Jeśli obywatele mają w  ten sposób wypełniać swoje 
prawo do samorządu, to mechanizmy wynikające z ka-
dencyjności gwarantują każdemu możliwość swobodnej 
oceny sytuacji panującej we wspólnocie samorządowej 
oraz podejmowanie nieskrępowanych decyzji co do 
przyszłości danej gminy, powiatu czy województwa. Nie 
sposób nie zgodzić się z A. Wiktorowską, iż obsadzenie 
składu rady gminy, rady powiatu i  sejmiku wojewódz-
twa w trybie wyborów powszechnych jest wyrazem nie 
tylko demokracji przedstawicielskiej w gminie, powiecie 
czy województwie, ale zarazem stanowi wyraz prawnej 
i politycznej samodzielności danej wspólnoty samorzą-
dowej14. 

prawa wyborcze

W  zakresie zasad oraz trybu zgłaszania kandydatów, 
przeprowadzania wyborów i  warunków ich ważno-
ści ustrojodawca odsyła do ustawy, którą obecnie jest 
uchwalony 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy. Art. 
10 § 1 pkt 3 k. wyb. precyzuje, że aby posiadać czynne 
prawo wyborcze należy stale zamieszkiwać na obsza-
rze działania danej gminy, powiatu czy województwa. 
W przypadku rad gmin prawo wybierania posiadają tak-
że obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami 
polskimi, a stale zamieszkujący na obszarze danej gminy, 
o  ile oczywiście najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 
18 lat. Czynne prawo wyborcze jest wyłączone (art. 10 
§ 2 k. wyb.) w stosunku do osób, które prawomocnym 
orzeczeniem sądu zostały ubezwłasnowolnione lub po-
zbawione praw publicznych, albo pozbawionych praw 
wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu. 

Warto wskazać jakie wymagania stawiane są kandyda-
tom na radnych. Bierne prawo wyborcze (art. 11 § 1 
pkt 5 k. wyb.) przysługuje osobie, która ma prawo wy-
bierania, chyba że była karana za przestępstwo umyślne 
ścigane z oskarżenia publicznego lub został wobec niej 
wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający 
postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa 
umyślnego ściganego z  oskarżenia publicznego. Prawo 
wybieralności do rad gmin zostało również wyłączone 
w stosunku do obywateli Unii Europejskiej niebędących 
obywatelami polskimi, którzy zostali pozbawieni bier-
nego prawa wyborczego w państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, którego są obywatelami. Kodeks przesądza 
również, że można kandydować jedynie do jednego sa-
morządowego organu stanowiącego, z czego wynika, że 
można następnie wykonywać mandat jedynie w  jednej 
radzie czy sejmiku. 

14 A. Wiktorowska, Samorząd Terytorialny, [w:] M. Wierzbowski (red.), 
Prawo administracyjne, Warszawa: 2009.

Ciekawym wydawać się może spostrzeżenie, że nie jest 
wymagane by kandydat na radnego miał ukończone 
18 lat. Zarówno czynne, jak i  bierne prawo wyborcze 
przysługuje osobom, które najpóźniej w dniu wyborów 
osiągają ten wiek. Wynika z  tego, że może zdarzyć się 
sytuacja, w której przez cały okres kampanii wyborczej 
zarejestrowany kandydat będzie miał poniżej 18 lat. 

Mimo zmiany stanu prawnego warto przypomnieć, że 
w pewnym momencie przepis samorządowej ordynacji 
wyborczej uzależniał czynne (a w efekcie, również i bier-
ne) prawo wyborcze w wyborach lokalnych do organów 
stanowiących, od uzyskania wpisu do rejestru wyborców 
w danej gminie, najpóźniej na dwanaście miesięcy przed 
dniem głosowania. Przepis ten utracił jednak moc obo-
wiązującą wobec uznania go przez Trybunał Konstytu-
cyjny za niezgodny z art. 16 ust. 1 ustawy zasadniczej15. 
Podstawową przesłanką posiadania praw wyborczych do 
organów samorządowych jest, jak podkreślił Trybunał, 
przynależność do wspólnoty samorządowej objawiają-
ca się stałym zamieszkiwaniem na obszarze danej gmi-
ny, powiatu czy województwa16. Wobec tego nakładanie 
kolejnych ograniczeń w  tym względzie jest nadmierne 
i niekonstytucyjne. 

Zakres przesłanek niewybieralności jest co do zasa-
dy podobny w wielu innych krajach Unii Europejskiej. 
Można wspomnieć jeszcze o  niewystępujących w  pol-
skim prawie wyborczym przepisach stanowiących, że 
radnym nie może zostać osoba sądownie uznana za ban-
kruta lub taka, która zawarła porozumienie z wierzycie-
lami o  umorzeniu długów. Regulacje takie obowiązują 
w Wielkiej Brytanii, gdzie dodatkowo radnym nie może 
zostać ten, kogo uznano winnym powstania niedoboru 
lub straty spowodowanej świadomym zaniedbaniem 
podczas pełnienia obowiązków radnego17.

Jeśli wybory radnych są elementem wypełniania przez 
obywateli prawa do samorządu w swoich lokalnych i re-
gionalnych społecznościach, to niezwykle istotnym jest 
kodeksowy wymóg, by kandydaci do rad i sejmików stale 
zamieszkiwali na terenie działania tych organów. Jedno-
15 Wyrok TK z 20 lutego 2006 r., sygn. akt K 9/05, OTK ZU 2006, nr 2A, 

poz. 17.
16 W zależności od przyjętego modelu, przynależność do wspólnoty 

samorządowej może wykraczać poza kryterium domicylu. Model 
przyjęty w  Finlandii również opiera się na koncepcji „członków” 
wspólnoty samorządowej, jednak nie są to jedynie osoby fizyczne, 
ale także przedsiębiorstwa, związki i inne organizacje ulokowane 
na danym terytorium. O  przynależności do danego samorządu 
może decydować tam zarówno domicyl, własność lub korzystanie 
z nieruchomości znajdującej się w tej jednostce albo prowadzenie 
na jej terenie biznesu lub innej aktywności zawodowej, zob: Fin-
nish Local Government, Helsinki 1988, Association of Finnish Cities, 
s. 5.

17 Zob. Ch. Arnold-Baker, Local council administration in English Par-
ishes and Welsh Communities, Londyn 1994, s. 40 i n. 
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cześnie jednym z podstawowych ustawowych obowiąz-
ków każdego radnego jest utrzymywanie stałych więzi 
z mieszkańcami. Można z  tych przepisów wnioskować, 
że kandydaci na radnych powinni posiadać faktyczne 
związki z konkretnymi społecznościami, w których ubie-
gają się o mandat. Szerzej przyjrzymy się tym wymogom, 
gdy będziemy je analizować w  kontekście ewentualnej 
przesłanki wygaśnięcia mandatu spowodowanej utratą 
prawa wybieralności.

Ukazując sedno tej problematyki M. Zubik podkreśla, 
że głosowanie jest kluczowym mechanizmem konsen-
susu w  społeczeństwie demokratycznym18. Tymczasem 
w skali kraju, do urn w wyborach samorządowych, ni-
gdy nie poszło więcej mieszkańców niż połowa upraw-
nionych19. M. Goldsmith zauważył, że w  całej Europie 
Zachodniej pojawiła się potrzeba zareagowania na wi-
doczne osłabienie demokracji, przejawiające się w  ob-
niżającej się frekwencji wyborczej na wszystkich po-
ziomach20. W  budowaniu demokracji lokalnej warto 
podkreślać, że sama możliwość wyboru organów takich 
jak rady i sejmiki w wolnych wyborach, to jedynie jeden 
z aspektów samorządności. Istotnym jest kładzenie na-
cisku na drugą stronę tego uprawnienia, czyli odpowie-
dzialności za wspólnotę samorządową i uświadomienie 
wagi decyzji podejmowanych w  momencie wyborów 
organów samorządu terytorialnego21. Jak wytłumaczyć 
odczuwalne ogólne poparcie społeczne dla samorządów, 
gdy jednocześnie społeczeństwo jest słabo zorientowane 
w zakresie zadań realizowanych przez organy samorzą-
dowe i  nie widać szczególnej woli współdecydowania 
o  ważnych sprawach lokalnych, bądź regionalnych22. 
Za E. J. Nowacką warto zauważyć jednak, że włączenie 
społeczności lokalnych w  systemy decyzyjne wymaga 
unormowania procesu społecznego współuczestnictwa 
w identyfikacji, artykulacji i zaspokajaniu potrzeb lokal-
nych. Proces ten wyznaczając normy dla demokracji lo-
kalnej oznacza dostęp do organów władzy publicznej, do 
informacji oraz komunikowania społecznego23. 

18 M. Zubik, Refleksje nad „dobrem wspólnym” jako pojęciem konsty-
tucyjnym, [w:] M. Zubik (red.) Prawo a polityka, Warszawa 2007, s. 
403.

19 W roku 2010 frekwencja wyniosła 47,32%, a w 2014 – 47,40%. 
20 M. Goldsmith, A New Intergovernmentalism?, [w:] B. Denters, L. E. 

Rose (red.), Comparing Local Governance. Trends and Development, 
Londyn 2005, s. 228.

21 Szerzej: H. Lisicka (red.), Dlaczego i jak uczestniczyć w wyborach sa-
morządowych, Wrocław 1994.

22 Zob. A. Ratajczak, Percepcja społeczna władz lokalnych i  jej zna-
czenie dla funkcjonowania samorządu terytorialnego po reformie 
ustrojowej w Polsce, [w:] B. Nawrot, J. Podkładecki (red.), Samorząd 
ponadgminny w Polsce : tradycja – odrodzenie – doświadczenia, Po-
znań 2004, s. 133

23 E. J. Nowacka, Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji ad-
ministracji publicznej, Warszawa 2010, s. 54.

zarządzenIe wyborów I zgłaszanIe 
Kandydatów

Konstytucyjny katalog przymiotników wyborczych (po-
wszechność, równość, bezpośredniość i  odbywanie się 
w głosowaniu tajnym) należy rozszerzyć o cechy wynika-
jące z przepisów kodeksowych. Wybory większościowe 
odbywają się w gminach niebędących miastami na pra-
wach powiatu, natomiast wszystkie inne elekcje samo-
rządowych organów stanowiących są proporcjonalne. 

Wybory organów stanowiących jednostek samorządu 
terytorialnego zarządza, (nie wcześniej niż na 4 miesiące 
i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji 
rad) w drodze rozporządzenia Prezes Rady Ministrów po 
zasięgnięciu opinii Państwowej Komisji Wyborczej (art. 
371 k.wyb.). Datą wyborów będzie jednak zawsze ostat-
ni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji 
rad. Rozporządzenie premiera zawiera datę wyborów 
oraz kalendarz wyborczy i podaje się je niezwłocznie do 
publicznej wiadomości oraz ogłasza w Dzienniku Ustaw 
najpóźniej w osiemdziesiątym dniu przed wyborami. 

Administracja rządowa jest też właściwa w zakresie usta-
lania liczby radnych wybieranych dla każdego z organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (art. 
373 k.wyb.). Czynności tej dokonuje w formie zarządze-
nia wojewoda po porozumieniu z  komisarzem wybor-
czym w oparciu o liczbę mieszkańców stale zamieszkują-
cych na obszarze działania danego organu, którzy zostali 
ujęci w  stałym rejestrze wyborców na koniec roku po-
przedzającego rok wyborczy. Liczby te są podawane do 
publicznej wiadomości w każdej gminie najpóźniej na 4 
miesiące przed upływem kadencji. 

Kodeks wyborczy przyznaje prawo zgłaszania kandyda-
tów na radnych czterem rodzajom podmiotów (art. 399 
k.wyb). Do siedemdziesiątego dnia przed dniem wybo-
rów zawiadomienie o utworzeniu komitetu do Państwo-
wej Komisji Wyborczej mogą złożyć pełnomocnicy:

yy komitetów wyborczych partii politycznych,

yy koalicyjnych komitetów wyborczych,

yy komitetów wyborczych organizacji,

yy komitetów wyborczych wyborców.
W przypadku dwóch ostatnich grup podmiotów zawia-
damia się w tym terminie właściwego komisarza wybor-
czego (z pominięciem PKW), jeśli dany komitet został 
utworzony tylko w  jednym województwie. Po przepro-
wadzeniu procedury rejestracji komitetów listy kan-
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dydatów otrzymują numery, które w  drodze losowania 
ustala Państwowa Komisja Wyborcza, komisarze wybor-
czy oraz gminne komisje wyborcze (art. 408 k.wyb.). Po-
szczególni kandydaci zgłaszani są jako listy kandydatów, 
przez co rozumie się także zgłoszenie jednego kandyda-
ta (art. 424 k.wyb.). Każdy z komitetów może w danym 
okręgu zgłosić jedynie jedną listę kandydatów (art. 425 
k.wyb.). Wybory większościowe i  jednomandatowe do 
rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu 
zakładają, że lista danego komitetu w konkretnym okrę-
gu może zawierać jedynie jedno nazwisko. W wyborach 
do rad miast na prawach powiatu oraz sejmików woje-
wództw kandydatów na liście musi być co najmniej pię-
ciu (w wyborach do rad powiatów – trzech), a z drugiej 
strony nie może ich być więcej niż dwukrotność liczby 
radnych, jaka wybierana jest w konkretnym okręgu. Wy-
bory samorządowe w  zakresie organów stanowiących 
(poza wyborami do rad gmin niebędących miastami na 
prawach powiatu) również są objęte parytetem płci, gdyż 
liczby kandydatów każdej z płci nie mogą być mniejsze 
niż 35% sumy wszystkich kandydatów na liście. Gdy 
w wyborach do rad powiatów są trzy osoby na liście, to 
jeden z kandydatów musi być odmiennej płci niż pozo-
stali. 

Kandydować można wyłącznie w  jednym okręgu jako 
przedstawiciel jednego komitetu oraz jedynie do jednego 
konkretnego organu stanowiącego. 

Zgodnie z  przepisami ogólnymi Kodeksu Wyborczego 
kampania wyborcza do rad i  sejmików rozpoczyna się 
z dniem ogłoszenia wspomnianego już rozporządzenia 
premiera, a  kończy się dobę przed dniem głosowania 
(art. 104 k.wyb.). Przez agitację wyborczą rozumie się 
publiczne nakłanianie bądź zachęcanie do głosowania 
w określony sposób lub na kandydata konkretnego ko-
mitetu (art. 105 k.wyb.). Czynności tych można doko-
nywać od dnia przyjęcia zawiadomienia o  utworzeniu 
komitetu. Komitetom przysługuje też prawo do nieod-
płatnego rozpowszechniania audycji wyborczych za po-
średnictwem nadawców publicznych. Kwoty jakie komi-
tety mogą przeznaczać na agitację wyborczą dotknięte 
są limitami wydatków, obliczanymi w stosunku do ilości 
osób ubiegających się o  mandat i  rodzaju organów do 
których kandydują (art. 378 k.wyb.). Szczegółowe zasady 
przeprowadzania kampanii wyborczej regulują przepisy 
wstępne Kodeksu Wyborczego. 

głosowanIe I ustalanIe wynIKów

Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „x” (dwie 
przecinające się linie w  obrębie kratki) przy nazwisku 

i imieniu popieranego kandydata. Wiąże się z tym zasada 
bezpośredniości gwarantująca wyborcom realny wpływ 
na skład konkretnej rady czy sejmiku. Na omawianą 
zasadę możemy spojrzeć z  dwóch perspektyw. Będą 
nimi wymóg osobistego głosowania (doznający wyjątku 
w postaci głosowania przez pełnomocnika) oraz bezpo-
średnie zagłosowanie na konkretną osobę. 

W  przypadku okręgów jednomandatowych oddaje się 
po prostu głos na jednego kandydata. Inny jest nato-
miast mechanizm funkcjonowania okręgów wieloman-
datowych (połączony z  systemem proporcjonalnym), 
w przypadku których dodatkowo wskazuje się na prefe-
rencję dotyczącą którejś z list kandydatów – głosuje się 
bowiem tylko na jedną listę, wskazując osobę, która zda-
niem głosującego powinna zyskać pierwszeństwo w uzy-
skaniu mandatu (art. 440 § 1 k.wyb.).

W praktyce, ten drugi typ okręgów dotyczy wszystkich 
organów stanowiących w  samorządzie, poza radami 
gmin niebędącymi miastami na prawach powiatu, któ-
rych jest jednak najwięcej. Okręgi jednomandatowe wy-
magają zastosowania zasady wyborów większościowych, 
gdzie mandat zdobywa ta osoba, która w  konkretnym 
okręgu zdobyła największą liczbę głosów. Jest to więk-
szość względna, gdyż (jak w  przypadku wyborów wój-
tów, burmistrzów czy prezydentów miast oraz Prezyden-
ta RP) dodatkowym warunkiem mogłoby być uzyskanie 
więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, który to 
model nazwalibyśmy większością bezwzględną. 

W gminie niebędącej miastem na prawach powiatu, by 
w danym okręgu zostać wybranym do rady, należy uzy-
skać największą spośród wszystkich kandydatów liczbę 
ważnie oddanych głosów. Wybory do rad gmin będą-
cych miastami na prawach powiatu, do rad powiatów 
i do sejmików oparte są na systemie proporcjonalnym, 
który ma za zadanie stosunkowo wiernie oddać w  po-
dziale miejsc w danym organie realne społeczne popar-
cie, jakie uzyskały poszczególne komitety wyborcze (art. 
444 k.wyb.). Przyznawanie mandatów odbywa się syste-
mem „największych ilorazów”, czyli metodą D’Hondta, 
matematycznie zbieżną, choć różniącą się w  sposobie 
zaokrąglania z  metodą Jeffersona. System zastosowany 
przy proporcjonalnych wyborach do rad i sejmików po-
lega na odszukaniu największych kolejno po sobie na-
stępujących ilorazów liczby uzyskanych głosów. Dzieli 
się sumę głosów, które uzyskał każdy z komitetów przez 
kolejne liczby naturalne do momentu, aż z  wynikają-
cych z tego ilorazów, można wykazać tyle największych 
liczb, ile w danym okręgu przyznaje się mandatów. Jeśli 
kilka komitetów (przy założeniu, że jest ich więcej niż 
mandatów) uzyska identyczne ilorazy równe ostatniej 
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liczbie z liczb uszeregowanych w podany sposób, wów-
czas pierwszeństwo przysługuje komitetom w kolejności 
ogólnej liczby uzyskanych przez nie głosów. Jeśli zaś na 
więcej niż jedną z list oddano taką samą liczbę głosów, to 
pierwszeństwo uzyskuje ten komitet, który uzyskał więk-
szą liczbę głosów w większej ilości obwodów głosowania. 

W wyborach członków organów stanowiących jednostek 
samorządu terytorialnego (poza gminami niebędącymi 
miastami na prawach powiatu) rozdzielenia mandatów 
pomiędzy komitety dokonuje się w  sposób proporcjo-
nalny do sumy ważnych głosów oddanych na kandy-
datów danej listy, z  zastosowaniem progu wyborczego. 
W tym podziale uczestniczą tylko te komitety, których 
listy zdobyły w skali całego obszaru działania danej rady 
czy sejmiku, co najmniej 5% ważnie oddanych głosów 
(art. 416 § 2 k.wyb.). Mandaty, które zostały przyznane 
liście przypadają kandydatom w  kolejności uzyskanej 
przez nich największej liczby głosów. Jeśli zdarzyłaby się 
równa liczba głosów, to przyznanie mandatu uzależnione 
jest od liczby zwycięskich obwodów, a następnie ewentu-
alnie do losowania. W doktrynie pojawiają się postula-
ty, by w przypadku elekcji samorządowych zlikwidować 
progi wyborcze obowiązujące w systemie proporcjonal-
nym. Jak uważa M. Kopański, w sytuacji tak małych pod 
względem liczby mandatów okręgów wyborczych, pro-
gi i  tak nie mają większego sensu. Komitet aby zdobyć 
jakieś mandaty i  tak musi zazwyczaj zdobyć w  okręgu 
przynajmniej 10% głosów24. 

Godne uwagi są moim zdaniem również pojawiające się 
w doktrynie postulaty, by wprowadzić pośredni system 
wyboru członków sejmiku województwa, np. przez rad-
nych powiatowych. Zdaniem P. Sarneckiego miałoby to 
na celu polepszenie współpracy między samorządami 
i koordynacji ich działań25.

obsadzenIe mandatu bez głosowanIa 
Jeśli dana wspólnota samorządowa wykazuje dość ni-
kłe zainteresowanie sprawami swojej społeczności (albo 
wręcz odwrotnie – mieszkańcy są zaskakująco zgodni, 
mają ustabilizowaną sytuację i np. popierają swoich do-
tychczasowych przedstawicieli), to może zdarzyć się sy-
tuacja, w której dojdzie do obsadzenia mandatu radnego 
bez głosowania. Tę procedurę uregulowano w rozdziale 
2 działu VII Kodeksu wyborczego. Gdy w którymś okrę-
24 M. Kopański, System wyborczy w wyborach organu władzy uchwa-

łodawczej w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza przepi-
sów, propozycje zmian, [w:] R. Radek (red.), Decentralizacja współ-
czesnego państwa. Wybrane problemy, Katowice 2013, s. 124.

25 P. Sarnecki, System wyborczy do organów stanowiących samorządu 
terytorialnego, [w:] A. Bednarz, J. Kowalik, XX lat samorządu teryto-
rialnego w Polsce. Doświadczenia – problemy – perspektywy, Toruń 
2011, s. 49.

gu zarejestrowana liczba kandydujących jest taka jak 
liczba wybieranych radnych (albo od niej mniejsza), to 
nie przeprowadza się głosowania i osoby te uznaje się za 
wybrane. Jeśli kandydatów było mniej niż liczba wybie-
ranych w okręgu radnych, to pozostałe mandaty pozo-
stawia się nieobsadzone. Procedura ta nosi nazwę wybo-
rów „cichych” lub „niekonkurencyjnych”. Nieobsadzenie 
mandatów skutkuje jednak zarządzeniem wyborów uzu-
pełniających.

wybory uzupełnIające sKład rady

Wojewoda zarządza wybory uzupełniające, gdy zaist-
nieje sytuacja nieobsadzenia mandatu albo wygaśnięcia 
mandatu radnego gminy, która nie jest miastem na pra-
wach powiatu (at. 385 § 2 k.wyb.). Stosuje się tu prze-
pisy o  zarządzaniu wyborów, z  zastrzeżeniem, iż woje-
woda podaje także liczbę wybieranych radnych. Wybory 
uzupełniające przeprowadzane są w  ciągu 3 miesięcy 
od daty stwierdzenia wygaśnięcia mandatu, w  oparciu 
o  zasady i  tryb przewidziane przez Kodeks Wyborczy. 
Gdyby w wyniku tych wyborów mandat pozostał nieob-
sadzony, powtarza się je między szóstym, a dziewiątym 
miesiącem, licząc od daty tych wyborów. Jeśli ponownie 
mandat pozostanie nieobsadzony, wówczas pozostawia 
się taki stan do końca kadencji. Kadencja radnych, któ-
rzy zostali wybrani w wyborach uzupełniających upływa 
z dniem końca kadencji organów stanowiących wybra-
nych w  terminowych wyborach samorządowych (art. 
486 § 4 k.wyb.). Wybory uzupełniające nie są oczywiście 
przeprowadzane, jeżeli ich data przypadałaby w okresie 
6 miesięcy przed zakończeniem kadencji samorządowej.

Gdy traktującą o wygaśnięciu mandatu radnego uchwa-
łę organu stanowiącego lub postanowienie komisarza 
wyborczego poddano zaskarżeniu do sądu administra-
cyjnego, nie rozpoczyna się postępowania związanego 
z  wyborami uzupełniającymi do momentu, gdy upra-
womocni się wyrok sądu administracyjnego oddalający 
taką skargę (art. 488 k.wyb.). Jeśli w następstwie wyroku 
sądowego należy przeprowadzić elekcję uzupełniającą, 
wybory takie zarządzane są i przeprowadzane w termi-
nie do trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się 
wyroku.

przyjęcIe mandatu przez Kandydata, Który 
uzysKał Kolejną najwIęKszą lIczbę głosów 
w ramach lIsty 
Wybory do rad miast na prawach powiatu, rad powia-
tów oraz sejmików województw odbywają się w systemie 
proporcjonalnym z zastosowaniem list kandydatów. Nie 
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ma więc zazwyczaj trudności z uzupełnieniem miejsc po 
radnych, którzy utracili mandat, bądź z niego zrezygno-
wali. W  razie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rad-
nego któregoś z wymienionych organów stanowiących, 
komisarz wyborczy wydaje postanowienie stwierdzające 
wstąpienie na jego miejsce kandydata z  tej samej listy, 
który w  głosowaniu uzyskał kolejno największą liczbę 
głosów oraz nie utracił w międzyczasie prawa wybieral-
ności (art. 387 § 1 k.wyb). W przypadku równej liczby 
głosów uprawniających do uzyskania mandatu z  danej 
listy, o  pierwszeństwie decyduje większa liczba obwo-
dów głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał 
więcej głosów. Gdyby i  ta liczba była równa, wówczas 
rozstrzygnie losowanie, które przeprowadza przewod-
niczący okręgowej komisji wyborczej. Wyłoniony w tym 
trybie kandydat ma możliwość zrzeczenia się pierw-
szeństwa do obsadzenia mandatu na rzecz kandydata 
z  tej samej listy, który dostał kolejną największą liczbę 
głosów. Oświadczenie w  tej sprawie przekazuje się ko-
misarzowi na piśmie w ciągu 3 dni od daty doręczenia 
zawiadomienia o  przysługującym mandacie. Postano-
wienie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódz-
kim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej 
wiadomości w  Biuletynie Informacji Publicznej. Jeśli 
uchwała o  wygaśnięciu mandatu, bądź tożsame posta-
nowienie komisarza wyborczego zostaną zaskarżone do 
sądu administracyjnego, to wstrzymuje się uzupełnianie 
składu organu stanowiącego na takich samych zasadach 
jak wstrzymuje się wszczęcie wyborów uzupełniających.

Jeśli na skutek wygaśnięcia mandatów, których obsadze-
nie w  przedstawionym trybie nie było możliwe, skład 
organu stanowiącego uległ pomniejszeniu o  więcej niż 
40%, wówczas organ ten zostaje rozwiązany z mocy pra-
wa i przeprowadza się nowe wybory (art. 387 § 2 k.wyb). 
Kadencja radnych wybranych w tych wyborach upływa 
z  dniem upływu kadencji rad wybranych w  zwykłym 
trybie. Głosowania nie przeprowadza się, jeśli jego data 
przypadałaby w czasie sześciu miesięcy przed zakończe-
niem kadencji samorządowej (art. 387 § 3 k.wyb). 

wybory przedtermInowe

W razie konieczności przeprowadzenia wyborów przed-
terminowych danej rady lub sejmiku przed upływem 
kadencji, zarządza się je i przeprowadza w ciągu 90 dni 
od daty wystąpienia ich przyczyny (art. 372 § 1 k.wyb). 
Stosuje się w tym przypadku ogólne przepisy dotyczące 
zarządzania wyborów rad i sejmików, z tym że w kalen-
darzu wyborczym terminy wykonania czynności wybor-
czych mogą być krótsze od przewidzianych w Kodeksie. 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w  sprawie 

zarządzenia wyborów, wojewoda w formie obwieszcze-
nia, podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości, na 
obszarze działania organu, do którego mają zostać prze-
prowadzone wybory (art. 372 § 2 k.wyb). Zawiera ono 
także liczbę radnych wybieranych do danego organu, 
którą ustala wojewoda po porozumieniu z komisarzem 
wyborczym na podstawie liczby mieszkańców ujętych 
w  stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału po-
przedzającego zarządzenie o wyborach. 

Kadencja radnych i  organów stanowiących wybranych 
w  wyborach przedterminowych, upływa z  dniem za-
kończenia kadencji rad wybranych w  wyborach zarzą-
dzonych na podstawie art. 371 k.wyb. Wyborów przed-
terminowych nie przeprowadza się natomiast, jeżeli ich 
data przypadałaby w okresie 12 miesięcy przed zakoń-
czeniem kadencji samorządowej. W  takim przypadku 
na wniosek ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej Prezes Rady Ministrów wyznacza osobę peł-
niącą funkcję organu stanowiącego do końca kadencji 
(art. 377 k.wyb).

moment uzysKanIa mandatu

Kadencja rad i sejmików rozpoczyna się w dniu wybo-
rów. Wtedy wybiera się radnych, którzy mandat uzyskują 
w chwili ogłoszenia wyników wyborów. Już odtąd obej-
muje ich szczególna ochrona, ale do momentu złożenia 
ślubowania nie mogą w  pełni korzystać z  uprawnień 
i kompetencji radnego. 

Wbrew pozorom moment ogłoszenia wyników wybo-
rów wcale nie jest jednoznaczny. W przypadku wyborów 
odbywających się na terenie całego kraju radni uzyskują 
swoje mandaty w dniu wydania Dziennika Ustaw zawie-
rającego zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze 
kraju (art. 382 k.wyb.). 

Jeśli wybory odbywają się na terenie danego wojewódz-
twa (np. wybory uzupełniające do rady gminy niebędą-
cej miastem na prawach powiatu po śmierci radnego), to 
w nawiązaniu do art. 168 i 169 Kodeksu wyborczego, de-
cydującym będzie określony w tych przepisach moment 
wydania wojewódzkiego dziennika urzędowego zawie-
rającego obwieszczenie komisarza wyborczego o wyni-
kach wyborów do konkretnego organu.

moment objęcIa mandatu

Objęcie mandatu oznacza wejście w prawa i obowiązki 
radnego. Daną osobę zaczynają dotyczyć wszystkie za-
kazy i zobowiązania, jakie nałożono na członków orga-
nów stanowiących jednostek samorządu terytorialne-
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go. Jednocześnie obejmujący mandat zyskuje wszelkie 
uprawnienia jakie przysługują radnym, szczególnie te 
wynikające z istoty członkostwa w organie decydującym 
o kształcie rozwoju swojej wspólnoty samorządowej oraz 
terytorium, które ona zajmuje. Co zrozumiałe, przepisy 
regulujące wykonywanie mandatu, zaczynają daną oso-
bę obowiązywać od dnia objęcia mandatu. Czynnością 
bezpośrednio poprzedzającą objęcie mandatu będzie 
zawsze złożenie ślubowania. Ustawy samorządowe regu-
lują to w następujący sposób: „przed przystąpieniem do 
wykonywania mandatu radni składają ślubowanie” (art. 
23a ust. 1 u.s.g.) lub „radny przed objęciem mandatu 
składa ślubowanie” (art. 20 ust. 1 u.s.p. oraz art. 22 ust. 
1 u.s.w.). Bezsprzecznie z przytoczonych przepisów wy-
nika, że wybrani na radnych w momencie zakończenia 
składania ślubowania obejmują mandat i  rozpoczynają 
jego wykonywanie. 

ślubowanIe radnego 
Problematyka charakteru prawnego ślubowania, któ-
re składają radni, niejednokrotnie była przedmiotem 
orzecznictwa polskiego sądownictwa administracyjne-
go. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ślubowa-
nie jako akt niebędący uchwałą rady nie podlega czyn-
nościom nadzorczym wojewody. Wyrażony na piśmie 
pogląd wojewody na temat sposobu złożenia ślubowa-
nia nie może być uznany za orzeczenie organu nadzo-
ru26. Wojewoda może jednak podnosić problem prawi-
dłowości uchwalanych przez organ stanowiący aktów, 
jeśli w  podejmowaniu tych decyzji brały udział osoby, 
których ślubowanie uznaje za niewłaściwie złożone. 
W doktrynie przyjęło się, że nawet niewielkie uchybie-
nie formalne ślubowania, choćby w postaci omyłkowego 
przestawienia fragmentu tekstu roty, a nawet pominięcie 
jednego słowa, może nieść poważne konsekwencje co do 
ważności prac całego organu27. Właściwie złożone przez 
wszystkich radnych ślubowanie pozwala chronić decyzje 
danego organu stanowiącego, jako podejmowane przez 
osoby uprawnione, przed dotknięciem ich sankcją nie-
ważności. 

Przytoczone fakty wskazują jednak, że ślubowanie bę-
dzie indywidualną czynnością każdego radnego obej-
mującego mandat. Jest uroczystą formą wejścia w prawa 
i obowiązki, choć jako akt solenny wyraża zobowiązania 
bardzo ogólne. Dzięki temu nie daje też podstaw, by do-
chodzić od radnych konkretnych roszczeń. Jednocześnie 

26 Postanowienie NSA w Gdańsku z 22 sierpnia 1990r., sygn. akt SA/
Gd 796/90, ONSA 1990 4 poz. 1.

27 K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, P. Dobosz, W. Kisiel, P. Kryczko, M. 
Mączyński, S. Płażek, Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, 
Warszawa 2007, s. 263.

warto zaznaczyć, że w  przypadku postępowania nie-
zgodnego ze złożonym ślubowaniem, nie grozi radnemu 
żadna kara, o  ile oczywiście dane zachowanie nie wy-
czerpuje znamion czynu niedozwolonego. 

Idąc w  tym duchu Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w  Gorzowie Wielkopolskim uznał nieważność gmin-
nych regulacji statutowych stanowiących, że przewodni-
czący rady wnioskuje o udzielenie radnemu upomnienia 
w przypadku notorycznego uchylania się od obowiązku 
oraz niewłaściwego zachowania niezgodnego z postawą, 
do której został zobowiązany ślubowaniem28. Takiego 
upomnienia miała dokonywać rada w  formie uchwały, 
dając uprzednio radnemu możliwość złożenia wyja-
śnień. W uzasadnieniu zaznaczono, że przepisy ustawy 
o samorządzie gminnym ani przepisy wyborcze, nie uza-
sadniają stosowania przez radę gminy wobec poszcze-
gólnych radnych środków dyscyplinujących, w razie nie 
wykonywania przez nich swoich obowiązków, a także za-
wiadamiania mieszkańców gminy o zastosowaniu takich 
środków wobec radnego. 

Gdyby radni przyjmowali mandat np. jedynie podpisu-
jąc listę obecności na pierwszym posiedzeniu lub odpo-
wiadali twierdząco na zadawane przez prowadzącego 
posiedzenie pytanie „czy przyjmujesz wybór?”, to wów-
czas, czynność taka nie ukazywałaby rangi tego istotnego 
aktu, jakim jest objęcie mandatu przedstawicielskiego, 
do decydowania o  sprawach własnej społeczności. Ści-
sła forma ślubowania, dokonywanie go publicznie i  in-
dywidualnie oraz złożenie w  nim deklaracji prawnych 
i moralnych związanych z wykonywaniem mandatu ma 
na celu podkreślanie wagi tego aktu. Moim zdaniem 
niedopuszczalna byłaby forma chóralna – jednoczesne 
recytowanie roty przez wszystkich radnych. Wskazuje 
na to liczba pojedyncza („radny”) w ustawie powiatowej 
i wojewódzkiej. Ustawa gminna stanowi, że ślubowanie 
składają „radni”, ale kolejne przepisy określają indywi-
dualny tryb.

Ustawy samorządowe określiły treść roty ślubowania:

yy ustawa o  samorządzie gminnym (art. 23a ust. 1 
u.s.g.):

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Pol-
skiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawo-
wać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie 
dobro mojej gminy i jej mieszkańców”;

28 Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 22 czerwca 2011 r., sygn. 
akt II SA/Go 321/11.
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yy ustawa o  samorządzie powiatowym (art. 20 ust. 1 
u.s.p.):

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i  sumiennie wykony-
wać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec su-
werenności i  interesów Państwa Polskiego, czynić 
wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty sa-
morządowej powiatu i  dobra obywateli, przestrze-
gać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Pol-
skiej”;

yy ustawa o  samorządzie województwa art. 22 ust. 1 
u.s.w.: 

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i  sumiennie wykony-
wać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec su-
werenności i  interesów Państwa Polskiego, czynić 
wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty sa-
morządowej województwa i dobra obywateli, prze-
strzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej 
Polskiej”.

Jak łatwo zauważyć poszczególne teksty różnią się od sie-
bie, co w doktrynie tłumaczone jest innymi zadaniami 
jakie zostały przypisane każdemu szczeblowi podziału 
terytorialnego. Osobiście nie zgadzam się z tą opinią i nie 
dostrzegam tej zależności. Chronologicznie późniejsze 
roty (w u.s.p. i u.s.w.) są tożsame, choć to właśnie gminy 
i  powiaty są wymiarem lokalnym samorządu, a  woje-
wództwa mają regionalny charakter. Warto podkreślić, 
że powinności wynikające z treści ślubowań wykraczają 
poza lokalny czy regionalny ustawowy zakres obowiąz-
ków radnych. Jedynie ślubowanie radnych gminnych jest 
stosunkowo spójne z  katalogiem obowiązków radnego 
zawartym w art. 23 ust. 1 u.s.g., a zwłaszcza z zasadą kie-
rowania się przez radnego dobrem gminnej wspólnoty 
samorządowej. Każda z ustaw samorządowych przewi-
duje możliwość zakończenia ślubowania poprzez doda-
nie zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.

W  ustawie gminnej sprecyzowany jest nawet tryb zło-
żenia przez radnych ślubowania (art. 23a ust. 2 u.s.g.). 
Gdy zostanie odczytany tekst roty, wówczas wywołuje się 
radnych, którzy wstają i odpowiadają „ślubuję”, po czym 
mogą dodać wspomniane odwołanie do Boga. Ustawy 
o samorządzie powiatowym i województwa nie dookre-
ślają w jaki sposób przebiegać ma ślubowanie. Nie spo-
sób przypuszczać, że bezwzględnie obowiązuje forma 
przyjęta w ustawie gminnej. Tryb ten może zostać okre-
ślony w statucie konkretnego powiatu czy województwa 
i posiada wówczas znaczną doniosłość prawną jako ele-
ment powszechnie obowiązującego prawa miejscowego. 
Złożenie ślubowania w  sposób sprzeczny ze statutową 
regulacją będzie nieważne i skuteczne przyjęcie mandatu 

będzie możliwe dopiero po jego właściwym powtórze-
niu. Oczywiście za jedną z  możliwych form przyjmuje 
sposób określony w art. 23a ust. 2 u.s.g., jednak równie 
uprawnione będzie wygłoszenie kolejno przez każdego 
radnego roty i  zakończenie jej słowem „ślubuję”, bądź 
złożenie podpisu pod tekstem ślubowania. Co do zasady 
jednak w  doktrynie definiuje się ślubowanie jako uro-
czystą ustną deklarację składaną przed przystąpieniem 
do wykonywania mandatu, stanowiącą przyrzeczenie 
przestrzegania zobowiązań wynikających z  treści okre-
ślonej ustawą roty, zawierającej najogólniejsze wytyczne 
odnoszące się do sposobu wykonywania mandatu29. 

Za istotną należy uznać też prawidłową procedurę zwo-
łania pierwszej sesji, która została uregulowana ustawo-
wo (art. 20 ust. 2 u.s.g., art. 15 ust. 3 u.s.p. i art. 21 ust. 3 
u.s.w.). Zwołuje ją komisarz wyborczy na dzień przypa-
dający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników 
wyborów do rad na obszarze kraju. Wszelkie czynności 
(np. ślubowanie radnych i uchwały) podjęte na sesji zwo-
łanej niezgodnie z  przepisami prawa, będą nieważne. 
Konsekwencją takich uchybień w pracy rady może być 
nawet jej rozwiązanie, ponieważ w razie powtarzającego 
się naruszenia przez radę prawa, Sejm na wniosek pre-
miera, może w drodze uchwały daną radę gminy rozwią-
zać (art. 96 u.s.g.). Tym bardziej radni powinni zwracać 
szczególną uwagę na prawidłowe rozpoczęcie działalno-
ści rady, by osoby, których nie usatysfakcjonowały wyni-
ki wyborów nie miały podstaw dochodzić swego choćby 
takimi metodami. Porządek obrad pierwszej sesji nowo 
wybranego organu stanowiącego należy ułożyć tak, by 
zaraz po otwarciu sesji radni mogli złożyć swoje ślubo-
wania. 

Zawarty w  u.s.g. wymóg „powstania” przy składaniu 
ślubowania również jest regulacją kłopotliwą, szczegól-
nie w  odniesieniu do radnych niepełnosprawnych (np. 
na wózkach inwalidzkich) lub tych w podeszłym wieku. 
O skuteczności oświadczeń traktują przepisy prawa cy-
wilnego, gdzie uznaje się, że (art. 60 k.c.) „wola osoby do-
konującej czynności prawnej może być wyrażona przez 
każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę 
w  sposób dostateczny”. Można przyjąć, że jeśli po wy-
słuchaniu roty lub jej indywidualnej proklamacji, radny 
wypowiedział słowo „ślubuję”, to zostało ono skutecz-
nie złożone, gdyż istotą ślubowania jest zaaprobowanie 
jego treści. To oczywiste, że radny niepełnosprawny nie 
musi powstawać, a obejmujący mandat niemowa mógł-
by dokonać ślubowania poprzez złożenie podpisu, choć 
obydwie te sytuacje mogą być traktowane jako literalnie 
niezgodne z  przepisami. Niemniej uważam, że należy 
29 M. Brunka, B. Kumorek, E. Łuczak-Kumorek, Słownik samorządu te-

rytorialnego, Zielona Góra, s. 385
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doprecyzować formułę ślubowania, by tego typu sytuacje 
nie skutkowały wątpliwościami co do ważności sprawo-
wanego mandatu. 

Ślubowanie zawsze składane jest wobec innych radnych, 
choć w mojej ocenie jego adresatami są mieszkańcy da-
nej jednostki samorządu, ponieważ to oni mają moż-
liwość rozliczenia konkretnego radnego z  wykonania 
złożonego przyrzeczenia. Tymi adresatami zawsze będą 
najpierw wyborcy, którzy zagłosowali na daną osobę, 
potem inni mieszkańcy okręgu w którym osoba ta uzy-
skała mandat i wreszcie pozostali mieszkańcy danej gmi-
ny, powiatu czy województwa. W ustawie gminnej jest 
w rocie mowa o „mojej gminie”, a w u.s.p. i u.s.w. odpo-
wiednio o wspólnocie samorządowej (w domyśle – okre-
ślonego) powiatu i województwa, co wiąże się z faktem, 
że obowiązek ślubowania łączy się z zasiadaniem w orga-
nie stanowiącym konkretnej jednostki samorządu. Kie-
rując się sensem i właściwym adresowaniem ślubowania 
należy zauważyć, że jeśli radni w czasie trwania kadencji 
(np. w wyniku zmian w podziale terytorialnym) zostali 
radnymi innej gminy, to wymaga się by przed przystą-
pieniem do wykonywania mandatu złożyli nowe ślubo-
wanie. 

Ustawy przewidują (art. 23a ust. 3 u.s.g., art. 20 ust. 
3 u.s.p. i  art. 22 ust. 3 u.s.w), że radni, którzy nie bra-
li udziału w  pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali 
mandat w  czasie trwania kadencji składają ślubowanie 
na pierwszej sesji podczas której są obecni. Warto w tym 
miejscu posłużyć się często spotykanym przykładem 
i omówić wynikające z niego wnioski. Praktyka wskazu-
je na to, że wielu wójtów, burmistrzów czy prezydentów 
miast wybieranych jest w drugiej turze głosowania, czyli 
dwa tygodnie po dniu, gdy wybierani byli radni – w tym 
czasie często dochodzi do inauguracyjnej sesji organów 
stanowiących. Jeśli dany samorządowiec kandydował 
jednocześnie do którejś rady lub sejmiku oraz na stano-
wisko wójta (ubiegając się o  reelekcję), to znajduje się 
w sytuacji, w której uzyskując mandat radnego, sprawu-
je jeszcze obowiązki wójta (w świetle art. 29 ust. 1 u.s.g. 
po upływie kadencji, wójt pełni swoją funkcję do czasu 
objęcia obowiązków przez nowego wójta) i czeka na wy-
nik wyborów wójta. Jeśli złoży ślubowanie radnego, to 
gmina może być na kilka dni pozbawiona ciągłości wła-
dzy wykonawczej. Uważam, że najwłaściwszym zacho-
waniem w  takiej sytuacji będzie niepojawienie się tego 
wójta na pierwszej sesji rady do której został wybrany. 
Gdyby przyszedł i  zechciał nie wziąć udziału jedynie 
w  składaniu ślubowania, niezależnie od tego jakiej ar-
gumentacji by nie używał, to jego zachowanie powinno 
zostać odebrane jako odmowa złożenia ślubowania skut-

kująca wygaśnięciem mandatu. Wynika to z przepisów 
Kodeksu wyborczego (art. 383 § 1 pkt 3) przesądzające-
go, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przy-
padku odmowy złożenia ślubowania. 

Ustawy, co prawda nie określają w  jakiej formie należy 
odmówić złożenia ślubowania, ale można uznać, że wła-
ściwe w tej materii będą:

yy ustne zgłoszenie odmowy,

yy informacja pisemna,

yy odmowa wypowiedzenia słowa „ślubuję”.
Czy można dokonać odmowy ślubowania w sposób do-
rozumiany? Co z radnym, który bez usprawiedliwienia 
po prostu nie pojawił się na kilku pierwszych sesjach? Je-
śli był prawidłowo zawiadomiony o uzyskaniu mandatu, 
to idąc tropem przywołanych już przepisów Kodeksu cy-
wilnego30, czy kilkukrotne i nieopatrzone jakimkolwiek 
własnym komentarzem niestawienie się na sesji celem 
złożenia ślubowania będzie oświadczeniem woli wyra-
żonym w sposób, który tę wolę ujawnia w sposób dosta-
teczny? Wielokrotnie poruszane przeze mnie uchylanie 
się od złożenia ślubowania jest okolicznością niezwykle 
kłopotliwą. Przepisy dotyczące wykonywania mandatu 
posła i senatora przewidują, że uchylanie się od złożenia 
ślubowania przez posła lub senatora w  terminie trzech 
miesięcy od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub 
Senatu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. 
W przypadku radnych nie ma właściwych norm i nieste-
ty nie można posłużyć się analogią. Należy stwierdzić, że 
konieczne będzie dodatkowe oświadczenie, a  nie jedy-
nie sama nieobecność. Rada nie powinna podejmować 
działań skutkujących wygaśnięciem tego mandatu, jeśli 
nie spróbowała się skontaktować z daną osobą. Uważam 
jednak, że jeśli radny nie pojawił się na pierwszych se-
sjach, ale złożył oświadczenie, że przyjmuje wybór i zło-
ży ślubowanie na pierwszej sesji na której będzie obecny 
(mimo, że może to być np. za pół roku), to rada nie może 
stwierdzić wygaśnięcia mandatu w  wyniku odmowy 
złożenia ślubowania. Gdyby wybrany jedynie zakomu-
nikował, że się póki co do pracy w radzie nie wybiera, to 
wtedy podjęcie uchwały wygaszającej mandat uznaję za 
uzasadnione. Gdy uchylanie się od złożenia ślubowania 
następuje w przypadku jednej osoby, to sytuacja nie jest 
jeszcze nazbyt kłopotliwa. Gdyby jednak okazało się, że 
taką metodę obrała ponad połowa osób wybranych na 
radnych, to taki organ stanowiący nie miałby możliwości 
podjęcia pracy.

30 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 
z późn. zm.)
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zaKończenIe 
Nieustannie powiększa się zakres zadań publicznych 
wykonywanych przez samorządy. Radni z  kadencji na 
kadencję biorą udział w  coraz to szerszym sprawowa-
niu władzy publicznej. Patrząc na samorząd w aspekcie 
ustrojowym i podkreślając jego istotę jako zdecentralizo-
waną formę wykonywania zadań z zakresu administra-
cji publicznej W. Skrzydło precyzuje, że zadania te spo-
łeczność lokalna może wykonywać za pośrednictwem 
powoływanych przez siebie organów działających w  jej 
imieniu31. 

Naczelną powinnością każdego radnego jest postępo-
wanie na rzecz dobra wspólnoty samorządowej, w któ-
rej został wybrany (art. 29a ust. 1 u.s.g., art. 20 ust. 1 
u.s.p., art. 22 ust. 1 u.s.w.). Jednak by móc kierować się 
tym dobrem musi on je najpierw poznać. To wymaga 
spojrzenia na sprawy samorządowe przez pryzmat spo-
łeczny i ekonomiczny. Ustawy samorządowe ustanawiają 

31 W. Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r., 6 wy-
danie, Warszawa 2009, s. 187.

konieczność istnienia stałej więzi pomiędzy radnymi, 
a mieszkańcami oraz ich organizacjami. Prawo nakazu-
je radnym przyjmowanie postulatów zgłaszanych przez 
mieszkańców oraz przedstawianie ich organom samo-
rządowym do rozpatrzenia. Mandat radnego ma jednak 
charakter wolny, gdyż nie jest on związany instrukcjami 
wyborców. 

Wprowadzenie jednomandatowych okręgów wybor-
czych do wszystkich rad gmin niebędących miastami 
na prawach powiatu miało być jednym z mechanizmów 
skutkujących odpartyjnieniem samorządu. Jak zauważa 
G. A. Boyne brak ordynacji proporcjonalnej w wyborach 
lokalnych może być jednak również blokadą dla nowych 
inicjatyw32. Praktyka wskazuje, że w organach stanowią-
cych, do których wybory były proporcjonalne, zdecy-
dowanie sprawniej jest budować trwałe koalicje. Jednak 
dopiero najbliższe lata pozwolą ocenić prawdziwe efekty 
zmian systemowych wprowadzonych do polskiego sa-
morządu przez Kodeks wyborczy. 

32 Zob. G.A. Boyne, Public choice theory and local government. A Com-
parative Analysis of the UK and the USA, Basingstoke 1998, s. 61 i n.
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Ochrona wzornictwa przemysłowego  
w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji / Protection of industrial design 
according to the Law on Unfair Competition

w  ostatnim czasie toczy się dość burzliwa 
dyskusja związana z tzw. systemem ochro-
ny kumulatywnej oraz granicach jego 

zastosowania. Zjawisko to dotyczy przede wszystkim 
wzajemnego oddziaływania i  zazębiania się ochrony 
wynikającej z ustawy o prawie własności przemysłowej1 
oraz ustawy o prawie autorskie i prawach pokrewnych2. 
Wbrew ogólnie przyjętemu poglądowi, iż wszelkie prawa 
związane z wzornictwem przemysłowym wynikają z po-
wyższych aktów prawnych pragnę wskazać, iż ochrona 
kumulatywna swym zakresem obejmuje także ustawę 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji3. 

Krótko charakteryzując u.z.n.k. należy wskazać, iż jej 
głównym celem jest unormowanie wszelkich kwestii 
związanych z czynami nieuczciwej konkurencji. W tym 
1  Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
2  Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).
3  Ustawa z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o  zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503).

miejscu należy zaznaczyć, że ustawa ta w bardzo dużej 
mierze oddziałuje na prawa związane z  własnością in-
telektualną. Powiązanie tego aktu prawnego wynika 
wprost z ustawy p.w.p., bowiem już w jej drugim artyku-
le mamy odesłanie do ustawy u.z.n.k. 

Z racji współistnienia obydwu aktów prawnych już po-
nad dekadę, doktrynie udało się ukształtować zasadę, 
niejakiego prymatu p.w.p. – dopiero w sytuacji, gdy dany 
stan faktyczny nie wypełnia norm w  niej określonych 
stosujemy uregulowania zawarte w  u.z.n.k. W  sytuacji 
natomiast, gdy dany wzór nie został zarejestrowany we-
dle procedury opisanej w ustawie p.w.p. nie implikuje to 
braku możliwości dochodzenia swoich w świetle przepi-
sów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji4. 

Zastosowanie przepisów ustawy w konkretnych stanach 
faktycznych zdecydowanie utrudnia wprowadzenie za-
mkniętego katalogu praw wyłącznych, co implikuje nie-
4  J. Kępiński, Wzór przemysłowy i  jego ochrona w  prawie polskim 

i wspólnotowym, Warszawa 2010,, s. 317.
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streszczenIe
W artykule zostały omówione ważkie zagadnienia związane 
z  systemem ochrony kumulatywnej oraz granicach jego za-
stosowania. Prócz sztampowego wskazania iż, zjawisko to 
dotyczy przede wszystkim wzajemnego oddziaływania i  za-
zębiania się ochrony wynikającej z ustawy o prawie własności 
przemysłowej oraz ustawy o prawie autorskie i prawach po-
krewnych, wskazano, iż ochrona kumulatywna swym zakre-
sem obejmuje także ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konku-
rencji. Opisane są poszczególne przypadki kiedy można się 
o  taką ochronę ubiegać, a  także omówiono pojęcie dozwo-
lonego naśladownictwa i  pozytywnych aspektów jakie ono 
wprowadza.
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możność stosowania przepisów a casu ad casum ustawy 
celem ochrony dóbr intelektualnych. Dobra które nie 
znajdują się w  tym katalogu nie mogą uzyskać statusu 
praw wyłącznych. Jest to trudne do wykazania, gdyż teo-
retycznie prawa wyłączne przysługują na zarejestrowany 
wzór, w  przypadku braku prawa z  rejestracji, możemy 
np. powoływać się na art.13 u.z.n.k., który dotyczy na-
śladownictwa produktu. 

W przypadku zbiegu norm wynikających z tych ustaw J. 
Szwaja proponuje: „zbadać i ocenić, która z norm w spo-
sób pełniejszy i dokładniejszy uwzględnia elementy da-
nego systemu, elementy danego stanu faktycznego oraz 
bardziej wyczerpująco reguluje związane z  nim skutki 
prawne. Tę właśnie normę oraz pozostałe przepisy usta-
wy ją zawierające należy zastosować”5. W praktyce ozna-
cza to, że najczęściej będą stosowane przepisy z p.w.p., 
jednakże nie wyklucza to możliwości korzystania z  in-
nych aktów prawnych, wynika to ponadto z  tego, iż 
uprawnionemu łatwiej wykazać przysługujące mu pra-
wo wyłączne na podstawie dokumentów znajdujących 
się w Urzędzie Patentowym, oraz wykazać, że jego prawo 
zostało naruszone. Chcą korzystać z u.z.n.k. prócz wyka-
zania tego, że jego prawo zostało naruszone, należy także 
wskazać również, że czyn ten jest sprzeczny z dobrymi 
obyczajami i narusza prawo. Częściej ochronę wynikają-
cą z u.z.n.k stosuję się w sytuacji, gdy wzór przemysłowy 
korzysta z ochrony prawnoautorskiej.

Celem ustawy jest zwalczanie czynów nieuczciwej kon-
kurencji zgodnie z  art. 1 w  działalności gospodarczej, 
a w szczególności produkcji rolnej i przemysłowej, han-
dlu, budownictwie i usługach. Chodzi o ochronę przed-
siębiorców i konsumentów w szeroko pojętym interesie 
publicznym. W art. 3 ust.1 zdefiniowany został czyn nie-
uczciwej konkurencji jako działanie sprzeczne z prawem 
lub dobrymi obyczajami, jeżeli narusza lub zagraża in-
teresowi klienta lub innego przedsiębiorcy. W kolejnym 
ustępie tego artykułu jest mowa o naśladownictwie to-
waru, który następnie został zdefiniowany w art. 13.

W  pierwszym ustępie tego artykułu dowiadujemy się, 
że naśladownictwo towaru polega na tym, iż za pomocą 
technicznych środków reprodukcji kopiowana jest ze-
wnętrzna postać produktu, a  to z  kolei może wprowa-
dzić konsumenta w błąd, co do tożsamości produktu lub 
producenta. Należy zwrócić uwagę na to, iż możliwe są 
pewne formy naśladownictwa, które są według przepi-
sów u.z.n.k. dozwolone. W doktrynie pogląd ten jest na-
wet uważany za zjawisko pozytywne, ponieważ prowadzi 
do rozwoju danego produktu. W wyroku z dnia 11 lip-

5  J. Szwaja (red.), Ustawa o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Komentarz, Warszawa 2006, s. 74.

ca 2002 r. Sąd Najwyższy stwierdził, iż na „zdobywaniu 
odbiorców produkowanych lub sprzedawanych towarów 
i eliminacji wszelkich działań, mogących w jakikolwiek 
sposób spowodować pomyłki, co do przedsiębiorcy lub 
jego wyrobu, albo wprowadzać w błąd przez używanie 
fałszywych oznaczeń, a także podawanie innych danych” 
(I CKN 1319/00, OSNC 2003 nr 5, poz. 73), powoduje to 
rozwój konkurencji.

Reasumując u.z.n.k. daje możliwość w pewnym stopniu 
naśladować dany towar, w przeciwnym bądź razie pro-
wadziło by to do powstania monopolu na dany towar. 
Prawa wyłączne mają na celu uzyskanie korzyści z  to-
waru jaki został wprowadzony na rynek, jednakże ten 
monopol jest ograniczony w czasie. Gdyż w przeciwnym 
razie zahamowałoby to rozwój konkurencji. U.z.n.k. ma 
na celu natomiast uniknięcia sytuacji tzw. niewolniczego 
naśladownictwa. Tak też SN w  wyroku z  dnia 29 mar-
ca 2000 r. (I Aca 900/99, Pr. Gosp. 2000, nr 10, poz. 53) 
„kopiowania zewnętrznej postaci produktu za pomocą 
technicznych środków reprodukcji, które stwarza moż-
liwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości 
producenta lub produktu”. Należy dodać, że wystąpienie 
tych przesłanek powinno wystąpić kumulatywnie, w wy-
niku zamierzonego i świadomego działania.

Z treści art. 13 wynika, że naśladowanie gotowego pro-
duktu, jest czynem nieuczciwej konkurencji. Wytwór 
powinien być w  ostatecznej postaci, takiej w  jakiej ist-
nieje w  obrocie. Produktem może być również opako-
wanie w postaci trójwymiarowej, stanowiące oddzielną 
zawartość i  naśladownictwo takiego opakowania może 
wypełnić przesłanki z art.136.

Widzimy tu rozbieżność, co do ochrony wynikającej 
z  prawa autorskiego. U.z.n.k. obejmuje ochroną tylko 
gotowe produkty, w razie naśladowania produktów, któ-
re nie zostały ukończone należy więc stosować przepisy 
prawa autorskiego. Ponadto ochrona dotyczy tylko wy-
glądu - postaci zewnętrznej, więc rozwiązania technicz-
ne które zostały zastosowane nie powinny być brane pod 
uwagę.

Najważniejsze jednak jest to, żeby produkt skopiowany 
nie wprowadzał klientów w błąd. Typowym przykładem 
jest produkt, który posiada pewne cechy różniące go od 
oryginału, lecz nie zauważalne przez przeciętnego na-
bywcę. Mamy wtedy do czynienia z niedozwolonym na-
śladownictwem, gdyż klient nie jest w stanie rozróżnić, 
który produkt jest oryginałem, w uzasadnieniu do wy-
roku z dnia 10 lipca 2002 r. SN (II CKN 969/00, OSNC 
2003, nr 5, poz. 72) stwierdza „zgodzić się trzeba także 

6  J. Kępiński, Wzór przemysłowy…, s. 319.
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z wyrażanym w piśmiennictwie poglądem, że nie jest ko-
nieczne stwierdzenie identyczności kopii z oryginałem, 
lecz wystarczający jest tak wysoki stopień podobieństwa, 
że przeciętny nabywca, na podstawie ogólnego i  cało-
ściowego wrażenia, nie odróżni go od wyrobu oryginal-
nego”. Natomiast S. Sołtysiński i  M. Poźniak-Niedziel-
ska wykazują, że „w  niektórych sytuacjach kopiowanie 
zewnętrznej postaci produktu nie wyczerpuje znamion 
czynu nieuczciwej konkurencji, ponieważ rodzaj uży-
tego surowca, zakres naśladownictwa i  inne okolicz-
ności realizacji kopii sprawiają, że kopia produktu nie 
jest w stanie wprowadzić w błąd odbiorcy co do źródła 
pochodzenia lub tożsamości producenta, mimo braku 
oznaczenia produktu”7. Istnieje też pogląd, że umiesz-
czenie logo w widocznym miejscu na produkcie jest wy-
starczające do uznania produktu w ramach dozwolonego 
naśladownictwa, ponieważ konsument w  łatwy sposób 
może zobaczyć, że dany produkt został wykonany przez 
innego producenta.

Kopiowanie produktu powinno nastąpić przy użyciu 
technicznych środków reprodukcji. Możliwości jest spo-
ro np. kserowanie, wykonanie kopii odlewu formy, foto-
grafowanie, jednakże do tego kręgu nie możemy zaliczyć 
kopiowania ręcznego. 

Kolejnym problematycznym zagadnieniem jest ko-
piowanie produktu modelu, który nie jest oryginałem. 
W  tej kwestii M. Poźniak-Niedzielska i  S. Sołtysiński: 
„obejmuje niewątpliwie również kopiowanie w  ska-
li przemysłowej przy wykorzystaniu cudzego modelu 
powielanego przy pomocy jakichkolwiek środków pro-
dukcji”8. Tak więc zarówno model odlewu wykonany na 
podstawie wykonanej już przez kogoś wcześniej kopii, 
również łamie przepisy.

Dużo łatwiej będzie dochodzić swoich praw z  ustawy 
p.w.p., gdyż tam bez znaczenia pozostaje w jaki sposób 
została skopiowana zewnętrzna postać wytworu, oraz 
element wprowadzenia w  błąd konsumenta, w  u.z.n.k. 
okoliczności te mają istotne znaczenie.

Jednakże należy pamiętać, iż nie tylko produkty które zo-
stały wiernie skopiowane wypełniają przesłanki u.z.n.k. 
można również odwołać się do art. 3 tej ustawy, gdyż 
działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami lub z prawem, 
jeśli narusza lub zagraża interesowi klienta lub innego 
przedsiębiorcy jest czynem nieuczciwej konkurencji. 
Można więc w takiej sytuacji dochodzić roszczeń, ponie-

7  M. Poźniak- Niedzielska, S. Sołtysiński [w:] Komentarz do ustawy 
o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (red.) J. Szwaja, Warszawa 
2006, s. 524.

8  Ibidem, s. 520.

waż często zdarza się, że przesłanki z art.13 nie zostały 
wypełnione, natomiast te z art.3 tak.

Również rozporządzenie rady w sprawie wzorów wspól-
notowych przewiduje ochronę dla niezarejestrowanego 
wzoru przemysłowego. W art.19 rozporządzenia upraw-
niony ma prawo do zakazania wzoru, jeżeli to użytko-
wanie wynikałoby z  naśladownictwa wzoru. Mimo, iż 
definicja ta jest szersza od tej z  art.13 u.z.n.k. posiada 
wspólne przesłanki, takie jak możliwość naśladowania, 
jeżeli twórca nie znał ujawnionego przez właściciela 
wzoru. Samodzielna twórczość, więc w obu przypadkach 
nie ogranicza użytkowania wzoru osiągniętego w  taki 
właśnie sposób.

Jednakże, gdy produkt nie wypełni przesłanki nowości, 
czyli nie będzie podlegał ochronie z  tytułu niezareje-
strowanego wzoru, możliwe będzie dochodzenie swoich 
roszczeń z art.13 ustawy. Istnieją również kwestie sporne 
dotyczące okresu na jaki ochrona taka przysługuje. E. 
Nowińska i M. du Vall przedstawili pogląd, że powinien 
zostać taki sam termin jaki jest w rozporządzeniu – 3 lata 
od ujawnienia. Natomiast w razie kumulacji ochrony to 
uprawniony będzie mógł wybrać z którego aktu prawne-
go ma zamiar dochodzić roszczeń. Zgodnie z  tą teorią 
3-letni okres wynikający z  rozporządzenia ma również 
zastosowanie do produktu, który nie podlega ochronie 
według tego aktu prawnego9.

Oprócz niedozwolonego naśladownictwa istnieje rów-
nież forma prawnie dozwolona. Taki też zapis znalazł 
się w  art.13 ust.2 naśladowanie funkcjonalnych cech 
produktu, takich jak forma, konstrukcja i budowa któ-
re zapewniają jej użyteczność nie stanowi czynu nie-
uczciwej konkurencji. Jednakże w sytuacji, gdy poprzez 
zastosowanie takiego rozwiązania konsument może zo-
stać wprowadzony w błąd, produkt taki należy wyraźnie 
oznaczyć, żeby sytuacja taka nie miała miejsca. 

W tym miejscu zostało zastosowane podobne rozwiąza-
nie zarówno w ustawie p.w.p i u.z.n.k. – cechy funkcjo-
nalne są objęte wolnością naśladownictwa. Nie wyklucza 
to jednak możliwości ochrony rozwiązania technicznego 
przez prawo patentu, co ogranicza wolność naśladowa-
nia przez pewien czas. Ponadto jeżeli dane rozwiązanie 
techniczne jest charakterystyczne dla produktu, należy 
swój produkt oznaczyć w  taki sposób, żeby klient nie 
został wprowadzony w błąd. Oznaczenie takie powinno 
być czytelne i wyraźne, oraz dostępne, jasne i zrozumia-
łe, tak też M. Pozniak-Niedzielska i S. Sołtysiński naśla-
dowca: „powinien na widocznym miejscu umieścić swą 
9  E. Nowińska, M. du Vall, Ochrona przed naśladownictwem 

produktów [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. J. Szwaji, PIPWI UJ 
2004, z. 88, s. 199.
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firmę lub znak towarowy (...) powinien także używać 
własnego, najlepiej charakterystycznego opakowania, 
różniącego się od opakowania używanego prze wytwór-
cę oryginalnego produktu”10. W  razie niedopełnienia 
przez naśladowcę tych przesłanek, jego produkt może 
zostać zakwalifikowany zgodnie z art.13 jako niedozwo-
lone naśladownictwo.

Mam nadzieję, że udało mi się przedstawić różne aspek-
ty związane z ochroną wzoru przemysłowego opisanych 
w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Należy 
mieć na względzie, że Polskę jako kraj członkowski Unii 
Europejskiej prócz wyżej opisanych ustaw obowiązują 
także akty prawa międzynarodowego – rozporządzenia 
w sprawie wzorów wspólnotowych i dyrektywy w spra-
wie ochrony wzorów. System który obecnie obowiązuje 
daje możliwość „wyboru” ochrony która jest najbardziej 
odpowiednia dla danego konkretnego przypadku. Przy 
odpowiednim wykorzystaniu tych przepisów, wzór bę-
dzie chroniony w  długim okresie czasu, co pozwoli na 
zwrot kosztów poniesionych na jego wytworzenie oraz 
uzyskanie korzyści majątkowych w  dłuższym czasie. 
W aspekcie szerszym rozwój monopolu jednego przed-
10  Ibidem, s. 527.

siębiorcy, prowadzi do zahamowania rozwoju konku-
rencji, która jest bardzo ważnym czynnikiem wpływa-
jącym na rozwój gospodarczy. Tak samo o konkurencji 
J. Szwaja: „steruje ona produkcją, zarówno jeśli chodzi 
o  rodzaje wytwarzanych dóbr, jak i  stosowane metody 
produkcji, decyduje o  rozdziale środków rzeczowych, 
finansowych i  osobowych pomiędzy przedsiębiorstwa 
i gałęzie gospodarki, a także całe gospodarki narodowe, 
przyśpiesza postęp techniczny i organizacyjny, wreszcie 
znacząco wpływa na podział dochodów, przez co sprzyja 
rozwojowi przedsiębiorstw lepszych, bardziej wydajnych 
i  jednocześnie eliminuje przedsiębiorstwa słabe, które 
nie mogą sprostać konkurencji”11.

Należy zastanowić się więc jaki wpływ ma wydłużanie 
okresów ochronnych. Oczywistym jest, że dla upraw-
nionych jest to zjawisko jak najbardziej pożądane, gdyż 
wiąże się z osiągnięciem korzyści finansowych, jednakże 
z drugiej strony są przedsiębiorcy którzy nie mają środ-
ków na prowadzenie badań. Zbyt długie okresy ochron-
ne nie dają im szans wejść na rynek, a tym samym two-
rzyć konkurencji.

11  J. Szwaja [w:] Ustawa o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Komentarz…, s. 7.

bIblIografIa/references 
• Barta J. (red.) Księga pamiątkowa ku czci Profesora Janusza Szwaji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 88, 

Kraków 2004.
• Kępiński J., Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym, Warszawa 2010.
• Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2006.



Studia Prawnicze i Administracyjne 13 (3) 2015 
ISSN 2081-8025

e-ISSN 2449-9722

Łukasz Pierwienis
Uniwersytet Warszawski

Kelsen, Carré de Malberg - prawo tworzące 
państwo, czy państwo tworzące prawo? / 

Kelsen, Carré de Malberg - state-making law or law-
making state?

1. prolegomena

teoretyczne refleksje, w  obrębie zachodniej tra-
dycji prawnej, nad związkiem pomiędzy pań-
stwem a prawem, począwszy od czasów Toma-

sza Hobbesa (XVI-XVII w.)1, aż do czasów obecnych 
można sprowadzić do próby uzyskania odpowiedzi na 
jedno pytanie: na ile państwo (aparat państwowy) jest 
wyłącznym dysponentem prawa? Rozważania te po-
zwalały bowiem uchwycić pewne zasadnicze zmiany za-
chodzące w świecie i włączyć się do dyskusji w obrębie 
filozofii i  nauk społecznych. Poza tym, dotychczasowa 
nauka wyraźnie wskazuje, iż rozważając zagadnienie 
1 H.J. Berman, Law and Revolution. The Formation of Western Legal 

Tradition, Harvard University Press Cambridge, January 1985, s. 
49–50. 

organizacji państwowej, nie sposób pominąć jej związ-
ków z prawem. Obszar funkcjonowania państwa stanowi 
bowiem immanentny obszar wewnątrzpaństwowego od-
działywania prawa. Ponadto normy prawne danego sys-
temu prawnego obowiązują na terytorium określonego 
państwa (z pewnym wyjątkami np. placówki dyploma-
tyczne). Przy czym, należy również zauważyć, że w lite-
raturze przedmiotu od dawna zwraca się uwagę na ścisłe 
oraz różnorodne związki państwa i  prawa, co sprawia, 
że samo prawo wyróżnia się spośród innych systemów 
normatywnych funkcjonujących w  społeczeństwie2. 
Podkreślenia wymaga również fakt, iż problematykę re-
lacji państwa i  prawa nie można postrzegać wyłącznie 
z perspektywy teoretycznoprawnej, lecz trzeba również 
wziąć pod uwagę aspekt polityczny wskazanego zagad-
2 J. Kuciński, Nauka o państwie i prawie, Warszawa 2008, s. 271.
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streszczenIe
Koncepcja państwa, kształtowana w ciągu wieków przez za-
równo procesy historyczne jak i relacje międzynarodowe, by-
towała jako zjawisko prawne, które nabierało stopniowo coraz 
bardziej konkurencyjnego znaczenia w  stosunku do prawa. 
W konsekwencji, relacja pomiędzy państwem i prawem sta-
ła się poważnym i  istotnym problemem dla jurysprudencji. 
Istotne jest jednak, by postrzegać to zjawisko jako problem 
kompleksowy, bowiem rozróżnienie prawnych i politycznych 
elementów nigdy nie było proste, a  w  kilku przypadkach 
wręcz niemożliwe. Głównym celem tego artykułu jest zatem 
dokonanie kompleksowego porównania dwóch (Hansa Ke-
lsena i Raymonda Carré de Mlaberga) koncepcji dotyczących 
relacji między państwem i  prawem. Ponadto, mimo że Car-
ré de Mlaberg klarownie wskazuje na supremacje państwa, 
podczas gdy Klesen zakłada preponderancje prawa, obaj są 
przedstawicielami pozytywizmu prawniczego. Potwierdza to 
w doniosły sposób tezę o różnorodności pozytywizmu praw-
niczego i jego istotnym wpływie na rzeczywistość polityczną.

słowa Kluczowe: Kelsen, carré de mlaberg, państwo, prawo, 
pozytywIzm prawnIczy.
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nienia. Państwo stanowi bowiem, w szczególności twór 
polityczny, który może być definiowany za pomocą in-
strumentów z dziedziny prawa.

Jak więc można dostrzec, problematyka relacji państwa 
i  prawa co prawda jest obecna w  literaturze naukowej 
lub filozoficznej, jednak ukazanie jej jako głównego 
problemu rozważań, w obrębie samej tradycji pozytywi-
stycznej, na podstawie polemiki przeciwnych koncepcji 
dwóch wybitnych przedstawicieli tego kierunku (H. Kle-
sen, R. Carré de Malberg), bywa dokonywana zazwyczaj 
przy okazji opracowywania zagadnień ogólnych, niejako 
stanowiąc uzupełnienie głównych wątków. Ponadto, ma-
jąc do czynienia z  interdyscyplinarnym zagadnieniem, 
zastanawiający wydaje się być fakt wskazania w  tema-
cie niniejszej pracy Hansa Kelsena. Austriacki prawnik 
znany jest bowiem ze swojego podstawowego założenia, 
zakładającego całkowitą „czystość” nauki prawa, jej od-
separowanie od pozostałych dyscyplin, wyeliminowanie 
z  niej wszelkich elementów nieprawniczych. Jak więc 
w świetle wyżej wspomnianego faktu możemy w ogóle 
mówić o  koncepcji Kelsena w  zakresie relacji państwa 
i  prawa? Koncepcji, która dodatkowo w  tym artykule 
zostanie skonfrontowana z  poglądami, mniej znanego 
w  Polsce, francuskiego konstytucjonalisty, Raymon-
da Carré de Malberga, o  którym mówi się, iż dokonał 
swoistego otwarcia refleksji prawnej na realia systemu 
politycznego. Odpowiedź na wskazane pytanie wyni-
ka z  przekonania, iż analiza porównawcza tych dwóch 
opozycyjnych teorii pozwoli na uwypuklenie realnego 
charakteru dziedzictwa prawnego nowożytnych demo-
kracji. Co więcej, samo wyeksponowanie problemu wza-
jemnej korelacji państwa i  prawa na gruncie wspólnej 
dla obu koncepcji tradycji pozytywistycznej, jako zasad-
niczego przedmiotu rozważań, może stanowić perspek-
tywę istotną poznawczo.

Z  pewnością obaj uczeni przypisywali państwu szcze-
gólną rolę w  stanowieniu prawa i  jego egzekwowaniu 
(sankcjonowaniu). Niemniej jednak rozkład akcentów 
w  związku pomiędzy państwem i  prawem przebiegał 
u  obu prawników rozbieżnie. Zgodnie bowiem z  tytu-
łem niniejszej rozprawy Kelsen zakładał wizję prawa 
tworzącego państwo, natomiast Carré de Malberg był 
zwolennikiem poglądu, w  którym to państwo wystę-
powało jako twórca prawa. Należy również podkreślić, 
że nie tylko układ sił między państwem i prawem, sta-
nowił punkt sprzeczny w teoriach wskazanych prawni-
ków. Między innymi w ostatniej, wydanej przed śmiercią 
książce Carré de Malberg przeciwstawił kelsenowskiej 
hierarchii norm, teorię hierarchii organów władzy pu-
blicznej, ukształtowaną według stopnia bliskości źródła 

suwerenności3. Ponadto, mimo, iż Kelsen, w celu realiza-
cji idei demokracji bezpośredniej, podobnie jak Carré de 
Malberg, postulował – „rozwinięcie instytucji referendum 
przy pozostawieniu parlamentarnej formy rządów”4 – to 
traktował jednak to zagadnienie raczej jako pragmatycz-
ny problem wzmocnienia parlamentaryzmu, przyjmując 
reprezentację jako fikcję, niezbędną dla konstrukcji de-
mokracji. W przeciwieństwie do Carré de Malberga, któ-
rego znaczenie idei suwerenności narodu we francuskim 
porządku ustrojowym zobowiązało do reinterpretacji 
głównych zasad republikańskiej tradycji prawnej5.

Przed przystąpieniem do omówienia powyższego zagad-
nienia, należy również podkreślić, iż kwestiami świado-
mie pozostawionymi poza rozważaniami niniejszej krót-
kiej próby przedstawienia problematyki relacji państwa 
i prawa w świetle koncepcji Kelsena i Carré de Malber-
ga są konsekwencje międzynarodowe wspomnianych 
poglądów, miejsce jednostki w  państwie, a  także 
stosunek do monteskiuszowskiego trójpodziału władzy. 
Problematyka ta, aby była przystępnie wyjaśniona, 
wymaga nieco dłuższej formy wypowiedzi.

2. prawo tworzące państwo

Hans Kelsen, jeden z najwybitniejszych prawników XX 
wieku, zapisał się na kartach historii myśli prawniczej 
przede wszystkim jako twórca czystej teorii prawa, zwa-
nej również normatywizmem. Powszechne znane i  ce-
nione jest jego najgłośniejsze dzieło, zatytułowane Czysta 
teoria prawa6, stanowiące kwintesencję dorobku autora. 
Jednak oprócz swojego wkładu w rozwój teorii samego 
prawa, Kelsen był także wybitnym teoretykiem państwa 
o  czym świadczy jego pierwsza, głośna praca Podsta-
wowe zagadnienia nauki prawa państwowego (w rozwi-
nięciu nauki o normie prawnej)7, uznawana niekiedy za 
podstawowe dzieło jego myśli i stanowiąca jednocześnie 
preludium dla koncepcji czystej teorii prawa. Kolejną 
pracą również wskazującą na zainteresowanie austriac-
kiego prawnika problemem relacji państwa i prawa jest 
Ogólna teoria państwa i prawa8, wydana w 1945 roku.

3 K. M. Ujazdowski, Geneza i tożsamość V Republiki Francuskiej, Kra-
ków 2013, s. 115. Wskazana w niniejszej pracy książka to: Confron-
tation de la théorie de la formation du droit par degrés avec les 
idées et les institutions c consacrées par le droit positif français 
relativement à sa formation, Sirey 1933.

4 H. Kelsen, O istocie i wartości demokracji, Warszawa 1936, s. 55.
5 K. M. Ujazdowski, Geneza i tożsamość V Republiki Francuskiej, Kra-

ków 2013, s. 127.
6 H. Kelsen, Czysta teoria prawa, przeł. R. Szubert, red. i  wstęp A. 

Bosiacki, Warszawa 2014.
7 H. Kelsen, Podstawowe zagadnienia nauki prawa państwowego 

(w rozwinięciu nauki o normie prawnej), (T. 1,2), Wilno 1935, 1936.
8 H. Kelsen, General theory of law and state, Harvard University Press, 

Cambridge 1945.
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Opierając się na znajomości powyższych dzieł, stanowią-
cych w swej istocie wyraz myśli autora na temat związku 
pomiędzy państwem i prawem, można stwierdzić, iż we-
dług Hansa Kelsena, państwo stanowi zhierarchizowaną 
strukturę złożoną z uporządkowanych norm prawnych. 
Kelsen przyjął zatem za podstawę nauki o  państwie, 
naukę o  normie prawnej, na której tworzony był sys-
tem prawa. W konsekwencji czysta teoria prawa Kelse-
na – zakładająca, iż system prawny stanowi piramidę 
uporządkowanych norm, pozostających wobec siebie 
w stosunku nadrzędności i podrzędności, z tworzącą tę 
piramidę najwyższą normą podstawową (Grundnorm) 
– przedkłada się na Kelsenowskie rozumienie pojęcia 
państwa. Jak pisał: „państwo […] nie oznacza nic innego, 
jak uosobienie porządku prawnego”9. Autor czystej teorii 
zakładał zatem tożsamość państwa i prawa.

Stosownie jest zatem krótko nadmienić, iż u  Kelsena 
normy prawne są regułami powinnego zachowania, 
które funkcjonując w sferze powinności, są odkrywane 
i ujmowane przez człowieka w postaci przepisów praw-
nych10. Ich istnienie przyjmuje się więc apriorycznie, 
jako niepodważalny dogmat. Jak wskazano wyżej mają 
one również określoną hierarchię, która z perspektywy 
aktów prawnych, rozciąga się począwszy od konstytucji 
poprzez ustawy i rozporządzenia aż do wyroków sądów. 
Ten porządek prawny przedstawiający strukturę stop-
niową widoczny jest również w  budowie prawa: „[…] 
zaczynając od ustawodawstwa i konstytucji, poprzez ich 
stosowanie, co jest równocześnie także tworzeniem prawa, 
a  to z kolei stanowi nowe stadium budowania prawa”11. 
Innymi słowy stosowanie prawa – polegające na przej-
ściu ze stopnia wyższego na niższy tworzenia prawa przy 
zachowaniu normy wyższej – jest jednocześnie tworze-
niem prawa. Sprzeczność danej normy z  prawem zaś, 
według Kelsena, nie stanowi konfliktu pomiędzy norma-
mi niższymi i wyższymi, lecz możliwość unieważnienia 
normy niższej albo możliwość ukarania odpowiedzial-
nego organu12.

Natomiast norma podstawowa, jeśli chodzi o  jej treść, 
jest niczym innym jak tylko pełnomocnictwem władzy 
ustanawiającej normy, ustanowieniem ustawowych zna-
mion czynu tworzących normy albo regułą wyznaczają-
cą jak powinny być tworzone powszechne i pojedyncze 
normy porządku prawnego. Należy również zauważyć, 
9 H. Kelsen, Czysta teoria prawa (Metoda i pojęcia zasadnicze), przeł. 

T. Przeorski, z przedmową K. W. Kumanieckiego, Warszawa 1934, s. 
65.

10 Red. G. Kryszeń, Wprowadzenie do nauk o państwie i prawie, Biały-
stok 2004, s. 14.

11 A. Kość, Historyczne modele relacji prawa, państwa i  religii w  nie-
mieckiej filozofii prawa, Lublin 1995, s. 143.

12 H. Kelsen, Czysta teoria prawa, przeł. R. Szubert, red. i  wstęp A. 
Bosiacki, Warszawa 2014, s. 311–315.

iż zgodnie z kelsenowskim rozumieniem systemu prawa, 
norma podstawowa, określana również jako „transcen-
dentalno-logiczne założenie porządku prawnego”13, nie 
wywodzi się z żadnej dalszej, wyższej rangą normy, ani 
nie jest też ustanowiona przez żadną władzę tworzącą 
normy14. Stanowi ona jedynie myślowe założenie, hipo-
tezę umożliwiającą poznanie prawa pozytywnego jako 
wiążącego porządku prawnego. Zdaniem Kelsena bo-
wiem brak takiej fikcji doprowadziłby do stanu, w któ-
rym prawa pozytywnego nie można będzie odróżnić od 
rozkazów „bandy złoczyńców”15.

Wobec powyższego można przyjąć, iż dualizm państwa 
i  prawa, przedstawiony wcześniej jako fundamentalne 
założenie tradycyjnej teorii państwa i prawa, był dla Ke-
lsena niczym innym, jak tylko błędem myślowym, wy-
nikającym z podwajania przedmiotu poznania16. Twórca 
czystej teorii prawa dał zatem wyraz nadrzędności pra-
wa, wskazując iż wyżej wskazane założenie stanowi je-
dynie naiwną personifikację porządku prawnego, gdzie 
państwo staje się samodzielnym przedmiotem poznania. 
W  czystej teorii prawa bowiem państwo stanowi jedy-
nie rzeczywistość duchowo-idealną. Rozważania skiero-
wane na istotę państwa nie są związane z konkretnymi 
fizyczno-psychicznymi procesami nauk przyrodniczych, 
ale z ideą duchową, którą te procesy niosą. Państwo ob-
jawia się więc jedynie jako jedność systemu norm, które 
regulują w jakich warunkach powinien być wykorzysty-
wany konkretny przymus człowieka przez człowieka17. 
Państwo jest więc swoistym oceanem, a norma kroplą. 
Bowiem czymże więcej jest ocean (państwo) w perspek-
tywie mikroskopowej (kelsenowskiej) jak nie mnóstwem 
kropli (norm). 

Jak już wcześniej wskazano jednym z fundamentalnych 
postulatów Kelsena była identyfikacja prawa z  pań-
stwem, jak również przekonanie, że państwo jest cało-
ścią prawa. Zakładając więc tożsamość państwa i prawa, 
Kelsen stwierdził, iż: „[...]Dualizm (odrębność) osoby 
państwa i  porządku prawnego jest z  punktu widzenia 
teoretyczno-poznawczego czymś podobnym i  w  równym 
stopniu sprzecznym co dualizm Boga i  świata”18. Przyj-
mując zatem pod pojęciem państwa, pojęcie porządku 

13 Ibid., s. 305.
14 A. Kość, Historyczne modele relacji prawa, państwa i  religii w  nie-

mieckiej filozofii prawa, Lublin 1995, s. 144.
15 H. Kelsen, Czysta teoria prawa, przeł. R. Szubert, red. i  wstęp A. 

Bosiacki, Warszawa 2014, s. 300–304.
16 H. Kelsen, General theory of law and state, Harvard University Press, 

Cambridge 1945, s. 17.
17 H. Kelsen, Czysta teoria prawa, przeł. R. Szubert, red. i  wstęp A. 

Bosiacki, Warszawa 2014, s. 410.
18 H. Kelsen, Czysta teoria prawa (Metoda i pojęcia zasadnicze), przeł. 

T. Przeorski, z przedmową K. W. Kumanieckiego, Warszawa 1934, s. 
65–66.
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prawnego Kelsen wskazał, iż społeczna nauka o państwie 
wyodrębniona przez Jellinka, była bez znaczenia dla na-
uki prawa państwowego. Analizując bowiem definicję 
państwa swojego nauczyciela Kelsen chciał wykazać, iż 
ten dokonał jedynie „hipostatycznej personifikacji po-
rządku prawnego”19. Podobnie, według Kelsena, nale-
żałoby postąpić z  prawnym pojęciem państwa Jellinka, 
sprowadzając je również do pojęcia „porządku prawne-
go”. Twórca czystej teorii twierdził bowiem, że: „[...] Jeżeli 
wierzy się w możliwość stworzenia pojęcia państwa jako 
pojęcia prawnego w nawiązaniu do idei prawnego samo-
związania państwa, to państwo, którego istnienie zakła-
da bycie […] podmiotem prawa, należy traktować jako 
identyczne z porządkiem prawnym, a nie z jakimkolwiek 
faktem społecznym”20. Innymi słowy, Kelsen poddawał 
krytyce dualizm metodologiczny Jellinka wskazując, że 
gdy państwo z  jednej strony jest przedmiotem rozwa-
żania normatywnego, a z drugiej wspólnotą społeczną, 
wtedy może być ono (państwo) identyczne tylko z po-
zytywnym porządkiem prawnym, ponieważ poza pozy-
tywnym porządkiem prawnym nie może obowiązywać 
żaden inny porządek.

Kelsen twierdził więc, iż państwo jest porządkiem praw-
nym. Jednocześnie wskazywał jednak, że nie każdy po-
rządek prawny jest państwem. Podobnie jak przedpań-
stwowy porządek prawny pierwotnego społeczeństwa 
oraz międzypaństwowy porządek prawa międzynarodo-
wego nie stanowią jeszcze państwa21. W związku z tym, 
aby porządek prawny został państwem musi uzyskać on 
charakter organizacji, to jest ustanowić organy celem 
tworzenia i stosowania norm, które budują ten porządek. 
Ponadto dla Kelsena istotny był również pewien stopień 
centralizacji22, który dany porządek prawny musi prze-
jawiać, bowiem centralizacja porządku norm ma swoje 
źródło w konstrukcji stopniowej porządku prawnego.

Biorąc za punkt odniesienia trójelementową definicję 
państwa tradycyjnej teorii państwa i  prawa – głoszącą, 
że państwo jako wspólnota społeczna składa się z trzech 
elementów: narodu, terytorium i władzy państwowej – 
Kelsen stwierdza, iż wszystkie te trzy poszczególne ele-
menty składające się na organizację państwową można 
określić jedynie prawnie, to znaczy mogą one być rozu-

19 J. Kostrubiec, Georg Jellinek i Hans Kelsen. Spór o istotę państwa, 
[w:] W kręgu historii i współczesności polskiego prawa. Księga jubi-
leuszowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi, red. W. 
Witkowski, Lublin 2008, s. 413.

20 Ibid., s. 413.
21 A. Kość SVD, Relacja prawa, państwa i religii u Hansa Kelsena, [w:] 

Ius et lex. Księga jubileuszowa ku czci profesora Adama Strzembo-
sza, (red. A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak), Lublin 2002, s. 525.

22 H. Kelsen, Czysta teoria prawa, przeł. R. Szubert, red. i  wstęp A. 
Bosiacki, Warszawa 2014, s. 410–411.

miane tylko jako obowiązywanie i obszary obowiązywa-
nia danego porządku prawnego23.

Według Kelsena naród stanowią ludzie należący do da-
nego państwa, poddani pewnemu, relatywnie scentrali-
zowanemu porządkowi przymusu. Zgodnie z czystą teo-
rią prawa, problem, czy dany człowiek należy do danego 
państwa, nie jest kwestią natury psychologicznej, lecz 
kwestią prawną. Jedność ludzi tworzących naród może 
być bowiem rozpoznana jedynie przez fakt, że jeden i ten 
sam porządek prawny obowiązuje ludzi tworzących dany 
naród oraz reguluje ich zachowanie. Stąd też naród jest 
czymś w rodzaju personalnego zakresu obowiązywania 
państwowego porządku prawnego24. Istotna jest jednak 
granica między zależnością prawną a wolnością. Zależ-
ność prawna sięga bowiem tak daleko, jak daleko normy 
prawne mogą objąć ludzkie zachowanie25. Terytorium 
państwa z kolei tworzy określony i ograniczony obszar. 
Podobnie jak w  przypadku narodu, jedynie poznanie 
czysto prawne może ustalić kryteria, według których 
mają być określone granice obszaru państwa i co stanowi 
o jego jedności. Pozostając w kręgu kelsenowskiej myśli, 
ten tak zwany obszar państwa można zdefiniować zatem 
jedynie jako przestrzenny obszar obowiązywania pań-
stwowego porządku prawnego26. Natomiast władza pań-
stwowa, zgodnie z przyjętą wyżej nadrzędnością prawa 
nad państwem, oznacza obowiązywanie efektywnego, 
państwowego porządku prawa. Jednak tym, co odróż-
nia ją od innych rodzajów władzy, jest jej normatywny 
charakter. Musi być ona więc prawnie uregulowana, tj. 
osoby wykonujące władzę jako rząd państwa, muszą być 
upoważnione przez porządek prawny do wykonywa-
nia tej władzy poprzez ustanawianie i stosowanie norm 
prawnych. Z kolei niezależność rządu państwa polega je-
dynie na niemożności jego prawnego ograniczenia przez 
żaden inny państwowy porządek prawny. Władza pań-
stwowa jest zatem niczym innym jak wyrazem efektyw-
ności państwowego porządku prawa27. 

Obowiązek państwa różni się zatem, według Kelsena, 
od obowiązku pozostałych podmiotów. Przedmiotem 
dyferencjacji jest tutaj, zachodzący w  danym podmio-
cie, stosunek pomiędzy powinnością (Sollen) i żądaniem 
(Wollen). W przypadku państwa bowiem, powinność za-
wsze jest żądaniem. Natomiast ewentualna rozbieżność 
występująca pomiędzy powinnością a  żądaniem wśród 
innych podmiotów może konsekwentnie doprowadzić 

23 Ibid., s. 411.
24 Ibid., s. 412.
25 H. Kelsen, General theory of law and state, Harvard University Press, 

Cambridge 1945, s. 151.
26 H. Kelsen, Czysta teoria prawa, przeł. R. Szubert, red. i  wstęp A. 

Bosiacki, Warszawa 2014, s. 412–413.
27 Ibid., s. 413–414.
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do tego, czego państwu nigdy nie można przypisać, czy-
li niesprawiedliwości28. Kelsen nie dopuszcza więc, żeby 
państwo, którego treścią woli jest samo prawo, mogło 
działać niesprawiedliwie. Przypisanie państwu usta-
wowych znamion przestępstwa może bowiem nastą-
pić jedynie na podstawie normy prawnej, a  wszystkie 
reguły przypisania są z  kolei ustanowionymi normami 
prawnymi. Wynika stąd, że funkcją państwa jest prze-
strzeganie prawa, co ponownie dosyć wyraźnie obrazuje 
relację państwa i prawa u Kelsena. Obowiązki, których 
przestrzeganie jest przypisane państwu, są jednak wy-
soce wyspecjalizowane w  hierarchii prawnej, dlatego 
też są wykonywane przez organy funkcjonujące jako 
kwalifikowani „urzędnicy” państwa29. To przypisanie 
jest jednak stosunkiem określonego ludzkiego zacho-
wania w  odniesieniu do jedności porządku prawnego, 
w którym ono zostało przedstawione jako warunek albo 
skutek danej normy. Innymi słowy państwo jako osoba 
staje się personifikacją porządku prawnego. Natomiast 
w  zakresie form państwa Hans Kelsen w  pracy O  isto-
cie i wartości demokracji dał wyraz, swojej aprobacie dla 
demokracji, jako jedynej formie państwa, w której moż-
liwy jest pluralizm przekonań30. Według Kelsena ustrój 
demokratyczny wyklucza bowiem, by ktoś mógł w spo-
sób absolutny decydować o wartościach. Nie oznacza to 
jednak, że twórca normatywizmu nie zdawał sobie spra-
wy z  ewentualnej omylności większości. Pomimo tego, 
zwracał jednak szczególną uwagę na doniosłą rolę de-
mokracji, gwarantującej kompromis różnych racji. Pod 
koniec wyżej wymienionej pracy Kelsen dokonał porów-
nania demokracji i autokracji posługując się epistemolo-
gicznymi możliwościami człowieka, określając pierwszą 
formę państwa jako światopogląd krytyczno-relatywi-
styczny, drugą zaś jako metafizyczno-absolutystyczny31. 
Ukazał on w  ten sposób, iż autokracja w  rozumieniu 
poznawczym objawia się absolutną i bezrefleksyjną wia-
rą w prawdę najwyższą i w bezwzględne wartości, która 
w konsekwencji prowadzi do uproszczeń rzeczywistości 
i  ślepego posłuszeństwa „ustawodawcy, który posiada 
bezwzględne Dobro”32. Demokracja natomiast, jak pisze 
Kelsen, utożsamiając się z poglądem krytyczno-relatywi-
stycznym wskazuje, że: „tylko względne prawdy i wartości 
dostępne są ludzkiemu poznaniu, że więc wszelkie prawdy 
i wartości, podobnie jak ich odkrywca – człowiek, powin-
ny w każdej chwili z gotowością ustępować innym”33. De-

28 A. Kość, Historyczne modele relacji prawa, państwa i  religii w  nie-
mieckiej filozofii prawa, Lublin 1995, s. 148.

29 H. Kelsen, Czysta teoria prawa, przeł. R. Szubert, red. i  wstęp A. 
Bosiacki, Warszawa 2014, s. 414.

30 H. Olszewski, M. Zmierczak, Historia doktryn politycznych i  praw-
nych, Poznań 1994, s. 405.

31 H. Kelsen, O istocie i wartości demokracji, Wrocław 1985 s. 69.
32 Ibid., s. 68.
33 Ibid., s. 68.

mokracja stanowi zatem gwarancję równości wszelkich 
przekonań politycznych i swobody wyrażenia woli przez 
każdego człowieka.

3. państwo tworzące prawo

Diametralnie odmienną perspektywę w  zakresie rela-
cji pomiędzy państwem i prawem reprezentował wciąż 
mało znany w Polsce, francuski prawnik i teoretyk pra-
wa Raymond Carré de Malberg. Ten strasburski profe-
sor był autorem spójnej wizji przemian konstytucyjnych 
Francji, doprowadzając do racjonalizacji teoretycznej 
gruntownej zmiany ustroju państwa. Wśród jego prac 
należałoby wymienić, należące do klasyki francuskiej 
i europejskiej myśli prawniczej, Contribution a la théorie 
générale de l’Etat (Przyczynek teorii generalnej państwa)34 
oraz La loi, expression de la volonté générale (Ustawa wy-
razem woli powszechnej)35. Pierwsza z  wymienionych 
prac skupiała się przede wszystkim na definicji państwa, 
natomiast w  drugiej Carré de Malberg przeprowadził 
pozytywistyczną analizę tekstów ustaw konstytucyjnych 
z  1875 roku, w  związku z  postanowieniami Deklaracji 
Praw Człowieka i  Obywatela, poddając krytyce panu-
jący w czasach III Republiki absolutyzm parlamentarny 
i jednocześnie przedstawiając propozycję reform ustro-
jowych prowadzących do demokratyzacji Republiki. 
Natomiast rozwiązania Carré de Malberga, w  zakresie 
zniesienia monopolu parlamentu na ekspresję suweren-
ności narodu, znalazły wyraz w Teoretycznych rozważa-
niach na temat związku między referendum a systemem 
parlamentarnym36 – nowatorskiej pracy, rehabilitującej 
instytucję referendum jako republikańską i  pożyteczną 
dla państwa, co tym samym zapewniło autorowi trwałe 
miejsce w historii francuskiej myśli konstytucyjnej.

W Contribution a  la théorie générale de l’Etat Carré de 
Malberg definiował państwo jako byt obdarzony autory-
tetem i zorganizowany wokół władzy nadrzędnej37. Do-
skonale można tu zatem dostrzec różnicę w rozkładzie 
akcentu w relacji pomiędzy państwem i prawem, gdzie 
w porównaniu z normatywistyczną koncepcją Hansa Ke-
lsena, bilans na rzecz tego pierwszego podmiotu wypada 
u  francuskiego prawnika znacznie korzystniej. Oprócz 
bowiem przyjęcia perspektywy, iż państwo stanowi sa-
modzielny byt występujący obok prawa w rzeczywistości 
34 R. Carré de Malberg, Contribution a  la théorie générale de l’Etat, 

Sirey 1931.
35 R. Carré de Malberg, La loi expression de la volonté générale (Tom 

1,2), Sirey 1920, 1922.
36 R. Carré de Malberg, Teoretyczne rozważania na temat związku 

między referendum a systemem parlamentarnym, [w:] V Republika 
Francuska. Idee, Konstytucja, Interpretacje, Kraków 2010, s. 122–
137. 

37 K. M. Ujazdowski, Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Fran-
cuskiej, Kraków 2013, s. 113.
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fizyczno-psychicznej, jest ono również nadrzędne wobec 
prawa. Teoria Carré de Malberga stanowi zatem klasycz-
ne odzwierciedlenie nurtu pozytywistycznego określa-
nego – przez dr hab. Krzysztofa Wroczyńskiego – mia-
nem „pozytywizmu etatystycznego”38.

Etatyzm pozytywistyczny, czy też pozytywizm etaty-
styczny zakładałby zatem, zgodnie z  teorią Carré de 
Malberga, istnienie silnego państwa, będącego jednocze-
śnie czynnikiem sprawczym woli politycznej i jedynym 
źródłem prawa. Według francuskiego konstytucjonalisty 
nie istniały bowiem żadne inne reguły prawne poza tymi, 
które wydało lub usankcjonowało państwo. Nauka pra-
wa jest, zdaniem Carré de Malbrega, jednocześnie nauką 
o  państwie, gdyż te dwie rzeczywistości są nierozłącz-
ne, przy czym prawo jest zawsze faktem państwowym, 
państwo zaś jest całkowitym suwerenem w stosunku do 
tworzonego prawa39. Nie występuje zatem żadne prawo 
wcześniejsze, ani wyższe niż ustanowione przez państwo. 
Przyjmując więc powyższe założenia, łatwo można do-
strzec, iż pojęcie państwa było na przestrzeni wzajemnej 
korelacji z prawem, w teorii Carré de Malberga, nieza-
przeczalnie istotniejsze, choć należy również zaznaczyć, 
że francuski prawnik nie miał na myśli degradacji pozy-
cji prawa. Co prawda pisał, że państwo charakteryzuje 
się mocą sprawczą i działa poprzez prawo, ale jednocze-
śnie wskazywał, że nie jest ponad prawem. W odniesie-
niu do faktu, że prawo, które stanowi akt woli suweren-
nego państwa, nie może go (państwa) ograniczać, Carré 
de Malberg zwracał uwagę na niemiecką teorię stałego 
samoograniczenia państwa, która godziła pojęcie pań-
stwa jako istoty prawnej bez poświęcania jego suweren-
ności40. Przy czym jednak francuski konstytucjonalista 
wskazywał, że choć prawo pozytywne jest w swej istocie 
ograniczeniem państwa, to ograniczenie to ma wyłącz-
nie dobrowolny charakter. Stąd nawet samoograniczenie 
się władzy państwowej (np. poprzez przyznanie obywa-
telom określonych wolności) jest efektem woli państwa, 
źródłem i  znakiem jego siły, lecz również gwarantem 
poszanowania praw obywateli. Carré de Malberg wierzył 
bowiem, podobnie jak niemieccy liberałowie, że głów-
nym celem Etat de droit jest ochrona określonych, indy-
widualnych praw jednostki przed ewentualną samowolą 

38 K. Wroczyński, O  postawie pozytywistycznej w  filozofii prawa, [w:] 
U źródeł tożsamości kultury europejskiej, (red. T. Rakowski), Lublin 
1994, s. 174–175.; Samo słowo „etatyzm” pochodzi od francu-
skiego l’Etat oznaczającego państwo i  powszechnie rozumiane 
jest jako rodzaj polityki społeczno-gospodarczej państwa, często 
utożsamianej z interwencjonizmem państwowym i ideą „państwa 
opiekuńczego”.

39 Ibid., s. 174–175.
40 N. E. Nedzel, Rule of Law v. Legal State: Where Have We Come from, 

Where Are We Going To?, [w:] Legal Doctrines of the Rule of Law and 
the Legal State (Rechtsstaat), (red. J. R. Silkenat), Springer Interna-
tional Publishing Switzerland 2014, s. 295.

państwa41. W  tym celu państwo musi doprowadzić do 
samoograniczenia swojej suwerenności, zobowiązując 
się do przestrzegania obowiązujących zasad.

Prawdopodobnie znaczący wpływ na teorię francu-
skiego prawnika miała klęska Francji z  Prusami, kiedy 
to Francja miała stać się republiką „by nie straszyć Eu-
ropy”, co dodatkowo stwarzało asumpt do stwierdzenia 
nieodzowności silnego państwa, będącego warunkiem 
integracji narodu i rozwoju jego potencjału42. Potrzebna 
więc była wizja państwa jako zasadniczej instytucji jed-
ności narodowej i narzędzia realizacji interesów Francji. 
Państwa zdolnego do zbudowania wokół siebie jedności 
narodu i mocarstwa, wolnego od ingerencji z zewnątrz 
i wskazującego drogę ku zjednoczeniu dla narodu fran-
cuskiego. Nie trudno zatem dostrzec jak istotne były te 
poglądy – które po wojnie przeniknęły do Gaullistow-
skiej doktryny ustrojowej za pośrednictwem Rene Capi-
tanta, propagatora koncepcji Carré de Malberga – w do-
bie powstawania V Republiki Francuskiej43.

Raymond Carré de Malberg szukał rozwiązania w nowej 
interpretacji podstawowych wartości republikańskich 
w  duchu demokratycznym (m.in. jako pierwszy wpi-
sał postulat powołania sądownictwa konstytucyjnego 
w ramy tradycji republikańskiej), otwierając tym samym 
perspektywę dla głębokiej zmiany instytucjonalnej44. 
Autor Teoretycznych rozważań na temat związku mię-
dzy referendum a  systemem parlamentarnym uważał, 
że parlament uzyskał status suwerena wskutek przy-
jętej w  pierwszej fazie rewolucji francuskiej koncepcji 
systemu przedstawicielskiego, której istota polegała na 
identyfikowaniu woli powszechnej z wolą parlamentu45. 
Stąd też, jedynym sposobem zakwestionowania absolu-
tystycznej władzy parlamentu było wskazanie czynnika 
silniej legitymowanego niż parlament. Tym czynnikiem 
mógł być tylko sam naród i jego aktywny udział w pro-
cesie stanowienia prawa, co pociągało za sobą obecność 
referendum i  zasadę weryfikacji decyzji parlamentu 
przez naród. Kierując się tym tropem, strasburski pro-
fesor zintegrował pojęcia suwerenności narodu i volonté 
générale, obecne w Deklaracji Praw Człowieka i Obywa-
tela, i pisał o „suwerenności woli ogółu”, wskazując rów-
nież na jej absolutyzm46: „[...] Prawdziwym suwerenem 

41 R. Gosalbo-Bono, The Significance of the Rule of Law and Its Impli-
cations for the European Union and the United States, University of 
Pittsburgh Law Review 2010, Vol. 72:229, s. 248–250.

42 A. Sulikowski, Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Fran-
cuskiej, Wrocław 2003, s. 38.

43 K. M. Ujazdowski, Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Fran-
cuskiej, Kraków 2013, s. 116.

44 Ibid., s. 121.
45 Ibid., s. 116–117.
46 R. Carré de Malberg, Rozważania teoretyczne na temat związku 

między referendum a systemem parlamentarnym, [w:] V Republika 
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staje się wówczas naród wyposażony w narzędzia prawne 
umożliwiające mu stanowienie prawa w ostatniej instan-
cji, tj. orzekanie o  tym, czy decyzja wydania przez izby 
jako wyraz woli ogółu jest zgodna z tą wolą. Suwerenność 
i wola stają się w tej sytuacji tożsame i są umiejscowione 
w narodzie”47.

Wyżej wymieniona teza odwołująca się do instytucji 
bezpośredniego udziału obywateli w sprawowaniu wła-
dzy, pozwala z kolei na wysunięcie wniosku, iż w anali-
zowanej relacji między państwem i prawem, pojawia się 
u Carré de Malberga jeszcze jeden element – naród. Nie 
jest to jednak naród rozumiany jako bierna zbiorowość 
obywateli reprezentowana przez wybrane organy przed-
stawicielskie, lecz naród będący faktycznym gospoda-
rzem państwa, podmiotem prawno-politycznym. Z tego 
wynika, że władza państwowa powinna dysponować jed-
noznacznym zaufaniem obywateli i niekwestionowanym 
mandatem demokratycznym. Tym samym, idea suwe-
renności narodu, czy jak to określał Carré de Malberg 
„woli ogółu”, okazała się najważniejszym elementem 
ciągłości republikańskiego porządku ustrojowego oraz 
legitymacji zarówno państwa jak i prawa48.

Warto również zwrócić uwagę, iż pojawiające się z dużą 
częstotliwością, pojęcie suwerenności jest w  koncepcji 
Carré de Malberga fundamentalną podstawą dla jego 
teorii hierarchii organów władzy publicznej. Ta, opo-
zycyjna w  stosunku do kelsenowskiej wizji hierarchii 
norm, teoria, zakładała system oparty na stopniu blisko-
ści źródła suwerenności49. Francuski konstytucjonalista 
nie podzielał bowiem poglądu Kelsena, według którego 
hierarchia norm jest określana przez samo prawo, jak 
zostało przedstawione wcześniej. Odmiennie, sądził, że 
normy są tym silniejsze im bliżej leżą źródła suweren-
ności. Przy czym należy podkreślić, iż według Carré de 
Malberga suwerenność oznaczać może trzy różne idee: 
(1) najwyższą władzę państwa w stosunkach wewnętrz-
nych i międzynarodowych, (2) zakres władzy państwa – 
wtedy jest synonimem tej władzy, (3) pozycję zajmowa-
ną w państwie przez organ najwyższy – wówczas oznacza 
władzę (dominację) tego organu50. Strasburski profesor 
wskazywał jednocześnie, że język francuski zawiera tyl-

Francuska. Idee, Konstytucja, Interpretacje, Kraków 2010, 120–139.
47 Ibid., s. 125.
48 K. M. Ujazdowski, Ocalenie Republiki. Charles de Gaulle wobec trady-

cji republikańskiej (1940–46), [w:] Czasopismo Prawno-Historyczne, 
Tom LXIV-2012-Zeszyt 2, s. 218.

49 Przy opracowaniu teorii hierarchiczności Carré de Malberga, pra-
gnę złożyć wyrazy szczególnego podziękowania dla dr K. M. Ujza-
dowskiego, za pomoc i naprowadzenie w sprawie wyżej opisane-
go zagadnienia. 

50 M. Troper, The survival of sovereignty, [w:] Sovereignty in Fragments: 
The Past, Present and Future of a Contested Concept, (red. H. Kalmo, 
Q. Skinner), Cambridge University Press 2010, s. 137–138.

ko jedną z  trzech koncepcji suwerenności (podobnie 
jak język polski). Natomiast idee te dobrze oddaje język 
niemiecki, w którym suwerenność w pierwszym, wska-
zanym znaczeniu określana jest mianem Souveränität, 
w  drugim – Staatsgewalt, natomiast w  trzecim – Herr-
schaft51.

Na podstawie tej koncepcji różnych rodzajów suwe-
renności, można dostrzec, że suwerenność w  trze-
cim znaczeniu, określająca rangę najwyższego organu 
w państwie, jest w rzeczywistości niepodzielna, bowiem 
dokonując jej podziału, żaden organ nie jest najwyż-
szy52. Z  drugiej strony zaś, jeśli przez suwerenność ro-
zumiemy zakres władzy państwa, jest ona podzielna 
zarówno pod względem przedmiotowym (np. mini-
sterstwo sprawiedliwości, wojny itd.) jaki i  formalnym, 
tj. ze względu na rodzaj aktów prawnych, które są nie-
zbędne do realizowania władzy państwowej53. W  świe-
tle powyższego oraz biorąc pod uwagę, iż dla Carré de 
Malberga głównym źródłem suwerenności jest naród, 
konstytucja przyjęta w  referendum będzie nadrzędna 
wobec ustaw z tego względu, iż znajduje się bliżej źródła 
suwerenności (naród uchwala ją bezpośrednio w drodze 
referendum konstytucyjnego) niż ustawa uchwalona 
przez parlament. Konstytucja jest zatem nadrzędna 
w systemie prawa ponieważ jej legitymacja jest silniejsza 
od legitymacji ustawy. Strasburski profesor doprowadził 
więc do redefinicji ustawy, która utraciwszy przymiot 
suwerenności, otworzyła możliwość budowy systemu 
źródeł prawa w oparciu o prymat konstytucji. Jednakże 
zważywszy, że koncepcja aktów prawnych nie była do-
statecznie ugruntowana we francuskiej tradycji54, Carré 
de Malberg zaproponował w teorii państwa alternatywę, 
opartą na nowym źródle suwerenności – narodzie.

Przy omawianiu elementów państwa, zgodnie z  trady-
cyjną trójelementową teorią, należy również wspomnieć, 
iż pojęcie suwerenności Carré de Malberga dotyczyło 
także terytorium państwa. Strasburski profesor pisał 
bowiem, że: „[...] suwerenność jako cecha danego prawa 
bezsprzecznie potrzebuje zasięgu jego wykonywania dla 
władzy prawnej, do której się odnosi. Władza prawna 
przekłada się jako taka na tworzenie norm prawnych, 
których skuteczność musi zależeć od możliwości narzuca-
nia nakazów przez tego, który je ustanawia”55. Ponadto 
podkreślał, iż jeżeli wskazana możliwość jest skuteczna 
51 Ibid., s. 137.
52 M. Troper, Sovereignty, [w:] The Oxford Handbook of Comparative 

Constitutional Law, (red. M. Rosenfeld, A. Sajo), Oxford 2012, s. 
353–354.

53 Ibid., s. 353.
54 A. Sulikowski, Konstytucja w systemie źródeł prawa V Republiki Fran-

cuskiej, Wrocław 2003, s. 54.
55 R. Carré de Malberg, Contribution a la théorie générale de l’Etat (T. 

1), Sirey 1920, s. 4.
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przede wszystkim w granicach fizycznego terytorium, to 
nie jest to równoznaczne z całkowitym brakiem skutecz-
ności eksterytorialnej. Francuski prawnik, wskazywał 
bowiem, iż prawo należące do kategorii sollen, nie znaj-
duje w sein podstawy swego istnienia ani granicy rosz-
czeń, gdyż są one z definicji zawsze idealne.

Po przybliżeniu myśli Carré de Malberga, dosyć łatwo 
można dostrzec, iż dla strasburskiego profesora nie 
mniej istotne od zakwestionowania teoretycznych pod-
staw hegemonii parlamentu, było przedstawienie po-
zytywnych skutków demokratyzacji republiki. W  jego 
opinii bowiem ustanowienie referendum pociągało za 
sobą zrównoważenie władz, umocnienie władzy wyko-
nawczej, przewagę konstytucji nad ustawą, otwarcie per-
spektywy kontroli konstytucyjności ustaw oraz ograni-
czenie wszechwładzy partii politycznych56. Ponadto we 
wspomnianej już pracy La loi, expression de la volonté 
générale Carré de Malberg przeprowadził ostrą krytykę 
rzeczników teorii reprezentacji, uzasadniającej nadrzęd-
ność parlamentu, stwierdzając, że monopol parlamen-
tu na ekspresję woli powszechnej oznacza w  praktyce 
ukształtowanie się ustroju autorytarnego, identycznego 
w swej treści z absolutyzmem monarchicznym57.

4. zaKończenIe

W świetle powyższych rozważań nie ulega wątpliwości, 
że koncepcje obu prawników dotyczące relacji państwa 
i  prawa są w  swoich głównych założeniach całkowicie 
odmienne. Zarówno Hans Kelsen, jak i Raymond Car-
ré de Malberg, będąc przedstawicielami pozytywizmu 
prawniczego dokonali, charakterystycznej dla tego kie-
runku, chłodnej kalkulacji związku między państwem 
i  prawem. Wynikiem tej analizy nie było jednak iden-
tyczne lub podobne rozwiązanie, lecz dwie alternatywne 
teorie.

Hans Kelsen zakładając swoistą samoistność prawa, 
wyprowadził wniosek, iż państwo stanowi uosobienie 
porządku prawnego. Według twórcy czystej teorii pra-
wa, państwo jest zjawiskiem należącym wyłącznie do 
dziedziny powinności. Samo pojęcie państwa zaś jest 
pojęciem czysto normatywnym. Państwo jest systemem 
norm przymusowych posiadających swoje specyficzne, 
czysto idealne znaczenie, nie może być zatem też siłą 
w  zwykłym znaczeniu. Natomiast siła państwa tudzież 
siła prawa to nic innego jak skuteczność pewnej ideolo-
gii, siła motywacyjna pewnych procesów psychicznych, 
których treść jest treścią tej ideologii. Taki system norm 

56 K. M. Ujazdowski, Geneza i tożsamość Konstytucji V Republiki Fran-
cuskiej, Kraków 2013, s. 121.

57 Ibid., s. 119–120.

staje się wówczas duchową treścią pewnych przeżyć, peł-
ni rolę motywu działań ludzkich. Kelsen uznaje zatem, że 
państwo i prawo to jedno i to samo. Zwraca uwagę na za-
tracenie pierwotnej tożsamości tych pojęć, co doprowa-
dzić miało do powstania naiwnych tez, według których 
prawo uzasadnia państwo, czy też państwo wytwarza 
prawo. W rzeczywistości bowiem to fikcyjne uosobienie 
systemu norm ma na celu mistyfikację faktu panowania 
człowieka nad człowiekiem. Nikt bowiem w czasach pa-
nującego ustroju demokratycznego, nie zniósłby faktu 
bycia poddanym równym sobie, w  przeciwieństwie do 
powszechnie przyjętej podległości władzy państwowej.

Z  kolei Raymond Carré de Malberg wyprowadzając 
swoją koncepcje na temat relacji państwa i prawa oraz 
kierując się potrzebą stworzenia silnego państwa, stano-
wiącego podporę dla narodu francuskiego, stwierdził, 
że państwo jest osobą prawną, która działając w imieniu 
narodu posługuje się prawem. Państwo jest więc kreato-
rem prawa, ustanawia ono normy prawne albo decydu-
je o utracie mocy obowiązującej przez niektóre z nich. 
Tworząc i stosując prawo, państwo realizuje swoje funk-
cje władcze wobec wszystkich podmiotów podległych 
jego suwerennej władzy. Silne państwo nie jest jednak 
zagrożeniem dla wolności, wręcz przeciwnie, jest warun-
kiem jej urzeczywistnienia. Państwo stoi więc na straży 
norm prawnych, zabezpieczając ich przestrzeganie przez 
adresatów za pomocą dostępnych mu środków – przy-
musu państwowego. Prawo zaś w tej relacji stanowi wy-
raz działania (polityki) państwa, pozostając w  ścisłym 
związku z procesami sprawowania władzy państwowej.

Należy również zaznaczyć, iż omówione wyżej koncep-
cje dwóch wybitnych prawników, nie dostarczyły jedy-
nie teoretycznych inspiracji dla późniejszych pokoleń. 
Zasięg oddziaływania ich myśli sięgał bowiem daleko 
poza sferę abstrakcji, realnie wpływając na zmiany za-
chodzące w  rzeczywistości politycznej, stanowiąc tym 
samym fundament dziedzictwa nowożytnych demo-
kracji. Carré de Malberg dostarczył między innymi 
wielu argumentów przemawiających za możliwością 
odbudowy siły państwa poprzez odwołanie się do źró-
deł tradycji republikańskiej i demokratyzację republiki. 
Ponadto wskazał na to, że droga ta w największym stop-
niu odpowiada zasadom i pojęciom prawnym rewolucji 
francuskiej, co w kraju o tak wysokiej kulturze prawnej 
miało kolosalne znaczenie i w konsekwencji przyczyniło 
się do demokratycznego odrodzenia V Republiki. Nato-
miast w przypadku czystej teorii prawa, choć wydaje się, 
że postrzeganie państwa tylko i wyłącznie poprzez pry-
zmat obowiązujących norm prawnych może prowadzić 
do pewnych uproszczeń, to teoria Hansa Klesena ma 
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dziś ogromne znaczenie, zwłaszcza gdy chodzi o wypro-
wadzoną z niej zasadę hierarchiczności systemu prawa, 
która stanowi obecnie podstawę dla systemów prawnych 
demokratycznych państw.

Warto zatem docenić różnorodność myśli pozytywi-
stycznej w zakresie koncepcji państwa i prawa. Co praw-
da nurt ten może odstraszać swoim zamiłowaniem do 
chłodnej i krytycznej kalkulacji wszelkich faktów, rela-
tywizacji wartości, autonomizacji nauki o prawie, to jed-

nak wielość jego konstrukcji teoretycznych, pokazuje, 
że jest to pogląd w obrębie którego zachodzi wiele dy-
namicznych procesów, które pośrednio stale wpływa-
ją na otaczające nas środowisko. Ponadto samo pogłę-
bienie myśli na temat relacji państwa i prawa w świetle 
doktryny pozytywistycznej może prowadzić do szeregu 
ciekawych refleksji, dotyczących przedmiotu poznania, 
a  także do pogłębienia znajomości własnego otoczenia 
z zupełnie innej, pozytywistycznej perspektywy. 
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in the Asia-Pacific region / Nowe trendy 

legislacyjne dla traktatów inwestycyjnych zawieranych 
w regionie Azji i Pacyfiku

1. IntroductIon

recent years have brought considerable slowdown 
in the number of newly concluded international 
investment agreements (IIAs). There were only 

31 IIAs concluded in 2014. Notwithstanding the total 
number of 3271 IIAs concluded by the end of 2014 (cf. 
UNCTAD 2015, 106), the second decade of 21. century 
appears not particularly promising for IIAs. Even more 
striking than reluctance in concluding new IIAs is a new 
phenomenon of withdrawal from investment treaty pro-

tection1. In these circumstances, the fact that developed 
states are increasingly more interested in investment 
protection can be found astounding. 

It is certainly true that most IIAs are still signed be-
tween developed and developing countries (Jamieson 
2012, 614). However, classical “North-South divide” is 
no longer actual as investment protection gap between 
1 In 2014, Indonesia announced to terminate its remaining IIAs in 

the number exceeding 60, see: Chadbourne&Parke 2014, 1. In 
January 2015, Italy decided to withdraw from the Energy Charter 
Treaty as of 2016, see: UNCTAD 2015, 107. Between 2007 and 2012 
Bolivia, Ecuador, Venezuela withdrew from the ICSID Convention, 
see: Boeglin 2013. 

abstract
The article assesses the scope of the new Asia-Pacific inter-
national investment agreements (IIAs) from the perspective 
of recent trends in investment treaty making, identified in 
the UNCTAD World Investment Report 2015. Nine IIAs have 
been subject to analysis, including IIAs concluded between 
such states and international organizations as China, South 
Korea, Japan, Australia, Canada, India and ASEAN. The analysis 
undertaken in such areas as definition of investment, fair and 
equitable treatment (FET) standard, prudential measures and 
investor-to-state dispute settlement (ISDS) has revealed the 
attempts of states to create more state-oriented international 
investment regimes. In some cases proper balance between 
the interests of investors and states has been retained. Ho-
wever, narrowing the scope of FET standard and limiting the 
access to ISDS for investors in some IIAs favours the interests 
of states to the detriment of investors. It is to be expected that 
in the future Asia-Pacific IIAs this trend will not be continued.

Key words: : InternatIonal Investment agreements (IIas), Interna-
tIonal arbItratIon, InternatIonal Investment law, defInItIon of Invest-
ment, faIr and equItable treatment (fet), Investor-to-state dIspute set-
tlement (Isds), asIa-pacIfIc regIon.

streszczenIe
W artykule zanalizowany został zakres przedmiotowy nowych 
międzynarodowych umów inwestycyjnych zawieranych po-
między państwami Azji i Pacyfiku z perspektywy nowych 
trendów legislacyjnych opisanych w Światowym Raporcie In-
westycyjnym UNCTAD z 2015 r. Przedmiotem analizy stały się 
umowy zawarte pomiędzy takimi państwami i organizacjami 
międzynarodowymi jak: Chiny, Korea Południowa, Japonia, 
Australia, Kanada, Indie oraz ASEAN. Analiza takich obszarów 
jak: definicja inwestycji, standard traktowania bezstronnego 
i słusznego, środki ochronne oraz rozstrzyganie sporów po-
między inwestorem a państwem ujawniła dążenia państw do 
stworzenia systemu ochrony inwestycji zagranicznych skiero-
wanego bardziej w kierunku państw. W niektórych obszarach 
została utrzymana równowaga pomiędzy interesami inwesto-
rów i państw. Jednakże zawężenie w traktatach (niektórych) 
standardu traktowania uczciwego i sprawiedliwego oraz 
ograniczenie inwestorom dostępu do systemu rozstrzygania 
sporów inwestycyjnych faworyzuje interesy państw ze szkodą 
dla inwestorów. Należy oczekiwać, że w przyszłych umowach 
inwestycyjnych państw Azji i Pacyfiku ten kierunek zmian nie 
będzie kontynuowany.

słowa Kluczowe: mIędzynarodowe umowy Inwestycyjne, arbI-
traż Inwestycyjny, mIędzynarodowe prawo Inwestycyjne, defInIcja Inwe-
stycjI, standard traKtowanIa uczcIwego I sprawIedlIwego, system roz-
strzyganIa sporów mIędzy Inwestorem a państwem, regIon azjI I pacyfIKu
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developed and developing states has been significantly 
closed (Shan 2010, 475). Nowadays, even in the areas of 
investment admission, there is a significant convergence 
between regimes of developed and developing states 
(Shan 2010, 470). More and more states, traditionally 
regarded as developing, have become developed econ-
omies. They all seek new impulses for economic growth 
which makes them open to investment liberalisation. On 
the other hand, they intend to retain as much regulato-
ry competences as possible to shield their markets from 
foreign competition. The same applies to the “old” devel-
oped economies. It appears that emerging North-North 
co-operation moves towards creating protectionist in-
vestment regimes based on the equality of powers of all 
parties to investment treaties, however not particularly 
beneficial for investors.

2. Investment treaty maKIng In the asIa-
pacIfIc regIon

Much has been written about currently negotiated 
investment agreements between the three leading world 
economies, namely the USA, the EU and China (Shan, 
Wang 2015, 265-267; Feldman 2015). They are referred 
to as Transatlantic Trade and Investment Partnership 
(TTIP), the US-China Bilateral Investment Treaty (US-
China BIT); and the EU-China Bilateral Investment 
Treaty (EU-China BIT). Yet, their conclusion is still far 
from completion. The outcome of negotiations remains 
uncertain, since no official drafts of these treaties have 
been released yet. 

In the meanwhile, in the Asia-Pacific region it has been 
observed an unprecedented growth of IIAs concluded 
between rising and established economic powers, such 
as China, South Korea, Japan, Australia, Canada and In-
dia. Most prominent examples of these treaties include: 

1. China-Republic of Korea Free Trade Agreement 
2015 (China-Korea FTA 2015),

2. Australia-China Free Trade Agreement 2015 (Aus-
tralia-China FTA 2015), 

3. Canada-Republic of Korea Free Trade Agreement 
2014 (Canada-Korea FTA 2014), 

4. Australia-Republic of Korea Free Trade Agreement 
2014 (Australia-Korea FTA 2014), 

5. ASEAN-India Investment Agreement 2014 (ASE-
AN-India IA 2014), 

6. Australia-Japan Economic Partnership Agreement 
2014 (Australia-Japan EPA 2014),

7. Canada-China Bilateral Investment Treaty 2012 
(Canada-China BIT 2012),

8. China-Japan-Korea Trilateral Investment Agree-
ment 2012 (China-Japan-Korea TIA 2012)

9. Draft Trans Pacific Partnership between the USA 
and other 11 economies, including Australia, Malay-
sia and Singapore, released by WikiLeaks in March 
2015 (Draft TPP 2015).

Many of them have been concluded in the form of com-
prehensive free trade agreements covering not only trade 
matters but also investment promotion and protection. 
In the following considerations, it will be assessed the 
content of these IIAs from the perspective of most recent 
trends in investment treaty making, specified in UNC-
TAD World Investment Report 2015 (UNCTAD 2015, 
113). The primary aim of an article will be to find an 
answer to a question if they constitute a move towards 
more state-oriented investment regimes.

3. selected Issues covered by the new 
asIa-pacIfIc IIas

3.1. defInItIon of Investment

In their definitions of investment, Asia-Pacific IIAs use 
a broad formulation of “every kind of asset”, typically fo-
und in IIAs (Z. Douglas calls it “the standard formula-
tion in investment treaties”, see: Douglas 2009, 164). Yet, 
they narrow this definition by a reference to typical cha-
racteristics of an investment, namely the commitment 
of capital or other resources, the expectation of gain or 
profit and the assumption of risk (Article II.1 Draft TPP 
2015; Article 12.1 China-Korea FTA 2015; Article 9.1(d) 
Australia-China FTA 2015; Article 8.45 Canada-Korea 
FTA 2014; Article 11.28 Australia-Korea FTA 2014; Ar-
ticle 2(e) ASEAN-India IA 2014; Article 14.2(f) Austra-
lia-Japan EPA 2014; Article 1(1) China-Japan-Korea TIA 
2012). These characteristics are more or less identical 
to the first three elements of the so called “Salini test”, 
adopted by international investment tribunal in Sali-
ni v. Morocco Decision on Jurisdiction of 2001 (Salini 
v. Morocco 2001, pt. 52) and subsequently applied by a 
number of arbitral tribunals (see decisions in cases: Joy 
Mining v. Egypt 2004, pt. 53; Bayindir v. Pakistan 2005, 
pt. 130; Jan de Nul v. Egypt 2006, pt. 91). While incorpo-
rated into Asia-Pacific IIAs, they have been transformed 
from jurisdictional requirements adopted by arbitral tri-
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bunals on a case-by-case basis into binding treaty pro-
visions bearing upon all parties to arbitral proceedings. 
Nevertheless, in the absence of any interpretations in the 
text of Asia-Pacific IIAs, the exact meaning of these cha-
racteristics will still have to be clarified by arbitral tri-
bunals deciding investment cases. Over a decade-lasting 
arbitral case law could be of relevance in this matter. All 
in all, the new Asia-Pacific IIAs constitute considerable 
step forward towards objective definition of investment, 
especially when compared with existing Chinese IIAs 
that have not indicated objective qualifications of the de-
finition of investment(Gallagher, Shan 2009, 59).

Definitions of investment in Asia-Pacific IIAs represent 
a wider trend of restricting the scope of protected invest-
ments. Modern IIAs sometimes restrict the definition of 
investment to entrepreneurial activities (see Article 2(1) 
Brazil-Malawi CFIA 2015) or prescribe for detailed lists 
of the kinds of assets that do not receive protection as 
investments (see Article 1(1) Israel-Myanmar BIT 2014 
that excludes from the definition of investment public 
debt operations and claims to money arising from com-
mercial transactions). The definitions of investment in 
Asia-Pacific IIAs are not as far-reaching as the above 
examples (yet Article 8.45 Canada-Korea FTA 2014 and 
Article 11.28 Australia-Korea FTA 2014 exclude claims 
to payment arising solely from the commercial sales of 
goods and services, unless it is a loan that has the charac-
teristics of an investment). They provide for a sufficient 
degree of flexibility in the qualification of specific assets 
as investments. While ensuring new incentives for sta-
tes, they are not particularly burdensome on investors. 
The only exception is Canada-China BIT 2012 adopting 
a narrow, enterprise-based model of the definition of 
investment (Article 1(1) Canada-China BIT 2012) with 
no reference to objective characteristics of an invest-
ment.

3.2. prudentIal measures In fInancIal sectors

The majority of the analysed Asia-Pacific IIAs enable 
states to adopt security measures for ensuring integrity 
and stability of the financial system (Article 9.5(1) Chi-
na-Korea FTA 2015; Article 3(1)(b) Australia-China 
FTA 2015; Article 11.4 Australia-Japan EPA 2014; Artic-
le 10.10(1) Canada-Korea FTA 2014; Article 20(1) Chi-
na-Japan-Korea TIA 2012; Article 33(3) Canada-China 
BIT 2012). These clauses are primarily aimed at securing 
the interests of states in preserving well-functioning of 
financial markets. However, in some IIAs prudential 
measures can be adopted also for the protection of inve-
stors (Article 3(1)(a) Australia-China FTA 2015; Article 

10.10(1) Canada-Korea FTA 2014; Article 20(1) China-
-Japan-Korea TIA 2012). Additionally, protection of the 
interests of investors is achieved by the use of provisions 
on the conflict between prudential measures and invest-
ment obligations. Asia-Pacific IIAs usually follow “vague, 
anti-abuse language” (Barbee, Lester 2014, 959) used in 
the second sentence of Article 13.10(1) Korea-US FTA 
2007 under which prudential measures shall not be used 
as a means of avoiding states’ obligations towards inve-
stors (see: Article 9.5(1) China-Korea FTA 2015; Article 
3(2) Australia-China FTA 2015; Article 11.4 Australia-
-Japan EPA 2014; Article 10.10(1) Canada-Korea FTA 
2014; Article 20(2) China-Japan-Korea TIA 2012). 

The exact content of prudential measures clauses in 
Asia-Pacific IIAs basically follows the line of Article 2(a) 
General Agreement on Trade in Services (GATS) Annex 
on financial services and 2012 U.S. Model BIT (Barbee, 
Lester 2014, 956-958). Openness of these clauses make 
them eligible to be used not only for macroeconomic re-
asons and investment protection purposes but also for 
protecting the interests of financial institutions (Galla-
gher, Anderson, Viterbo 2013, 2), which may pose some 
threats to investors.

3.3. faIr and equItable treatment

Modern IIAs often tend to restrict the scope of protec-
tion granted to foreign investors by narrowing down the 
meaning of standards of treatment. The most prominent 
example is fair and equitable treatment (FET) standard, 
typically found in IIAs, but difficult to interpret and ap-
ply (on the difficulties in developing consistent case law 
on FET, see: Kill 2008, 854-855). 

Asia-Pacific IIAs adopt different solutions with relation 
to FET. The most far-reaching is Australia-China FTA 
2015, totally dispensing from fair and equitable treat-
ment protection (Nottage 2015). It lefts open the qu-
estion of possible application of minimum standard of 
treatment of aliens established under customary inter-
national law (on the relationship between FET and mi-
nimum standard of treatment see: Stone 2012, 81-83). 
In principle, international arbitral tribunals should be 
free to apply generally accepted standards of customary 
international law as a “substitution” of the missing FET 
standard in IIA. Futhermore, decision to not include 
FET in Australia-China FTA 2015 should not be deemed 
indefinite, since the parties thereto decided to begin ne-
gotiations on minimum standard of treatment no later 
than three years after entry into force of this agreement 
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(Article 9.9(1) and Article 9.9(3)(b)(i) Australia-China 
FTA 2015).

The vast majority of Asia-Pacific IIAs attempt to equate 
FET with minimum standard of treatment under custo-
mary international law and to distinguish it from other 
standards of treatment available for investors. Under Ar-
ticle 5(1) China-Japan-Korea TIA 2012, FET standard 
shall no go beyond the standard of treatment accorded 
in accordance with generally accepted rules of interna-
tional law. Determination that there has been a breach of 
another provision of this IIA does not ipso facto establish 
that there has been a breach of FET standard. Similar 
provisions were included in Article 12.5(2-3) China-Ko-
rea FTA 2015; Article II.6(2-3) Draft TPP 2015; Article 
14.5 Note 1 and Note 2 Australia-Japan EPA 2014; Ar-
ticle 11.5(2-3) Australia-Korea FTA 2014; Article 8.5(2) 
and (4) Canada-Korea FTA 2014; Article 7(2)(c) and 
Article 7(3) ASEAN-India IA 2012 and Article 4(2-3) 
Canada-China BIT 2012. As observed by T. J. Grierson-
-Weiler and I. A. Laird, it is not a plausible solution to 
equate FET with customary law standard, because “these 
approaches do little to elaborate upon the breadth and 
depth of the obligation, in application in any individual 
case” (Grierson-Weiler, Laird 2008, 269-270). In the ab-
sence of any clarifications in the texts of IIAs, it will be 
left to arbitral tribunals to determine the exact content of 
FET standard in individual cases. Final arbitral decisions 
may stay in contradiction with the original intent of sta-
tes aiming to restrict the scope of FET standard.

Less ambiguous are these Asia-Pacific IIAs that intro-
duce some clarifications to the content of FET standard 
(Article 12.5(2) China-Korea FTA 2015; Article II.6(2)
(a-b) Draft TPP 2015; Article 11.5(2) Australia-Ko-
rea FTA 2014; Article 8.5(3) Canada-Korea FTA 2014; 
Article 7(2)(a-b) ASEAN-India IA 2012). Due to these 
provisions, FET standard should be understood merely 
as an obligation not to deny justice in criminal, civil or 
administrative proceedings, in accordance with the prin-
ciple of due process of law. Such clauses may assist in 
providing context for what FET standard requires in a 
given treaty (Grierson-Weiler, Laird 2008, 270). Never-
theless, they are tailored in a narrow way. They do not 
contain such characteristics of FET standard as: good 
faith, protection of legitimate expectations, transparency 
or freedom from cohesion (Stone 2012, 83-84). There-
fore, they inadequately protect the interests of investors.

In conclusion, dispensing from FET standard or equ-
ating it to customary international law obligations appe-
ars to be an ineffective way of securing the interests of 
states. The better option would be to restrict FET pro-

tection through interpretative clauses incorporated into 
IIAs. Yet, in order not to unduly restrict investors’ rights, 
the scope of these clauses should be wider than the one 
provided for in the Asia-Pacific IIAs.

3.4. Investor-to-state dIspute settlement (Isds)

ISDS mechanism constitutes an important part of con-
temporary IIAs. It provides investors with direct access 
to international arbitration without the need to rely on 
diplomatic protection exercised by their home states. 
Some of Asia-Pacific IIAs contain unrestricted ISDS 
(Article 22.1 Canada-China BIT 2012) or ISDS limited 
to specific time periods, such as ISDS limitation after 
the period of three years from the date of acquiring the 
knowledge of the incurred loss (examples are: Article 
9.14 Australia-China FTA 2015; Article 11.18(1) Austra-
lia-Korea FTA 2014; Article 8.22(1)(c) Canada-Korea 
FTA 2014). The other part of IIAs excludes specific sec-
tors from the ambit of ISDS (the examples are: Article 
8.18 Canada-Korea FTA 2014 in case of environmental 
and corporate social responsibility measures or Article 
13.9 China-Korea FTA 2015 in case of electronic com-
merce). All of these restrictions appear not particularly 
onerous to investors.

However, some Asia-Pacific IIAs impose further limita-
tions on ISDS. One group of IIAs restricts standards of 
protection available for ISDS. Article 9.12(2)(a)(i) Au-
stralia-China FTA 2015 covers only claims for breaches 
of national treatment. Article 20 ASEAN-India IA 2012 
applies only to enumerated breaches of the standards of 
protection, such as national treatment or expropriation. 
It does not encompass breaches of provisions on tempo-
rary safeguard measures and denial of benefits. The se-
cond group of IIAs preserves the right of states to permit 
investments or impose conditions on investment when 
national interest or national security is at stake (Annex 
8-B to Canada-Korea FTA 2014 and Annex 11-G to Au-
stralia-Korea FTA 2014; see also: Jung, Hufbauer 2015). 
Such decisions of states are not subject to ISDS.

The above limitations of ISDS appear too far-reaching. 
They render specific standards of investment protection 
virtually meaningless, as they leave investors only with 
a possibility of pursuing their claims on the state-state 
level. Moreover, by reference to national legislation on 
permitting investments, they left unilateral decisions of 
states with respect to investments out of international 
control of arbitral tribunals. In this respect Australia-Ja-
pan EPA 2014, which totally dispenses from ISDS, is also 
worth mentioning. All of these examples indicate the 
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existence of serious impediments for the future develop-
ment of investment protection in the Asia-Pacific region.

4. conclusIon

Recent Asia-Pacific IIAs represent new generation of 
IIAs. They adopt new trends in investment treaty making 
identified by UNCTAD in its World Investment Report 
2015. The analysis of selected Asia-Pacific IIAs’ provi-
sions, relating to the scope of investment protection (de-
finition of investment, fair and equitable treatment stan-
dard), exceptions to investment protection (prudential 
measures) and methods of resolving investment disputes 
(investor-to-state dispute settlement) reveals attempts of 

states to create more state-oriented international invest-
ment regimes. In some cases, these attempts have pro-
ven a valuable step towards more balanced investor-state 
regimes (definition of investment). In other cases, they 
have broadened regulatory competences of states witho-
ut imposing heavy burdens on investors (prudential me-
asures). However, some Asia-Pacific IIAs restrict protec-
tion granted to investors and unduly favours the interests 
of states. Narrowly defined fair and equitable treatment 
standard and limitations in the access to dispute settle-
ment mechanisms are the most prominent examples. It 
is to be expected that in the future Asia-Pacific IIAs this 
trend will not be continued.
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Ograniczenia w prawie do wolności 
wypowiedzi przewodniczących związków 

zawodowych / The boundaries of freedom of speech 
for the Trade Unions Leaders

w  wyroku Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w  Warszawie (NSA) z  dnia 12 lute-
go 2013 roku o sygnaturze I OSK 663/121 

została sformułowana teza, w  myśl której prawo do 
krytycznych wypowiedzi przewodniczącego związku 
zawodowego ogranicza się wyłącznie do zakresu spraw 
dotyczących sfery działania związku zawodowego, a jeśli 
je przekracza – nie jest dozwolona jako sprzeczna z po-
rządkiem prawnym. W swej treści teza ta zdaje się być 
niezwykle doniosła i dotyczy podstawowych uprawnień 
i wolności o charakterze konstytucyjnym.

Przedmiotowe opracowanie zawiera analizę prawną 
wskazanego stanowiska NSA i w założeniu ma odpowie-
dzieć na pytania, czy obowiązujące prawo zawiera ogra-
niczenia dla wolności wypowiedzi członków związku 
zawodowego (w tym w szczególności osób funkcyjnych 
takich jak np. przewodniczący związku), czy wolność 
wypowiedzi funkcjonariusza celnego jest ograniczona 
i w jakim zakresie oraz czy (i ewentualnie jak) jest ogra-
niczona wolność prawna wypowiedzi funkcjonariusza 
1 Wyrok NSA z dnia lutego 2013 roku, sygn. I OSK 663/12, dostępny 

w bazie orzeczniczej NSA dostępnej pod
adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (odczyt na dzień 28.08.2015) 

służby mundurowej będącego jednocześnie przedstawi-
cielem związku zawodowego.

Dla czytelności analizy należy w  pierwszej kolejno-
ści wskazać zarys stany faktycznego2, w  jakim zapadło 
wskazane powyżej orzeczenie NSA. 

Z dniem 1 grudnia 2008 roku na mocy rozporządzenia 
Ministra Finansów zmienione zostały przepisy zmienia-
jące normy przewozowe tj. ograniczające normę przy-
wozowe wyrobów tytoniowych do 2 paczek papierosów 
dziennie3.

Zmiana przepisów wywołała gwałtowną falę protestów 
tzw. „mrówek”, czyli osób trudniących wielokrotnym 
przekraczaniem granicy w  celu zakupu tańszych towa-
rów zagranicą i  ich dalszej odsprzedaży w Polsce. Gru-
pa ok. 400 mrówek rozpoczęła protest i blokadę odpraw 
pieszych na przejściu granicznym położonym w Medyce 
w nocy z 30 listopada 2008 na 1 grudnia 2008 roku. Na 
2 Stan faktyczny opisany został w  uzasadnieniu przywołanego 

wyroku NSA z dnia 12 lutego 2013, sygn. I OSK 663/12
3 Rozporządzeniem ministra finansów z  dnia 27 listopada 2008 

r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie zwolnień od podatku 
akcyzowego (Dz. U. 2008 nr 210, poz. 1323).

abstract
On 12.02.2013 Administrative Supreme Court in Warsaw 
made a sentence in case nr I OSK 663/12, where the was for-
mulated a rule concluding, that the leader of the trade union 
cannot talk about issues not connected with area of the tra-
de unions activities. The article analyses that sentence and 
checks if really, by the means of law, the freedom speech 
of trade union leaders (especially those working in uniform 
services) is limited.

Key words: : human rIghts, freedom of speech, trade unIon, trade 
unIons leader, unIform servIces, rIght to negatIve comments.

streszczenIe
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w  Warszawie 
(NSA) z dnia 12 lutego 2013 roku o sygnaturze I OSK 663/12 
zabronił przewodniczącemu związku zawodowemu wypo-
wiadać się poza zakresem spraw dotyczących sfery związku 
zawodowego. Niniejszy artykuł analizuje zasadność tego 
wyroku i  zawiera analizę czy obowiązujące prawo zawiera 
ograniczenia dla wolności wypowiedzi członków związku za-
wodowego (w tym w szczególności osób funkcyjnych takich 
jak np. przewodniczący związku)

słowa Kluczowe: prawa człowIeKa, wolność słowa, zwIązeK 
zawodowy, przewodnIczący zwIązKu zawodowego, służba mundurowa, 
prawo KrytyKI
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miejscu interweniowała Policja próbując doprowadzić 
do rozejścia się osób protestujących – bezskutecznie. 
Protest trwał i doszło do użycia siły przez policję w celu 
usunięcia protestujących4. W  trakcie tej interwencji 
w kierunku policjantów posypały się butelki, kamienie, 
cegły. Sytuacja była dynamiczna i niebezpieczna, w tym 
zwłaszcza dla funkcjonariuszy celnych pełniących służbę 
na w/w przejściu granicznym. Protest nie tylko utrudniał 
im pracę (czy wręcz ją uniemożliwiał), ale był też wrogi 
wobec funkcjonariuszy celnych.

W istniejącej sytuacji w dniu 2 grudnia 2008 roku Sławo-
mir S. (będący funkcjonariuszem Służby Celnej) udzielił 
jednego (całego) wywiadu Radiu Rzeszów wypowia-
dając się jako Przewodniczący Związku Zawodowego 
Celnicy PL, w którym odniósł się do istniejącej sytuacji. 
Z  przeprowadzonego wywiadu wyemitowano poszcze-
gólne wypowiedzi Sławomira S. dwukrotnie w różnych 
audycjach.

Pierwszy raz przy wiadomościach w dniu 2 grudnia 2008 
roku, gdzie wyemitowane nagranie Sławomira S. miało 
następujące brzmienie „Nie wolno wprowadzać w  błąd 
opinii publicznej i stwierdzać, że tak nakazała Unia Euro-
pejska. Przecież ta nic nie nakazuje, jeżeli odniesiemy się 
do tej dyrektywy, to ona rozróżnia, daje alternatywę lub 
200 lub 40 papierosów, wybór należy do Państwa Człon-
kowskiego. Ministerstwo wprowadziło te przepisy, wiec 
ministerstwo musi teraz w jakiś sposób zadbać o to żeby ci 
funkcjonariusze przyszli tam do służby, ja na ich miejscu 
bym nie przyszedł”.

Drugi raz wypowiedź została wyemitowana w  dniu 3 
grudnia 2008 roku w  programie poranny kalejdoskop 
i miała formę wywiadu. Na pytanie redaktora prowadzą-
cego o  zasadność wprowadzonych przez Ministerstwo 
Finansów zmian Sławomir S odpowiedział „Ja nie wy-
powiadam się absolutnie na temat tego, czy te normy są 
zasadne czy nie. Ja wypowiadam się na temat tego jak je 
wprowadzono, uważam że wprowadzono je nielegalnie, 
natomiast jeśli chodzi o szukanie wpływów do budżetu to 
ministerstwo powinno poszukać zupełnie gdzie indziej, je-
śli chodzi o sferę akcyzowa”.

Za wskazane wypowiedzi Sławomirowi S., w  postępo-
waniu dyscyplinarnym, zostały postawione zarzuty pu-
blicznego podważania i negowania obowiązującego po-
rządku prawnego oraz legalności istniejących przepisów 
4 Zdarzenia te opisywała prasa, przykładowo portal RMF FM 

nas stronie http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-protest-
mrowek-w-medyce-policja-uzyla-sily,nId,163902 (dzień odczytu 
27.08.2015); gazeta pomorska w  artykule „Protest mrówek 
w  Medyce, interweniowała policja” dostępny w  na stronie 
http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20081202/
KRAJSWIAT/967914716 (dzień odczytu: 30.08.2015)

prawa w wypowiedzi dla Radia Rzeszów z dnia 3 grud-
nia 2008 oraz podżeganie do nieprzychodzenia do służ-
by na przejście graniczne w Medyce w wypowiedzi dla 
Polskiego Radia z dnia 2 grudnia 2008 roku. Wskazane 
postępowanie dyscyplinarne w organach Służby Celnej 
zakończyło się uznaniem Sławomira S. za winnego za-
rzucanych mu przewinień dyscyplinarnych i został uka-
rany karą nagany z ostrzeżeniem.

Od wskazanych orzeczeń dyscyplinarnych Sławomir S. 
odwoływał się kolejno do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie (który wyrokiem z dnia 12 
lutego 2013 roku, sygnatura: II Sa/Wa 1276/11 utrzymał 
orzeczenie dyscyplinarne w mocy) oraz do NSA. Zgod-
nie z  tym, jak już było to wskazywane, NSA utrzymał 
w mocy kary dla Sławomira S. i sformułował w uzasad-
nieniu wyroku przywołaną na początku opracowania 
tezę, iż prawo do krytycznych wypowiedzi przewodni-
czącego związku zawodowego ogranicza się wyłącznie 
do zakresu spraw dotyczących sfery działania związku 
zawodowego, a  jeśli je przekracza – nie jest dozwolona 
jako sprzeczna z porządkiem prawnym.

Odnosząc się do kwestii prawa do swobodnej wypowie-
dzi, należy wskazać iż jest to uprawnienie o charakterze 
konstytucyjnym i gwarantuje je art. 54 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej5 wskazujący, iż „każdemu za-
pewnia się możliwość wyrażania swoich poglądów oraz 
pozyskiwania i  rozpowszechniania informacji”. Wska-
zana wolność wypowiedzi jest jedną z  immamentnych 
cech państwa demokratycznego, co znalazło również 
odzwierciedlenie w orzecznictwie sądów powszechnych 
oraz Trybunału Konstytucyjnego.

W wyroku z dnia 11 października 2006 roku6 Trybunał 
Konstytucyjny wskazał, iż „swobodna debata publicz-
na w państwie demokratycznym jest jednym z najważ-
niejszych gwarantów wolności i swobód obywatelskich. 
Ochronie tej wartości służą gwarancje jednoznacznie 
sformułowane w art. 54 Konstytucji.

Z kolei stosownie do art. 10 ust. 1 ratyfikowanej przez 
Rzeczpospolitą Polską Konwencji o ochronie praw czło-
wieka i  podstawowych wolności7 każdy ma prawo do 
wolności wyrażania opinii(...), prawo to obejmuje wol-
ność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przeka-
zywania informacji i  idei bez ingerencji władz publicz-

5 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 
1997. nr 78 poz. 483)

6 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 11 października 2006, 
sygn. P 3/06, OTK-A2006/9/121

7 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
sporządzona w  Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona 
następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 
2. (Dz. U. 1993 nr. 61 poz.284)
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nych. Ustęp drugi tego przepisu stanowi, że Korzystanie 
z  tych wolności pociągających za sobą obowiązki i od-
powiedzialność może podlegać takim wymogom for-
malnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom, jakie są 
przewidziane przez ustawę i niezbędne w społeczeństwie 
demokratycznym w  interesie bezpieczeństwa państwo-
wego, integralności terytorialnej lub bezpieczeństwa pu-
blicznego, ze względu na konieczność zapobieżenia za-
kłóceniu porządku lub przestępstwu, z uwagi na ochronę 
zdrowia i moralności, ochronę dobrego imienia i praw 
innych osób oraz ze względu na zapobieżenie ujawnie-
niu informacji poufnych lub na zagwarantowanie powa-
gi i bezstronności władzy sądowej.

Powyższa regulacja dopuszcza możliwość ograniczenia 
prawa do wolności wypowiedzi, określając jednak pre-
cyzyjnie ramy prawne takiego ograniczenia – musi być 
wprowadzone ustawą i  spełniać przesłanki „niezbęd-
ności w  społeczeństwie demokratycznym” dla warto-
ści wskazanych w  art. 10 ust. 2 Konwencji. Zgodnie 
z  orzecznictwem Trybunału wolność wypowiedzi jest 
przedmiotem wyjątków, które muszą być jednak ściśle 
interpretowane, a konieczność jakichkolwiek ograniczeń 
musi być przekonująco ustalona8.

W  polskim porządku prawnym wolność wypowiedzi 
również nie ma charakteru absolutnego, doznaje ogra-
niczeń wynikających z przepisów prawa. Zgodnie z wy-
rokiem Trybunału Konstytucyjny w  wyroku z  dnia 30 
października 2006 ograniczeniem swobody wolności 
wypowiedzi jest art. 47 Konstytucji statuujący ochronę 
prawną życia prywatnego, rodzinnego, czci i  dobrego 
imienia. Wolności i prawa człowieka wyrażające kwin-
tesencję i  stanowiące emanację godności człowieka, 
w tym cześć, dobre imię, i prywatność mogą zasługiwać 
na pierwszeństwo w  kolizji z  wolnością słowa9. Wol-
ność wyrażania poglądów ograniczona jest konieczno-
ścią ochrony dobrego imienia innej osoby10. W związku 
z tym nawet poglądy krytyczne dotyczące osób publicz-
nych nie powinny mieć formy uwłaczającej czci, względ-
nie dobremu imieniu osób krytykowanych11.

Powyższy pogląd jest podzielany przez Europejski Try-
bunał Praw Człowieka (dalej w  tekście w  skrócie: Try-
bunał), który wielokrotnie podkreślał, iż korzystający 
z prawa do wolności wypowiedzi nie może przekroczyć 

8 Por. wyrok Janowski przeciwko Polsce [GC] skarga nr 25716/94, § 
30, ECHR 1999-I;. Nilsen i Johnsen przeciwko Norwegii [GC], skarga 
nr 23118/93, § 43, ECHR 1999-VIII;. Lingens przeciwko Austrii, wyrok 
z dnia 8 lipca 1986 roku, § 41, Series A nr. 103

9 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 30 października 2006, 
sygn. P 10/06, Dz. U. 2006 nr 202 poz. 1492

10 A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz. Tom. III, Kraków 1999, str.657
11 Wyrok SN z dnia 2 lutego 2011, sygn. II CSK 393/10, LEX nr 936486

pewnych granic prawnych, w szczególności dotyczących 
dobrego imienia i praw innych osób12. 

Analizę kwestii prawa do wolności wypowiedzi dla dzia-
łaczy związku zawodowego należy w pierwszej kolejno-
ści poprzedzić analizą podstaw prawnych działalności 
związków zawodowych. Wolność tworzenia i  działania 
związków zawodowych gwarantuje art. 12 Konstytucji 
Rzeczpospolitej Polskiej. Wolność zgromadzeń i zrzesza-
nia się gwarantuje również art. 11 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności.

W polskim porządku prawnym dalsza regulacja dotyczą-
ca kwestii działalności związków zawodowych ma miej-
sce na poziomie ustawowym13, w tym przede wszystkim 
na mocy ustawy z dnia 23 maja 1991 o związkach zawo-
dowych. Na mocy art. 2 ust. 6 wskazanej ustawy stosuje 
się ją odpowiednio dla związków zawodowych powoła-
nych w służbach mundurowych (Policji, Straży Więzien-
nej, Straży Granicznej etc.)

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych 
– związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną or-
ganizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania 
i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. 
Związki zawodowe reprezentują pracowników (i  inne 
osoby, o których mowa w art. 2 ustawy) a także bronią 
ich godności, praw oraz interesów materialnych i moral-
nych, zarówno zbiorowych, jak i  indywidualnych. Art. 
26 ustawy o związkach zawodowych zawiera przykłado-
we wyliczenie uprawnień związku, na co wskazuje zwrot 
„w szczególności” i katalog tych uprawnień należy uznać 
za otwarty14. Związki zawodowe są w  swej działalności 
statutowej niezależne od pracodawców, administracji 
państwowej i samorządu terytorialne

Wskazać trzeba, że użyte w/w przepisie art. 1 ust. 1 usta-
wy z  pojęcia interesów oraz praw nie są synonimami, 
a  wręcz odwrotnie – każde z  nich oznacza co innego. 
Pod pojęciem prawa należy rozumieć wszelkie upraw-
nienia, jakie posiadają pracownicy w  zakresie szeroko 
rozumianych warunków pracy, płacy czy spraw socjal-
no-bytowych. Prawo różni się tym od interesu, iż doty-
12 Por. orzeczenie z dnia 21 stycznia 1999 rok, sprawa Frasso i Roire 

przeciw Francji, skarga nr 29183/95, [w:] M.A. Nowicki Europejska 
Konwencja Praw Człowieka. Przegląd Orzecznictwa, Palestra 1999, 
nr 5–6, str.107–108, wyrok z dnia 14 marca 2002 sprawa De Diego 
Nafria przeciwko Hiszpanii, skarga nr 46833/99 przytoczony 
[w:] Ireneusz.C Kamiński Swoboda wypowiedzi w  orzeczeniach 
Trybunału Praw Człowieka w  Strasburgu, Kraków 2006, str. 557–
564)

13 Ustawa z  dnia 23 maja 1991 roku o  związkach zawodowych (tj. 
Dz. U. 2014 nr 167 z z późn, zm), ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 
o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U 1989 
nr 20 poz.106 z późn.zm.) 

14 J. Żołyński Komentarz do ustawy o  związkach zawodowych 
Komentarz do art. 26 ustawy, LEX 2014
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czy uprawnień które pracownik już posiada15 W prakty-
ce obrona interesów pracowniczych nader często polega 
na przeciwstawieniu się działaniom w stosunkach pracy, 
które w  płaszczyźnie normatywnej, ekonomiczno-so-
cjalnej, funkcjonalnej bądź organizacyjno-technicznej 
pogarszają sytuację kolektywu pracowniczego16.

J. Żołyński wskazuje, iż pojęcie obrony praw i  intere-
sów należy rozumieć szeroko tj. zarówno jako starania 
o utrzymywanie korzystnych już posiadanych praw, jak 
też o  starania, o  rozszerzanie dotychczasowych upraw-
nień i  przywilejów oraz starania o  przyznawanie no-
wych. W  znaczeniu przedmiotowym pojęcie ochrony 
będzie dotyczyło nie tylko praw i  interesów material-
nych (np. warunków pracy i płacy, spraw socjalnych), ale 
także dóbr o charakterze niematerialnym (np. ochrony 
godności) oraz spraw społeczno-politycznych (np. wie-
ku uprawniającego do przejścia na emeryturę)17.

K.W Baran podkreśla, iż o ile z ochroną interesów eko-
nomiczno-socjalnych wiąże się geneza związków zawo-
dowych, to uproszczeniem byłoby jednak sprowadzenie 
ich funkcji ochronnej wyłącznie do wymiaru ekono-
miczno-socjalnego. W  cywilizacji industrialnej ważną 
rolę odgrywa też ochrona praw i dóbr niemajątkowych, 
w  tym także wolności politycznych18. Zdaniem wska-
zanego autora zakres przedmiotowy interesów związku 
zawodowego oprócz wszelkich spraw obejmujących wa-
runki pracy i płacy oraz statusu socjalno-bytowego za-
trudnionych jest szeroki i odnosi się także do interesów 
pośrednio związanych ze świadczeniem pracy, lecz wpły-
wających na funkcjonowanie stosunków przemysłowych 
(np. czynników ekonomiczno-finansowych rzutujących 
na prowadzenie polityki społecznej lub polityki zatrud-
nienia). Należy w pełni podzielić pogląd o możliwie naj-
szerszym zakresie działania związku zawodowego.

Innym zagadnieniem problemowym związanym z funk-
cjonowaniem związków zawodowych jest to, czy można 
uznać je za podmiot uczestniczący w zarządzaniu przed-
siębiorstwem. W ślad za M. Gładochem19 należy uznać, 
iż wobec niedookreślonego prawnie pojęcia „zarządza-
nie” uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsię-

15 K.W. Baran, Funkcje zbiorowego prawa pracy [w:] System prawa 
pracy, t. 5, Zbiorowe prawo pracy, pod red. K.W. Barana, Warszawa 
2014, s. 132 

16 K. W Baran Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, komentarz do art. 4 
ustawy o związkach zawodowych, LEX 2014

17 J. Żołyński, op.cit., komentarz do art. 4 ustawy, LEX 2014
18 K. W  Baran op.cit., komentarz do art. 4 ustawy o  związkach 

zawodowych, LEX 2014
19 M. Gładoch Uczestnictwo pracowników w  zarządzaniu 

przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy praktyki i teorii na tle prawa 
wspólnotowego, Toruń 2005, str. 54. Stanowiska takie prezentuje 
również J. Stelina Zakładowy dialog społeczny, LEX 2014

biorstwem odbywa się również przez działalności związ-
kową20.

Termin „zarządzanie” jest różnorodnie interpretowany 
w literaturze przedmiotu, co sprawia, że występuje wiele 
jego definicji, które akcentują odmienne aspekty21. Przy-
kładowo można tu przytoczyć pogląd, iż zarządzanie to 
zestaw działań (obejmujących planowanie i podejmowa-
nie decyzji, organizowanie, przewodzenie tj. kierowanie 
ludźmi oraz kontrolowanie), skierowanych na zasoby or-
ganizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne), 
wykonywanych z  zamiarem osiągnięcia zamierzonych 
celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny22.

Przyjmując pogląd o udziale związku zawodowego w za-
rządzaniu przedsiębiorstwem, należy wskazać, iż odpo-
wiednio ma on (powinien mieć) zastosowanie do służb 
mundurowych. Związki zawodowe poprzez udział i pra-
wo głosu w  sprawach dotyczących organizacji służby, 
warunków pracy i  płacy, spraw socjalnych funkcjona-
riuszy mają wpływ na elementy funkcjonowania służ-
by, będące istotnymi składnikami procesu zarządzania. 
Wywieść stąd należy również prawo do krytyki (w tym 
zdecydowanej krytyki) sposobu zarządzania służbą, jej 
funkcjonowania i organizacji, czy prawo krytyki planów 
reorganizacji służby i zmian. 

Wymaga podkreślenia, iż również w orzecznictwie Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka szerokie prawo do 
krytyki posiadają również reprezentacje związków zawo-
dowych, o czym świadczy między innymi sprawa Woj-
tas-Kaleta przeciw Polsce23, czy sprawa Csánics przeciw 
Węgrom24. W tej ostatniej sprawie Europejski Trybunał 
Praw Człowieka uznał, szeroki zakres prawa do wypo-
wiedzi lidera związku zawodowego, albowiem uznał iż 
powód w sprawie – p. Csánics określając, iż „potencjal-
ny nabywca sprzedawanej spółki narusza konstytucyjne 
i pracownicze prawa oraz postępuje w nieludzki sposób” 

20 Należy odnotować, iż w literaturze wyrażane są również poglądy 
odmienne – por. J. Wratny, Perspektywy partycypacji kierowniczej. 
Stan obecny i kierunki zmian [w:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku 
pod red. A. Wypych-Żywiciej, M. Tomaszewskiej i J. Steliny, Gdańsk 
2010, str. 229–230

21 Szeroko na ten temat W. Walczak Cele i  funkcje zarządzania 
w  teoriach naukowych a  praktyka – próba diagnozy źródeł 
występujących rozbieżności, dostępny w  dwumiesięczniku 
Szkoły Głównej Handlowej e-mentor pod adresem http://www.e-
mentor.edu.pl/artykul/index/numer/44/id/917 (odczyt na dzień 
28.08.2015)

22 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 
1998 str. 5–12

23 Orzeczenie z dnia 16 października 2009 Wojtas-Kaleta przeciwko 
Polsce, skarga nr 20436/02

24 Orzeczenie z  dnia 16 stycznia 2009, Csánics v. Węgry, skarga 
nr 12188/06 [w:] Ireneusz C. Kamiński „Przegląd orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” Warszawa 2011 str. 
33–44 
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użył słów, które zwykle padają, a więc są dopuszczalne, 
w czasie sporów pracowniczych.

W nawiązaniu do powyższych uwag należy wskazać, iż 
o ile w sposób ogólny i szeroki zarysowany jest ustawo-
wo zakres działalności samych związków zawodowych 
i dysponują one szerokim zakresem wolności wypowie-
dzi (w tym prawa do krytyki), to w żadnym obowiązu-
jącym akcie prawnym nie istnieją zapisy reglamentujące 
w sposób szczególny zakres lub dopuszczalną tematykę 
wypowiedzi członków związków zawodowych (w  tym 
osób funkcyjnych takich jak przewodniczący związków). 
Ograniczenia w swobodzie wypowiedzi (w tym w prawie 
do krytyki) są na poziomie ogólnym wytyczonym przez 
konstytucyjną ochronę godności, czci i dobrego imienia 
osób i są takie same jak dla każdej innej osoby.

Wymaga również odrębnego podkreślenia fakt, że nie 
istnieją żadne przepisy wskazujące na to, iż wypowiedzi 
członków związku zawodowego przekraczające w  swej 
treści zakres działalności związku zawodowego są nie-
zgodne z prawem lub niedopuszczalne.

W związku z powyższym należy uznać, iż ewentualne wy-
powiedzi (oświadczenia, stanowiska) członków związ-
ku zawodowego w  sprawach przekraczających zakres 
działalności związku mogą po prostu nie wywoływać 
bezpośrednich lub pośrednich skutków prawnych (np. 
hipotetyczna wypowiedź o konieczności reformy służby 
zdrowia w określony sposób nie wiąże żadnego organu 
ustawodawczego ani wykonawczego), ale są dozwolo-
ne i mają status wypowiedzi prawnie legalnych. Należy 
zresztą wskazać, iż w  wielu aspektach dotyczących za-
kresu działania związku zawodowego jego uprawnienia 
sprowadzają się do uprawnień opiniodawczych, co samo 
w sobie jest pewnym ograniczeniem uprawnień związ-
ków25.

O  znaczeniu wolności wypowiedzi członków związku 
zawodowego świadczą również inne uregulowania wpro-
wadzone przez ustawodawcę tj. prawna ochrona działa-
czy związkowych. Zgodnie z art. 3 ustawy o związkach 
zawodowych nikt nie może ponosić ujemnych następstw 
powodu przynależności do związku zawodowego lub 
pozostawania poza nim albo wykonywania funk-
cji związkowej. W szczególności nie może to być warun-
kiem nawiązania stosunku pracy i  pozostawania w  za-
trudnieniu oraz awansowania pracownika. Dodatkowo 
ustawodawca wzmocnił pozycję działaczy związkowych 
wprowadzając szczególną ochronę trwałości ich stosun-
ku pracy w art. 32 ustawy wyrażająca się między innymi 
zakazem rozwiązywania stosunku pracy z  działaczem 

25 J. Żołyński op.cit., komentarz do art. 26 ustawy, LEX 2014

związkowym bez zgody zarządu zakładowej organizacji 
związkowej. Uregulowania te wynikają ze specyficznej 
pozycji, w jakiej znajdują się członkowie związku zawo-
dowego (w tym zwłaszcza ci reprezentujący związek na 
zewnątrz), którzy walcząc do poszczególne uprawnienia 
nieraz zmuszeni są do ostrych wypowiedzi, wypowiedzi 
krytycznych i  mogą narażać się przez poszczególnym 
przełożonym.

W tym miejscu trzeba też podkreślić pewien swoisty du-
alizm działania prawa. Chodzi o to, iż każdy funkcjona-
riusz czy członek związku zawodowego jest jednocześnie 
osobą fizyczną i wypowiadając się na dany temat korzy-
sta równolegle z prawa do swobodnej wypowiedzi, jaką 
posiada każda osoba fizyczna na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej. Tych „ról” osoby wypowiadającej się nie można 
prawnie rozgraniczyć. W związku z tym sam fakt wyjścia 
poza ramy rzekomego prawnego zakresu działalności 
związku zawodowego nie niesie w sobie żadnych nega-
tywnych następstw, wypowiedź ta jest oceniana z punktu 
wypowiedzi osoby fizycznej i jej uprawnień do swobod-
nej wypowiedzi. 

Na tle powyższych ustaleń powstaje pytanie o zakres wol-
ności wypowiedzi funkcjonariuszy służb mundurowych, 
w tym funkcjonariuszy pełniących funkcje w związkach 
zawodowych. Problematyka ta jest wielowymiarowa 
i skomplikowana.

Z jednej strony wskazuje się, że prawo do wolności wy-
powiedzi funkcjonariuszy mundurowych nie powinno 
być zasadniczo ograniczane, albowiem restrykcyjne po-
dejście do wolności wypowiedzi funkcjonariuszy skut-
kować będzie niechęcią funkcjonariuszy do zgłaszania 
nieprawidłowości w  służbie, krępować będzie odwagę 
tzw. sygnalistów26. Taka sytuacja nie jest w interesie pu-
blicznym, albowiem interes ten wymaga by piętnować 
nieprawidłowości w tym specyficznym środowisku i by 
nie dopuszczać do nadużywania władzy i skandali.

Z drugiej strony w literaturze można spotkać pogląd, iż 
jedną z naturalnych „ofiar” rygorów związanych z służ-
bami mundurowymi jest swoboda wypowiedzi27. Ma to 
wynikać z  konieczności zachowania rygorów dyscypli-
ny poszczególnych formacji mundurowych, które w za-
łożeniu strukturalnym opierają się na hierarchiczności 
i  podporządkowaniu poleceniom przełożonych. Jest to 
skutkiem prawnym między innymi tego, iż zatrudnienie 

26 G. R. Bajorek Policjant skrępowany. Ograniczenia wypowiedzi 
funkcjonariuszy na przykładzie najnowszego orzecznictwa 
Trybunału Praw Człowieka w  Strasburgu, Przegląd Policyjny nr 
1(113)/2014, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2015 

27 Ireneusz C. Kamiński „Swoboda wypowiedzi w  orzeczeniach 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu”, Kraków 2006, str. 678
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funkcjonariuszy odbywa się na podstawie mianowania 
i  ma charakter stosunku administracyjno-prawnego, 
którego istotą jest podporządkowanie służbowe28.

Specyfika funkcjonowania służb mundurowych jest tego 
rodzaju, iż każdą służbę cechuje określona deontologia 
zawodowa – określony tryb postępowania i  zachowa-
nia, obowiązujący w  poszczególnych zakresach zarów-
no w trakcie służby, jak i poza służbą. Wskazane modele 
i wzorce postępowania wynikają nie tylko z obowiązują-
cych przepisów prawa, ale również z zasad etyki zawo-
dowej, które najczęściej wyrażane są w kodeksach etyki 
obowiązujących dla poszczególnych formacji munduro-
wych29. Źródłem obowiązku przestrzegania prawa i etyki 
zawodowej jest też uroczyste ślubowanie, jakie składają 
funkcjonariusze poszczególnych służb mundurowych, 
zobowiązujące ich do przestrzegania zasad etyki zawo-
dowej i godnego zachowania przez cały czas tj. zarówna 
na służbie, jak i poza służbą.30 Każda formacja munduro-
wa ma własny tekst wskazanego ślubowania.

Za naruszanie przepisów prawa oraz reguł deontologii 
zawodowej (w  tym obowiązującej etyki wykonywania 
zawodu) funkcjonariuszom grozi postępowanie dyscy-
plinarne. Każda z formacji mundurowych ma określony 
swój własny tryb tego postępowania, chociaż postuluje 
się stworzenie uniwersalnej procedury postępowania 
dyscyplinarnego31. Wśród reguł obowiązujących funk-
cjonariuszy służb mundurowych niewątpliwie znajdują 
się zasada poszanowania dla przełożonych, zasada po-
szanowania i budowania prawidłowego wizerunku danej 
formacji zawodowej oraz obowiązek dbałości o jej dobre 
imię. Publiczny wymiar służby powoduje, iż jej działa-
nia (w tym działania poszczególnych funkcjonariuszy), 
kształtują autorytet danej służby, autorytet organów pań-
stwa i zaufanie do funkcjonariuszy danej formacji32.
28 Taki pogląd jest też ugruntowany w  orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego – por. wyrok TK z  14 grudnia 1999 r. (sygn. SK 
14/98, OTK ZU nr 7/1999, poz. 163) oraz w orzecznictwie NSA por. 
wyrok NSA z dnia 12 marca 2002, sygn. II SA 2154/01, wyrok NSA 
z dnia 1 lipca 2011 roku, sygnatura I OSK 199/11 

29 S. Płażej, M. Stec Służba publiczna. Stan obecny. Wyzwania 
i oczekiwania, LEX 2013

30 W tym tonie w odniesieniu do funkcjonariuszy Policji wypowiedział 
się NSA w wyroku z dnia 10 lutego 2012 roku, sygn. I OSK 1056/11, 
LEX nr 1115958. Podobnie postrzegają to sądy powszechne, por. 
wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 maja 2008 roku, 
sygn. II Aka 13/08, Prok.i Pr.-wkł. 2009/3/32, KZS 2009/3/41 

31 S. Maj Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych. 
Możliwość uchwalenia wspólnej procedury str. 39–43 [w:] Węzłowe 
problemy prawa dyscyplinarnego w  służbach mundurowych” 
pod red. P. Jóźwiak, K. Opaliński Biblioteczka Kwartalnika 
Prawno-Kryminalistycznego nr 2, Piła 2012, dostępny na stronie 
internetowej pod adresem http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/
images/stories/Biblioteka/Ebiblioteka/PDF/044_wezlowe_
problemy.pdf (odczyt na dzień 28.08.2015)

32 Tak w odniesieniu do funkcjonariuszy Służby Celnej wypowiedział 
się Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 19 października 2004 
roku, sygn. K1/04 (Dz. U.2004 nr 236 poz.2371)

Niewątpliwie funkcjonariusze wszystkich formacji mun-
durowych obowiązują również różnego rodzaju ogra-
niczenia uprawnień konstytucyjnych, począwszy od 
wspólnego dla wszystkich formacji zakazu bycia człon-
kiem partii politycznych33, przez poszczególne zakazy 
obowiązujące dane formacje mundurowe np. stosunko-
wo nowy i dopiero wymagający kontroli Trybunału Kon-
stytucyjnego przepis art. 125a ustawy o  Służbie Celnej 
zawierający dla funkcjonariuszy oddziałów celnych gra-
nicznych34 zakaz posiadania i korzystania z prywatnych 
przenośnych urządzeń służących do komunikacji elek-
tronicznej, które umożliwiają indywidualne porozumie-
wanie się na odległość bez uprzedniego zgłoszenia tego 
urządzenia przed każdorazowym rozpoczęciem służby 
z podaniem danych identyfikujących to urządzenie35.

W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego przyjmuje 
się, iż troska o  dobro służby publicznej, w  tym Służby 
Celnej, usprawiedliwia zastosowanie indywidualnych 
rygorów prawnych zdeterminowanych jej specyfiką, 
nawet jeżeli cechować ją będzie duży stopień ingerencji 
w sferę praw i wolności funkcjonariuszy służb mundu-
rowych. Wskazana swoboda ingerowania ustawodawcy 
w sytuację prawną funkcjonariuszy jest tak duża, bo wy-
nika z publicznoprawnego charakteru pełnionych przez 
nich funkcji36. Trybunał Konstytucyjny przyjmuje też za-
łożenie, iż osoby wstępujące do poszczególnych formacji 
mundurowych zdają sobie w pełni sprawę z rygorów da-
nej służby i świadomie je akceptują.

Akceptując (co do zasady) możliwość ograniczania nie-
których uprawnień konstytucyjnych funkcjonariuszy 
służb mundurowych z  uwagi na specyfikę ich służby 
należy wskazać, iż kwestia ograniczenia wolności słowa 
funkcjonariuszy jest mocno problematyczna. Wynika to 
z faktu, iż ograniczenie takowe nie wynika bezpośrednio 
z żadnego przepisu prawa (w tym wprost z poszczegól-
nych ustaw pragmatycznych), żaden przepis prawa nie 
zawiera również bezpośrednio sankcji dla funkcjonariu-
szy służb mundurowych za korzystanie z wolności słowa. 

33 Art. 125 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 o  Służbie Celnej 
(tj. Dz.U. 2015 poz.990 z  późn.zm), art. 68 ust. 1 ustawy z  dnia 
12 października 1990 o Straży Granicznej (tj. Dz. U 2014 poz.402 
z późn. zm.) , art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o Służbie 
Więziennej (tj. Dz. U. 2014 poz.1415 z  późn. zm.), art. 63 ust. 1 
ustawy z  dnia 6 kwietnia 1990 o  Policji (tj. Dz. U. 2015 poz.355 
z późn. zm.)

34 Przepis dotyczy także wyodrębnionych komórek organizacyjnych 
o których mowa w art. 66 ust. 3 ustawy o Służbie Celnej

35 Przepis ten wprowadzono w życie z dniem 1 kwietnia 2015 roku na 
mocy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 o zmianie ustawy o Służbie 
Celnej, ustawy o  urzędach i  izbach skarbowych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U 2015 poz. 211)

36 Por. wyrok TK z  dnia 23.09.1997, sygn. K 25/96, wyrok TK z  dnia 
23.01.2003, sygn. SK 27/02, wyrok TK z  dnia 13.02.2007 sygn. K 
46/05 – dostępne na stronie Trybunał Konstytucyjnego http://otk.
trybunal.gov.pl/orzeczenia/ (odczyt na dzień 28.08.2015)
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Nie mniej, istnienie ograniczenia wolności wypowiedzi 
wyprowadza się w poszczególnych sytuacjach z zasad de-
ontologii zawodowej i rygorów pełnienia służby (w tym 
z obowiązku godnego zachowania się na służbie i poza 
służbą). Chodzi tu między innymi o zakaz podważania 
poleceń służbowych i  hierarchii służbowej, zakaz wy-
powiadania się w sposób uwłaczający przełożonym lub 
kolegom czy zakaz podżegania do łamania dyscypliny 
służbowej. Wskazuje się też na zasadność przestrzegania 
tzw. drogi służbowej w  przekazywaniu poszczególnych 
komunikatów w sprawach służbowych.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie da-
wał wyraz poglądowi, iż funkcjonariusze państwowi, 
także zatrudnieni na eksponowanych stanowiskach np. 
nauczyciela, policjanta lub personelu wojskowego mają 
prawo do udziału w debacie publicznej, swobody wypo-
wiedzi, a nawet do prowadzenia działalności o charak-
terze politycznym37. Państwo może nakładać na swych 
urzędników pewne obowiązki, ale wciąż generalnie będą 
się oni cieszyć swobodą wypowiedzi, a Konwencja pod-
stawowych praw i  wolności człowieka chroni również 
wypowiedzi obrażające i wywołujące niepokój38.

Przy zdecydowanej ochronie praw funkcjonariuszy mun-
durowych do wolności wypowiedzi Europejski Trybunał 
Praw Człowieka wskazywał jednak, iż wypowiedzi te 
muszą być formułowane w odpowiednim tonie, z zacho-
waniem reguł dyscypliny, zasad organizacji i  działania 
poszczególnych formacji39. Wymóg ten w szczególności 
dotyczy wystąpień o  charakterze przemyślanym np. li-
stów, pism40. Wystąpienia o charakterze spontanicznym, 
szczególnie w  toku pełnych emocji debat publicznych 
toczonych na żywo zawierają w  sobie większe prawo, 
większy próg tolerancji dla krytycznych i  obraźliwych 
wystąpień pracownika41. Funkcjonariuszom nie wolno 
formułować poważnych oskarżeń wobec jednostek lub 
podmiotów bez wskazania dowodów na te oskarżenia, 
bez przytoczenia uzasadnienia dla tych wypowiedzi42.

37 Por. orzeczenie z dnia 20 maja 1999 r. w sprawie Rekvenyi v.Węgry, 
skarga nr 25390/94, Prokuratura i  Prawo 2000, z.4 str.137-142; 
orzeczenie z dnia 2 września 1998 Ahmed i inni p. Zjednoczonemu 
Królestwu, skarga nr 29392/95

38 Por. orzeczenie z  dnia 26 września 1995 roku w  sprawie Vogt v. 
Niemcy, skarga nr 17851/91, orzeczenie z  dnia 28 października 
1999 roku w sprawie Wille p. Liechtensteinowi [GC], nr 28396/95,

39 Orzeczenie z dnia 29 listopada 1995 roku ws E.S przeciw Niemcom, 
skarga nr 23576/94, orzeczenie z  dnia 29.11.1995, orzeczenie 
z dnia 20 maja 2003 roku ws. Camancho Lopez Escobar przeciwko 
Hiszpanii, skarga nr 62550/00 

40 Orzeczenie z dnia 14 marca 2002 ws De Diego Nafria p. Hiszpanii, 
skarga nr 46833/99.

41 Orzeczenie z dnia 29 luty 2000 ws Bobo Fuentes p. Hiszpanii, skarga 
nr 39293/98 

42 Orzeczenie z  dnia 14 marca 2002 De Diego Nafria p. Hiszpanii, 
skarga nr 46833/99

W sprawie Guja p. Mołdawii Trybunał wskazał, iż zasad-
niczo funkcjonariusze publiczni zobowiązani są do lojal-
ności, dyskrecji i stosowania drogi służbowej. Nie mniej, 
funkcjonariusz publiczny działający w  dobrej wierze 
ma prawo ujawniać wewnętrzne i budzące niepokój in-
formacje, gdy wymaga tego interes publiczny. W takiej 
sytuacji dopuszczalne jest nawet pominięcie drogi służ-
bowej. W sprawie tej chodziło o ujawnienie informacji 
o niedopuszczalnej presji na pracownikach i wykrocze-
niach innych pracowników w Urzędzie Prokuratura Ge-
neralnego Mołdawii.

W  sprawie Kayasu p. Turcji43 Trybunał orzekł, iż o  ile 
ochrona art. 10 rozciąga się również na sferę zawodową 
funkcjonariuszy publicznych, to można oczekiwać po 
nich iż będą korzystać z  swojej wolności wstrzemięźli-
wie, zwłaszcza gdy chodzi o zachowanie autorytetu urzę-
du (w  tym przypadku władzy sądowniczej). Trybunał 
podkreślił jednak, iż obecność interesu ogólnego ozna-
cza wymóg większego poziomu wolności wypowiedzi.

W tezie wyroku Grigoriades przeciwko Grecji Trybunał 
przedstawił wyraźny pogląd, iż prawo do swobodnej wy-
powiedzi „nie kończy się u wrót koszar”, a władze krajo-
we nie mogą powoływać się na reguły dyscypliny woj-
skowej aby utrudnić żołnierzom wyrażenie opinii, nawet 
jeśli są one skierowane przeciwko armii jako instytucji44. 

W uzasadnieniu wskazanego wyroku pomimo słynnego 
sformułowania Trybunał wskazał też jednak, iż władze 
krajowe są uprawnione do wprowadzania ograniczeń 
w wolności wypowiedzi funkcjonariuszy, zwłaszcza jeśli 
wypowiedzi te miałyby być rzeczywistym zagrożeniem 
dla dyscypliny służbowej. Dopóki dane wypowiedzi nie 
stanowią realnego zagrożenia dla tej dyscypliny, to ko-
rzystają z ochrony wolności wypowiedzi i to nawet jeżeli 
zawierają poglądy obraźliwe, ostrą krytykę czy zwroty 
mogące budzić niepokój. Przykładem tego jest sprawa 
Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterichs i Gubi 
p. Austrii45, gdzie stwierdzono iż magazyn „Ingel” może 
być kolportowany wśród żołnierzy i  to nawet pomimo 
tego, iż zawiera ostrą krytykę organizacji armii i nawo-
łuje do jej reform. 

Wskazane powyżej zalecenia Trybunału dotyczą wyłącz-
nie kwestii formalnych tj. sposobu i  tonu wypowiedzi 

43 Orzeczenie z dnia 12 listopada 2008 roku Kayasu v. Turcja, skarga 
nr 64119/00 i  76292/01, przytoczone w  M.A. Nowicki, Nowy 
Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999–2004, 
Zakamycze, 2005,str. 233–237

44 Orzeczenie z dnia 25 listopada 1997, sprawa Grigoriades przeciwko 
Grecji, skarga nr 24348/94

45 Orzeczenie z  dnia 18 grudnia 1994, sprawa Vereinigung 
demokratischer soldaten Osterichs i  Gubi p. Austrii, skarga nr 
15153/89 opubl. w A 302
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funkcjonariuszy i zalecenia zachowania drogi służbowej 
w sprawach służbowych (nie wskazując jednak katego-
rycznie na zakaz omijania tej drogi w  uzasadnionych 
przypadkach). Nie wynikają z nich żadne ograniczenia, 
co do zakresu treści wypowiedzi funkcjonariuszy mun-
durowych. 

W związku z powyższym należy uznać, iż funkcjonariu-
sze mundurowi (w tym pełniący funkcje reprezentacyj-
ne w związkach zawodowych) nie mają ograniczonego 
zakresu wypowiedzi i  mogą wypowiadać się w  każdej 
materii, w tym w sprawach publicznych i przy zachowa-
niu reguł wypowiedzi w takich sprawach. Oznacza to, iż 
wypowiedzi takie (dotyczące spraw publicznych) mogą 
być stosunkowo ostre46, wyrażać poglądy niepopularne 
czy nawet budzące niepokój społeczeństwa. 

W wyroku Trybunału z dnia 7 grudnia 1976 roku w spra-
wie Hanyside p. Wielkiej Brytanii (wydanym w składzie 
plenarnym) sformułowany został pogląd, iż swoboda 
wypowiedzi stanowi jeden z zasadniczych filarów społe-
czeństwa demokratycznego, jeden z podstawowych wa-
runków jego postępu i  rozwoju każdej osoby. Zgodnie 
z tym wyrokiem swoboda wypowiedzi nie może ograni-
czać się do informacji, które są odbierane przychylnie, są 
uważane za nieobraźliwe lub neutralne, lecz odnosi się 
także do tych, które obrażają, oburzają lub wprowadza-
ją niepokój w państwie lub części społeczeństwa. Takie 
są wymagana pluralizmu, tolerancji, otwartości na inne 
poglądy, bez których nie istnieje demokratyczne społe-
czeństwo47. 

W orzeczeniu Ligens p. Austrii Trybunał podkreślał, iż 
wśród wielu rodzajów wypowiedzi dyskusja o  charak-
terze publicznym odgrywa szczególną rolę – tkwi w sa-
mym centrum konstrukcji demokratycznego społeczeń-
stwa48. Społeczeństwo ma prawo do dostępu do różnych, 
choćby przykrych opinii dotyczących problemów pu-
blicznych49.

W  podobnym tonie wypowiedział się również polski 
Trybunał Konstytucyjny, który wskazał, iż (…) Debata 
publiczna nacechowana jest niejednokrotnie dużym na-
pięciem emocji, łączy się z używaniem pojęć i określeń 
celowo przerysowanych, skrajnych i  przejawia subiek-
46 Orzeczenie z dnia 25 czerwca 1992 Thorgeirson przeciwko Islandii 

w  [w:] M.A. Nowicki, Nowy Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Wybór orzeczeń 1999–2004, Zakamycze, 2005, s. 1118

47 Wyrok z dnia 7 grudnia 1976 zapadły w sprawie Hanyside przeciw 
Wielkiej Brytanii, sygn. 5493/72, opubl. W  A24, por. I  Kamiński 
Swoboda wypowiedzi w  orzeczeniach Trybunału Praw Człowieka 
w Strasburgu, Kraków 2006, str. 31–45)

48 Orzeczenie z  dnia 8 lipca 1986 roku Ligens p. Austrii, skarga nr 
9815, wyrok opublikowano w A 103

49 Orzeczenie 18 lipca 2000 roku z  dnia Sener p. Turcji, skarga nr 
26680/95

tywne poglądy oraz przekonania osób je wypowiadają-
cych. Nie ma wolnej, swobodnej, demokratycznej debaty 
w sytuacji, w której poziom emocji i  „soczystość” uży-
wanego języka miałaby być z góry narzuconym standar-
dem, określonym w sposób sformalizowany i zbiurokra-
tyzowany przez organy władzy publicznej50.

Prawo do krytyki jest szerokie, więc każdy powinien 
mieć możliwość zwrócenia publicznie uwagi na sytuacje 
uznane za niezgodne z prawem51. W systemie demokra-
tycznym działania lub zaniechania władzy wykonawczej 
muszą podlegać ścisłej kontroli nie tylko władzy ustawo-
dawczej i sądowej, ale także opinii publicznej52. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 Konwencji istnieje niewiel-
ka możliwość ograniczenia języka polityki lub debaty 
w kwestiach istotnych dla interesu publicznego53. Ewen-
tualna konieczność ingerencji państw w wolność wypo-
wiedzi wymaga istnienia „pilnej potrzeby społecznej”, 
a  racje dotyczące zastosowanego konkretnego środka 
muszą być „istotne” i  wystarczające, a  relacja między 
użytym środkiem a ograniczonym uprawnieniem – pro-
porcjonalna54.

W aspekcie dokonywanej analizy zakresy wolności sło-
wa przewodniczącego związku zawodowego niezwy-
kle istotny wydaje się również wyrok Trybunału zapa-
dły dnia 9 października 2012 roku w sprawie Szima p. 
Węgrom55, którego tło jest zbliżone do sprawy leżącej 
u  podstaw niniejszego opracowania. W  sprawie tej 
Skarżąca jako przewodnicząca policyjnych związków 
zawodowych umieszczała na prowadzonej przez siebie 
(administrowanej) stronie związku zawodowego wpi-
sy mocno krytycznie odnoszące się do funkcjonowa-
nia formacji – począwszy od zarzutu przepracowania 
funkcjonariuszy i istniejących zaległości w wypłacanych 
wynagrodzeniach, przez zarzut złego zarządzania kadrą 
przez przełożonych, aż do zarzutów dotyczących braku 
profesjonalizmu kadry kierowniczej, lekceważenie oby-
wateli, zarzutów licznych nadużyć kadry kierowniczej, 
panującej wśród niej nepotyzmu i panujących uprzedzeń 
politycznych. Zaatakowany został również bezpośrednio 

50 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 30 października 2006, 
sygn. P 10/06, Dz. U. 2006 nr 202 poz. 1492

51 Orzeczenie z  dnia 27 maja 2004 roku, Vides Aizsardzîbas Klubs – 
Klub Ochrony Środowiska – przeciwko Łotwie, skarga nr 57829/00

52 Orzeczenie z  dnia 24 kwietnia 2007, Lombardo i  inni przeciwko 
Malcie, skarga nr 7333/06,

53 Orzeczenie z 3 maja 2007 roku, Bączkowski i inni przeciwko Polsce, 
skarga nr 1543/06, sprawa Wojtas-Kaleta przeciwko Polsce, skarga 
nr 20436/02,spraw Sürek v. Turcja (nr 1) [GC], nr 26682/95, § 61, 
ECHR 1999-IV

54 Orzeczenie z  7 grudnia 1976, sprawa Hanyside przeciw Wielkiej 
Brytanii, sygn. 5493/72, opubl. W A24,

55 Orzeczenie z  dnia 9 października 2012 roku w  sprawie Szima p. 
Węgrom, LEX nr 1219709
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komendant główny policji, któremu skarżąca zarzuciła 
brak profesjonalizmu, utrudnianie działalności związko-
wej, chaotyczne i wadliwe (pozbawione sensu) zarządza-
nie formacją. 

Skarżąca została skazana w  postępowaniu dyscyplinar-
nym na karę degradacji i grzywny. 

Trybunał po analizie sprawy uznał, iż zastosowane ogra-
niczenie wolności wypowiedzi skarżącej funkcjonariusz-
ki było zasadne i konieczne (chociaż w sprawie zostało 
zgłoszone godne odnotowania zdanie odrębne), chociaż 
wskazał wyraźnie elementy jej wypowiedzi, które gdyby 
występowały samoistnie nie mogłyby być ukarane.

Trybunał uznał, iż wypowiedzi dotyczące pracy w  wa-
runkach nadgodzin, zaległości w wypłacie wynagrodzeń 
związane były wyraźnie z prerogatywami przewodniczą-
cego związku zawodowego i gdyby tylko te wypowiedzi 
dotyczyły tych spraw, nałożone sankcje byłyby absolut-
nie niezasadne.

Również sam osąd komendanta głównego policji jako 
osoby niekompetentnej i  nieprofesjonalnej, zdaniem 
Trybunału, mieściłby się w  granicach czystego osą-
du ocenianego i  korzystającego z  wysokiego poziomu 
ochrony wolności słowa.

Przysłowiową „kroplą, która przelała czarę goryczy” 
w ocenie Trybunału były wypowiedzi odnoszące się do 
zarzutów wobec komendantów policji o nadużycia, brak 
profesjonalizmu i  nepotyzm. Trybunał uznał, iż wypo-
wiedzi Skarżącej miały taki charakter, iż mogły powodo-
wać niesubordynację, dyskredytować legalność działań 
policji. Skarżącej wytknięto także to, iż w zakresie ram 
wskazanej wypowiedzi przekroczyła zakres działalności 
reprezentowanego związku zawodowego.

Trybunał wskazał, iż jego ocenie w opisanej powyżej sy-
tuacji, skarżąca powinna była wykonywać swoje prawo 
do wolności wypowiedzi zgodnie z obowiązkami i odpo-
wiedzialnością, jakie niesie za sobą to prawo w konkret-
nych uwarunkowaniach jej sytuacji, z  uwzględnieniem 
szczególnego wymogu dyscypliny w  policji. Skarżącej 
wytknięto, iż powinna była mieć świadomość ograni-
czeń, które obowiązują funkcjonariuszy przy wykony-
waniu ich praw.

Do przedmiotowego wyroku zdanie odrębne złożył je-
den z sędziów – Pani Francois Tulkens. W zdaniu tym 
wskazała, iż jej zdaniem Trybunał niezasadnie pominął 
(zminimalizował) aspekt wypowiedzi skarżącej, jako 
przewodniczącej związku zawodowego i  niezasadnie 

przyjął, iż skarżąca w swej wypowiedzi wyszła poza ramy 
spraw i zadań, jakimi zajmuje się związek zawodowy. 

Pani sędzia Tulkens dała wyraz, iż postrzega wypowiedzi 
skarżącej jako wypowiedzi mieszczące się przedmiotowo 
w zakresie spraw jakimi przewodniczący związku zawo-
dowego może się zajmować. Zadała ona bardzo istotne 
pytanie, czy należące do związków zawodowych zadanie 
ochrony interesu funkcjonariuszy nie powinno być jed-
nak interpretowane szeroko, również jako ochrona tych 
funkcjonariuszy przed wadliwym funkcjonowaniem 
systemu, w  tym wadliwymi rozwiązaniami organiza-
cyjno-prawnymi. Sędzina ta również zadała retoryczne 
pytanie, czy Trybunał był uprawniony do wyrażania opi-
nii i samodzielnej oceny co do tego, jakie zadania i spra-
wy mieszczą się w kompetencji związków zawodowych 
w kraju skarżącej.

Należy w pełni zaakceptować pogląd wyrażony w zdaniu 
odrębnym Pani sędzi Tulkens odnoszący się do tego, iż 
zadania i  prerogatywy związku zawodowego dotyczące 
walki o ochronę praw pracowniczych oraz zapewnienia 
funkcjonariuszom godnych warunków pracy i płacy na-
leży rozumieć możliwie szeroko i mieści się w nich rów-
nież dbałość o ustrój i organizację całej formacji (danej 
służby), w  tym o  jej prawidłowe zarządzanie. Logiczne 
jest i  oczywiste, iż prawidłowo zorganizowana i  zarzą-
dzana organizacja (w tym przypadku dana służba mun-
durowa) jest przyjaźniejsza dla swoich pracowników 
(tu: funkcjonariuszy) i  pełniej przestrzega ich upraw-
nień pracowniczych, a przez to również efektywniejsza 
w działaniu.

Podsumowując wszystkie powyższe rozważania, należy 
poczynić następujące konkluzje:

Po pierwsze, iż nie istnieją prawne ograniczenia dla 
zakresu przedmiotowego (tematyki) wypowiedzi prze-
wodniczących związków zawodowych (i to nawet, jeżeli 
są jednocześnie funkcjonariuszami mundurowymi). 

W  związku z  powyższym, fakt ewentualnego przekra-
czania ram działalności związku zawodowego przez jego 
przewodniczącego w  jego wypowiedzi, nie może nieść 
dla niego żadnych negatywnych następstw prawnych. 
Uwaga ta dotyczy też przewodniczącego będącego jed-
nocześnie czynnym funkcjonariuszem w  służbie mun-
durowej.

Po drugie, przewodniczący związku zawodowego (i oso-
by reprezentacyjne w związku) mają większy mandat na 
wypowiadanie krytyki (w tym krytyki ostrej), polemikę 
z pracodawcą czy prawo do głoszenia opinii (i to nawet 
jeśli są nieprzychylne lub nieprzyjemne dla pracodawcy) 
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niż pozostali pracownicy. Wynika to z obowiązujących 
mechanizmów prawnych (działania wobec nich ochrony 
związkowej wskazanej w art. 3 i 32 ustawy o związkach 
zawodowych) oraz z  definicji szeroko pojętych zadań 
związku zawodowego, w tym realizacji zadań będących 
w istocie udziałem związku w zarządzaniu u pracodaw-
cy. Realizacja tych zadań pozwala osobom reprezentują-
cym związek zawodowy na bardziej stanowcze i zdecy-
dowane wypowiedzi, w tym ostrą krytykę.

Powyższa uwaga dotyczy również przewodniczących 
związków zawodowych będących członkami formacji 
mundurowych, ich wypowiedzi korzystają z  większej 
ochrony niż zwykłego funkcjonariusza.

Po trzecie, przyjmując szeroko zakres zadań związ-
ku zawodowego i uznając, iż w tym zakresie mieści się 
również o  prawidłową organizację i  zarządzenie daną 
służbą, przewodniczący związków zawodowych będący 
funkcjonariuszami publicznymi (oraz inne osoby funk-
cyjne występujące w tej roli) mają prawo do aktywnego 
wypowiadania się o  procesie zarządzania daną służbą, 
w tym również prawo do wypowiedzi o pracy kadry kie-
rowniczej danej służby (o tym jak pracuje, jak zarządza 
służbą). Mogą to być również uwagi mocno krytyczne, 
przy zastrzeżeniu zachowania odpowiedniej treści i for-
my tych wypowiedzi, tak by nie zawierały pomówień 
lub znieważeń i by bezpośrednio nie nawoływały do de-
precjacji osób przełożonych. Parafrazując słynny cytat 
I. Krasickiego należy wskazać, iż krytyka zawsze będzie 
cenna i  pożądana, jeśli dotyczyć będzie konkretnych 
spraw, decyzji leżących w gestii przełożonego, nie samej 
osoby przełożonego56. 

Działając w  interesie funkcjonariuszy przewodniczą-
cy związku zawodowego (oraz inne osoby funkcyjne 

56 Chodzi o  cytat „i  śmiech niekiedy może być nauką, jeśli się 
z przywar, nie ludzi natrząsa” wyrażony przez Ignacego Krasickiego 
w Monachomachia, czyli wojna mnichów, pieśń V 

w związku) mają nie tylko prawo, ale i obowiązek pięt-
nować negatywne zjawiska i patologie w danej służbie, 
piętnować wadliwe przepisy lub ich wadliwe stosowanie. 
Mają prawo domagać się debaty i  dyskusji na wskaza-
ne zagadnienia problemowe, tak jak mogą domagać się 
zmian i  reform w  funkcjonowaniu służby – zarówno 
w odniesieniu do zmian których dokonanie leży w gestii 
przełożonych, jak i do zmian zależnych od ustawodawcy.

Związki zawodowe i reprezentujące je osoby mają natu-
ralne predyspozycje i prawne podstawy do tego być tzw. 
„sygnalistami” i  informować przełożonych oraz opinię 
publiczną o nieprawidłowościach. Wynika to z faktu, iż 
prawidłowe i efektywne funkcjonowanie służb mundu-
rowych leży wybitnie w  interesie ogółu obywateli. De-
cyzja o  tym, czy daną sprawę należy załatwiać na dro-
dze służbowej czy z udziałem opinii publicznej (w tym 
mediów) należy do osób zarządzających związkiem 
zawodowym, którzy powinni brać pod uwagę konkret-
ny i  indywidualny charakter danej sprawy oraz kwestię 
ewentualnej skuteczności interwencji związku zawodo-
wego. Należy wierzyć w zasadność ich decyzji i racjonal-
ność postępowania.

Wolność wypowiedzi przewodniczących związków za-
wodowych dla dobra publicznego i  dla realizacji kon-
stytucyjnych wolności i uprawnie, poza ekstremalnymi 
przypadkami, nie powinny być ograniczane. Dotyczy to 
również przewodniczących będących będącymi funk-
cjonariuszami służby mundurowej, albowiem przesłan-
ka dobra służby i doniosłość zadań, jakie realizują związ-
ki zawodowe w tych służbach wymagają przyznania tym 
osobom (jak również innym osobom reprezentującym 
związki zawodowe) możliwie szerokiego prawa do wy-
powiedzi, w tym prawa do krytyki, nawet zdecydowanej 
i ostrej. 
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szkic ten ma na celu zwrócenie uwagi na jeden 
z  podmiotów, jakim są organizacje zawodowe, 
który to podmiot posiada legitymację do wszczy-

nania przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowa-
nia. W myśl Konstytucji organizacje zawodowe mają le-
gitymację do zainicjowania postępowania przed TK pod 
warunkiem, że – jak stanowi art. 191 ust. 2 Konstytucji 
– akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem 
działania. Wobec faktu, iż wyliczenie wypływające z sa-
mej Konstytucji ma charakter wyczerpujący tym samym 
umieszczenie w  tym gronie organizacji zawodowych 
świadczy o ich dużym znaczeniu w państwie. Wydaje się, 
że organizacje zawodowe nie są uprawnione do inicjo-
wania kontroli konstytucyjnej w  sprawach ogólnopań-
stwowych lub ogólnospołecznych, które dotyczą ogółu 
obywateli albo kręgu osób szerszego, aniżeli reprezento-
wane przez ten podmiot1. Sprawy powierzone organiza-
cjom zawodowym na podstawie przepisów szczególnych 
1 Zob. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 marca 

2002, sygn. akt K 42/01 OTK ZU 2002 nr 2A poz. 21.

czynią z nich ważny podmiot i zobowiązują je do czuwa-
nia nad sprawami ich dotyczącymi. Nie bez znaczenia 
pozostaje fakt, iż organizacje zawodowe podejmują pró-
by wykonywania swego konstytucyjnego prawa a niekie-
dy i obowiązku względem swoich członków nad którymi 
sprawują pieczę.

Artykuł 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji mówiąc o organiza-
cji zawodowej wskazuje tak naprawdę na ogólnokrajowe 
organy i  ogólnokrajowe władze tych że organizacji za-
wodowych2. W myśl Konstytucji artykuł ten ustala jego 
zakres przedmiotowy tj. łącząc określony wniosek z pod-
miotami danego rodzaju w naszym przypadku organiza-
cją zawodową3.
2 „Pojęcie ustaw, których zgodność z  konstytucją bada Trybunał 

Konstytucyjny powinno być rozumiane szeroko i  obejmować 
każdy akt o  randze ustawy obowiązujący w  polskim porządku 
prawnym”. Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
Komentarz, Warszawa 2009, s. 824.

3 Z. Hajn, Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013, s. 47.

abstract
This article is devoted to professional bodies which have le-
gitimacy to initiate proceedings in the Constitutional Tribu-
nal. Pursuant to art. 191 act 1 point 4 of the Constitution, the 
professional bodies have this right. The professional bodies 
have legitimacy to initiate proceedings in the Constitutional 
Tribunal provided the normative act concerns the issued sub-
ject to their field of operation. Defining the professional body, 
the article 191 act 1 point 4 of the Constitution actually indi-
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bodies. In turn, the Constitutional Tribunal is obligated to eva-
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Key words: : professIonal bodIes, the constItutIonal trIbunal, 
proceedIngs In the constItutIonal trIbunal 

streszczenIe
Artykuł ten jest poświęcony organizacjom zawodowym, które 
mają legitymację do wszczynania przed Trybunałem Konsty-
tucyjnym postępowania. Organizacje zawodowe na mocy art. 
191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji zostały wyposażone w to prawo. 
Organizacje zawodowe mają legitymację do zainicjowania 
postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym pod wa-
runkiem, że akt normatywny dotyczy spraw objętych ich za-
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o organizacji zawodowej wskazuje tak naprawdę na ogólno-
krajowe organy i  ogólnokrajowe władze tych że organizacji 
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go rodzi się obowiązek oceny legitymacji wnioskowej danej 
organizacji zawodowej. 
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Nie można przejść obojętnie wobec stwierdzenia, iż 
„Konstytucja z 1997 utrzymała zróżnicowany przedmio-
towy zakres prawa inicjatywy, tzn. odróżnienie podmio-
tów o legitymacji ogólnej (art. 191 ust. 1 pkt 1) i podmio-
tów o  legitymacji ograniczonej (art. 191 ust. 1 pkt 2–5 
w zw. z ust. 2)”4. TK w swoich orzeczeniach przypomina5, 
że ogólnokrajowe organy lub władze organizacji wskaza-
ne w art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji posiadają jedynie 
ograniczoną legitymację procesową w  postępowaniu 
przed TK. Podmiotom tym przysługuje prawo inicjowa-
nia wniosku o charakterze obiektywnym. Nie jest więc aż 
tak do końca wymagane wyłuszczenie, że kwestionowa-
ny akt normatywny (przepis prawny) w konkretny spo-
sób narusza sytuację prawną podmiotu wnioskującego. 
Niezbędne jest bowiem wykazanie, że ten akt lub prze-
pis pozostaje w związku z zakresem działania podmio-
tu wnioskującego, jak wymaga tego art. 191 ust. 2 Kon-
stytucji. Mogą one złożyć wniosek pod warunkiem, że 
przedmiot kontroli oraz powołane wzorce kontroli (za-
kres zaskarżenia) mieszczą się w ich zakresie działania. 
Pojęcie „spraw objętych zakresem działania”, w  rozu-
mieniu art. 191 ust. 2 Konstytucji, dotyczy – w stosunku 
do organizacji zawodowej – wyłącznie tych aktów nor-
matywnych, które bezpośrednio kształtują relacje danej 
organizacji zawodowej6. Wystąpienie z  wnioskiem do 
TK nie stanowi szczególnego środka ochrony interesów 
organizacji zawodowych, choć interesy te są w naturalny 
sposób związane z funkcjonowaniem osób zrzeszonych 
w takiej organizacji7. Z pewnością można stwierdzić, iż 
w  przypadku organizacji zawodowych możemy mówić 
o tzw. podmiotach o legitymacji ograniczonej.

Określenie w art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji kręgu pod-
miotów do zainicjowania postępowania ma charakter 
z jednej strony zupełny, z drugiej Konstytucja posługuje 
się pojęciem organizacji zawodowej. Jednakże w Konsty-
tucji brak jest definicji pojęcia organizacji zawodowych. 
W  Konstytucji nie odnajdujemy także definicji pojęcia 
ogólnokrajowe organy czy ogólnokrajowe władze orga-
nizacji zawodowych. Nie wykluczono, iż ustawodawca 
będzie powoływał do życia coraz to nowsze organiza-
cje zawodowe8 nadając im odpowiedni charakter. Jeśli 

4 Zob. L. Garlicki, uwaga 3 do art. 191, Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, Komentarz, t. V, Warszawa 2007, s. 3.

5 Zob. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 
2009 r., sygn. akt Tw 32/08, OTK ZU 2009 nr 2A poz. 70. 

6 P. Wiliński, Proces karny w świetle konstytucji, WKP 2011, s. 43.
7 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 28 stycznia 2004 r., 

sygn. akt Tw 74/2002 OTK ZU 2004 nr 1B poz. 2, czy postanowie-
nie Trybunału Konstytucyjnego 10 września 2007 r., sygn. akt Tw 
27/07 OTK ZU 2007 nr 5B poz. 196.

8 Przykładem może być ustawa o rzecznikach patentowych uchwa-
lona w  dniu 9 stycznia 1993 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 155, poz. 925, 
z późn. zm.). Ustawą tą usankcjonowano wolny zawód i przywró-
cono tradycyjną formę jego wykonywania.

chodzi o samo wyliczenie podmiotów zawartych w art. 
191 należy traktować jako wyliczenie enumeratywne9. 
W  analizowanym przez nas przypadku zawsze będzie 
chodzić o ogólnokrajowe organy czy ogólnokrajowe wła-
dze organizacji zawodowych.

Rozpoczynając dyskusję na temat organizacji zawodo-
wych podkreślenia wymaga fakt, iż pojęcie organizacji 
zawodowej w  znacznej mierze może być utożsamiane 
z  samorządem zawodowym o  którym mowa w  art. 17 
ust. 1 Konstytucji10. Chodzi o  te ustawy na podstawie 
których osoby tworzące dany samorząd wykonują swój 
zawód jako osoby wykonujące zawody zaufania publicz-
nego. Istotą takiego samorządu jest zrzeszenie się osób 
wykonujących ten sam zawód, udzielanie zezwoleń na 
jego wykonywanie, a przede wszystkim obrona i repre-
zentowanie interesów zawodowych. Do działania w ich 
imieniu powołane są władze ogólnokrajowe. Oznacza 
to, że uwzględnienie organizacji zawodowych w Konsty-
tucji powoduje, że nie mogą być one pozbawione tego 
prawa w drodze ustawodawstwa zwykłego. „Skoro wy-
liczenia tego dokonano na poziomie konstytucyjnym, to 
nie może ono podlegać ani zawężaniu, ani rozszerzaniu 
w ustawodawstwie zwykłym”11. Rozległość spraw z któ-
rymi organizacje zawodowe mogą występować dotyczy 
kwestii gdy kwestionowany akt normatywny dotyka 
spraw objętych ich zakresem działania12. Dobrze opi-
sany wniosek, wskazywać będzie te przepisy prawa lub 
statuty którego kwestionowana ustawa lub inny akt nor-
matywny dotyczy tzn. tych spraw objętych ich zakresem 
działania. Znajomość swoich praw i obowiązków z pew-
nością będzie sprzyjać umocnieniu się danej organizacji 
na arenie społecznej. Jednakże to dla TK wyznacznikiem 

9 J. Jagoda, Sądowa ochrona samodzielnych jednostek samorządu 
terytorialnego, Warszawa 2011, s. 322. 

10 Kwestie te regulują m.in. następujące ustawy:
 - ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych ar-

chitektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946); 
do reprezentowania członków powołana została Krajowa Rada 
Izby (art. 33 pkt 3),

 - ustawa z  dnia 27 lipca 2001 r. o  kuratorach sądowych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 795 i 1689), ogólnokrajowa władza – Krajowa Rada 
Kuratorów – ma dość ograniczone kompetencje, upoważniona 
jest do występowania do Ministra Sprawiedliwości lub innych or-
ganów władzy państwowej z wnioskami dotyczącymi warunków 
pracy i płacy grupy zawodowej kuratorów sądowych (art. 46 pkt 4 
ustawy), 

 - ustawa z  dnia 19 kwietnia 1991 r. o  izbach aptekarskich (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1429 i 1491); (art. 7 pkt 6),

 - ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925, z późn. zm.), (art. 43 ust. 1 i 2).

11 Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Komentarz do ustawy 
o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1999, s. 104.

12 Samorządy zawodowe zostały powołane także dla zawodów 
prawniczych na mocy ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o ad-
wokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 
lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.)
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będzie czy dany podmiot ma legitymację do wystąpienia 
z wnioskiem13. W orzecznictwie TK kwestia, iż wniosek 
złożony przez podmiot należący do tej grupy „musi być 
bezpośrednio związany z interesem prawnym członków 
tej organizacji, do którego reprezentowania organiza-
cja została powołana”14. Z tego wynika, iż w przypadku 
podmiotu jakim są organizacje zawodowego to z takim 
wnioskiem będą mogły wstępować ogólnokrajowe wła-
dze lub ogólnokrajowe organy organizacji. Należy też 
podkreślić, że Konstytucja w art. 20 nie definiuje poję-
cia organizacji zawodowej jednakże jest ona elementem 
szerszego rozumowania tego artykułu. Omawiany pro-
blem należy postrzegać także w kontekście art. 12 i 59 
Konstytucji, które także odnoszą się do organizacji za-
wodowych. 

Ze względu na zadania TK to „w obecnym stanie kon-
stytucyjnym Trybunał może działać tylko na wniosek 
(z  inicjatywy) uprawnionych podmiotów tj. organiza-
cji zawodowej. Konstytucja ani nie przewiduje sytuacji, 
gdy Trybunał miałby działać z mocy prawa, ani – tym 
bardziej, gdy miałby działać z inicjatywy własnej w spra-
wach ważnych dla organizacji zawodowych. Działanie 
z inicjatywy własnej jest obce istocie organów sądowych, 
kłóci się z zasadą dyspozytywności postępowania i może 
prowadzić do nadmiernej polityzacji sądu konstytucyj-
nego”15.

Należy podkreślić, iż ogólnokrajowe organy lub władze 
organizacji zawodowych winny mieć na względzie, iż ba-
danie zgodności przepisów prawa polega na stwierdze-
niu istnienia ich zgodności lub sprzeczności z Konstytu-
cją. Kontrola dokonywana przez TK polega na ocenianiu 
pionowej zgodności norm prawnych. Organizacje za-
wodowe mogą wystąpić z wnioskiem w dowolnym mo-
mencie jednakże akt normatywny musi dotyczyć spraw 
objętych ich zakresem. Na tym etapie można postawić 
pytanie jakie sprawy będą pojawiać się we wniosku skła-
danym do TK przez organizacje zawodowe.

Tak więc biorąc pod uwagę art. 191 ust. 1 pkt 4 Kon-
stytucji, należy wywodzić, iż wnioskodawcą będzie 
ogólnopolski organ czy ogólnokrajowe władze organiza-
cji zawodowej16. Nie ulega wątpliwości, że jest to nowa 
kategoria organizacji obok związku zawodowego oraz 
organizacji pracodawców. Zastanawiające jest czy Kon-

13 Por. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 16 października 
2002 r., sygn. akt K 23/02, OTK ZU 2002 nr 5A poz. 76 i z 28 stycznia 
2004 r., sygn. akt TW 74/02 OTK ZU 2004 nr 1B poz. 2.

14 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z  10 maja 2005 r., 
sygn. akt Ts 203/04, OTK-B 2005 nr 6 poz. 236.

15 L. Garlicki, uwaga 4 do art. 191, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
Komentarz t. V, s. 4.

16 M. B. Wilbrandt-Gotowicz, Instytucja pytań prawnych w sprawach 
sądowo-administracyjnych, Warszawa 2010, s. 124 i n.

stytucja przyznaje prawo składania wniosków do TK 
ogólnokrajowym „władzom” organizacji zawodowych, 
czy też ogólnokrajowym „organom” tych organizacji. 
Pojęcia te nie mogą być przecież – zakładając racjonal-
ność prawodawcy w pełni tożsame. Można przyjąć tezę, 
iż wnioski do TK mogą być składane tylko przez ogól-
nokrajowe organy lub tylko władze organizacji zawodo-
wych. Skupiając uwagę na słowach „ogólnokrajowe”17, 
to po pierwsze, może to oznaczać że prawo inicjatywy 
przysługuje tylko organizacjom zawodowym w charak-
terze ogólnokrajowym18. Ogólnokrajowy zakres działa-
nia stanowi jedyną cechę kwalifikującą, nie natomiast 
liczebność („reprezentatywność”) organizacji. Ogólno-
krajowość zakresu działania ustala się każdorazowo na 
podstawie wniesionych wniosków i  sprawdza się czy 
wniosek pochodzi – w  swym meritum – od właściwej 
organizacji uprawnionej do jego wniesienia. Wniosek 
organizacji zawodowej może dotyczyć tylko aktów nor-
matywnych, objętych zakresem działania wnioskodawcy 
(art. 191 ust.2)19. Jak już wskazano, oznacza to, że dana 
materia musi być zaliczona do owego zakresu działania 
przez wyraźny przepis prawa lub postanowienie statuto-
we. „Nie wystarczy też istnienie jakiegokolwiek związ-
ku między zakresem działania wnioskodawcy a  treścią 
kwestionowanego aktu normatywnego. Wniosek do TK 
musi być bezpośrednio związany z interesem prawnym 
danej organizacji jako takiej lub z  interesem prawnym 
członków tej organizacji, do którego reprezentowania 
dana organizacja jest powołana. Tego rodzaju organiza-
cje nie są natomiast legitymowane do występowania do 
TK z  wnioskami w  sprawach ogólnopaństwowych czy 
ogólnospołecznych, które z  natury rzeczy dotyczą in-
teresu prawnego wszystkich obywateli lub grup o wiele 
starszych niż te, które dana organizacja reprezentuje”20. 
Po drugie w działalności TK może powstać pytanie czy 
dane ogólnokrajowe władze to władze organizacji zawo-
dowej w  rozumieniu art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji. 
Chodzi o stwierdzenie czy dane władze mają charakter 
organizacji ogólnopolskiej. Pojawia się kolejne pytanie 
co przesądza o tym, iż wnioskodawca należy do kategorii 
organizacji uprawnionych do występowania przed TK. 
O ile bowiem pojęcia związku zawodowego i organiza-
cji pracodawców, również występujące w art. 191 ust. 1 
pkt 4 Konstytucji, zostały w polskim porządku prawnym 
17 M. Zubik, Wnioski związków zawodowych w  postępowaniu przed 

Trybunałem Konstytucyjnym, Teza 1 i  2 , PiZS 2006.11.2, Lex nr 
56308.

18 A. Deryng, Rzecznik Praw Obywatelskich jako wnioskodawca w po-
stępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Warszawa 2014, s. 
109.

19 G. Lang, Kilka uwag na temat wzajemnych relacji Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej i prawa Unii Europejskiej, Teza 8, St. Europ, 
2004.2.31, Lex 46264/8.

20 L. Garlicki, uwaga 11 do art. 191, Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, Komentarz t. V, s. 12.
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jednoznacznie określone i  to jeszcze w  okresie przed 
wejściem w  życie Konstytucji RP z  2 kwietnia 1997 r., 
a więc uzasadnione jest założenie, że ustrojodawca od-
wołał się tu do pojęć zastanych, o tyle pojęcie „organi-
zacji zawodowej” nie zostało w ten sposób zdefiniowane 
ani w aktach normatywnych, ani w  literaturze prawni-
czej21. Dopiero orzecznictwo TK pochyliło się nad wy-
jaśnieniem treści tego pojęcia22. Biorąc powyższe pod 
uwagę ustalając czy dane władze lub organy należą do 
ogólnokrajowych władz organizacji zawodowych należy 
sięgnąć do przepisów tworzących daną organizację za-
wodową. Na tej podstawie można ustalić czy dana orga-
nizacja jest organizacją zawodową w rozumieniu art. 191 
ust. 1 pkt 4 Konstytucji. 

Idąc dalej, użyty w  art. 191 ust. 1 pkt 4 przymiotnik 
„ogólnokrajowy” w sposób istotny ogranicza grupę or-
ganizacji zawodowych uprawnionych do inicjowania 
abstrakcyjnej kontroli norm. Jak już wspominałam przy-
miotnik ten odnosi się do władz lub organów organi-
zacji, co uzasadnia przyjęcie, że ogólnokrajowe władze 
może mieć tylko taka organizacja zawodowa, w  struk-
turze której funkcjonują również władze terenowe (re-
gionalne, oddziałowe)23. Utworzenie jednostek o statusie 
lokalnym wskazuje, że organizacja obejmuje swoim za-
kresem działania obszar całego kraju, zaś władze ogól-
nokrajowe pochodzą z wyborów, w których uczestniczą 
przedstawiciele (delegaci) władz terenowych. Warte 
podkreślenia jest jedno z  postanowień TK24 w  którym 
wskazano kryteria pozwalające wyróżnić ogólnokrajowy 
związek zawodowy. Rozważania tam przywołane można 
chociaż w części przełożyć na język organizacji zawodo-
wych. Zdaniem Trybunału, „stwierdzenie, iż dana orga-
nizacja posiada legitymację do występowania z wnioska-
mi do TK musi być poprzedzone merytoryczną oceną, 
czy organizacja ta ma rzeczywiście charakter organizacji 
o znaczeniu ogólnokrajowym”. Prowadzonych badań nie 
można ograniczyć jedynie do odczytania nazwy organi-
zacji zawodowej (np. „ogólnopolska, krajowa, polska”), 
ani też deklaracji zawartej w statucie („obszar działania 
organizacji obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej”)25.

Zagłębiając się dalej w celu sprecyzowania pojęcia orga-
nizacji zawodowej konieczne jest ustalenie sensu przy-

21 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz, 
Warszawa 2009, s. 240.

22 Zob. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 30 maja 
2000 r., sygn. akt U. 5/99 OTK ZU 2000 nr 4 poz. 114.

23 Dobrym przykładem jest organizacja samorządu rzeczników pa-
tentowych, czy samorząd radców prawnych.

24 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2003 
r., sygn. akt Tw 72/02 OTK ZU 2003 nr 2B poz. 78.

25 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 13 stycznia 
2009 r., sygn. akt Tw 31/08 OTK ZU 2009 nr 3B poz. 150. 

miotnika zawodowy, stanowiącego signum specificum 
dwóch z  trzech kategorii organizacji zrzeszeniowych 
objętych zakresem art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji. 
Przymiotnik ten jest używany w  znaczeniu: dotyczący 
określonego zawodu, związany z ludźmi wykonującymi 
określony zawód, mający związek z zawodem lub wyko-
nywaniem zawodu, przy czym nazwa zawód oznacza za-
jęcie, którego osoba się wyuczyła i które stale wykonuje 
dla pieniędzy, czerpiąc z  tego środki utrzymania26. Na 
poziomie wykładni językowej pojęcie zawodu jest z re-
guły związane z posiadaniem określonych umiejętności 
lub kwalifikacji. Językowo i  czysto pojęciowo rzecz uj-
mując, zawód wykonywać może tylko człowiek (osoba 
fizyczna). Wykonywanie zawodu może przybierać różne 
formy. Na ogół zawód jest wykonywany w ramach sto-
sunku pracy, albo – w przypadku tzw. wolnych zawodów 
– w  ramach innych stosunków prawnych (np. umowy 
o  dzieło, zlecenia itp.). Naturalnie jednostki organiza-
cyjne mogą w pewnej dziedzinie prowadzić działalność, 
którą w ramach zawodu wykonują osoby fizyczne. Jed-
nakże także wówczas określony zawód wykonują kon-
kretne osoby fizyczne, a  nie ta jednostka organizacyj-
na. „Dla wyjaśnienia pojęcia organizacja zawodowa na 
gruncie Konstytucji odwołać się także należy do kontek-
stu systemowego, obejmującego przepisy posługujące się 
pojęciem „zawód” i określeniem „zawodowy>>. Przede 
wszystkim art. 65 ust. 1 Konstytucji zapewnia każdemu 
wolność wyboru i  wykonywania zawodu. Przepis ten 
znajduje się w rozdziale o wolnościach, prawach i obo-
wiązkach człowieka i obywatela, należy więc przyjąć, iż 
odnosi się w  zasadzie do tej kategorii podmiotów sto-
sunków prawnych. Wolność ta powiązana została z wol-
nością wyboru miejsca pracy, co dodatkowo potwierdza 
tezę, iż cały ten przepis dotyczy tylko osób fizycznych, 
tylko one bowiem mogą podjąć pracę w prawnym zna-
czeniu tego słowa. Natomiast Konstytucja w odrębnych 
przepisach (np. art. 20, 22) mówi o wolności działalności 
gospodarczej”27. Można bowiem przyjąć, iż poszerzenie 
prawa wnioskowania o  organizacje zawodowe związa-
ne jest z dążeniem do przyznania go także przedstawi-
cielstwom tych grup zawodowych, których członkowie 
nie są związani stosunkiem pracy (tzw. wolnym zawo-
dom28)29.

Powyższe rozważania prowadzą do następujących kon-
kluzji: zarówno wykładnia językowa, jak systemowa art. 

26 Zob. B. Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 
1999, t. II, Inny słownik języka polskiego, red. M. Bańko, Warszawa 
2000, t. II.

27 Zob. L. Garlicki, uwaga 11 do art. 191, Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej, Komentarz, t. V, s. 11. 

28 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z  30 maja 2000 r., 
sygn. akt U 5/99, OTK 2000 nr 4 poz. 114.

29 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 858.
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191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji uzasadniają tezę, „iż orga-
nizacja zawodowa winna spełniać określone kryteria, 
a  mianowicie: kryterium podmiotowe (zrzeszać osoby 
fizyczne), kryterium przedmiotowe (członkowie danej 
organizacji winni stale i w celach zarobkowych wykony-
wać jedno lub kilka wyodrębnionych zajęć, które mogą 
być uznane za zawód) oraz kryterium funkcjonalne 
(podstawowym celem i funkcją takiej organizacji winno 
być reprezentowanie interesów całego środowiska, całej 
grupy zawodowej)”30.

Mając na uwadze powyższe uwagi można dopuścić myśl, 
iż organizacja nie posiadająca tych cech nie jest orga-
nizacją zawodową w  rozumieniu art. 191 ust. 1 pkt 4 
Konstytucji. Tylko wyjątkowo mogłaby być uznana za 
takową, gdyby mimo formalnego (ustawowego) statusu 
zastało wykazane, że spełnia ona wskazane wyżej kon-
stytucyjne przesłanki uznania za organizację zawodową. 
W świetle powyższych ustaleń można zauważyć, iż w ob-
rocie prawnym funkcjonować będą organizacje nie ma-
jące znamion organizacji zawodowych. Podstawą utwo-
rzenia i działalności takich organizacji nie będą przepisy 
o samorządzie zawodowym, co może zostać potwierdzo-
ne w postanowieniach statutu. Argumentem będzie to, iż 
w niektórych przypadkach rola jest wykonywana przez 
osoby fizyczne. Stąd też organizacja skupiająca osoby 
fizyczne, aktywne w danej dziedzinie będzie miała cha-
rakteru organizacji zawodowej. Poza tym osoby fizyczne 
działające w  danej organizacji zawodowej muszą wy-
kazać się spełnieniem pewnych wymogów formalnych, 
które to wymogi najczęściej formułowane są przepisami 
szczególnymi powołującymi do życia określoną orga-
nizację zawodową wraz z  jej organami wewnętrznymi. 
Ponadto, organy organizacji zawodowej mają za zadanie 
reprezentowanie interesu osób w niej zrzeszonych, czy-
li tak naprawdę całej grupy zawodowej czy nawet gru-
py analogicznej do grupy zawodowej. Oczywiście może 
pojawić się sytuacja w której, nie będzie podstaw do za-
liczenia danej organizacji zawodowej do kręgu podmio-
tów uprawnionych do wystąpienia do TK z wnioskiem 
w sprawach, o których mowa w art. 188 Konstytucji.

Dopuszczalność wniosków o kontrolę norm stawianych 
organizacjom zawodowym zależy od spełnienia kry-
terium przedmiotowego (tzn. powiązania wniosku ze 
sprawami „objętymi ich zakresem działania”). Określe-
nie tych wymagań zostało dokonane przy użyciu zwro-
tów o znacznym stopniu ogólności, ocierając się czasem 
o cechę niedookreśloności. Dotyczy to zwłaszcza art. 191 

30 W. Johann, Legitymacja do występowania z  wnioskami przed 
Trybunałem Konstytucyjnym, [w;] Księga XX-lecia Orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006, s. 28.

ust. 231. „Przepis ten wymaga, by zakwestionowany akt 
normatywny dotyczył „spraw objętych zakresem działa-
nia” podmiotu inicjującego postępowanie. Termin użyty 
w  art. 191 ust. 2 używa pojęcia „sprawa” dla zbiorcze-
go określenia „problemów podlegających kompetencji 
konkretnego organu, podmiotu”32. Należy podkreślić, iż 
zakres działania podmiotów wymienionych w ust. 4 art. 
191 musi być zawsze wyznaczony w drodze normatyw-
nej. Ustalenie, czy dany podmiot ma prawo do przed-
stawienia TK wniosku o zbadanie danego przepisu lub 
aktu33, wymaga wskazania „normy, która zalicza przepis 
[aktu] objęty zarzutem do zakresu działania podmiotu 
inicjującego postępowanie”34. Można postawić pytanie 
skąd należy normę tę wydobywać. W pierwszej kolejno-
ści pod uwagę należy brać przepisy prawa ustalając ów 
zakres działania; mogą to być zarówno przepisy rangi 
konstytucyjnej, jak też zawarte w  ustawach, umowach 
międzynarodowych czy aktach podstawowych. Zakres 
działania podmiotów spoza systemu władzy publicznej 
może też wynikać z postanowień statutów.

Mając na uwadze powyższe organizacja zawodowa po 
pierwsze ma obowiązek wskazania uprawnienia do za-
inicjowania postępowania przez TK, a tym samym w ra-
zie pojawienia się wątpliwości to na organizacji zawodo-

31 A. Jasiński, Pojęcie legitymacji szczególnej w ustawie o TK, Biuletyn 
Trybunału Konstytucyjnego, 1999, nr 1, s. 72.

32 S. J. Jaworski, Uprawnienia podmiotów legitymowanych warunkowo 
do wszczynania postępowania przed TK [w:] Trybunał Konstytucyjny. 
Księga XV-lecia, pod. red. F. Rymarza i  A. Jankiewicza, Warszawa 
2001, s. 125.

33 W § 1 uchwały nr 33/2010/VI podjętej 3 września 2010 r. Naczelna 
Rada Lekarska postanowiła wystąpić do TK z wnioskiem o zbada-
nie zgodności przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
18 maja 2010 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środ-
ków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych 
przez izby lekarskie (Dz. U. z 2010 r. Nr 94 poz. 611) z art. 2, art. 
64 ust. 2 i 3, art. 92 ust. 1 oraz art. 216 ust. 1 Konstytucji. Uchwały 
tej nie można jednak uznać za podstawę prawną wniosku, który 
wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego 15 października 2010 r. 
TK ustalił, że w  powołanej uchwale Naczelna Rada Lekarska nie 
skonkretyzowała, którym przepisom rozporządzenia z  2010 r. 
zarzuca niezgodność z  powołanymi wzorcami kontroli. W  kon-
sekwencji należy stwierdzić, że podjęcie przez Naczelną Radę 
Lekarską uchwały bez wskazania, które przepisy rozporządzenia 
z 2010 r. naruszają art. 2, art. 64 ust. 2 i 3, art. 92 ust. 1 oraz art. 
216 ust. 1 Konstytucji, musi być uznane za nieskutecznie złożone 
oświadczenie woli w sprawie wystąpienia z wnioskiem do TK. Je-
żeli bowiem uchwała podmiotu konstytucyjnie legitymowanego 
do złożenia wniosku (art. 191 ust. 1 pkt 4) nie wyznacza dokładnie 
zakresu zaskarżenia, to okoliczność ta uniemożliwia Trybunałowi 
przeprowadzenie abstrakcyjnej kontroli norm. Jednocześnie trze-
ba podkreślić, że tak rozumiana wadliwość uchwały stanowiącej 
podstawę wystąpienia z wnioskiem do TK nie może zostać uznana 
za brak formalny, który podlegałby usunięciu w trybie art. 36 ust. 2 
ustawy o TK (Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 
listopada 2003 r., sygn. akt Tw 30/03 OTK ZU 2003 nr 4B poz. 209. 
Zob. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 
2010 r., sygn. akt Tw 37/10 OTK ZU 2010 nr 6B poz. 406.

34 S. J. Jaworski, Uprawnienia…, s. 128, A. Jasiński, Pojęcie legityma-
cji…, s. 87-88.
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wej spoczywa ciężar dowodu35. Po drugie, badanie czy 
organizacji zawodowej przysługuje legitymacja proceso-
wa, należy do TK, może być dokonywane zarówno z ini-
cjatywy uczestników postępowania, jaki z urzędu i może 
być dokonywane na każdym szczeblu postępowania. 

Wniosek od organizacji zawodowej powinien odpo-
wiadać wymaganiom dotyczącym pism procesowych, 
a  ponadto zawierać: 1) wskazanie organu, który wydał 
kwestionowany akt normatywny, 2) określenie kwe-
stionowanego aktu normatywnego lub jego części, 3) 
sformułowanie zarzutu niezgodności z Konstytucją, ra-
tyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą kwe-
stionowanego aktu normatywnego, 4) uzasadnienie 
postawionego zarzutu, z powołaniem dowodów na jego 
poparcie, 5) powołanie przepisu prawa lub statutu, wska-
zującego, że kwestionowana ustawa lub inny akt norma-
tywny dotyczy spraw objętych ich zakresem działania. 
Wart zauważenia jest fakt, iż organizacje zawodowe mogą 
wystąpić z wnioskiem, jeżeli przedmiotem mogą być tyl-
ko akty już przyjęte, tzn. te, co do których zakończone 
zostało postępowanie legislacyjne. TK przypomina, że 
w myśl art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji organizacjom za-
wodowym przysługuje kompetencja do inicjowania abs-
trakcyjnej kontroli norm. Wola ogólnokrajowej władzy 
(zazwyczaj będącej organem kolegialnym) znajduje wy-
raz w podejmowanych przez nią uchwałach. Tryb pod-
jęcia uchwały regulują właściwe przepisy, zaś treść pod-
jętej uchwały zostaje zapisana w protokole z posiedzenia 
takiej władzy. Zgodnie z  utrwaloną linią orzecznictwa 
TK, uchwała ogólnokrajowej władzy organizacji zawo-
dowej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału 
stanowi conditio sine qua non wszczęcia postępowania 
z wniosku tego podmiotu36. Dla ustalenia, czy wniosek 
pochodzi od konstytucyjnie legitymowanego podmiotu, 
nie zaś od osoby fizycznej, która go sporządziła lub pod-
pisała, potrzebny jest dowód, że został on wniesiony na 
podstawie uchwały uprawnionej władzy. Stąd wymagane 
jest dołączenie do wniosku uchwały podjętej przez taką 
władzę. Treść uchwały i wniosku powinny być zbieżne. 
Minimalna zbieżność cechująca wniosek i uchwałę obej-
muje dokładne wskazanie kwestionowanego przepisu 
(przepisów) danego aktu normatywnego, wyrażenie woli 
wyeliminowania tego przepisu (przepisów) z  porządku 
prawnego oraz sformułowanie zarzutu jego (ich) nie-
zgodności z przepisem (przepisami) aktu normatywne-
go wyższej mocy prawnej. 

35 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 28 stycznia 2004 r., 
sygn. akt Tw 74/02, OTK ZU 2004 nr 1B poz. 2.

36 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z  dnia 22 grudnia 
2008 r., sygn. akt Tw 35/08 OTK ZU 2008 nr 6B poz. 220.

Widać z tego, że ogólnie rzecz biorąc art. 191 ust. 4 wy-
znacza trzy podstawowe przesłanki dopuszczenia złoże-
nia wniosku przez organy (władzę) organizacji zawodo-
wych. Po pierwsze, organizacja, której organ (władza) 
występuje z  wnioskiem, musi posiadać status prawny 
organizacji zawodowej. Po drugie, zakwestionowany 
we wniosku akt normatywny (jego część) winien doty-
czyć prawnie lub statutowo określonego zakresu działa-
nia danego podmiotu (art. 191 ust. 2 Konstytucji). Na 
wnioskodawcy ciąży przy tym powinność wykazania 
tej okoliczności przez wskazanie stosowanego przepisu 
prawa lub postanowienia statutu. Po trzecie, wniosek 
winien być złożony przez ogólnokrajowe organy (ogól-
nokrajowe władze) organizacji zawodowej upoważnio-
ne przez stosowne przepisy lub postanowienia statutu 
do jej reprezentowania i występowania w jej imieniu na 
zewnątrz. W praktyce oznacza to, iż podmioty te powin-
ny wskazywać przepis prawa lub statutu wskazujący, że 
kwestionowana ustawa lub inny akt normatywny do-
tyczy spraw objętych ich zakresem działania. Pragnąc 
ocenić czy dany podmiot posiada legitymacje do wystę-
powania z wnioskiem jest poddanie analizie przepisów 
prawa określających zakres jego działania. Wydaje się, 
iż określenie ogólnokrajowych organów czy też władz 
organizacji zawodowych jest zadaniem ważnym a  jego 
niedopełnienie może nieść za sobą zasadnicze skutki. 
Jeśli chodzi o  rangę przepisów to nie ma to znaczenia. 
W takim przypadku dla organizacji zawodowej koniecz-
nym staje się wskazanie konkretnego przepisu, który 
zalicza daną sprawę do zakresu działania organizacji za-
wodowej. Wniosek złożony przez podmiot należący do 
tej „grupy musi być bezpośrednio związany z interesem 
prawnym członków tej organizacji, do którego reprezen-
towania organizacja została powołana”37.

Nade wszystko należy dodać, iż organizacja zawodowa 
może wnieść wniosek do TK a zarazem ma także prawo 
jego wycofania38. Taka sytuacja nie jest wprost wyrażona 
w prawie jednakże mieści się ona w przyznaniu kompe-
tencji organizacji zawodowej. Nieuniknione jest, iż TK 
może prowadzić już postępowanie i  jego nakład pracy 
może zostać udaremniony. Niesie ono za sobą następują-
ce niebezpieczeństwo, iż przy zmianie ogólnokrajowych 
władz czy organów danej organizacji zawodowej nowe 
władze czy organy mogą wycofać wniosek wniesiony 
przez poprzednie „władze”. Wydaje się, iż tak naprawdę 
to TK prowadzi postępowanie a wycofanie wniosku pro-
wadzi do przerwania postępowania przez wnioskodawcę 
jeszcze przed merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy.
37 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 856 oraz 

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z  10 maja 2005 r., 
sygn. akt Ts 203/04, OTK ZU 2005 nr 6B poz. 236.

38 B. Banaszaka, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 191. 
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Z drugiej strony jak wynika z analizy art. 191 ust. 1, iż dla 
organizacji zawodowych wystąpienie z  wnioskiem jest 
uprawnieniem39 natomiast po stronie TK rodzi się obo-
wiązek rozpoznania każdego wniosku przedstawionego 
przez uprawnioną organizację zawodową. Podkreślenia 
wymaga fakt, iż nie każda organizacja będzie wykazy-
wała znamiona organizacji zawodowej. Jednocześnie TK 
nie może podjąć sprawy z urzędu. Należy zauważyć, iż 
Trybunał działając na wniosek organizacji zawodowej 
jest związany zakresem wniosku. Zadaniem organizacji 
zawodowej jest wykazanie podstaw wnioskowania nie-
konstytucyjności przepisów. „Taka konstrukcja sądow-
nictwa konstytucyjnego40 jest pochodną uznania przez 
ustrojodawcę wysokiego miejsca zasady domniemania 
konstytucyjności prawa oraz stabilizacji porządku praw-

39 Podstawą do wystąpienia Krajowej Rady Komorniczej jest art. 83 
w zw. z art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach są-
dowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790, z późn. zm), drugim 
przykładem jest samorząd radców prawnych na podstawie art. 60 
pkt 1 oraz art. 41 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.), Krajowa Rada Notarialna 
może wystąpić na podstawie art. 38 ustawy z dnia 14 lutego 1991 
roku – Prawo o notariacie, (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn.zm.).

40 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 maja 2003 r., sygn. akt K 
11/03, OTK ZU 2003 nr 5A poz. 43.

nego i pewności prawa w systemie ustrojowym Rzeczy-
pospolitej Polskiej”41.

Podsumowując można więc stwierdzić, że organizacje 
zawodowe są upoważnione do inicjowania kontroli kon-
stytucyjności norm pod jednym wszakże warunkiem, że 
akt normatywny dotyczy spraw objętych ich zakresem 
działania. Z drugiej strony po stronie TK rodzi się obo-
wiązek oceny legitymacji wnioskowej danej organizacji 
zawodowej. Występowanie przez ogólnokrajowe władze 
organizacji zawodowych z  wnioskiem do TK można 
traktować jako jedną z form bezpośredniego stosowania 
Konstytucji. Punktem odniesienia dla wielu ogólnokra-
jowych władz czy też organów organizacji zawodowych 
jest właśnie art. 191 ust. 1 pkt 4 Konstytucji. Konstruk-
cja tego przepisu tak naprawdę czyni, iż jest on otwarty 
na coraz to nowe działania ustawodawcy, który za swo-
im pośrednictwem będzie powoływał do życia coraz 
to nowsze organizacje zawodowe. Z  pewnością można 
podsumować, że kwestia legitymacji organizacji zawo-
dowych do wszczynania przed TK postępowania w spra-
wach objętych ich zakresem działania nadal pozostaje 
otwarta.
41 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 856. 
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Zasada pełnego odszkodowania – uwagi 
praktyczne / Ground rule of full compensation – 

practical remarks

wstęp

K orzystanie ze środków komunikacji lądowej 
jest zjawiskiem powszechnym w obecnych cza-
sach. Obowiązki naszego życia codziennego 

wręcz zmuszają nas do uczestniczenia w ruchu lądowym 
w  rozmaitych rolach – pieszego, kierowcy, czy też pa-
sażera. Samochód zaś stał się w ciągu ostatnich dwóch 
dekad najpowszechniejszym środkiem transportu 
w Polsce. Według danych publikowanych przez Krajową 
Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z  samochodu 
korzysta obecnie 38% badanych Polaków. Blisko jedna 
trzecia (29% ankietowanych) deklaruje, że porusza się 
pieszo, a z komunikacji publicznej korzysta około 25% 
ankietowanych1. Nie dziwi zatem fakt, iż znaczna część 
społeczeństwa jest zainteresowana problematyką zwią-
zaną z ruchem drogowym, między innymi problematy-
ką źródeł finansowania szkód powstałych w wyniku tzw. 
zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji). W tym zakre-
sie zasadniczego znaczenia nabiera umiejętne korzy-
stanie z  ochrony ubezpieczeniowej przy odpowiednim 
rozumieniu zasad funkcjonowania stosunku prawnego 
1 Badanie postaw Polaków względem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego wykonane przez PBS na zlecenie Krajowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2015 s. 19

umowy ubezpieczenia2. Do zakresu wiedzy powszech-
nej można zaliczyć obowiązek posiadania ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej przez posiadacza pojazdu 
mechanicznego zarejestrowanego na terytorium RP3. 
Jednak z pewnością waloru powszechności nie ma wie-
dza dotycząca przesłanek bezpośrednio warunkujących 
wysokość przyznawanego poszkodowanemu odszkodo-
wania. Osobą dochodzącą odszkodowania za doznany 
uszczerbek majątkowy może się stać każdy z  uczestni-
ków ruchu, zatem warto zwrócić uwagę na zasady kształ-
tujące zakres świadczeń, których celem jest kompensacja 
powstałych uszczerbków. Wielokroć powstaje też pyta-
nie czy rzeczona kompensacja jest kompensacją pełną? 
Praktyka w tym obszarze dostarcza ciekawych podstaw 
do dyskusji naukowych. Przyczynkiem do czynionych 
tu rozważań jest potrzeba sprecyzowania zakresu odpo-
wiedzialności odszkodowawczej rodzącej się na gruncie 
2 por. P. Wąchal, Zarządzanie kryzysowe a ubezpieczenia – analiza 

zasad realizacji świadczeń z  tytułu umowy ubezpieczenia, [w] J. 
Czerniakiewicz (red.) Prawno-organizacyjne i  psychologiczne 
aspekty zarządzania kryzysowego, Wyższa Szkoła Handlowa, 
Kielce 2014, s. 109–112.

3 W  zakresie ubezpieczeń obowiązkowych por. W. W. Mogilski, 
Pojęcie ubezpieczenia obowiązkowego w  kontekście form 
przymusu ubezpieczenia, [w] E. Kowalewski, W.W. Mogilski, 
System prawny ubezpieczeń obowiązkowych, Dom Organizatora, 
Toruń 2014, s.41 i nast. 

abstract
The article discusses a problem of compensation of damage 
paid by an insurance company. According to the general rules 
the ultimate goal of civil liability insurance is to put an injured 
party back to former position.  Damages for the destruction of 
property are measured by taking the difference in the proper-
ty’s market value immediately before and after the injury. Ge-
nerally, a “before and after rule” is applied for calculating the 
damages to achieve full compensation. This issue is not new 
but it still needs practical remarks to work properly.

Key words: : Insurance, damage to property, full compensatIon, 
car, unIted europe, evIdence

streszczenIe
Artykuł ten omawia problem odszkodowań wypłacanych 
przez ubezpieczycieli. Nawiązując do podstawowych zasad, 
celem świadczeń z  ubezpieczeń OC jest przywrócenie ma-
jątku poszkodowanego do pierwotnego stanu. Uszczerbek 
majątkowy powinien być liczony według porównania stanu 
majątkowego przed i  po zdarzeniu, co pozwolić ma na peł-
ną kompensację uszczerbku. Pomimo, że problem zakresu 
kompensacji nie jest czymś nowym to nadal zagadnienie to 
wymaga praktycznych rozważań dla poprawnego funkcjono-
wania w praktyce.

słowa Kluczowe: ubezpIeczenIe, szKoda majątKowa, pełne od-
szKodowanIe, samochód, unIa europejsKa, dowód
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umów ubezpieczenia. Potrzeba ta wynika zaś z istnienia 
licznych sporów sądowych, których kanwą jest umowa 
ubezpieczenia, między innymi sporów o takim charakte-
rze jak ten stanowiący podstawę dla wydania orzeczenia 
przez Sąd Okręgowy w  Warszawie w  dniu 19 czerwca 
2015 r. w sprawie o sygn. akt V Ca 2865/14, orzeczenia 
które posłużyło za podstawę omówienia praktyki reali-
zacji zasady pełnego odszkodowania.

stan faKtyczny

Stan faktyczny sprawy, która swój bieg rozpoczęła w roku 
20104, obejmował zwyczajną kolizję drogową, której 
sprawca, na skutek braku zachowania należytej ostroż-
ności, najechał na poprzedzający go pojazd poszkodo-
wanej (powódki w przedmiotowym procesie). Zniszcze-
nia jakie powstały w pojeździe poszkodowanej były na 
tyle poważne, że wartość niezbędnych napraw przewyż-
szyła znacznie wartość pojazdu z  chwili bezpośrednio 
poprzedzającej zdarzenie. Sprawstwo w  tym zdarzeniu 
było bezsporne, zaś sam sprawca posiadał obowiązkowe 
ubezpieczenie w  zakresie odpowiedzialności cywilnej, 
wykupione w  jednym z  polskich towarzystw ubezpie-
czeniowych. Ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność 
z tytułu opisanego zdarzenia, przeprowadził postępowa-
nie likwidacyjne, określił powstałą szkodę jako całkowi-
tą i  dokonał wypłaty świadczenia odszkodowawczego. 
Obliczając jednak wysokość rzeczonego świadczenia 
dokonał obniżenia wartości pojazdu poszkodowanej 
wskazując, iż pojazd ten jest przystosowany do ruchu le-
wostronnego. Z tego tytułu obniżył wartość świadczenia 
o kwotę 7.000 zł, powołując się na realia polskiego rynku 
motoryzacyjnego. Poszkodowana bezskutecznie odwo-
ływała się od decyzji ubezpieczyciela. Argumentami za-
kładu ubezpieczeń było, iż uszkodzony pojazd był kon-
strukcyjnie przystosowany do ruchu lewostronnego, do 
zdarzenia doszło na terenie Polski, a poszkodowana jest 
obywatelką Rzeczypospolitej Polskiej. Zakład ubezpie-
czeń powoływał się na fakt, iż na polskim rynku samo-
chodów używanych pojazdy z kierownicą po prawej stro-
nie osiągały znacznie niższe wartości niż odpowiednie 
modele z kierownicą po stronie lewej. Przywołana zasa-
da rynku motoryzacyjnego jest niewątpliwie prawdziwa, 
lecz czy rzeczywiście w okolicznościach przedmiotowej 
sprawy powinna znaleźć zastosowanie? Poszkodowana 
powoływała się bowiem na następujące fakty mające jej 
zdaniem kluczowe znaczenie w sprawie: zniszczony sa-
mochód został zakupiony przez poszkodowaną w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie poszkodowana zamieszkuje na stałe 
od kilku lat, zaś w Polsce był on wykorzystywany jedynie 

4 Jest to okres, w którym co do zasady nie można było rejestrować 
w Polsce pojazdów przystosowanych do ruchu lewostronnego.

w  okresie podróży wakacyjnej. Poszkodowana przyje-
chała bowiem do Polski samochodem by odwiedzić ro-
dzinę i spędzić w ojczyźnie kilka tygodni, następnie zaś 
wracając do Wielkiej Brytanii zamierzała zwiedzić część 
Europy, podobnie jak to uczyniła w  drodze do Polski. 
Niestety plany pokrzyżowała kolizja, do jakiej doszło 
w  Warszawie, gdzie poszkodowana musiała przerwać 
swą podróż, sprzedać wrak samochodu i  skąd wracała 
do Wielkiej Brytanii samolotem. Te okoliczności po-
szkodowana podniosła w  pozwie, wnioskując między 
innymi o powołanie biegłego, który dokonałby popraw-
nego wyliczenia wartości należnego jej odszkodowania. 
W  orzeczeniu końcowym Sąd Rejonowy stanął na sta-
nowisku, iż roszczenie powódki jest niezasadne, gdyż 
w ocenie sądu zasadności swych żądań nie udowodniła, 
co Sąd Rejonowy ocenił między innymi na podstawie 
opinii biegłego, który co do zasady podzielił stanowisko 
pozwanego zakładu ubezpieczeń. Z  tym rozstrzygnię-
ciem poszkodowana nie zgadzała się i  złożyła apelację. 
Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił orzeczenie zapadłe 
w  pierwszej instancji zasądzając świadczenie odpowia-
dające żądaniu strony powodowej.

stan prawny

Analizując sytuację pod kątem prawno-materialnym 
należy przede wszystkim odnieść się do fundamentalnej 
zasady pełnego odszkodowania wyrażonej w art. 361 § 2 
Kodeksu cywilnego. O znaczeniu rzeczonej zasady oraz 
jej bezpośrednim wpływie na sposób wartościowania 
należnego odszkodowania pisali różni przedstawiciele 
doktryny, a jednym z bardziej wartościowych stanowisk 
w tej mierze jest stanowisko wyrażone przez A. Szpuna-
ra w publikacji z końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku5. Niejako pokłosiem poglądów przedstawianych 
w  tej istotnej pozycji literatury przedmiotu jest zestaw 
wytycznych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finanso-
wego w grudniu 2014 r., które skierowane zostały przez 
organ nadzoru do ubezpieczycieli działających w  ob-
szarze ubezpieczeń komunikacyjnych6. Rzeczona publi-
kacja KNF stanowi wyraz konieczności ujednolicenia 
procedur stosowanych przez ubezpieczycieli w zakresie 
tzw. likwidacji szkód, w  szczególności zaś szkód kom-
pensowanych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywil-
nej (OC). Okoliczności tego typu spraw (np. kompensa-
cja uszczerbku z ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu 
mechanicznego) stwarzają po stronie ubezpieczyciela 

5 por. A. Szpunar „Odszkodowanie za szkodę majątkową” Oficyna 
Wyd. Branta Bydgoszcz 1998r. str.54 i nast.

6 Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z  ubezpieczenia 
komunikacyjnego, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 16 
grudnia 2014 r., www.knf.gov.pl (por. szczególnie wytyczną nr 15 
i następne) 
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obowiązek wypłacenia poszkodowanemu świadczenia 
pieniężnego w granicach odpowiedzialności konkretne-
go sprawcy (art. 822 § 1 kc)7. Właściwe ustalenie zakre-
su powstałej szkody wymaga więc porównania majątku 
poszkodowanego przed zdarzeniem i po zajściu zdarze-
nia zgodnie z teorią różnicy8. Stanowisko to jest zgodne 
z linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, który w jednym 
z  orzeczeń stwierdził wyraźnie, że „(…) dla ustalenia 
pojęcia szkody ubezpieczeniowej należy sięgać do od-
powiednich regulacji zawartych w  kodeksie cywilnym 
(por. np. uchwały z dnia 18 marca 1994 r. III CZP 25/94 
OSNCP 1994/10 poz. 188 i z dnia 15 listopada 2001 r. III 
CZP 68/2001 OSNC 2002/6 poz. 74 oraz wyrok z dnia 11 
czerwca 2003 r. V CKN 308/2001, niepubl.)” oraz pod-
kreślił wyraźnie, że do odszkodowania ubezpieczenio-
wego przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 
znajduje zastosowanie przywołana już wcześniej zasada 
pełnego odszkodowania9. Pełne pokrycie powstałego 
uszczerbku majątkowego jest możliwe jedynie przy od-
powiednim porównaniu stanu majątkowego podmiotu 
poszkodowanego. Co jednak oznacza owo odpowiednie 
ujęcie? Wielokrotnie Sąd Najwyższy stawał na stanowi-
sku, że szkodą jest uszczerbek w  prawnie chronionych 
dobrach majątkowych oraz że należy go interpretować 
jako różnicę między stanem dóbr, jaki istniał i jaki mógł-
by istnieć w  ramach normalnej kolei rzeczy, a  stanem 
jaki powstał na skutek zdarzenia powodującego daną 
szkodę10. Wracając na grunt opisywanej sprawy, należy 
zaznaczyć, że pomimo argumentów podnoszonych przez 
stronę powodową, Sąd Rejonowy w wydanym orzecze-
niu pominął znaczenie faktu, iż Powódka zamieszkiwała 
na stałe w Wielkiej Brytanii i zniszczony na terenie Pol-
ski samochód był jej potrzebny jako środek lokomocji 
w Wielkiej Brytanii (okoliczność bezsporna w sprawie). 

Analiza uzasadnienia orzeczenia sądu pierwszej instan-
cji pokazuje także, iż oddalając powództwo, sąd popełnił 
istotny błąd poprzez nieuwzględnienie faktu zamieszki-
wania Powódki w Wielkiej Brytanii, dokonania zakupu 
i  korzystania z  pojazdu w  ruchu lewostronnym na te-
renie Wielkiej Brytanii. Fakty te miały w tej konkretnej 
sprawie znaczenie kluczowe, a  zgodnie z  przytoczony-
7 por. G. Bieniek, H. Ciepła, Komentarz do Kodeksu cywilnego, 

LexisNexis, Warszawa 2009, s.756 i nast.
8 por. A. Szpunar „Odszkodowanie za szkodę majątkową” Oficyna 

Wyd. Branta Bydgoszcz 1998r. str. 31 i następne oraz przywołana 
tam literatura

9 uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 maja 2004 r. III 
CZP 24/2004, Palestra 2004/9-10 str. 218

10 por. wyrok Sądu Najwyższego z  dnia 16 maja 2002 r. V CKN 
1273/2000, Izba Cywilna 2002/12 str. 40 oraz uchwała Sądu 
Najwyższego z  dnia 15 listopada 2001 r. III CZP 68/2001, OSNC 
2002/6 poz. 7, orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 1957 
r., 2 CR 304/57, OSN 1958 nr III, poz. 76, uchwała składu siedmiu 
sędziów z dnia 22 listopada 1963 r., III PO 31/63, OSNCP 1964 nr 
7–8, poz. 128

mi powyżej orzeczeniami ich uwzględnienie stanowiło 
oczywistą konieczność dla poprawności rozstrzygnię-
cia. Podobnym błędem byłoby przyjmowanie, że pojazd 
Powódki nie mógł być eksploatowany na terenie Polski 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami. Podkreślenia 
wymaga, iż powódka pierwotnie nie zamierzała swego 
pojazdu sprzedawać, czy też rejestrować w  Polsce, lecz 
została do sprzedaży zmuszona okolicznościami kolizji, 
w której uczestniczyła. Byłoby nieuzasadnionym, gdyby 
powódka zdecydowała się na transport wraku do Wiel-
kiej Brytanii w celu jego sprzedaży. Takie działanie nie 
miałyby ekonomicznie uzasadnionej przyczyny, tym 
bardziej, iż wartość pojazdu kształtowała się na pozio-
mie kilkunastu tysięcy złotych.

Jednym z dalszych argumentów, czy można nawet uznać, 
że argumentem o charakterze fundamentalnym jest fakt, 
iż na terenie Unii Europejskiej usankcjonowano moż-
liwość swobodnego osiedlania się przez osoby będące 
obywatelami państw członkowskich. Tym samym oko-
liczności te muszą znajdować odzwierciedlenie w  in-
terpretacji obowiązków dłużnika stosunku prawnego 
powstałego w oparciu o czyn niedozwolony. Nie sposób 
bowiem przyjmować, iż Powódka poruszając się w obrę-
bie Unii Europejskiej musiałaby liczyć się z  tym, iż bę-
dzie dyskryminowana jedynie z  racji tego, że zamiesz-
kuje w Wielkiej Brytanii i na co dzień korzysta z pojazdu 
mającego kierownicę po prawej stronie. Jest to szczegól-
nie jaskrawo widoczne w świetle orzeczeń Europejskiego 
Trybunału Sprawiedliwości nakazujących Polsce i Litwie 
dostosowanie przepisów krajowych tak by umożliwić re-
jestrację pojazdów z kierownicą po prawej stronie11, co 
zaowocowało w  Polsce zmianą regulacji obowiązującą 
od dnia 29 maja bieżącego roku12.

Niestety orzeczenie wydane w omawianej sprawie przez 
Sąd Rejonowy oparte zostało w zasadzie na opinii biegłe-
go, który kategorycznie stwierdził, iż jedynym zasadnym 
sposobem dokonania w  przedmiotowej sprawie osta-
tecznej wyceny wartości powstałej szkody jest dokonanie 
obniżenia wartości pojazdu powódki poprzez odliczenie 
wartości prac związanych z  przystosowaniem pojazdu 
do ruchu prawostronnego. Zdanie biegłego, zgodne ze 
stanowiskiem strony pozwanej, w  pełnym zakresie po-
dzielił Sąd Rejonowy pomimo zarzutów podnoszonych 
przez powódkę. Biegły, a za nim i Sąd Rejonowy, powie-
lił pewnego rodzaju schemat działania, znany z praktyki 

11 por. wyroki ETS z 20 marca 2014 r. w sprawach C-639/11 Komisja 
przeciwko Polsce oraz C-61/12 Komisja przeciwko Litwie

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z  dnia 
21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w  sprawie 
szczegółowych czynności organów w  sprawach związanych 
z  dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów 
w tych sprawach (Dz. U. 2015.670 z dnia 14 maja 2015 r.)
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funkcjonowania procesów likwidacji szkód realizowa-
nych przez ubezpieczycieli. Często spotykanym jest kwa-
lifikowanie wszelkich okoliczności sprawy jedynie przez 
pryzmat polskich realiów, mimo że okoliczności sprawy 
obejmują fakty o wymiarze międzynarodowym (np. po-
dróż zagraniczna, miejsce zamieszkania poza granicami 
RP). W omawianym przypadku schemat taki pozostaje 
w  jawnej sprzeczności z  ugruntowanym już orzecznic-
twem sądów polskich. Przykładów jest wiele, a niektóre 
orzeczenia dostarczają szczególnie wyraźnych wskazań. 
W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 1998r.13 
czytamy „Odszkodowanie należne poszkodowanemu za-
mieszkałemu za granicą za całkowite zniszczenie samo-
chodu może odpowiadać cenie nabycia takiego samego 
lub podobnego samochodu u  zagranicznego, profesjo-
nalnego sprzedawcy”. Zaprezentowane tu stanowisko 
Sądu Najwyższego daje podstawę do wskazania koniecz-
ności uwzględniania (oczywiście tylko w uzasadnionych 
przypadkach) czynników ekonomicznych istniejących 
poza granicami Polski, mimo iż odnoszących się do 
spraw, których węzeł prawny zawiązał się na terenie RP.

Należy także podnieść, iż w przedmiotowej sprawie Sąd 
Rejonowy powinien uwzględnić okoliczności przema-
wiające za koniecznością oszacowania wartości pojazdu 
w miejscu zamieszkania jego właścicielki, gdyż tylko ta-
kie ujęcie zagadnienia należnego odszkodowania będzie 
czyniło zadość wspomnianej już zasadzie pełnej kom-
pensacji powstałej szkody. Argumentacja ta jest zbież-
na ze zdaniem prezentowanym w stosunkowo licznych 
orzeczeniach sądów powszechnych, których tylko przy-
kłady można przytoczyć w ramach niniejszej publikacji. 
W wyroku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w War-
szawie z  dnia 1 października 2009 roku14, czytamy: 
„Z  zasady pełnego odszkodowania wynika obowiązek 
uwzględnienia przy ustalaniu odszkodowania indywi-
dualnej sytuacji poszkodowanego. Jeżeli zatem zamiesz-
kuje on za granicą i tam naprawił bądź zamierza napra-
wić uszkodzony pojazd, to odszkodowanie powinno 
uwzględniać ceny towarów i usług w miejscu zamiesz-
kania poszkodowanego”. Z kolei wyrok Sądu Okręgowe-
go w Gliwicach z dnia 31 stycznia 2008 roku15 zawiera 
następującą treść: „Powód mieszka na stałe na obszarze 
Republiki Federalnej Niemiec i  dlatego przy ustalaniu 
wysokości odszkodowania Sąd przyjął, iż powinno ono 
zostać ustalone przy uwzględnieniu cen obowiązujących 
na lokalnym rynku miejsca jego zamieszkania”.

Ustalając stan faktyczny opisywanej sprawy Sąd Rejono-
wy oparł się na dowodach z załączonych do akt sprawy 

13 sygn. akt: III CZP 72/97, OSNC 1998/9/133
14 sygn. akt II C 54/07 (niepublikowany)
15 sygn. akt III Ca 1315/07 (niepublikowany)

dokumentów oraz na opinii pisemnej i  uzupełniającej 
opinii pisemnej biegłego sądowego z zakresu mechaniki 
samochodowej, sporządzonych na okoliczność ustale-
nia wartości uszkodzeń pojazdu powódki. Sąd uznał za 
zasadne stwierdzenie biegłego o konieczności uwzględ-
nienia, korekty wartości pojazdu poszkodowanej, o war-
tość prac mających na celu przystosowanie pojazdu do 
ruchu prawostronnego. Warto w tym miejscu zauważyć, 
iż swoje stanowisko biegły dodatkowo uzasadnił w opi-
nii uzupełniającej, przedstawiając dodatkowe wyliczenie 
wartości pojazdu poszkodowanej dokonane w  oparciu 
o  aplikację internetową www.wisebuyers.co.uk/mo-
toring/used-car-prices. Biegły zaznaczył, że ustalona 
w  jego pierwotnej wartość pojazdu (obliczenia doko-
nane przy użyciu programu Audatex z  zastosowaniem 
korekty) nie odbiegała w  znaczący sposób od wartości 
pojazdu ustalonej za pomocą przywołanej aplikacji we-
dług realiów rynku Wielkiej Brytanii. Niestety w przed-
miotowej sprawie biegły popełnił kolejny błąd (oprócz 
błędnego zastosowania korekty), którego nie dostrzegł 
Sąd Rejonowy. Dokonując sprawdzenia wartości pojaz-
du poprzez przywołaną powyżej aplikację internetową 
biegły w  listopadzie 2013 r. dokonał wyceny wartości 
zniszczonego pojazdu według stanu na listopad 2013 r., 
a zatem wycenił pojazd mający o ponad trzy lata więcej 
niż pojazd Powódki w chwili zniszczenia (kolizja miała 
miejsce w 2010 r.). Aplikacja internetowa jaką wykorzy-
stał biegły nie pozwalała bowiem na określenie wartości 
pojazdu w innym czasie (wcześniejszym), a niżeli chwila 
korzystania z aplikacji. Dla wykazania jak istotnym błę-
dem są obarczone wnioski formułowane przez biegłego 
poszkodowana przedłożyła wydruki z wykorzystania tej 
samej aplikacji przy uwzględnieniu właściwego wieku 
pojazdu16. Podstawiając zatem przybliżone dane (wyli-
czenie to miało charakter jedynie orientacyjny) otrzy-
mała ona wartość o 40% wyższą od wartości jaką przed-
stawił biegły. W tym stanie rzeczy stwierdzenie jakiego 
użył biegły w  swej opinii uzupełniającej, iż „(…) usta-
lona przez biegłego wartość pojazdu w  opinii z  dnia 1 
września 2013 r. nie odbiega w znaczący sposób od war-
tości pojazdu na rynku w Wielkiej Brytanii”, było stwier-
dzeniem całkowicie fałszywym. Niestety argumentacja 
strony powodowej nie spotkała się ze zrozumieniem 
Sądu Rejonowego, który uznał za prawidłowe ustalenia 
poczynione przez biegłego.

Czyniąc głębsze rozważania można ponadto wskazać, 
że w  okolicznościach tego konkretnego postępowania, 

16 W toku procesu była to operacja możliwa do przeprowadzenia, iż 
model pojazdu jaki posiadała Powódka był jeszcze produkowany 
przez okres 3 lat po chwili wyprodukowania należącego do niej 
egzemplarza. Pozwalało to na zachowanie proporcji w  zakresie 
wieku i wyposażenia pojazdu przy niezmienności modelu.
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zaistniała sytuacja procesowa powinna prowadzić nawet 
do dopuszczenia dowodu z urzędu. Zgodnie z poglądem 
Sądu Najwyższego „Jeżeli dla ustalenia oznaczonego fak-
tu zasadnicze znaczenie ma określony dowód, sąd powi-
nien dopuścić ten dowód, choćby nie został on zgłoszony 
przez stronę. Taki przypadek należy uznać za wyjątkowy 
w rozumieniu art. 232 zdanie drugie k.p.c.”17. Powstałe 
w  sprawie wątpliwości oraz argumentacja podnoszona 
przez stronę powodową mogły uzasadniać zastosowanie 
tej szczególnej możliwości, jednak Sąd Rejonowy z niej 
nie skorzystał.

W orzeczeniu Sądu Okręgowego w Warszawie, które za-
padło w przedmiotowej sprawie na skutek apelacji strony 
powodowej czytamy: „W ocenie Sądu Okręgowego, Sąd 
Rejonowy bezzasadnie przyjął, że na wysokość należne-
go powódce odszkodowania wpływ miało zastosowanie 
tzw. korekty ze względu na fabryczne przystosowanie 
pojazdu powódki do ruchu lewostronnego obowiązują-
cego w Wielkiej Brytanii. 

Uszło bowiem uwadze Sądu Rejonowego, że zgodnie 
z regułami zakreślonymi przepisami kodeksu cywilnego, 
do ustalenia wysokości odszkodowania w  obowiązko-
wym ubezpieczeniu komunikacyjnym, ma zastosowanie 
zasada pełnego odszkodowania, wyrażona w art. 361 § 2 
k.c. Powyższe oznacza, że ustalenie wysokości odszko-
dowania winno odpowiadać wysokości rzeczywiście po-
niesionej przez poszkodowanego szkody.” 

Ze zdaniem wyrażonym przez Sąd Okręgowy należy się 
zgodzić w pełnym zakresie, zwracając jednocześnie uwa-
gę, iż zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwalał na 
wydanie orzeczenia o prezentowanej treści.

wnIosKI 
17 wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2012r. I CSK 248/12, 

LEX nr 1298065

Przytoczone powyżej dwa zdania zawarte w uzasadnie-
niu orzeczenia sądu drugiej instancji stanowią wyraź-
ne potwierdzenie zasadności argumentów podnoszo-
nych przez stronę powodową w  opisywanej sprawie. 
Nie mniej jednak należy wskazać, iż dopiero na etapie 
postępowania apelacyjnego dostrzeżone zostały prze-
słanki przemawiające na korzyść osoby poszkodowanej. 
Zaistniała sytuacja pokazuje, iż pomimo stosunkowo 
szerokiego omówienia w  literaturze przedmiotu zagad-
nienia pełnego odszkodowania, praktyka w  tej mierze 
może w  znaczący sposób odbiegać od właściwych za-
sad. Niewątpliwie zasada pełnego odszkodowania nie 
została w  sposób jednoznaczny i  dosłowny wyrażona 
w  obowiązujących przepisach, jednak jej interpretacja 
nie powinna nastręczać tak poważnych trudności, jak to 
miało miejsce w opisywanym przypadku. Powszechność 
powstawania szkód komunikacyjnych oraz skala świad-
czeń realizowanych przez ubezpieczycieli18 powoduje, 
iż omawiana problematyka nabiera istotnego znaczenia 
ekonomicznego zarówno z  punktu widzenia podmio-
tu otrzymującego świadczenie, jak i  podmiotu świad-
czenie to realizującego. To z kolei stanowi uzasadnioną 
przyczynę dla podjęcia przedmiotowego tematu przez 
doktrynę, co powinno eliminować opisane w  tym ar-
tykule nieprawidłowości. Poruszony temat jest również 
interesujący z tego względu, że rozstrzyganie o zakresie 
należnego odszkodowania odzwierciedlającego powsta-
łą szkodę wymagają uwzględnienia okoliczności indywi-
dualizujących daną sprawę, tj. spojrzenia z perspektywy 
konkretnych następstw dla poszkodowanego.

18 Przykładem mogą być dane ukazujące iż w  całym 2014 roku 
polscy ubezpieczyciele wypłacili świadczenia z  tytułu szkód 
komunikacyjnych na łączną kwotę przekraczającą 7 mld złotych 
(www.ufg.pl/web/guest/informacje-dla-prasy odczyt z  dnia 
18.08.2015)
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1. KIlKa uwag o organach jednosteK 
samorządu terytorIalnego

początki samorządu sięgają czasów odległych, lecz 
dopiero wraz z upadkiem społeczeństwa stano-
wego, a w konsekwencji zniesienia poddaństwa 

chłopów, którzy stanowili przeważającą większość tego 
społeczeństwa, można upatrywać początku demokracji 
obywatelskiej, a  więc ustroju opartego na Konstytucji, 
w  którym wszyscy ludzie są wolni i  równi, bez wzglę-
du na pochodzenie, wyznanie czy narodowość. Jednak-
że w wielu krajach kontynentu europejskiego, droga do 
tak ukształtowanego w obrębie państwa, samorządu te-
rytorialnego, była różna i obejmowała swym zasięgiem 
czasowym wielokrotnie różne okresy. Generalnie można 
mówić, iż powstanie społeczeństwa obywatelskiego wią-
że się z rewolucją francuską z 1789 r.1, lecz skutki, jakie 
ona wywołała czasem jeszcze przez wiele lat nie wniosły 
* Zagadnienie będące przedmiotem niniejszego artykułu poruszy-

łem w czasie konferencji: „25 lat samorządu terytorialnego w Pol-
sce – jednostka i społeczeństwo – teraźniejszość i perspektywy”. 
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu 
(19-20 czerwca 2015).

1 Zob. K. Grzybowski, Demokracja francuska, Kraków 1947, s. 36 i n.

diametralnych zmian w różnych częściach Europy, a na-
wet w okresie Wiosny Ludów nie można jeszcze w pełni 
mówić o społeczeństwie obywatelskim.

Istota samorządu terytorialnego w  większości krajów 
jest taka sama, czyli jest to zdecentralizowana forma ad-
ministracji publicznej, inaczej państwowej2. Samorządy 
2 Zob. m.in. S. Korycki, [w:] Elementy prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej, (red.) S. Korycki, Warszawa 2000, s. 34–35; tenże, [w:] 
Zarys prawa, (red.) S. Korycki, J. Kuciński, Warszawa 2002, s. 149. 
Pojęcia „administracja publiczna” i  „administracja państwowa” 
powinny być rozpatrywane moim zdaniem nie jako synonim lecz 
jako pojęcia zgoła od siebie odmienne. Używanie zamiennie tych 
dwóch pojęć należy uznać za błąd metodologiczny. Jest tak również 
w  przypadku używania zamiennie na określenie tego samego 
pojęcia dwóch różnych pojęć władzy, a  mianowicie „władzy 
publicznej” i „władzy państwowej”. Uporządkowanie terminologii 
wydaje się być i w tym przypadku jednym z najważniejszych celów, 
jaki powinien znaleźć się w zainteresowaniu polskiej nauki prawa 
konstytucyjnego i administracyjnego. Szerzej o rozróżnieniu pojęć 
„władza publiczna” – „władza państwowa” w innym miejscu, m.in. 
zob. M. Konarski, M. Woch, Przedmowa [w:] Z zagadnień nadzoru 
i kontroli organów władzy publicznej w Polsce, (red.) M. Konarski, M. 
Woch, t. IV, Warszawa 2014, s. 7 i n.

 Por. Wyrok TK z dnia 19 listopada 2001 r. sygn. akt (K 3/00), OTK 
- A  2001, nr 8, poz. 251, gdzie przywołano wypowiedź Ministra 
Zdrowia z  dnia 19 kwietnia 2000 r., który stwierdził, że pojęcie 
władzy publicznej nie zostało zdefiniowane oraz, że ma ono 
znaczenie szerokie i obejmuje zarówno organy władzy publicznej 

abstract
The role of the local government bodies in the Polish health 
care system should be urgently analyzed from a scientific po-
int of view. They play a central role in the health care system 
as the effectiveness of protection and promotion of health 
depends directly on the functioning of these bodies and not 
only on the actions of the payer of the government autho-
rities level.
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streszczenIe
Analiza roli organów jednostek samorządu terytorialnego 
w systemie ochrony zdrowia Polski jest pilnym zadaniem na-
uki. Zajmują one w tym systemie kluczową pozycję, ponieważ 
to od nich zależy skuteczność ochrony i  promocji zdrowia, 
a nie tylko od płatnika szczebla administracji rządowej.
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wyposażone są na mocy ustawy we władztwo admini-
stracyjne, czyli zdolność do wykonywania zadań pu-
blicznych3, ale pamiętać należy, że w  różnych krajach 
samorząd terytorialny, czy też władze lokalne są ukształ-
towane w różny sposób i posiadają odmienną strukturę 
w zależności od tradycji historycznej oraz systemu praw-
no – politycznego danego państwa4.

W nauce o samorządzie funkcjonuje wiele poglądów na 
temat roli tego samorządu, a próby zdefiniowania pojęcia 
i jego istoty podejmowano już od dawna. Na szczególne 
podkreślenie zasługują dwa przyjęte powszechnie pod-
stawowe modele, czy też teorie samorządu terytorialne-
go, a mianowicie: teoria naturalistyczna – model oparty 
na prawie naturalnym oraz teoria państwowa – model 
podporządkowany państwu5.

U podstaw teorii naturalistycznej znalazła się doktryna 
prawa naturalnego, która gminę postrzegała jako korpo-
rację publicznoprawną, posiadającą własną sferę spraw, 
niezależność od państwa i  własne prawa, nawiązywała 
więc do przyrodzonych i niezbywalnych praw społecz-
ności lokalnych, wynikających z prawa natury6. Według 
O. von Gierke, „gmina jest osobą prawną i jako twór na-
turalny posiada w równym stopniu z jednostką fizyczną 
(ludzką) własne, niezmienne prawa, nienaruszalne przez 
państwo”7. Innymi słowy, gmina posiada sferę swoich 
prywatnych spraw, na podobieństwo prywatnych spraw 
jednostki ludzkiej. W takim zakresie gmina posiada też 
sankcję prawną, czyli może egzekwować swoje prawa, 

(rządowej i  samorządowej) jak i  inne podmioty, pełniące ex lege 
funkcje publiczne. 

3 Zob. P. Radziewicz, Administracyjnoprawne pojęcia władztwa 
publicznego, ,,Kwartalnik Prawa Publicznego” 2005, nr 4, s. 121 i n. 

4 Zob. Z. Niewiadomski, Samorząd terytorialny w  Szwajcarii, 
,,Samorząd Terytorialny” 1994, nr 9, s. 47 i  n.; U.W. Schulze, 
Samorząd terytorialny w  Niemczech, ,,Państwo i  Prawo” 1992”, z. 
6, s. 32 i n.; J. Boć, Autonomia gminna (samorząd gminny) w Belgii, 
,,Samorząd Terytorialny” 1992, nr 3, s. 27 i  n.; E. Olejniczak-
Szałowska, Zadania i ustrój samorządu terytorialnego na Węgrzech, 
,,Samorząd Terytorialny” 1992, nr 9, s. 54 i  n.; J. Groen, Podział 
władzy w Kanadzie, ,,Samorząd Terytorialny” 1999, nr 7–8, s. 134 i n.; 
M. Maciołek, Ustrój aglomeracji miejskich, ,,Samorząd Terytorialny” 
1993, nr 9, s. 36 i n.; A. Szmytt, Ustrój metropolii stołecznej – Londyn, 
,,Samorząd Terytorialny” 2001, nr 7–8, s. 115 i n. Por. A. Jędraszko, 
Samorząd terytorialny w  Niemczech na przykładzie Stuttgartu, 
Warszawa 1994, s. 50.

5 Zob. E. Nowacka, Spór o  pojęcie samorządu terytorialnego 
w  doktrynie prawnej okresu międzywojennego, ST 1992, nr 4, s. 5 
i  n.; J. Supeł, Samorząd w  świetle poglądów przedstawicieli nauki 
prawa administracyjnego, „Przegląd Prawa i  Administracji”, ,,Acta 
Universitatis Wratislaviensis”, No 2642, Wrocław 2004, s. 276 i n.

6 Idea władzy lokalnej jako naturalnej organizacji społecznej 
była podkreślana m.in. przez ojca socjalizmu municypalnego, 
Proudhona, zob. S. Ehrlich, Oblicza pluralizmów, Warszawa 1980, 
s. 51. Proudhon nie widział potrzeby centralnego ośrodka decyzji 
politycznej. Ośrodek taki miały w  myśl jego koncepcji zastąpić 
sieci grup lokalnych takich jak gmin lub ich związków, które 
stanowiłyby zaporę przeciw despotyzmowi państwa.

7 Samorząd w  Polsce. Istota, formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, 
Poznań 2001, s. 51.

i w tym obszarze nie podlega kontroli ze strony innych 
organów państwa, z wyjątkiem zadań zleconych8.

Na tle tego modelu – jak pisze M. Kotulski – pojawiła się 
również koncepcja upatrująca w gminie pierwotną, ist-
niejącą przed państwem, formę organizowania się ludzi. 
Państwo zaś miało powstać w wyniku łączenia się gmin 
w  większą strukturę terytorialno - polityczną9. Wobec 
tego, jeśli gmina jako władza lokalna jest kategorią histo-
ryczną, starszą od kategorii państwa, to państwo istnieje 
dla gminy, a nie gmina dla państwa10.

Dla H. Dembińskiego samorząd był organem publicz-
nej administracji państwowej, lecz wskutek decentrali-
zacji wyłączony spośród organów administracji rządo-
wej, a  istnienie osobowości publiczno - prawnej tego 
samorządu, było zdaniem tego Autora, „ideologiczną 
personifikacją grupy społecznej, która w walce z władzą 
centralną, okupowaną przez wrogą jej grupą społeczną, 
a personifikującą się w postaci państwa, które wywalczy-
ła sobie pewien udział we władztwie administracyjnym, 
zafiksowanie jego w  odpowiednio zdecentralizowanym 
systemie norm”11. 

A. Kroński12 uważał z kolei, że „samorząd oznacza samo-
dzielne wykonywanie zarządu przez bezpośrednio zain-
teresowanych. Samorząd jest granicą wszechwładztwa 
państwowego”. O istnieniu samorządu nie decyduje więc 
ideologia danego państwa, nakazująca mu wkraczanie 
w sferę życia prywatnego lub powstrzymująca go od tego 
tam, gdzie indywidualizm w  sferze gospodarczej i  du-
chowej porusza się swobodnie, tam wszędzie siłą rzeczy 
powstaje i rozwija się samorząd. Tam zaś, gdzie ideologia 
państwowa prowadzi do skoszarowania człowieka, gdzie 
pozbawia go swobody w dziedzinie gospodarczej i du-
chowej tam wszędzie samorząd istnieć nie będzie. (…) 
samorząd terytorialny jest wynikiem instynktu samo-
zachowawczego. Nadanie powstałemu na tym gruncie 
imperium leży w  interesie państwa, potęguje bowiem 
poczucie łączności obywatela z  państwem i  co zatem 
idzie, stanowi czynnik twórczo - państwowy. Zdaniem 
tego Autora, krytycznie należało postrzegać samorząd 
terytorialny, jako jedynie pewien typ decentralizacji, 
będącej formą administracji państwowej. Decentraliza-
cja bowiem stanowi skutek, a nie źródło samorządności, 

8 Ibidem, s. 51–52.
9 M. Kotulski, Pojęcie i  istota samorządu terytorialnego, ,,Samorząd 

Terytorialny” 2000, nr 1–2, s. 82.
10 Zob. Samorząd w Polsce…, op. cit., s. 52.
11 H. Dembiński, Osobowość publicznoprawna samorządu w  świetle 

metody dogmatycznej i socjologicznej, Wilno 1934, s. 37 i 94.
12 A. Kroński, Teoria samorządu terytorialnego, Warszawa 1932, s. 8 

i n.
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którym jest wola mieszkańców danego terytorium inte-
resowania się swoimi sprawami i decydowania o nich13.

Pamiętać należy, że gmina jako jednostka zasadniczego 
podziału terytorialnego państwa, jest przecież integralną 
częścią państwa. Co prawda gmina powstała historycz-
nie przed państwem jako lokalna organizacja mieszkań-
ców danego terytorium14, ale z  chwilą powstania pań-
stwa jako najwyższej formy organizacji społeczeństwa, 
wyposażonej we władztwo i przymus, gmina nie może 
nie podlegać państwu, wobec czego „współczesna gmina 
jest tworem prawa państwowego, a nie naturalnego, bo-
wiem to ostatnie może być jedynie, inspiracją dla pierw-
szego”15.

Z krytyki natomiast teorii naturalistycznej, wyrosła teo-
ria, która wskazywała na wywodzący się od państwa 
charakter samorządu terytorialnego. Gmina według tego 
modelu, była instytucją państwa, podporządkowaną mu 
i  realizującą jego funkcje16. Na gruncie tej teorii zakła-
dano, że „państwo wykonuje wprawdzie władzę bezpo-
średnio przez własne organy, lecz może część tej władzy 
przekazać pewnym grupom społecznym, które stanowią 
odrębne podmioty posiadające uprawnienia i wchodzą-
ce z państwem w relacje prawne”17.

J. Panejko definiował samorząd jako „opartą na przepi-
sach ustawy zdecentralizowaną administrację państwo-
wą, wykonywaną przez lokalne organy, niepodległe hie-
rarchicznie innym organom i  samodzielnie w graniach 
ustawy i ogólnego porządku prawnego”18. Z kolei Sz. Wa-
cholz za samorząd terytorialny uznawał zdecentralizo-
waną administrację państwową, która wykonywana jest 
przez organy lokalne, będące hierarchicznie niepodległe 

13 Ibidem, s. 8.
14 Zob. S. Ehrlich, Norma, grupa, organizacja, Warszawa 1998, s. 163 

i n.
15 Samorząd w  Polsce…, op. cit., s. 53. Państwo jako organizacja 

polityczna rozumiana w  kategoriach porządku prawnego. 
Zdaniem Kelsena, „Ani przedpaństwowy porządek prawny 
pierwotnego społeczeństwa, ani ponadpaństwowy czy też 
międzypaństwowy porządek prawa międzynarodowego nie 
stanowią jeszcze państwa. Aby być państwem, porządek prawny 
musi mieć charakter organizacji w  węższym i  specyficznym 
tego słowa znaczeniu, to znaczy musi ustanowić organy celem 
tworzenia i  stosowania norm, które budują ten porządek. Poza 
tym, musi wykazać pewien stopień centralizacji, gdyż centralizacja 
porządku norm ma swoją podstawę w  konstrukcji stopniowej 
porządku prawnego”, A. Kość, Historyczne modele relacji prawa, 
państwa i  religii w  niemieckiej filozofii prawa, Lublin 1996, s. 147. 
Na temat teorii genezy państwa, zob. m.in.: J. Krukowski, Wstęp 
do nauki o  państwie i  prawie, Lublin 2002, s. 18–21; G.L. Seidler, 
H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do nauki o państwie 
i prawie, Lublin 1996, s. 23 i n.; por. także M. Bloch, Społeczeństwo 
feudalne, Warszawa 1981, s. 579 i n.

16 Zob. M. Kotulski, Pojęcie i istota…, op. cit., s. 82.
17 Tamże, s. 82.
18 J. Panejko, Geneza i  podstawy samorządu europejskiego, Wilno 

1934, s. 98.

i samodzielne w granicach ustawy19. M. Jaroszyński kładł 
nacisk na polityczną naturę samorządu, z której wywo-
dzi określoną samodzielność jednostek samorządowych, 
przez co jawi się on, jako instytucja polityczna, służąca 
świadomemu kształtowaniu rzeczywistości społecznej. 
W  ocenie M. Jaroszyńskiego „poza państwem nie ma 
miejsca na samorząd, bo poza państwem nie ma zadań 
publicznych. Natomiast w  państwie samym, w  obrębie 
jego organizacji, jest dla samorządu miejsce i to bardzo 
poczesne. Toteż samorząd musiał się stać i  stał się rze-
czywiście organem państwa […nie rządu!]”20. Samorząd 
więc jest traktowany tu jako elementarna podstawa roz-
woju wszelkiej kultury, zarówno materialnej jak i ducho-
wej. Tylko samorząd oparty na uczciwych, zaangażowa-
nych i światłych samorządowcach ma szansę na poprawę 
bytu obywateli, a przez to również poprawę stanu pań-
stwa21.

Zdaniem E. Ochendowskiego samorząd terytorialny 
jest to „wyodrębniony w  strukturze państwa, powstały 
z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powo-
ływany do samodzielnego wykonywania administracji 
publicznej, wyposażony w materialne środki umożliwia-
jące realizację nałożonych nań zadań”22. E. Ochendowski 
pisał, że „Samorząd istnieje i działa w ramach państwa 
wyłącznie na podstawie ustaw. Organy samorządu nie 
są jednak organami państwa, ale odrębnych od państwa 
związków, a ich działalność obciąża te związki”23. Z kolei 
Z. Leoński przez samorząd rozumiał tylko te grupy spo-
łeczne, i ich reprezentację, które zostały powołane przez 
przepisy prawa, w  celu sprawowania funkcji admini-
stracji publicznej w formach zdecentralizowanych. Przy 
tym nie jest konieczne, aby grupy społeczne i wyłonio-
ne przez nie organy wykonywały wszystkie swe zadania 
w formach władczych. Chodzi tu o podmioty zaliczane 
do podmiotów prawa publicznego (korporacji prawa pu-
blicznego), a nie prawa prywatnego24. 

Z takim ujęciem samorządu terytorialnego, a więc uza-
leżnieniem jego pozycji od tego, czy działania samo-
rządu są równorzędne z  czynnościami związków pu-
blicznoprawnych, czy też mają inny charakter prawny 
i polityczny, spotykano się już w przeszłości. 

19 Zob. M. Klimek, Samorząd miast II Rzeczypospolitej. Publiczna 
debata i rozwiązania ustrojowe, Lublin 2006, s. 39. 

20 M. Jaroszyński, Rozważania ideologiczne i  programowe na temat 
samorządu, Warszawa 1936, s. 8, cyt., [za:] Samorząd w  Polsce…, 
op. cit., s. 54.

21 J. Supeł, Samorząd w świetle…, op. cit., s. 286.
22 E. Ochendowski, Prawo administracyjne – część ogólna, Toruń 

1996, s. 207.
23 Ibidem, s. 161.
24 Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego [w:] Samorząd 

w Polsce…, op. cit., s. 65.
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W obowiązującym w Polsce porządku prawnym, opar-
tym na ideach zawartych w Konstytucji z 1997 r., moż-
na stwierdzić, że samorząd terytorialny jest odrębną od 
państwa korporacją publiczno - prawną, działającą sa-
modzielnie w określonych przez państwo granicach pra-
wa. Jest to koncepcja „odwołująca się do pozytywizmu 
prawniczego, pośrednia pomiędzy koncepcjami praw-
no-naturalnymi, w których samorząd terytorialny trak-
towany jest jako suwerenny podmiot prawa publicznego, 
oraz normatywistycznymi, traktującymi samorząd tery-
torialny jako swego rodzaju przedłużenie aparatu pań-
stwowego, a  więc sprowadzającymi jego znaczenie do 
specyficznej, zdecentralizowanej techniki administro-
wania. Samorząd terytorialny nie jest więc suwerenny, 
działa bowiem w ramach państwa, nie jest jednak (…) 
jedynie decentralizacją techniki administrowania, nie 
tylko bowiem działa samodzielnie i niezależnie, ale jest 
podmiotem odrębnym od państwa”25.

Samorząd terytorialny funkcjonuje w  Polsce w  ra-
mach systemu dualistycznego modelu administracji 
publicznej, a  jego podmiotem jest społeczność lokalna 
zamieszkała na określonym obszarze, zorganizowana 
w terytorialny związek samorządowy, który jest tworem 
powołanym przez państwo w celu realizacji jego zadań, 
wobec czego jego byt zależy więc od woli ustawodawcy26. 

Wśród cech znamionujących samorząd terytorialny wy-
mienia się, iż jest to: 1) wyodrębniona grupa społeczna, 
określona przez prawo, której członkostwo powstaje 
z mocy prawa, 2) powołana do wykonywania zadań ad-
ministracji państwowej w granicach przez prawo okre-
ślonych w  sposób samodzielny, w  ramach właściwych 
dla administracji państwowej, 3) posiadająca własną 
organizację, ustaloną w przepisach prawnych o charak-
terze przedstawicielskim, pozostająca pod kontrolą tej 
grupy społecznej, która ją wybrała, 4) organy samorządu, 
nie będąc organami administracji państwowej, wchodzą 
jednakże w skład jednolitego aparatu administracji jako 
całość, 5) wyposażona jest w wystarczające środki ma-
terialne i ma zapewnione własne źródło finansowania27.

Pamiętać więc należy o tym, że upoważnienie organów 
jednostek samorządu terytorialnego do stanowienia ak-
tów prawa miejscowego powszechnie obowiązujących 
jest wyjątkiem od zasady podziału władz, która przewi-
duje kompetencje prawodawcze generalnie dla władzy 
wykonawczej. Konstytucja RP z 1997 r. w art. 10 stwier-
dza, że ustrój Rzeczpospolitej Polskiej opiera się na po-
25 D. Dąbek, Prawo miejscowe samorządu terytorialnego, Bydgoszcz – 

Kraków 2003, s. 91.
26 Zob. G.L. Seidler, M. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Wstęp do 

nauki…, op. cit., s. 93.
27 Zob. Ibidem, s. 95.

dziale i  równowadze władzy ustawodawczej, władzy 
wykonawczej i władzy sądowniczej, gdzie władzę usta-
wodawczą sprawują Sejm i  Senat, władzę wykonawczą 
Prezydent RP i  Rada Ministrów, a  władzę sądowniczą 
sądy i trybunały. Zasadę podziału władzy wiązać należy 
z  przypadkiem, kiedy jednemu spośród kilku organów 
naczelnych w państwie przypisuje się odpowiedzialność 
za stanowienie ustaw, a innemu za ich wykonanie. Jed-
nakże administracja jako organ władzy wykonawczej 
nie mogła w  klasycznym rozumieniu teorii podziału 
władz wydawać jakichkolwiek aktów normatywnych28. 
Na pewnym etapie swojej działalności państwo, musiało 
szybko i elastycznie reagować działalnością prawotwór-
czą na potrzeby toczących się wydarzeń rozwojowych, 
a  już w XX w., działalność prawotwórcza administracji 
ilościowo przerosła parlamentarną29. Współcześnie by 
sprawnie zarządzać sprawami publicznymi, w  którym 
twórczość prawotwórcza władzy ustawodawczej, nie od-
powiada wyzwaniom praktycznym, upoważnienie przez 
ustawodawcę konstytucyjnego organów władzy wyko-
nawczej przywilejem stanowienia prawa powszechnie 
obowiązującego jest niezbędne.

Wobec określenia kompetencji organów jednostek sa-
morządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa 
miejscowego, jako źródeł powszechnie obowiązującego 
prawa, należy pamiętać o  obowiązywaniu w  polskim 
porządku prawnym określonej w Preambule Konstytu-
cji RP z 1997 r., zasady pomocniczości (subsydiarności) 
jako podstawy praw, z  której wynika dyrektywa zobo-
wiązująca ustawodawcę do poszanowania tendencji do 
decentralizacji i dekoncentracji30. Rozwinięciem zasady 
pomocniczości jest rozdział VII Konstytucji RP z 1997 
r., dotyczący samorządu terytorialnego. Przepisy tego 
rozdziału ustanawiają domniemanie kompetencji sa-
morządu terytorialnego oraz domniemanie kompeten-
cji gminy jako podstawowej jednostki tego samorządu, 
przy zagwarantowaniu sądowej ochrony samodzielności 
jednostek samorządu terytorialnego.

28 Jak pisze E. Iserzon „W  państwie policyjnym administracja, 
z  mocy ius politiae monarchy, była uprawniona do ingerencji 
prawotwórczej we wszystkie dziedziny życia obywateli. 
Administracja państwa policyjnego była to w zasadzie swobodna, 
twórcza działalność ograniczona jedynie o  tyle, o  ile prawo, 
stanowione przez panującego, ograniczało jej działalność. 
W  państwie praworządnym – przeciwnie – organ administracji 
państwowej jest o  tyle tylko uprawniony do administracyjnej 
ingerencji w stosunki życiowe obywateli – w formie wydania aktu 
indywidualnego lub generalnego (normatywnego) – o ile prawo 
obowiązujące upoważnia go wyraźnie do takiej ingerencji”, tenże 
Prawotwórcza działalność organów administracji państwowej, 
,,Państwo i Prawo” 1963, z. 5–6, s. 832.

29 Zob. E. Iserzon, Prawotwórcza działalność…, op. cit., s. 837.
30 Zob. D. Dąbek, Prawo miejscowe…, op. cit., s. 106.
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Zasada subsydiarności (pomocniczości) rozumiana jest 
w  sposób określony przez katolicką naukę społeczną, 
zawartą zwłaszcza w  encyklice Piusa XI Quadragesimo 
Anno31 i encyklice Jana XXIII Mater et magistra. W tej 
drugiej encyklice, czytamy, że „Władze państwowe 
mogą nakazywać tylko to, co jak można przypuszczać, 
prowadzi do powszechnego użytku obywateli. Dbając 
więc o dobro całego kraju, władze państwowe powinny 
troszczyć się usilnie o równomierny w miarę możności 
rozwój rolnictwa, przemysłu i  usług. Należy przy tym 
trzymać się zasady, że mieszkańcy terenów opóźnionych 
w  rozwoju powinni sami czuć się głównymi twórcami 
postępu w  dziedzinie gospodarczej, społecznej i  kultu-
ralnej. Ci bowiem są godni miana obywateli, którzy sami 
wnoszą główny wkład w dzieło poprawy swego losu. (…) 
Dlatego też – w myśl „zasady pomocniczości” – władze 
państwowe powinny wspierać i  pobudzać inicjatywę 
osób prywatnych, a to w ten sposób, że będą, jeśli się to 
tylko okaże możliwe, pozwalać im na wykonywanie za-
planowanych zadań”32.

Zasadę tę formułuje również obecny Katechizm Kościo-
ła Katolickiego uznając, że „zgodnie z zasadą pomocni-
czości ani państwo, ani żadna szersza społeczność nie 
powinny zastępować inicjatywy i  odpowiedzialności 
osób oraz instytucji pośrednich”33. Przy czym, zasada 
pomocniczości przewiduje interwencję społeczności lub 
wspólnot, poczynając od najniższych, czyli rodziny, oraz 
innych, wyższych instytucji społeczeństwa obywatelskie-
go w  przypadku, gdy jednostka nie jest w  stanie sama 
podołać34.

W  aspekcie prawnym, zasada subsydiarności zakłada, 
„że regulacja prawna sytuacji obywateli i  ich grup oraz 
związków powinna zapewniać im maksymalną samo-
dzielność i  udział w  wykonywaniu zadań publicznych. 
Państwo i inne większe wspólnoty powinny być pomoc-
nicze wobec jednostek, rodzin i  mniejszych wspólnot; 
nie powinny przejmować zadań, które mogą być tam 
zrealizowane. Każda większa wspólnota powinna wy-
konywać zadania przekraczające możliwości wspólnoty 
mniejszej. Zasada subsydiarności zakłada więc realiza-
cję maksymalnie szerokiego zakresu zadań przez szcze-
bel władzy najbliższy obywatelowi, a  władza wyższego 
szczebla powinna wspomagać i  uzupełniać działalność 

31 Zob. Pius XI, Quadragesimo Anno [w:] Dokumenty nauki społecznej 
Kościoła, (red.) M. Radwan, L. Dyczewski, A. Stanowski, cz. 1, Rzym 
– Lublin 1987, s. 69–101.

32 Jan XXIII, Mater et magistra [w:] Dokumenty nauki…, op. cit., s. 
221–268. 

33 Katechizm Kościoła Katolickiego, kanon 1894, Poznań 1994, s. 440. 
34 Zob. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju 

i działalności, Warszawa 2004, s. 95.

podmiotów niżej usytuowanych, o ile nie są samowystar-
czalne, dla dobra wspólnego”35.

W  jednej ze swoich uchwał Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził, że „gwarantując samorządowi terytorialnemu 
udział w sprawowaniu władzy oraz powierzając implici-
te organom państwa określenie rozmiarów i  form tego 
udziału, polski ustawodawca konstytucyjny ustanowił 
prawno-pozytywne podstawy działania samorządu tery-
torialnego i włączył go w struktury sprawowania władzy 
w demokratycznym państwie prawnym (z art. 1 pozosta-
wionych w mocy przepisów Konstytucji), a tym samym 
odmówił mu przymiotu władzy suwerennej, o innym niż 
prawo stanowione przez to państwo – źródle władzy pu-
blicznej”36.

Przyjęty w Polsce model samorządu terytorialnego, któ-
ry wydaje się być skonstruowany na gruncie teorii pań-
stwowej samorządu terytorialnego wychodzi z założenia 
suwerenności państwa, które może wykonywać władzę 
bezpośrednio poprzez swoje organy, czy też przekazać 
część lokalnemu społeczeństwu jako odrębnemu pod-
miotowi prawnemu, czyli samorządowi terytorialne-
mu. Tak więc istota samorządu terytorialnego określona 
przez przepisy konstytucyjne, polega na wykonywaniu 
przez korporacje samorządowe jako własnych praw, praw 
zwierzchnich odstąpionych przez państwo. W  związku 
z tym nie jest możliwy w państwie jednolitym kierunek 
decentralizowania władzy stricte ustawodawczej oraz nie 
można mówić o autonomii samorządu terytorialnego. 

Pamiętać należy, że wynikiem potraktowania samorząd-
ności, z  pozycji teorii państwowej, która znalazła swój 
wyraz w regulacjach Konstytucji RP z 1997 r., samorząd 
terytorialny jest suwerenny, ale nie jest przeciwstawiany 
państwu. Nie potrzebuje on specjalnego upoważnienia 
od państwa by funkcjonować, ale współtworzy w obrębie 
państwa struktury lokalne wraz z  państwem. Państwo 
w  tej mierze nie jest już utożsamiane z  wszechwładną 
administracją, lecz jest niezbędne do zapewnienia dobra 
wspólnego. 

Stwierdzić ostatecznie więc można, w aktualnym stanie 
prawnym, że to państwo wyznacza przepisami prawa, 
zakres samodzielności samorządu terytorialnego. Prze-
pisy te zostały ustanowione przez suwerena, którym jest 
Naród, wobec czego dotyczą również społeczności lokal-
nych. Natomiast jednoczesne funkcjonowanie nadzoru 
i kontroli instancyjnej sprawia, że podmioty zdecentrali-

35 M. Stahl, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady 
w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2000, s. 121.

36 Uchwała TK z dnia 27 września 1994 r., sygn. akt (W 10/93), OTK – 
A 1986-1995/t5/1994/cz2/46.
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zowane nie mogą wykraczać poza zakres samodzielności 
wyznaczony normami ustanowionymi przez suwerena37. 

Można oczywiście wypomnieć ustawodawcy rewolu-
cyjnemu38, którym nazywamy tu polskiego prawodawcę 
roku 1989, że najwidoczniej z pewną obawą budował on 
instytucje samorządu terytorialnego, by nie spowodo-
wać zbytniego „odpływu” kompetencji prawodawczych 
w kierunku tegoż. Można tego żałować choćby z tego po-
wodu, że to właśnie szczególnie podczas rewolucji mamy 
możliwość obserwowania i czynnego kształtowania pra-
wa, które jest tworzone przez pozytywizację prawa na-
turalnego, a  więc wyobrażenie czym prawo powinno 
i winno być39. Wobec tego być może na początku lat 90-
tych, należało poczynić bardziej odważne kroki ustawo-
dawcze w kształtowaniu demokracji lokalnej. Ponieważ 
to zawsze idee społeczno-polityczne „mają decydujący 
wpływ na formę władzy, a przez to na strukturę i sposób 
działania państwa. Również (…) prawo ma swoje źródło 
w korzeniu politycznym, gdyż tworzenie prawa wzrasta 
na podstawie ogólnego planu politycznego, który stawia 
ogólne zasady i wytyczne dla tworzenia prawa”40.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że kluczowym po-
stulatem odnoszącym się do lokalnego prawotwórstwa, 
jest zapewnienie maksymalnie dużego udziału samo-
rządu terytorialnego w sprawowaniu władzy prawodaw-
czej41, przy czym, jak podkreśla D. Dąbek, jeśli „ustawo-
37 Zob. S. Fundowicz, Decentralizacja administracji publicznej 

w Polsce, Lublin 2005, s. 24.
38 Pojęcie rewolucji jest tutaj znaczące. Termin ten bowiem traktuję, 

m.in. jako przejście od jednej formacji społeczno – ekonomicznej 
do drugiej oraz jako transformację systemu politycznego, 
a  generalnie jako przemieszczenie władzy, nawet w  drodze 
wzajemnego porozumienia/kontraktu politycznego. Według 
E. Ehrlicha, rewolucja jest to proces długotrwały, obejmujący 
głębokie przeobrażenia ekonomiczno-społeczne, a  więc 
fundamentalną zmianę struktury klasowej, i  w  konsekwencji 
prowadzi do przeobrażeń w  strukturze politycznej, przy czym 
przeobrażenie takie może, ale nie musi, łączyć się z zastosowaniem 
przemocy pozaprawnej, zob. E. Ehrlich, Wstęp do nauki o państwie 
i  prawie, Warszawa 1970, s. 50–51. Dla P. Calverta, rewolucja 
jest procesem politycznym, który stanowi linię urzędującego 
w  danej chwili rządu, i  równocześnie ulega w  danym czasie 
zdyskredytowaniu w oczach ogółu ludności lub kluczowych grup 
w społeczeństwie. Poza tym, rewolucja, zakłada ogólny, w miarę 
spójny program zmian politycznych mających nastąpić dzięki 
nowemu rewolucyjnemu przywództwu po odzyskaniu władzy 
wsparty na micie politycznym, który daje nowemu przywództwu 
krótkotrwały status prawowitego rządu, zob. P. Calvert, 
Revolution, New York 1970, s. 8, cyt. [za:] M. Chmaj, M. Żmigrodzki, 
Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996, s. 212. W znaczeniu 
użytym w  tekście, termin „ustawodawca rewolucyjny” oznacza 
organ, którego kompetencje prawodawcze opierają się na 
systemie prawa stanowionego, a  legitymację do jego tworzenia 
posiada on z wyborów powszechnych.

39 Zob. A. Kość, Historyczne modele relacji…, op. cit., s. 165–166.
40 Ibidem, s. 189.
41 Organy samorządowe „bardzo rzadko przyznają wyborcom, 

niebędącymi radnymi, inicjatywę uchwałodawczą, nie są skłonne 
umożliwiać udział w przygotowywaniu projektu uchwały osobom, 
których interesów prawnych lub uprawnień dotyczą poszczególne 

dawca decyduje się na ustanowienie wyjątku w postaci 
upoważnienia administracji do stanowienia prawa, to 
powinien to robić przede wszystkim na rzecz samorządu 
terytorialnego, a nie administracji rządowej”42.

2. rola organów jednosteK samorządu 
terytorIalnego w systemIe ochrony 
zdrowIa 

Aby odpowiedzieć na pytanie jaka jest rola, odpowie-
dzialność i potencjalny wpływ organów jednostek samo-
rządu terytorialnego na jeden ze składowych elementów 
systemu ochrony zdrowia43 jakim jest podstawowa opieka 
zdrowotna lub odwrotne zależności pomiędzy poszcze-
gólnymi placówkami medycznymi a  organami samo-
rządowymi należy wskazać, że występują dylematy ter-
minologiczne dotyczące pojęć związanych ze zdrowiem 
i chorobą44 w kontekście systemowych rozwiązań doty-
czących zapewnienia opieki zdrowotnej. Funkcjonują 
w użyciu terminy ustawowe, doktrynalne, czy obiegowe: 
„ochrona zdrowia”, „zdrowie publiczne”, „służba zdro-
wia”, „świadczenia zdrowotne”, „opieka zdrowotna”45, 
czy w  ostatnich latach terminy związane z  gospodarką 

uchwały rad (sejmików), ani przyznawać tym osobom prawa do 
kierowania interpelacji do władz samorządowych. Krytyczne 
uwagi trzeba więc skierować do prawodawców lokalnych 
(samorządowych) z powodu widocznej niechęci do przyznawania 
obywatelom takich możliwości efektywnego, roboczego 
włączania się do załatwiania spraw lokalnych”, W. Kisiel, [w:] Prawo 
samorządu terytorialnego w Polsce, (red.) W. Kisiel, Warszawa 2006, 
s. 62.

42 D. Dąbek, Prawo miejscowe…, op. cit., s. 107. 
43 Por. E. Suchoń, System ochrony zdrowia w  Polsce [w:] Dylematy 

rozwoju społeczno-gospodarczego w  Polsce, (red.) K. Jarosiński, 
SGH Monografie i Opracowania 594, Warszawa 2013, s. 157–178.

 Zob. także: Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., Sygn. akt (K 18/00), 
OTK – A 2001, nr 8, poz. 256. Gdzie TK stwierdził, iż ,,pojęcie «władzy 
publicznej» w  rozumieniu art. 77 ust. 1 Konstytucji obejmuje 
wszystkie władze w  sensie konstytucyjnym – ustawodawczą, 
wykonawczą i  sądowniczą. Należy podkreślić, że pojęcia organu 
państwa oraz organu władzy publicznej nie są tożsame. W pojęciu 
władzy publicznej mieszczą się bowiem także inne instytucje niż 
państwowe lub samorządowe, o  ile wykonują funkcje władzy 
publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych funkcji 
przez organ władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie 
władzy publicznej dotyczy wszelkich form działalności państwa, 
samorządu terytorialnego i  innych instytucji publicznych, które 
obejmują bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie 
takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, z możliwością 
władczego kształtowania sytuacji jednostki. Dotyczy to obszaru, 
na którym może dojść do naruszenia praw i wolności jednostki ze 
strony władzy publicznej”.

44 Por. A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie 
ze stresem i  nie zachorować, tłum. H. Grzegołowska-Klarkowska, 
Warszawa 2005, s. 21 i n.

45 M. Dercz, H. Izdebski, Organizacja ochrony zdrowia 
w  Rzeczypospolitej Polskiej w  świetle obowiązującego 
ustawodawstwa, Warszawa-Poznań 2001, s. 9 i n.; C. Włodarczyk, S. 
Poździoch, Systemy zdrowotne. Zarys problematyki, Kraków 2001, 
s. 13 i  n., gdzie wskazano, iż ,,w  analizach dotyczących zdrowia 
używanie pojęcia ,,system zdrowotny” (system ochrony zdrowia, 
system opieki zdrowotnej i podobne) ma utrwaloną tradycję, jest 
wręcz jednym z najczęściej stosowanych terminów”. 
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rynkową: ,,świadczeniodawca”, ,,świadczeniobiorca”, za-
miast lekarza i pacjenta46. Kategoria prawna47 obejmują-
ca świadczenia udzielane przez różne podmioty zarówno 
publiczne, jak niepubliczne, a także inne dziedziny życia 
człowieka regulujące zagadnienia związane z medycyną, 
powinna się odnosić do pojęcia ,,system ochrony zdro-
wia”48. Określenie tego pojęcia w ten sposób mieściłoby 
w sobie funkcję nadrzędną, jednocześnie szerszą wobec 
,,systemu opieki zdrowotnej”49.
46 Ustawa z  dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dalej: u.ś.o.z., 
t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm. 

47 M. Matczak, Kompetencja organu administracji publicznej, 
Zakamycze 2004, s. 9, gdzie Autor podkreśla znaczenie 
wypracowywania pojęć prawnych, które pozwalają na 
uporządkowywanie stanów faktycznych. Por. M. Zieliński, 
Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Warszawa 
2002, s. 14, Autor podkreśla, że ,,adekwatność nadanego 
i odebranego komunikatu zależy od tego, czy uczestnicy procesu 
komunikacyjnego posiadają te same kompetencje językowe, 
przejawiające się w  dysponowaniu tym samym językiem 
(jego siatką terminologiczną i  pojęciową, a  zatem i  regułami 
rozumienia).

48 Por. M. Piotrowicz, D. Cianciara, M.J. Wysocki, Systemy zdrowotne dla 
zdrowia i dobrobytu – karta z Tallina, “Przegląd Epidemiologiczny”, 
2009, t. 63, nr 2, s. 321–324, gdzie wskazano, iż systemy zdrowotne 
poszczególnych krajów są zróżnicowane, w zależności od regionu 
oraz politycznego, ekonomicznego i  historycznego kontekstu, 
w  którym rozwijają się i  działają. Niezależnie od powyższych 
uwarunkowań funkcje systemów zdrowotnych w różnych krajach 
są podobne. Wszystkie systemy zdrowotne spełniają następujące 
zadania: dostarczanie świadczeń zdrowotnych, finansowanie, 
tworzenie zasobów, gospodarowanie/zarządzanie.

 Ponadto Dariusz Reśko podczas referatu pt. ,,Gminy uzdrowiskowe 
w obliczu zmian otoczenia prawno-ustrojowego” w trakcie trwania 
konferencji „25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – jednostka 
i  społeczeństwo – teraźniejszość i  perspektywy”. Wyższa Szkoła 
Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu, ul. Zielona 27, 
19–20/06.2015 słusznie wskazał, że w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych, Dz. U. z 2005 r. Nr 
167, poz. 1399 w przepisie art. 4 ust. 1 wskazano, że ,,Lecznictwo 
uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia”. 
Uwaga była skierowana w  stosunku do mojego wystąpienia, 
w  którym wskazałem na brak definicji normatywnej systemu 
ochrony zdrowia. Samo wskazanie, że w  ustawie istnieje termin 
dowodzi niezrozumienia kwestii ważności terminologicznych 
określeń. Precyzowanie pojęć jest istotne ponieważ każdy 
pojmuje odmiennie rzeczywistość. Co w konsekwencji prowadzi 
do konfliktów między interesariuszami, blokady decyzyjnej lub 
błędnej decyzyjności wśród przedstawicieli różnych środowisk 
i organów. 

49 Por. J. Jończyk, Publiczna opieka zdrowotna, ,,Prawo i  Medycyna” 
1/2007, (26, vol. 9); J. Grudziąż-Sękowska, Konferencja Ministerialna 
Krajów Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) Karta z  Tallina, ,,Prawo i  Medycyna” 1/2008, (34, vol. 11), 
gdzie zwrócono uwagę na zorganizowaną w  dniach 25–27 
czerwca 2008 r. w  Tallinie konferencję Ministrów Zdrowia 53 
Krajów Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia, 
w której uczestniczyli także przedstawiciele organizacji i instytucji 
międzynarodowych, m.in.: Głównej Kwatery Światowej Organizacji 
Zdrowia, Unii Europejskiej, Banku Światowego, UNICEF - Fundusz 
Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci. Głównym celem 
konferencji było omówienie wpływu systemów zdrowotnych 
na zdrowie, a  tym samym na wzrost ekonomiczny i  dobrostan 
społeczny, w  kontekście umiejscowienia zagadnień organizacji 
i  funkcjonowania systemów zdrowotnych w  odpowiednio 
wysokim miejscu „agendy politycznej” krajów członkowskich 
Regionu Europejskiego WHO. Podkreślono również, że systemy 

Ustawodawca rolę organów jednostek samorządu tery-
torialnego w polskim systemie ochrony zdrowia określił 
generalnie i abstrakcyjnie w ustawie o samorządzie tery-
torialnym z 1990 r., gdzie wskazano w przepisie art. 7 ust. 
1 pkt 5, że zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
należy do zadań własnych gminy50. W szczególności za-
dania własne gminy obejmują sprawy związane także 
z ochroną zdrowia51. Podobne rozwiązanie zastosowano 
w ustawie o  samorządzie powiatowym gdzie w przepi-
sie art. 4 ust. 1 pkt 2, który stanowi, że powiat wykonu-
je określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w  zakresie: promocji i  ochrony zdro-
wia52 oraz w ustawie o samorządzie województwa gdzie 
w przepisie art. 14 ust. 1 pkt 2 wskazano, że samorząd 
województwa wykonuje zadania o  charakterze woje-
wódzkim określone ustawami, w szczególności w zakre-
sie: promocji i ochrony zdrowia53.

M. Dercz twierdzi, że ,,zadania własne gminy w zakre-
sie ochrony zdrowia, nie wskazane jako obowiązkowe 
w  konkretnym przepisie ustawy prawa materialnego, 
mają charakter fakultatywny”54. Autor podobne stanowi-
sko zajął odnośnie zadań związanych z ochroną zdrowia 
w  powiecie jak i  samorządzie wojewódzkim. M. Dercz 
uważa, że ,,jest to jedynie ogólne wskazanie, z  którego 
nie sposób wywieść obowiązku realizacji konkretnych 
zadań”55. Swoje stanowisko uzasadnia tym, że ustawy 
szczególne mogą nałożyć obowiązki lub uprawnienia56. 

Należy zauważyć, że takie obowiązki zostały nałożone 
między innymi w u.ś.o.z., gdzie w rozdziale 2 pt. ,,Zada-
nia władz publicznych”, wskazano, że zadania władz pu-
blicznych w zakresie zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej obejmują w szczególności: 
1) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochro-
ny zdrowia; 2) analizę i  ocenę potrzeb zdrowotnych 

zdrowotne wymagają całościowego podejścia do świadczeń, 
czyli włączenia działań z zakresu promocji zdrowia, zapobiegania 
chorobom oraz programów leczenia i  zarządzania chorobami. 
Wymaga, to koordynacji pracy różnych świadczeniodawców, 
zapewniających różne usługi oraz wielu instytucji i  całego 
otoczenia, niezależnie od tego, czy podmioty te należą do sektora 
publicznego, czy prywatnego.

50 Z  pisma z  dnia 4 stycznia 2010 r. Izby Skarbowej w  Warszawie 
(IPPP1/443-1019/09-2/MP) wynika, że Gmina jest również 
organem władzy publicznej. Jeżeli tak szeroko ujmiemy ten 
termin to należy określić katalog działań na rzecz mieszkańców 
w kwestii ochrony zdrowia na danym terenie.

51 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. 
z 1990 r. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.

52 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. 
U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. 

53 Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. 
U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 z późn. zm.

54 Dercz M., Samorząd terytorialny w  systemie ochrony zdrowia, 
Warszawa 2005, s. 83.

55 Ibidem, s. 84.
56 Ibidem, s. 84–85.
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oraz czynników powodujących ich zmiany; 3) promocję 
zdrowia i  profilaktykę, mające na celu tworzenie wa-
runków sprzyjających zdrowiu; 4) finansowanie w  try-
bie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

Wyodrębniono również zadania dla poszczególnych or-
ganów jednostek samorządu terytorialnego. Do zadań 
własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostę-
pu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczegól-
ności: 1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów 
programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpo-
znanych potrzeb zdrowotnych i  stanu zdrowia miesz-
kańców gminy; 2) przekazywanie powiatowi informacji 
o  realizowanych programach polityki zdrowotnej; 3) 
inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsię-
wzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania miesz-
kańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich 
skutkami; 4) podejmowanie innych działań wynikają-
cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdro-
wia mieszkańców gminy. Ponadto do zadań zleconych 
gminy należy wydawanie decyzji w sprawach świadcze-
niobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kry-
terium dochodowe.

Do zadań własnych w  zakresie zapewnienia równego 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych 
przez powiat należy w  szczególności: 1) opracowywa-
nie i  realizacja oraz ocena efektów programów polity-
ki zdrowotnej wynikających z  rozpoznanych potrzeb 
zdrowotnych i  stanu zdrowia mieszkańców powiatu – 
po konsultacji z  właściwymi terytorialnie gminami; 2) 
przekazywanie marszałkowi województwa informacji 
o realizowanych na terenie powiatu programach polityki 
zdrowotnej; 3) inicjowanie, wspomaganie i monitorowa-
nie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych 
na terenie powiatu; 4) pobudzanie działań na rzecz indy-
widualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na 
rzecz ochrony zdrowia; 5) podejmowanie innych działań 
wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.

Do zadań własnych w  zakresie zapewnienia równego 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych 
przez samorząd województwa należy w szczególności: 1) 
opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów progra-
mów polityki zdrowotnej wynikających z  rozeznanych 
potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców wo-
jewództwa – po konsultacji z  właściwymi terytorialnie 
gminami i  powiatami; 2) przekazywanie wojewodzie 
informacji o  realizowanych na terenie województwa 
programach polityki zdrowotnej; 3) opracowywanie 
i  wdrażanie programów innych niż określone w  pkt 1 

służących realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia; 
4) inspirowanie i  promowanie rozwiązań w  zakresie 
wzrostu efektywności, w tym restrukturyzacji w ochro-
nie zdrowia; 5) podejmowanie innych działań wynikają-
cych z rozeznanych potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
województwa57.

Ponadto J. Nosko wskazuje, że gminy i powiaty funkcjo-
nują na szczeblu środowiska społecznego w którym roz-
strzyga się kulturowe i społeczne nastawienie jednostek 
i  grup do roli w oddziaływaniu na zdrowie czynników 
chemicznych, fizycznych, biologicznych i innych. Autor 
twierdzi, że spośród 41 aktów prawnych dotyczących 
ochrony środowiska w 21 ustawach jednoznacznie sfor-
mułowano związek środowiska ze zdrowiem, a  także 
zadania władz lokalnych w prozdrowotnym oddziaływa-
niu na czynniki biologiczne, chemiczne i fizyczne oraz 
potrzebę partycypacji społeczności lokalnej w  tej dzie-
dzinie, a także wskazują na rolę i zadania administracji 
samorządowej w zakresie kontroli i monitoringu środo-
wiska58.

We wnioskach Autor wskazał, że ,,konieczne jest podję-
cie badań nad rzeczywistą rolą administracji samorzą-
dowej w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym roli 
w kształtowaniu prozdrowotnych warunków środowiska 
naturalnego. Wiele bowiem wskazuje, że sprawy warun-
ków środowiska zarówno w gminach, jak i powiatach nie 
są powiązane ze sprawami zdrowia. Nie ma też badań 
pokazujących, jak wymienione wyżej liczne powinności 
gmin i  samorządów w  zakresie tworzenia prozdrowot-
nych warunków środowiska są rzeczywiście realizowa-
ne. Przeprowadzone badanie potwierdziło konieczność 
podjęcia działań ujednolicających rolę samorządu te-
rytorialnego w  systemie ochrony i  promocji zdrowia 
(zdrowia publicznego), w tym w zakresie prozdrowotne-
go oddziaływania na środowisko”59.

Ponadto J. Nosko i  A. Marcinkiewicz dokonali analizy 
roli administracji publicznej w  systemie zdrowotnym 
Polski. Uczeni przeprowadzili badanie ,,w  2008 r. we 
wszystkich 378 starostwach i miastach na prawach po-
wiatu. Przedmiotem badań były regulaminy organiza-

57 Należy zauważyć, że w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159 
w  przepisie art. 2 określono, że ,,przestrzeganie praw pacjenta 
określonych w  ustawie jest obowiązkiem organów władzy 
publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego 
Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń 
zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych 
osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych”.

58 J. Nosko, Rola samorządu terytorialnego, gminnego i powiatowego 
w kształtowaniu warunków środowiska naturalnego sprzyjającego 
zdrowiu w  świetle ustawodawstwa RP, ,,Medycyna Pracy” 
2010;61(4), s. 431–448.

59 Ibidem, s. 446–447.
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cyjne tych jednostek, a narzędziem badawczym lista 11 
grup powinności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, 
opracowana na podstawie analizy 171 ustaw obowiązu-
jących w latach 1990–2007. Celem badania było ustale-
nie stopnia zgodności zapisanych w tych dokumentach 
zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia z wymo-
gami zawartymi w ustawodawstwie polskim”60. 

Autorzy ustalili, że ,,w  regulaminach organizacyjnych 
starostw i  urzędów miast na prawach powiatu najbar-
dziej zauważalna jest ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. 
o zakładach opieki zdrowotnej (87%). W ponad połowie 
regulaminów (57%) odnotowano „profilaktykę i  pro-
mocję zdrowia”, podczas gdy najważniejszą dla ochro-
ny i  promocji zdrowia ustawę z  dnia 27 sierpnia 2004 
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych tylko w 11,6%. Ponadto znalezio-
no w nich nieaktualne przepisy: o chorobach zakaźnych, 
o zwalczaniu gruźlicy, o ratownictwie medycznym (ok. 
34% regulaminów). Uzyskane dane mogą wskazywać 
na niezadowalający nadzór nad wykonywaniem prawa 
w  odniesieniu do zadań z  zakresu ochrony i  promocji 
zdrowia”61.

We wnioskach wskazano, iż w związku z powyższym ko-
nieczne są prace nad odpowiednim do potrzeb uściśle-
niem zapisów prawnych oraz wprowadzeniem określo-
nych procedur i standardów. Celowe byłoby uzupełnienie 
u.ś.o.z., o  zapis zobowiązujący organy uchwałodawcze 
samorządów lokalnych do odbywania okresowych (np. 
przynajmniej raz w  kadencji) posiedzeń poświęconych 
ocenie stanu i  potrzeb zdrowotnych społeczności lo-
kalnej, a  także efektywności realizowanych programów 
prozdrowotnych. Na tej podstawie wyznaczano by kie-
runek działalności, a także określano wymagania wobec 
organów wykonawczych (podobnie jak to jest w innych 
przypadkach)62.

W  świetle przeprowadzonych badań i  opinii uczestni-
ków Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona 
zdrowia i promocja zdrowia jako zadanie własne samo-
rządu terytorialnego”, która odbyła się w Łodzi w dniach 
9–10 października 2008 r. wskazano, że należałoby po-
stulować o  ,,opracowanie i  wdrożenie przepisów, które 
określą stanowiska oraz wymagania kwalifikacyjne kadr 
odpowiedzialnych za merytoryczną działalność admi-
nistracji samorządowej w  zakresie ochrony i  promocji 
zdrowia. Konieczne jest także, aby prawo skuteczniej niż 
dotychczas utrudniało zwalnianie wykwalifikowanych 
60 J. Nosko, A. Marcinkiewicz, Ochrona i  promocja zdrowia 

w strukturach formalnych starostw powiatowych i urzędów miast na 
prawach powiatu, ,,Medycyna Pracy” 2009;60(2), s. 131.

61 Ibidem, s. 131.
62 Ibidem, s. 135.

i  dobrze realizujących swoje obowiązki pracowników 
administracji samorządowej”63.

Natomiast organ administracji rządowej jakim jest Mi-
nister Zdrowia powinien aktywniej i skuteczniej wyko-
rzystywać swoje koordynacyjne i nadzorcze uprawnienia 
nad tymi organami samorządu lokalnego, które odpo-
wiadają za realizację zadań w  zakresie ochrony i  pro-
mocji zdrowia. Jak również należy ustanowić koordy-
natora systemu ochrony zdrowia na poziomie Rady 
Ministrów, który będzie miał określone kompetencje 
kontrolno-nadzorcze potrzebne do wyeliminowywania 
napięć kompetencyjnych na poszczególnych szczeblach 
organów jednostek samorządu terytorialnego oraz ad-
ministracji rządowej. Nie należy także zapominać, że 
coraz bardziej rozwija się sektor usług niepublicznej 
ochrony zdrowia w Polsce, który pozostaje w symbiozie 
z organami władzy publicznej w różnych zależnościach. 
Płaszczyzna niepublicznych usług zdrowotnych na styku 
z publicznym świadczeniem pomocy medycznej powin-
na także zostać precyzyjnie uregulowana64.

3. KIerunKI zmIan w organIzacjI systemu 
ochrony zdrowIa po 1989 r.

Założenia reform sektora służby zdrowia, które zostały 
zapoczątkowane w 1989 r. miały urealnić między innymi 
działania zmierzające do wyodrębnienia struktur pod-
stawowej opieki zdrowotnej wówczas jeszcze nie zdefi-
niowanej pojęciowo z integralnej części systemu ochro-
ny zdrowia65. 

Istotne zmiany w ochronie zdrowia zapoczątkowane zo-
stały w 1991 r. W ustawie o zakładach opieki zdrowotnej 
wskazano, że są to wyodrębnione organizacyjnie zespoły 

63 Ibidem, s. 135. 
64 Należy zauważyć, że Komitet Wyborczy Wyborców Platformy 

Obywatelskiej w programie wyborczym w 2001 r. wskazywał, że 
,,Platforma Obywatelska domaga się uznania faktu, że określenie 
zakresu odpowiedzialności władz publicznych wszystkich szczebli 
jest absolutnie koniecznym warunkiem podjęcia dalszych decyzji 
o zasadach budowy systemu ochrony zdrowia”. Aby temu podołać 
zaproponowano uchwalenie ustawy o systemie ochrony zdrowia – 
regulującej zakres odpowiedzialności władz publicznych różnych 
szczebli. Wybory 2001 partie i  ich programy, (red.) I. Słodkowska, 
Warszawa 2002, s. 200–201.

65 Por. M. Woch, Instytucje kształtujące system opieki zdrowotnej 
w Polsce. (Analiza prawno-porównawcza), Warszawa 2012, s. 81 i n. 
M. Woch, Zapewnienie przez władze publiczne w  Polsce równego 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków 
publicznych [w:] Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, (red.) 
J. Kostrubiec T. Sroka, M. Dziubińska, P. Szczęśniak, A. Janus, Lublin 
2014, s. 29 i n.

Obecnie w  przepisie art. 5 pkt 27 u.ś.o.z., zdefiniowano termin 
podstawowa opieka zdrowotna jako: świadczenia zdrowotne 
profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz 
pielęgnacyjne z  zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej, chorób 
wewnętrznych i  pediatrii, udzielane w  ramach ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej.
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osób i środków majątkowych utworzone i utrzymywane 
w  celu udzielania świadczeń zdrowotnych i  promocji 
zdrowia. Zakład opieki zdrowotnej mógł być również 
utworzony i  utrzymywany w  celu: prowadzenia badań 
naukowych i  prac badawczo-rozwojowych w  powiąza-
niu z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych i  promocją 
zdrowia oraz realizacji zadań dydaktycznych i  badaw-
czych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych i promocją zdrowia66. 

Zakładem opieki zdrowotnej mógł być: szpital, zakład 
opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, 
sanatorium, prewentorium, inny nie wymieniony z na-
zwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia 
wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych 
świadczeń zdrowotnych w  odpowiednim stałym po-
mieszczeniu; przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia; 
pogotowie ratunkowe; medyczne laboratorium diagno-
styczne; pracownia protetyki stomatologicznej i  orto-
doncji; zakład rehabilitacji leczniczej, żłobek lub inny 
zakład, spełniający warunki określone w ustawie.

Natomiast finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w Polsce ze środków publicznych do dnia 1 stycznia1999 
r. odbywało się z budżetu państwa i polegało na tym, że 
w  corocznej ustawie budżetowej preliminowano okre-
śloną kwotę na opiekę zdrowotną, przy czym w budżecie 
ustalano podział na środki finansowe, którymi dyspono-
wali centralnie ministrowie resortowi, zwłaszcza Mini-
ster Zdrowia i środki, którymi dysponowali wojewodo-
wie67.

W dniu 1 stycznia 1999 r. weszła w życie ustawa z dnia 
6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowot-
nym, która wprowadziła finansowanie opieki zdrowot-
nej w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Podmiotami 
realizującymi ubezpieczenia zdrowotne było 17 kas cho-
rych, które gromadziły środki finansowe i dysponowały 
nimi w drodze zawierania umów ze świadczeniodawca-
mi. Środki finansowe pochodziły przede wszystkim ze 
składek osób ubezpieczonych. Zadania z zakresu ubez-
pieczenia zdrowotnego realizowało 16 regionalnych kas 
chorych oraz branżowa kasa chorych dla służb mundu-
rowych. Każda Kasa Chorych była instytucją samorząd-
ną, posiadającą osobowość prawną68.

Dla pełnego zobrazowania ówczesnych prac nad ustawą 
należy również wskazać na okoliczności polityczne jakie 
66 Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, 

Dz. U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408 z późn. zm. 
67 Por. M. Woch, Rola administracji publicznej w  procesie tworzenia 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego [w:] Ramy prawne 
funkcjonowania administracji publicznej w  Polsce, (red.) R. 
Grzeszczak, M.R. Tużnik, M. Woch, Warszawa 2015, s. 57–81.

68 M. Woch, Instytucje kształtujące…, op. cit., s. 129 i n.

warunkowały wypracowywanie poszczególnych roz-
wiązań dotyczące ochrony zdrowia. Kilka miesięcy po 
uchwaleniu ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym69 w  wyniku wyborów 
parlamentarnych władzę utraciła koalicja SLD – PSL, 
rządy zaś przejęła koalicja AWS – UW na czele z Premie-
rem J. Buzkiem, a Ministrem Zdrowia został W. Maksy-
mowicz. Koalicja po objęciu władzy podjęła intensyw-
ne prace nad nowelizacją ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. 
Wynikiem tych prac było ponad 150 istotnych poprawek 
do ustawy uchwalonej przez sejm poprzedniej kadencji. 
Najbardziej rozbudowana, zmieniająca rozwiązania sys-
temu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego była 
zmiana ustawy z  dnia 18 lipca 1998 r.70 Zmiany doty-
czyły spraw związanych z finansowaniem ubezpieczenia 
zdrowotnego, świadczeń zdrowotnych, organizacji płat-
nika składek, nadzoru nad funkcjonowaniem systemu. 
Jak podkreślone zostało w literaturze tak liczne zmiany 
spowodowały, iż powstał w  zasadzie nowy akt prawny 
zasadniczo różniący się od ustawy z dnia 6 lutego 1997 
r., więc trudno uznać te zmiany za nowelizację; powinno 
się przyjąć, iż był to nowy akt prawny71.

Ponadto ustawa o  powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym wymusiła zmianę funkcjonowania publicznych 
zakładów zdrowotnych72. Organy, które tworzyły i utrzy-
mywały publiczne zakłady opieki zdrowotnej, miały 
przekształcać je, do dnia wejścia w życie ustawy, w sa-
modzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Nie szły 
jednak za tym środki finansowe ze strony administracji 
rządowej73. 

Założono, że pod względem organizacyjnym podstawo-
wa opieka zdrowotna miała działać jako: niepubliczny 
zakład opieki zdrowotnej (NZOZ); samodzielny pu-
bliczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ) – jednostka 
państwowa lub podległa samorządowi; indywidualna 

69 Ustawa z  dnia 6 lutego 1997 r. o  powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym, Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.

70 Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz. 
U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756 z późn. zm.

71 M. Żemojda, A. Płatkowska-Kułaj, M. Kowalski, Ustawa 
o  powszechnym ubezpieczeniu w  Narodowym Funduszu Zdrowia: 
komentarz, Warszawa 2003, s. 10. Zob. także A. Koronkiewicz, W. 
Masłowski, System Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego, 
Szkolenie podstawowe dla pracowników Kas Chorych, Warszawa 
2002, s. 35.

72 A. Pietraszewska-Macheta, Przepisy przejściowe [w:] Komentarz do 
Ustawy o  Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym oraz Przepisy 
Wykonawcze, (red.) T. Pęcherz, Warszawa 2000, s. 343 i n.

73 Wiele samorządów nie pogodziło się z  takim stanem rzeczy, że 
z  mocą wsteczną muszą przejmować zadłużone zakłady opieki 
zdrowotnej i  zwróciło się do Trybunału Konstytucyjnego. Por. 
Wyrok TK z  dnia 27 czerwca 2000 r. sygn. akt (K 20/99), OTK - 
A  2000, nr 5, poz. 140; Ustawę z  dnia 13 października 1998 r. 
Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną, Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.
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praktyka lekarska – prywatna praktyka lekarska lub pie-
lęgniarska; grupowa praktyka lekarska – grupa prywat-
nych praktyk lekarskich lub pielęgniarskich74.

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej miały być 
niezależnymi podmiotami (poza SPZOZ), jednak udzie-
lanie przez nie świadczeń miało być bezpłatne dla osób 
ubezpieczonych oraz gdy podmioty mają podpisany 
kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, a do 2003 
r. z Kasami Chorych.

Ówczesny Minister Zdrowia i  Opieki Społecznej Woj-
ciech Maksymowicz stwierdził, iż ,,tworzymy system, 
w  którym pacjent staje w  centrum uwagi wszystkich 
świadczeniodawców. Docelowo, to od jego decyzji – 
wyboru, będzie zależała kondycja placówek ochrony 
zdrowia, ich finansowanie. Coraz większą rolę odgrywać 
będą też wykonujący wolny zawód w lecznictwie podsta-
wowym lekarze, pielęgniarki i położne”75.

Można zauważyć, że słowa Ministra okazały się brze-
mienne w skutkach po dzień dzisiejszy. Dominika Sikora 
w jednym z komentarzy odnoszącym się do zamkniętych 
gabinetów lekarskich podstawowej opieki zdrowotnej 
w  dniach 1–7 stycznia 2015 r., na skutek nie podpisa-
nia umów do dnia 31 grudnia 2014 r. między wszystkimi 

74 Por. Wyrok TK z dnia 27 czerwca 2000 r., sygn. akt (K 20/99), OTK – 
A 2000, nr 5, poz. 140, w którym wskazano, że ,,poprzez określenie 
zakładów opieki zdrowotnej mianem “publiczny” ustawodawca 
uznał, że ich znaczenie jest doniosłe z punktu widzenia interesu 
publicznego. Na tyle ważne, aby uznać konieczność ich 
podporządkowania rządowym lub samorządowym organom 
państwa, chociaż przez nadanie im osobowości prawnej, 
uzyskały one duży stopień samodzielności oraz niezależną 
od Skarbu Państwa i  jednostek samorządu terytorialnego 
podmiotowość prawną (w  sferze stosunków majątkowych). 
Okoliczność, iż w  odniesieniu do publicznych, samodzielnych 
zakładów opieki zdrowotnej organami tworzącymi są organy 
administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, 
stwarza gwarancję i  zabezpieczenie, że zakłady te będą 
mogły realizować cele, dla których je utworzono. Wiąże się 
z  tym – w  określonych ustawowo sytuacjach – zobowiązanie 
do ponoszenia konsekwencji majątkowych związanych z  ich 
działalnością. Ani organ administracji rządowej, ani jednostka 
samorządu terytorialnego nie może uwolnić się od tego rodzaju 
obowiązków bez stosownego ustawowego przyzwolenia. 
W  ten sposób zabezpiecza się możliwość realizowania celów 
publicznych związanych z ochroną zdrowa, o których mowa w art. 
68 konstytucji”.

 Sąd Najwyższy w  wyroku z  dnia 8 października 2009 r. (II 
PK 110/09), zauważył, że ,,Samodzielne Publiczne Zakłady 
Opieki Zdrowotnej, jakkolwiek odrębne od Skarbu Państwa 
organizacyjnie i niezależne finansowo, stanowią jednak emanację 
państwa z  uwagi na celowość ich tworzenia i  likwidowania 
(zwłaszcza w  kontekście prawa równego dostępu do świadczeń 
opieki zdrowotnej – art. 68 ust. 2 zd. 1 Konstytucji RP) oraz sposobu 
finansowania (swoista zależność od środków publicznych), jak 
również w  ramach systemu opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych przez NFZ”.

75 W. Maksymowicz, Wstęp [w:] Transformacja systemu ochrony 
zdrowia w  Polsce, Ministerstwo Zdrowia i  Opieki Społecznej, 
Warszawa, listopad 1998, s. 6.

świadczeniodawcami76, a płatnikiem, czyli Narodowym 
Funduszem Zdrowia, stwierdziła ,,nic się nie stało, pa-
cjenci, nic się nie stało”77. Konstatacja w tym ujęciu wy-
nikała z faktu zawarcia porozumienia w wyniku, którego 
lekarze otworzyli gabinety. Ponadto D. Sikora wskazała, 
że zakończenie sporu nie znaczy zmiany systemu lecz-
nictwa na lepsze. Kolejki się nie skrócą. Dziury finanso-
we, jak były, tak pozostaną. Jak również z niepokojących 
w tym wszystkim słów Marka Twardowskiego, negocja-
tora Porozumienia Zielonogórskiego, byłego Podsekre-
tarza stanu w Ministerstwie Zdrowia78, który powiedział: 
,,Porozumienie pokazało, po czyjej stronie była prawda. 
Umówiliśmy się (z  ministrem zdrowia red.), że zostaje 
ono tylko do wiadomości obu stron. Wykorzystamy to 
zarówno my, jak i minister, do naszych celów”79.

Biorąc powyższe po uwagę należy stwierdzić, że organy 
jednostek samorządu terytorialnego nie uwzględniają 
prawem nałożonych obowiązków jeżeli chodzi o  dział 
ochrona zdrowia. Praktyczność działań przekładają 
w większości na inwestycję w bazę leczniczą, sprzęt oraz 
w  programy profilaktyczne. Nie utożsamiają się nato-
miast z finansowaniem świadczeń zdrowotnych wskazu-
jąc, że są to zadania administracji rządowej poprzez płat-
nika, którym obecnie jest Narodowy Fundusz Zdrowia80. 

W  projekcie ustawy o  zdrowiu publicznym wskazano, 
że istotnym elementem jest realizacja zadań własnych 
jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki zawar-
ły w sprawozdaniach w 2014 r. realizację niemal trzech 
tysięcy programów zdrowotnych, ukierunkowanych na 
zapobieganie chorobom przewlekłym, poprawę stanu 
zdrowia dzieci i  młodzieży oraz profilaktykę alkoholi-
zmu81. Projektowane zmiany mają skoordynować dzia-

76 Należy również zauważyć, że tzw. negocjacje prowadził Minister 
Zdrowia. Lekarze zrzeszeni w  Porozumieniu Zielonogórskim – 
które jest formalnie federacją związków pracodawców ochrony 
zdrowia, i powinno działać w oparciu o ustawę z dnia 23 maja 1991 
r. o organizacjach pracodawców, Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 
z późn. zm. oraz ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji 
do Spraw Społeczno-Gospodarczych i  wojewódzkich komisjach 
dialogu społecznego, Dz. U. z  2001 r. Nr 100, poz. 1080 z  późn.
zm. Akty te precyzyjnie regulują na jakich zasadach odbywać się 
powinien dialog społeczny prowadzony dla godzenia interesów 
pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego.

77 D. Sikora, Tajne (nie)porozumienie, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 8 
stycznia 2015, nr 4, s. A2.

78 Marek Twardowski – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 
w latach 2007-2010 (rząd PO-PSL).

79 D. Sikora, Tajne (nie)porozumienie…, op. cit., s. A2.
80 Por. A. Klaman, Gmina dokłada, bo NFZ daje za mało, ,,Gazeta 

Pomorska”, 22.04.2015, nr 93, s. 12, gdzie wskazano, że samorząd 
przeznaczył 100 tys. zł na rehabilitację. W  ramach pierwszych 
sześciu godzin będą realizowane zabiegi finansowane ze środków 
NFZ, a  pozostałe godziny funkcjonowania Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Brusmed” w Czersku będą opłacane 
z funduszu gminy. 

81 Projekt ustawy z  dnia 17 marca 2015 r. o  zdrowiu publicznym. 
Por. B. Lisowska, NFZ będzie musiał płacić na promocję zdrowia, 
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łania podejmowane przez jednostki samorządu teryto-
rialnego w  celu skutecznego zapobiegania chorobom82. 
Planuje się nawiązanie współpracy międzysektorowej na 

,,Dziennik Gazeta Prawna”, 30 marca 2015, nr 61, s. B9.
82 Maciej Dercz twierdzi, że ,,pieniądze na leczenie szpitalne 

muszą pochodzić z  budżetu państwa. Rząd powinien zlecać 
samorządom zadania z  zakresu zdrowia dzieci i  mógłby na tej 
podstawie przekazywać im dotacje. Powiaty czy województwa 
przekazywałyby później te pieniądze szpitalom pediatrycznym 
lub oddziałom szpitalnym, z którymi podpisaliby kontrakty”. Por. 
K. Nowosielska, Potrzebny pakiet pediatryczny, ,,Rzeczpospolita”, 5 
maja 2015, s. 8.

wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorzą-
dowej83. 

83 Maciej Dercz w  opinii na temat obowiązku prowadzenia szpitali 
przez samorządy twierdzi, że ustawy o  samorządzie gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim nie obligują organów założycielskich 
do prowadzenia własnych podmiotów leczniczych. Zauważa 
również, iż ,,obowiązki samorządu trzeba doprecyzować 
w  projektowanej ustawie o  zdrowiu publicznym, żeby było 
wiadomo, kto i za co odpowiada w ochronie zdrowia. Por. M. Dercz, 
Opinia [w:] Samorządy nie muszą prowadzić szpitali, K. Nowosielska, 
,,Rzeczpospolita”, 2 kwietnia 2015, s. C1. Por. B. Lisowska, Spór 
w  rządzie o  pełnomocnika ds. zdrowia, ,,Dziennik Gazeta Prawna”, 
24 czerwca 2015, nr 114, s. B9, gdzie Autorka wskazała, że ,,nie 
ma zgody w  rządzie co do tego, kto ma koordynować zdrowie 
publiczne”. 
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abstract
The following dissertation deals with the issue of having 
a two-chamber parliament and frequent disputes between 
its supporters and opponents.
A  bicameral parliament always consists of two chambers. 
The House of Commons and The House of Lords in Great 
Britain are considered to be a precursor of a two-chamber 
parliament. The majority of western developed countries fe-
ature a parliament consisting of two chambers.
In Poland the second chamber of parliament has a  long-
-standing tradition. In 1368, during the reign of Casimir the 
Great, the Royal Council was summoned. It is regarded as 
a model of today’s Senate. A bicameral parliament was also 
functioning in Poland from the 14th till the 18th century. 
Since the second half of the 19th century the Poles were 
members of parliaments of their invaders, thus forming par-
liamentary groupings. 
Introduction of Senate to the March Constitution of Poland 
(1921) gave a start to bicameralism which can be viewed as 
unequal, with highly limited competence of Senate.
The idea of Senate was also present in the April Constitu-
tion of Poland (1935). However, its powers significantly in-
creased.
After World War II Senate ceased to function. Falsifying of 
referendum results held on 30th June, 1946 concerning the 
issue of Senate and its existence, could be treated as a for-
mal expression of political decisions.
Senate was restored in 1989 as a result of some political ac-
tion and it was a symbol of independent Poland. Since that 
time a two-chamber parliament has been functioning in the 
Polish political system. The rule of bicameralism is present in 
the latest 1997 Constitution of the Republic of Poland.
In the dissertation the following question was raised: “is the 
second chamber really needed in Poland”?
Opponents of the second chamber believe that functioning 
of Senate in Poland is against an evident tendency for trans-
forming into a one-chamber organisation observed in many 
democratic systems.
It is believed that the society and politicians as well are in-
terested in the activity of Senate only to a very little extend.

streszczenIe
Publikacja przedstawia często poruszane spory między 
zwolennikami i  przeciwnikami funkcjonowania dwuizbo-
wego parlamentu. 
Dwuizbowość oznacza, że parlament złożony jest z dwóch 
izb. Za pierwowzór dwuizbowego parlamentu uznaje się 
brytyjską Izbę Gmin i  Lordów. W  większości rozwiniętych 
krajów zachodnich funkcjonują parlamenty dwuizbowe. 
W  Polsce druga izba parlamentu ma wieloletnią tradycję. 
Już w 1368 r. w czasie rządów Kazimierza Wielkiego zwołano 
w Krakowie Radę Królewską. Rada uznawana jest za pierwo-
wzór dzisiejszego Senatu. Dwuizbową strukturę polski par-
lament posiadał również od XIV do XVIII wieku. Od II połowy 
XIX wieku Polacy w  większości wchodzili do składu parla-
mentów państw zaborczych tworząc w nich koła poselskie. 
Wprowadzenie do Konstytucji marcowej z 1921 r. instytucji 
Senatu doprowadziło do powstania dwuizbowości, którą 
z  dzisiejszej (współczesnej) perspektywy można kwalifi-
kować jako tzw. dwuizbowość nierównoprawną, czyli ze 
znacznie ograniczonymi kompetencjami Senatu. 
Senat został również utrzymany w Konstytucji kwietniowej 
z 1935 r. Powiększono jednak zdecydowanie jego uprawnie-
nia. 
Po zakończeniu II wojny światowej Senat nie został przy-
wrócony. Sfałszowanie wyników referendum z  30 czerwca 
1946 r., w którym poddano pod głosowanie kwestię istnie-
nia drugiej izby stanowiło tylko formalny wyraz decyzji po-
litycznych. 
Przywrócenie Senatu w  1989 r. było natomiast wynikiem 
pewnych celów politycznych oraz symbolem Polski niepod-
ległej i na trwałe wpisało dwuizbowy parlament do politycz-
nego ustroju Rzeczypospolitej. Świadczy o tym utrzymanie 
tej zasady w najnowszej Konstytucji z 1997 r. 
W publikacji postawiono tym samym pytanie czy Polsce po-
trzeba jest druga izba?
Przeciwnicy drugiej izby powołują się na rację, iż utrzymanie 
Senatu w Polsce sprzeczne jest pewnej wyraźnej tendencji 
zmierzającej do przechodzenia w  jednoizbową strukturę 
parlamentu występującą w  wielu ustrojach demokratycz-
nych. 
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Furthermore, some people claim that the second chamber 
unnecessarily prolongs and complicates a  legislative pro-
cess, and thus being an additional financial obligation for 
the country.
People who are against Senate treat it as something created 
in a specific political atmosphere as a result of Round-Table 
talks. Nowadays, the situation changed completely and the 
reasons justifying its existence are no longer present. 
We cannot deny the accuracy of arguments listed above, 
yet, each of them needs to be put under discussion. 
It is not explicit that there is a tendency in democratic co-
untries for transforming into  one-chamber parliaments as 
examples of this kind rarely occur.
It is true the existence of Senate lengthens a legislative pro-
cess, yet, it often happens that members of parliament di-
scuss one act for months, and the period of 30 days during 
which Senate is to examine it, does not make any difference.
As for the issue of paying for the maintenance of Senate, we 
can divide its whole budget by the number of the Poles and 
then we can see if the country and its citizens benefit from 
the liquidation of the second chamber or not.
Historical arguments saying that Senate is a relic of the Ro-
und Table can be contradicted with arguments of a similar 
type. The Round Table was functioning during the First and 
Second Republic of Poland, and it also functions nowadays 
during the Third Republic.
To sum up, we can draw a conclusion that Poland needs the 
second chamber. However, the current state of a bicameral 
parliament may be put under discussion. Yet, no political 
system is perfect, and thus we are constantly searching for 
new ideas.

Key words: : two-chamber parlIament, bIcameral parlIament, 
sejm, senate, parlIament, constItutIon

Uważa się, że społeczeństwo, a  nawet politycy, jedynie 
w niewielkim stopniu interesują się działalnością Senatu.
Idąc dalej można napotkać stwierdzenia, że druga izba nie-
potrzebnie wydłuża i  komplikuje proces ustawodawczy, 
a przy tym jest dodatkowym obciążeniem finansowym dla 
państwa. 
Przeciwnicy traktują również Senat jako twór powstały 
w  określonych warunkach politycznych, będący efektem 
obrad „Okrągłego Stołu”. Obecnie sytuacja uległa jednak 
zasadniczej zmianie, a więc zniknęły powody uzasadniające 
jego istnienie.
Jakkolwiek nie można kwestionować trafności przytoczo-
nych argumentów, to z każdym z nich istnieje potrzeba sku-
tecznego polemizowania. 
Jednoznacznie trudno jest stwierdzić tendencję przecho-
dzenia do parlamentów jednoizbowych w  państwach de-
mokratycznych. Przykłady takie występują bowiem nielicz-
nie.
Prawdą jest, że istnienie Senatu wpływa na wydłużenie pro-
cesu ustawodawczego, ale przecież niejednokrotnie zdarza 
się tak, że posłowie miesiącami dyskutują nad jedną ustawą 
i 30 dni, w ciągu których Senat ją rozpatruje, nie ma więk-
szego znaczenia. 
Przeciwstawiając się z kolei tezie o kosztowności utrzymania 
Senatu wystarczy podzielić cały budżet Senatu przez liczbę 
obywateli Polski – wtedy zorientujemy się, czy państwo oraz 
obywatele naszego państwa zyskali by coś na likwidacji dru-
giej izby. 
Argumentom o  charakterze historycznym, mówiącym, że 
Senat jest pozostałością, reliktem „Okrągłego Stołu” można 
przeciwstawić kontrargumenty o  podobnym charakterze. 
Funkcjonował on przecież w I, II i istnieje obecnie w III Rze-
czypospolitej. 
Z  publikacji można wyciągnąć wniosek, iż Polsce potrzeb-
na jest druga izba. Dyskusyjny jest natomiast obecny kształt 
dwuizbowości. Żaden ustrój jednak nie jest pozbawiony 
wad i cały czas poszukuje się lepszych rozwiązań. 

słowa Kluczowe: dwuIzbowość, bIKameralIzm, sejm, senat, 
parlament, Konstytucja 

zasady konstrukcji ustrojów parlamentarnych 
dotyczą różnych rozwiązań systemowych. War-
to podkreślić, iż nie jest to problem nowy. Jed-

nym z  pierwszych zwolenników parlamentu dwuizbo-
wego był Monteskiusz. Mówił on – „jedna izba drugą 
w szrankach trzymać będzie”1. 

Często były i są toczone spory między zwolennikami za-
sady dwuizbowości (zwanej również bikameralizmem), 
a jednoizbowego parlamentu. Polemiki ożywają zwłasz-
cza w momentach przełomowych dla państwa polskie-
go, takich jak obrady „Okrągłego Stołu”, czy kampanie 
wyborcze. 

Ustrój dwuizbowy to norma (lub normy) o szczególnej 
doniosłości, charakteryzująca państwo przez ukazanie 

1 B. Banaszak, Czy Polsce potrzebna jest druga izba, „Przegląd 
Sejmowy” 1994, nr 2, s. 33.

istotnych cech władzy ustawodawczej2. W. Orłowski 
twierdzi, że w znaczeniu węższym możemy mówić o tej 
zasadzie jako o ciele ustawodawczym złożonym z dwóch 
izb, a w znaczeniu szerszym, gdy dwa organy o charak-
terze przedstawicielskim uznane są w  Konstytucji za 
organy sprawujące władzę ustawodawczą3. Do drugie-
go rozwiązania nawiązuje Konstytucja Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997r.4 wskazując w art. 
10 ust. 2, iż „władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat 
(…)”5.

2 M. Dobrowolski, Zasada dwuizbowości parlamentu w  polskim 
prawie konstytucyjnym, Warszawa 2003, s. 14.

3 W. Orłowski, Zasada dwuizbowości, [w:] Polskie prawo konstytucyjne, 
(red.) W. Skrzydło, Lublin 2006, s. 130.

4 Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483.
5 W  aktualnych aktach prawnych ustalających porządek 

konstytucyjny naszego kraju nie znajdziemy jednak sformułowania, 
które dokładnie odpowiadało by np. art. 55 Konstytucji włoskiej, 
tj.: „parlament składa się z Izby Deputowanych i Senatu Republiki” 
czy też identycznemu rozwiązaniu w  Konstytucji francuskiej: 
„parlament składa się ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu”; P. 
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Bikameralizm pozostaje ważkim i  kontrowersyjnym 
problemem dotyczącym struktury wewnętrznej współ-
czesnych parlamentów. J. P. Esmein pisał – „system 
dwuizbowy i rządy parlamentarne są wytworem historii, 
a nie wynalazkiem rozumu”6.

Genezy omawianej zasady należy upatrywać więc 
w dziejach konstytucyjnych ustrojów, a nie w doktrynie. 
W większości rozwiniętych krajów zachodnich funkcjo-
nują parlamenty dwuizbowe7. Dwuizbowość powstała 
jako jeden z  przejawów rozwoju monarchicznej formy 
państwa. Takie ośrodki władzy jak arystokracja, szukały 
pewnej instytucji aparatu państwowego, która zabezpie-
czała by ich interesy8. 

Klasycznym rodowodem dwuizbowości stał się również 
tzw. kompromis burżuazyjno – feudalny, który dokonał 
się wiekach XVII – XIX. Jedna z izb parlamentu repre-
zentowała wówczas arystokrację, a druga reprezentowała 
tzw. stan trzeci. Istnienie opisanej struktury zapewniało 
równowagę sił między arystokracją a  burżuazją. Oczy-
wiście dzisiaj taki rodzaj dwuizbowości stracił na zna-
czeniu, a wręcz zanikł. Tylko w Wielkiej Brytanii doszło 
do swoistej petryfikacji drugiej izby w jej historycznym 
kształcie. W tym miejscu wypada przypomnieć, że par-
lament brytyjski składa się z  Izby Gmin i Lordów, i  że 
uznaje się go za pierwowzór współczesnego modelu 
dwuizbowości.

Kolejnym zasadniczym źródłem bikameralizmu jest fe-
deralna struktura państwa. Za doskonały przykład może 
służyć Kongres Stanów Zjednoczonych, gdzie Senat jest 
izbą reprezentującą poszczególne stany, która posiada 
pod pewnymi względami większe kompetencje niż Izba 
Reprezentantów. Na kontynencie europejskim pierw-
szym państwem, które wprowadziło dwuizbowość fede-
ralną, jest Szwajcaria. Ponadto do modelu federalnego 
zbliża się też dwuizbowość w  państwach o  strukturze 
regionalnej. Za przykład może służyć Hiszpania, gdzie 
Senat stanowi reprezentację terytorialną, w składzie któ-
rej uwzględniono w szczególny sposób regiony autono-
miczne. 

W Polsce druga izba parlamentu ma wieloletnią trady-
cję. Już w 1368 r. w czasie rządów Kazimierza Wielkiego 
zwołano w Krakowie Radę Królewską w sprawie żup sol-

Sarnecki, Czy w Polsce istnieje konstytucyjna zasada dwuizbowości 
parlamentu, „Przegląd Sejmowy” 1993, nr 2, s. 41.

6 S. Sagan, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2003, s. 129.

7 Największą grupę (ok. 50) stanowią ustroje państw federalnych. 
Przykładowo w  USA Kongres składa się z  Izby Reprezentantów 
i Senatu, we Francji funkcjonuje Zgromadzenie Narodowe i Senat, 
we Włoszech - Izba Deputowanych i Senat, w Rosji - Duma Państwa 
i Rada Federacji. 

8 S. Sagan, op. cit., s. 129.

nych. Rada uznawana za protoplastę dzisiejszego Senatu, 
była organem doradczym króla. Następnie szczególną 
rolę odegrał Sejm walny obradujący od stycznia 1493 r. 
w Piotrkowie, składający się z Senatu (izba wyższa) i Izby 
Poselskiej (izba niższa). Dwuizbowy parlament powoła-
no również w ustroju Konstytucji z 3 maja 1791 r., Księ-
stwie Warszawskim (1807–1815) i  Królestwie Polskim 
(1815–1830)9. Od II połowy XIX w. Polacy w większości 
wchodzili do składu parlamentów państw zaborczych 
tworząc w nich koła poselskie. 

Wprowadzenie w drodze daleko idących kompromisów 
do Konstytucji marcowej10 instytucji Senatu doprowa-
dziło do powstania dwuizbowości, którą z  dzisiejszej 
(współczesnej) perspektywy można kwalifikować jako 
tzw. dwuizbowość nierównoprawną, czyli ze znacznie 
ograniczonymi kompetencjami Senatu11. 

Wynikiem ewolucji koncepcji Senatu w pracach Sejmu 
Ustawodawczego był nowy sposób formułowania prze-
pisu ustanawiającego dwuizbową strukturę parlamentu. 
Nie stanowił on już jednego organu władzy ustawodaw-
czej (Sejmu) złożonego z dwóch izb (Izby Poselskiej i Se-
natu), lecz utworzony został przez dwa organy tej samej 
władzy (Sejm i Senat). Sporadycznie podnoszone postu-
laty jednoizbowości nie stanowiły już osi sporu ustrojo-
wego. 

Po uchwaleniu Konstytucji w 1921 r. podstawowym pro-
blemem dotyczącym władzy ustawodawczej stało się po-
szukiwanie optymalnego kształtu struktury parlamentu. 
Z  jednej strony nastąpił prawdziwy rozkwit koncepcji 
zmian systemu dwuizbowego, z drugiej zaś znaczne pięt-
no na ich realizację wywarła sytuacja polityczna powsta-
ła w wyniku tzw. zamachu majowego. 

9 K. Matwijowski, J. Pietrzak, Senat w  Polsce. Dzieje i  teraźniejszość, 
Kraków 1993, s. 21–23.

10 Ustawa z  dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 1921 r., Nr 44, poz. 267).

11 Najistotniejszą funkcją jaką pełnił parlament w ustroju Konstytucji 
marcowej była oczywiście funkcja ustawodawcza. Do ustalenia 
podziału kompetencji między Sejmem i Senatem w zakresie tego 
zadania zasadnicze znaczenie miał art. 3 ust. 2 stanowiący, że „nie 
ma ustawy bez zgody Sejmu, wyrażonej w sposób regulaminowo 
określony”. Głos Senatu przy uchwaleniu ustaw nie był więc 
równoważny z  głosem Sejmu i  w  pewnych warunkach ustawa 
mogła być uchwalona wbrew wotum Senatu. Takie stanowisko 
oznaczało, że Sejm jest organem ustawodawczym, a Senat innym 
czynnikiem państwowym. Inicjatywa ustawodawcza należała do 
Sejmu, Senat zaś pozbawiony został tego prawa. Tylko w Sejmie 
następowało rozpoczęcie drogi legislacyjnej. Senat natomiast 
posiadał uprawnienie wnoszenia poprawek do projektów ustaw 
uchwalonych przez Sejm. Jeżeli postanowił wprowadzić zmiany 
lub odrzucić projekt, musiał zapowiedzieć to Sejmowi w  ciągu 
30 dni. Sejm zmiany przyjmował zwykłą większością głosów lub 
odrzucał większością 11/20 głosujących; W. Komarnicki, Polskie 
prawo polityczne. Geneza i system, Warszawa 1922, s. 432.
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Powołana przez Konstytucję marcową struktura parla-
mentu budziła jednak pewne kontrowersje. Można spo-
tkać w obecnej literaturze opinie podważające zasadność 
dwuizbowości ustanowionej w tym okresie. Funkcjonu-
jący system parlamentarny określany był m.in. jako „po-
zornie dwuizbowy”, zawierający wiele sprzeczności i nie-
konsekwencji. Pojawiły się nawet bardzo krytyczne głosy 
mówiące, że zasada dwuizbowości została „ośmieszona 
i gruntownie zdyskwalifikowana”12.

Przedstawiciele doktryny, którzy opowiadali się za sys-
temem dwuizbowym, zmierzali z  jednej strony w  kie-
runku zwiększenie kompetencji Senatu, tj. „naprawienia 
jednostronności Sejmu stworzonej przez Konstytucję 
marcową”13, z  drugiej natomiast postulowali o  zróżni-
cowanie składów izb i rozdzielenie ich kadencji. Bogac-
two tej dyskusji w pewnym zakresie odzwierciedliło się 
w  toku tworzenia Konstytucji kwietniowej14, z  tym że 
w warunkach powstałych po zamachu majowym podno-
szone postulaty zostały zrealizowane niejako w  sposób 
karykaturalny. Stwierdzenie to dotyczy nie tyle uregulo-
wanych w ustawie zasadniczej kompetencji Senatu (i tak 
w umiarkowanym zakresie)15, ile rozwiązań dotyczących 
składu obu izb16. Dalsze propozycje zmian odnosiły się 
głównie w kierunku prawa wyborczego, do czego zachę-
cała sama Konstytucja, dając szerokie możliwości kształ-
towania zasad wyboru posłów i  senatorów w  ustawie 
zwykłej. 

Dominujący w doktrynie był jednak pogląd, iż Konstytu-
cja kwietniowa kreowała system dwuizbowy zrównowa-

12 Z. Sitnicki, Zagadnienia izby wyższej Konstytucji polskiej, „Przegląd 
Prawa i Administracji” 1932, s. 422., za: M. Dobrowolski, op. cit., s. 
67, 68.

13 W. Komarnicki, Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza 
i system, Wilno 1937, s. 68..

14 Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz. U. z 1935 r., Nr 
30, poz. 227).

15 W  porównaniu jednak do uprawnień Senatu w  Konstytucji 
marcowej nastąpił zdecydowany ich przyrost. W  dalszym ciągu 
prawo inicjatywy ustawodawczej należało do Sejmu, lecz Senat 
rozpatrywał każdy projekt ustawy wcześniej uchwalony przez 
Sejm. Druga Izba miała prawo do wnoszenia poprawek oraz 
mogła odrzucić projekt w całości, podejmując stosowną uchwałę. 
Z  kolei Sejm przeciwstawiał się tej woli większością 3/5 głosów, 
a nie 11/20. 

16 Wybory do Sejmu (złożonego z  208 posłów) były 
czteroprzymiotnikowe, tj.: powszechne, tajne, bezpośrednie 
i  równe, ale już nie proporcjonalne. Konstytucyjna zasada 
tworzenia Senatu była natomiast bardzo ogólna. Stanowiła, 
że 1/3 składu tworzą senatorowie z  nominacji Prezydenta 
Rzeczypospolitej, a  odnośnie pozostałych odsyłała do ordynacji 
wyborczej (Dz. U. z  1935 r., Nr 47, poz. 320), która wprowadziła 
zasadę wyborów pośrednich. Głosujący wybierali delegatów do 
wojewódzkich kolegiów wyborczych, a  ci dopiero senatorów. 
Wybory do Drugiej Izby nie były więc ani powszechne, ani 
bezpośrednie. Istotną rolę odgrywały działające w  ramach 
kolegiów wyborczych „komisje główne”, które desygnowały 
kandydatów na senatorów. Ordynacja wyborcza określiła również, 
że Senat składa się z 96 senatorów; M. Dobrowolski, op. cit., s. 120.

żony, a Senat był izbą powagi, refleksji i kompetencji17. 
Taki kształt dwuizbowości parlamentu istniał do 1939 r.

Po zakończeniu II wojny światowej Senat nie został 
przywrócony. Sprawująca władzę partia komunistyczna 
uznała drugą izbę parlamentu za symbol burżuazyjnego 
ustroju Polski międzywojennej. Poddanie pod referen-
dum kwestii istnienia drugiej izby w  dniu 30 czerwca 
1946 r., a następnie sfałszowanie jego wyników stanowi-
ło tylko formalny wyraz decyzji politycznych. 

Przywrócenie Senatu w 1989 r. było wynikiem pewnych 
celów politycznych oraz symbolu Polski niepodległej 
i na trwałe wpisało dwuizbowy parlament do polityczne-
go ustroju Rzeczypospolitej. Świadczy o tym utrzymanie 
tej zasady w najnowszej Konstytucji. 

W okresie po uchwaleniu noweli kwietniowej z 1989 r. 
istniały bardzo dobre warunki zarówno do pogłębienia 
refleksji nad dwuizbowością, jak i do realizacji wypraco-
wanych koncepcji. Tym razem problematyka związana 
ze strukturą parlamentu nie wzbudziła tak ożywionej 
dyskusji jak w okresie Sejmu Ustawodawczego. Nie było 
bowiem w tym czasie w doktrynie – tak charakterystycz-
nej dla lat międzywojennych – różnorodności propozy-
cji zmian struktury parlamentu. 

Pierwszy okres funkcjonowania Senatu miał wpływ na 
trwałe odrodzenie się tej instytucji oraz w  istotny spo-
sób kształtował relacje między izbami. Druga Izba zosta-
ła niejako dodana do Sejmu, co dało początek nowemu 
formułowaniu się zasady bikameralizmu. W tym okresie 
ukształtował się także katalog zasad prawa wyborczego 
i równe kadencje izb. Ustanowiono regułę proporcjonal-
ności wyborów do Sejmu, a w stosunku do Senatu regu-
łę większości. Zdaniem M. Dobrowolskiego zasadnicze 
znaczenie w  tym okresie odegrały przepisy obowiązu-
jące do czasu uchwalenia Małej Konstytucji z 1992 r.18, 
a  w  szczególności normy pochodzące jeszcze z  okresu 
państwa komunistycznego, tj. „Sejm jest najwyższym or-
ganem władzy” i „Sejm uchwala ustawy”19. 

Mała Konstytucja zakończyła proces kształtowania dwu-
izbowego parlamentu, ustanawiając w  ramach zasady 
podziału władzy dwa organy ustawodawcze. Ustawa ta 
dokonała jednak tylko niezbędnych modyfikacji, tj. usu-
nęła przepis o  Sejmie nadający mu status najwyższego 

17 A. Mycielski, Parę słów o  nowej Konstytucji, Wilno 1937, s. 11., za: 
J. Czajowski, Senat w Konstytucji z 23 kwietnia 1935 roku, „Przegląd 
Sejmowy” 2005, nr 2, s. 73.

18 Ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych 
stosunkach między władzą ustawodawczą i  wykonawczą 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 
z 1992 r., Nr 84, poz. 426)

19 M. Dobrowolski, op. cit., s. 275.
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organu w  państwie, zatwierdzając niejako model dwu-
izbowości ustanowiony w  1989 r. Z  kolei Konstytucja 
z 1997 r. nie wprowadziła do tych rozwiązań istotnych 
zmian i stanowi proste przeniesienie zasad ukształtowa-
nych w 1992 r.

Nasuwa się więc pytanie czy Polsce potrzeba jest druga 
izba?20 Jak już o tym wspomniałem taką strukturę zalecał 
sam Monteskiusz, pisząc – „oto więc zasadnicza podsta-
wa (…) rządu, o  którym mówimy”21. Myśl tę rozwinął 
później A. Hamilton, który uważał, że istnieje pewna 
przewaga władzy ustawodawczej i  aby ją zminimalizo-
wać, należy podzielić parlament na dwie izby. Poglądy 
te zostały również zaakceptowane w  następnych latach 
przemian parlamentarnych22. 

Jednocześnie można było spotkać głosy dowodzące nie-
przydatności zasady dwuizbowości. Tytułem przykładu 
wymienić należy B. Franklina, który obrazowo porównał 
taki parlament do wozu ciągnionego w dwie przeciwne 
strony przez jednego konia na przód, a drugiego wstecz. 
E. Sieyes stwierdził zaś, że jeżeli izby wyższe czynią to 
samo co izby niższe, to są niepotrzebne, a  jeśli czynią 
co innego, to są szkodliwe23. W celu odpowiedzenia na 
zadane pytanie trzeba rozważyć pewne argumenty „za 
i przeciw”.

Przeciwnicy drugiej izby powołują się na rację, iż w pań-
stwie unitarnym druga izba nie ma sensu, gdyż brak 
jest wyraźnych przesłanek uzasadniających jej istnienie. 
Utrzymanie Senatu w Polsce sprzeczne jest pewnej wy-
raźnej tendencji zmierzającej do przechodzenia w  jed-
noizbową strukturę parlamentu występującą w  wielu 
ustrojach demokratycznych24. Jeżeli Sejm i Senat zostaną 
powoływane w  wyborach demokratycznych, to istnieć 
będą niepotrzebnie dwie reprezentacje tego samego typu 
i o podobnym składzie politycznym. Senat powiela nie-
jako układ, który powstał w Sejmie25. Wyborcy bowiem 
dokonując elekcji senatorów i tak kierują się przynależ-
nością partyjną. W  rezultacie więc obie izby reprezen-
tują w  zbliżonych proporcjach te same siły polityczne. 
Począwszy już od II kadencji Senat zaczął pod względem 
20 Ten problem jest często przedmiotem rozważań wybitnych 

teoretyków prawa konstytucyjnego; zob. więcej: B. Banaszak, op. 
cit., s. 33.

21 Montesquieu, O duchu praw, t. I, s. 244, 255., za: B. Banaszak, Czy 
Polsce potrzebna jest druga izba, „Przegląd Sejmowy” 1994, nr 2, s. 
33.

22 Przykładem może być następująca wypowiedź A. Esmaina: 
„podział ciała prawodawczego na dwie izby zapobiega 
uniesieniom i błędom, którym z taką łatwością ulega zgromadzenie 
obradujące”; A. Esmain, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1921, s. 
98., za: B. Banaszak, op. cit., s. 33.

23 A. Burda, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1969, s. 90.
24 P. Sarnecki, Założenia konstytucji (uwagi de lege ferenda), „Państwo 

i Prawo” 1990, nr 7, s. 9.
25 B. Banaszak, op. cit., s. 39.

składu politycznego upodabniać się do Sejmu. Stanowi 
to koronny argument przeciwko drugiej izbie. Istnienie 
w rezultacie dwóch izb o  takiej samej proporcji sił po-
litycznych eliminuje różnice poglądów czy reprezento-
wanych interesów, a także osłabia władzę prawodawczą, 
co ma negatywne znaczenie w sytuacji, kiedy na całym 
świecie wobec wzrostu roli egzekutywy poszukuje się 
rozwiązań pozwalających na wzmocnienie parlamentu26. 

Uważa się, że społeczeństwo, a nawet polityków, jedynie 
w niewielkim stopniu interesuje działalność Senatu, co 
przemawia przeciwko jego dalszemu istnieniu. Senat po-
dejmuje sprawy mało istotne dla przeciętnego obywatela. 
Druga izba parlamentu „buja w obłokach w oderwaniu 
od codziennych ludzkich trosk”27. Taki tok rozumowania 
uzyskał dodatkowe poparcie po wyborach z 19 września 
1993 r. Uznano bowiem, iż „przy znacznej przewadze 
jednej koalicji w obu izbach, wędrówka aktów prawnych 
między nimi staje się czystą formalnością”28. 

Idąc dalej można napotkać stwierdzenia, że druga izba 
niepotrzebnie wydłuża i komplikuje proces ustawodaw-
czy, a  przy tym jest dodatkowym obciążeniem finan-
sowym dla państwa. „Konieczność przejścia projektu 
ustawy przez dwie izby była w  wielu przypadkach do-
datkowym czynnikiem wymuszającym w  pracach legi-
slacyjnych nadmierny pośpiech, często z  naruszeniem 
regulaminu Sejmu i z wyraźną szkodliwością dla jakości 
tworzonych ustaw”29. Mimo działalności Senatu bywają 
przypadki uchwalania aktów normatywnych z usterka-
mi, które ujawniane są dopiero przez Prezydenta lub 
w  postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym. 
W  tym kontekście przyjmuje się czasem, iż taki ustrój 
zwiększa liczbę organów państwa uczestniczących w le-
gislaturze i rozkłada na nie odpowiedzialność za jakość 
stanowionego prawa, natomiast w celu osiągnięcia lep-
szej jakości tworzonych reguł nie jest konieczne istnie-
nie drugiej izby. Można to osiągnąć „za pomocą innych, 
mniej kosztownych rozwiązań, takich jak np. podniesie-
nie fachowości i sprawności służb legislacyjnych Sejmu, 
lepsze planowanie legislacyjne, skuteczniejsza koordy-
nacja działań między służbami prawnymi Rady Mini-
strów (korzystającej najczęściej z prawa inicjatywy usta-
wodawczej) a służbami prawnymi Sejmu”30. 

Przeciwnicy traktują również Senat jako twór powstały 
w określonych warunkach politycznych, będący efektem 

26 J. Jaskiernia, Spór o strukturę przyszłego parlamentu Rzeczypospolitej 
Polskiej, „Myśl Socjaldemokratyczna” 1991, nr 1, s. 72.

27 Ż. Semprich, Senat po roku, Komu potrzebna druga izba, 
„Rzeczpospolita” z 25 XI 1992 r.

28 M. Janicki, Świątynia dumania, „Polityka” 1993, nr 45, s. 43.
29 J. Jaskiernia, op. cit., s. 72. 
30 Ibidem, s. 77. 
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obrad „Okrągłego Stołu”. W  owym czasie zmierzał do 
kompensacji zasady przyznającej ówczesnej koalicji rzą-
dowej 65% mandatów w Sejmie. Obecnie sytuacja ule-
gła jednak zasadniczej zmianie, a więc zniknęły powody 
uzasadniające jego istnienie31.

Jakkolwiek nie można kwestionować trafności przyto-
czonych argumentów, to z każdym z nich istnieje potrze-
ba skutecznego polemizowania. 

Jednoznacznie trudno jest bowiem stwierdzić tendencję 
przechodzenia do parlamentów jednoizbowych w pań-
stwach demokratycznych. Przykłady takie występują nie-
liczne, a ponadto są kompensowane przez przyjmowanie 
zasady dwuizbowości w  miejsce istniejącej dotychczas 
jednoizbowości (np. Hiszpania). Nie sposób więc mówić 
o  jakimś trendzie. Druga izba jest zjawiskiem stosun-
kowo częstym w Europie i nawet Ameryce. Istnieje ona 
w  państwach, których wzorce ustrojowe są tradycyjnie 
bliskie Polakom (np. Włochy, Francja, Austria, Belgia, 
Niemcy). 

„Senat ma sens o tyle, o ile wiąże się z ideą przeciwwagi 
polityczno-ustrojowej i zabezpieczeniem umiarkowane-
go systemu rządów”32. Za jego utrzymaniem przemawia 
korzystny wpływ, jaki wywiera na jakość stanowionego 
prawa w  Rzeczypospolitej. Wystarczy przywołać tutaj 
pewne dane statystyczne, a szybko przekonamy się o nie-
jednokrotnie dużej skuteczności Senatu w zakresie zgła-
szania inicjatywy ustawodawczej, zgłaszania poprawek, 
wniosków o odrzucenie ustawy w całości itp.33 

Generalnie rzecz ujmując, prawdą jest, że w  wyborach 
do Senatu odzwierciedlają się te same poglądy i sympa-
tie polityczne, co w wyborach do Sejmu, to jednak układ 
sił w  Senacie nie jest prostym powieleniem układu sił 
w Sejmie. Może dojść do proporcjonalnego zmniejsze-
nia reprezentacji niektórych partii w Senacie w stosun-
ku do ich reprezentacji w Sejmie (np. SLD w Senacie II 
kadencji), albo odwrotnie, tj. uzyskania przez niektóre 
ugrupowania polityczne reprezentacji tylko w  Senacie 
(np. w  Senacie III kadencji miało swoją reprezentację 
6 ugrupowań, które nie miały swoich przedstawicieli 
w Sejmie)34. 

31 E. Szemplińska, Senatorium, „Wprost” 1992, nr 46.
32 M. Granat, Przeciwko samorządowemu charakterowi drugiej izby 

parlamentu, „Państwo i Prawo” 1991, nr 10, s. 87.
33 Przykładowo od I do V kadencji Senat zgłosił 98 projektów ustaw 

z czego 51 zostało przyjętych przez Sejm. 8 projektów odrzucono, 
a  31 nie rozpatrzono. W  tym też okresie Senat rozpatrzył 2112 
projektów i  do 1049 zgłosił poprawki, odrzucił 31 projektów; 
Wybrane dane o  pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (4.07.1989 
r.-4.06. 2004 r.). Wydanie specjalne z  okazji 15 rocznicy odrodzenia 
Senatu RP, Warszawa 2004.

34 B. Banaszak, op. cit., s. 42.

Prawdą jest, że istnienie Senatu wpływa na wydłużenie 
procesu ustawodawczego, ale przecież niejednokrotnie 
zdarza się tak, że posłowie miesiącami dyskutują nad 
jedną ustawą i 30 dni, w ciągu których Senat ją rozpa-
truje, nie ma większego znaczenia. Co więcej pośpiech 
procesu legislacyjnego wymuszony koniecznością przej-
ścia projektu przez dwie izby wcale nie jest uzasadnio-
ny, ponieważ Rada Ministrów może określić wniesiony 
przez siebie projekt jako pilny, co pozwala skrócić czas, 
w jakim jest on rozpatrywany przez Senat do 14 dni. 

Błędne jest natomiast stwierdzenie, że istnienie drugiej 
izby osłabia parlament w jego stosunkach z egzekutywą. 
„Praktyka pokazuje (nie tylko nasza) nadto, że łatwiej 
ubezwłasnowolnić właśnie jednoizbowy parlamen-
t”35. Z  jednej strony istniejące konflikty między izbami 
mogą istotnie przyczynić się do osłabienia parlamentu, 
a  z  drugiej rozwiązanie pewnych problemów prowadzi 
właśnie do stabilizacji politycznej i  wzrostu autorytetu 
parlamentu. Jak stwierdził marszałek Sejmu I  kadencji 
W. Chrzanowski – „wzajemnie uzupełniająca się rola 
obu izb służy dobru wspólnemu nawet wtedy, gdy mię-
dzy posłami i senatorami występują różnice zdań”36.

W celu natomiast poprawienia jakości tworzenia prawa 
nie wystarczy rozbudowa służb legislacyjnych Sejmu czy 
też odpowiednie zmiany w sposobie rozpatrywania pro-
jektów ustaw. Skoro w każdej sprawie sądowej przysłu-
guje odwołanie do wyższej instancji to nie ma podstaw 
ku temu, aby pozbawiać takiego prawa władzę ustawo-
dawczą. Konieczna jest druga izba, która da możliwość 
refleksji nad każda ustawą. Istnienie Senatu zapewnia 
„dwuinstancyjność” procesu legislacyjnego. 

Przeciwstawiając się z kolei tezie o kosztowności utrzy-
mania Senatu, przywołać tutaj należy W. Piotrowskiego, 
który zauważa, że jest to „typowy argument populistycz-
ny. Proszę podzielić cały budżet Senatu przez liczbę oby-
wateli Polski – wtedy zorientujemy się, czy państwo, czy 
obywatele naszego państwa zyskali by coś na likwidacji 
Senatu. Natomiast jest pewne, że na dobrym stanowie-
niu prawa jeszcze nigdy nie stracili”37. 

Argumentom o  charakterze historycznym, mówiącym, 
że Senat jest pozostałością, reliktem „Okrągłego Stołu” 
można przeciwstawić kontrargumenty o  podobnym 
charakterze. Wystarczy odwołać się do tradycji Senatu 
w  Polsce. Funkcjonował on chociażby w  I, II i  istnieje 
obecnie w III Rzeczypospolitej. Likwidowany był tylko 

35 Z. Witkowski, Problematyka samorządowa w  projektach przyszłej 
Konstytucji RP, w: 200 lat Konstytucji 3 Maja 1791 roku, Bydgoszcz 
1992, s. 137.

36 B. Banaszak, op. cit., s. 44.
37 Ibidem, s. 44.
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w  czasach niewoli narodowej i  rządów komunistycz-
nych. Jest więc symbolem niepodległości, wolności i su-
werenności. 

Przeciwnicy istnienia drugiej izby twierdzą ponadto, 
że ma ujemne oceny społeczne – jednak jak się okazu-
je nie tylko Senat. W zdecydowanej większości oceny te 
dotyczą innych organów władzy, np. Sejmu, Prezydenta. 
W badaniach opinii publicznej obie izby mają z reguły 
zbliżone notowania. Ponadto Senat jest wyrazem urze-
czywistnienia naczelnych zasad konstytucyjnych: po-
działu władzy i  pluralizacji strukturalno-funkcjonalnej 
organów państwa. Istnienie drugiej izby sprzyja większej 
reprezentatywności politycznej i terytorialnej38.

38 W. J. Wołpiuk, Jedna czy dwie izby: za i przeciw (tradycje, koncepcje, 
postulaty), [w:] Prawo w  okresie przemian ustrojowych w  Polsce, 
Warszawa 1995, s. 36. 

Dotychczasowe rozważania uzasadniają pozytywną od-
powiedź na pytanie czy Polsce potrzebna jest druga izba. 
Postulaty przemawiające za istnieniem Senatu są bardzo 
ważkie i wydają się przesądzać o utrzymaniu dwuizbowej 
struktury parlamentu. Dyskusyjny jest natomiast obecny 
kształt dwuizbowości. Przy propozycji ewentualnych 
zmian warto też pamiętać, że „w  naszych warunkach, 
począwszy od Konstytucji marcowej, w istocie nigdy nie 
było rzeczywistej dwuizbowości, takiej jak we Francji, 
Wielkiej Brytanii czy USA”39, toteż uczynienie z Senatu 
izby „równoprawnej” może napotkać przeszkody. Żaden 
ustrój jednak nie jest pozbawiony wad i cały czas poszu-
kuje się lepszych rozwiązań. 

39 J. Trzciński, Nowa konstytucja – system rządów parlamentarnych, 
[w:] Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyjnym, (red.) 
K. Dziołcha, Wrocław 1995, s. 84.
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• Wołpiuk W. J., Jedna czy dwie izby: za i przeciw (tradycje, koncepcje, postulaty), [w:] Prawo w okresie przemian ustrojowych w Pol-

sce, Warszawa 1995;
• Wybrane dane o pracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (4.07.1989 r.–4.06. 2004 r.). Wydanie specjalne z okazji 15 rocznicy odro-

dzenia Senatu RP, Warszawa 2004.
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Zasady recenzowania artykułów /  
The peer-review policies

zasady recenzowania tekstów zgłoszonych do 
publikacji są zgodne z  wytycznymi Minister-
stwa Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Redakcja 

zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skró-
cenia tekstów, które nie będą spełniały wymogów redak-
cyjnych. Formularz recenzji jest do pobrania na stronie 
WWW czasopisma (http://www.kaweczynska.pl/wy-
dawnictwo/czasopisma/studia-prawnicze-i-administra-
cyjne/zasady-recenzowania-artykulow).

1. Redakcja do oceny każdego artykułu powołuje 
dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, 
co najmniej jeden z  recenzentów jest afiliowany 
w  instytucji zagranicznej, innej niż narodowość 
autora pracy.

3. Recenzowanie tekstów odbywa się przy, rekomen-
dowanym przez Ministerstwo, zachowaniu anoni-
mowości autora oraz recenzenta (tzw. double-blind 
review proces).

4. Recenzja musi mieć formę pisemną i  kończyć się 
jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia ar-

tykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Recenzent 
ma możliwość określenia w formularzu, czy artykuł 
może zostać opublikowany:

• bez poprawek;
• po uwzględnieniu poprawek redakcyjnych;
• po wprowadzeniu zmian merytorycznych;
• po całkowitym przeredagowaniu i ponownej recenzji

bądź

• nie kwalifikuje się do druku.

5. Recenzent ma prawo zasugerować, że artykuł powi-
nien zostać opublikowany w innym dziale czasopi-
sma (poza blokiem tematycznym). Ostateczna decy-
zja o miejscu publikacji tekstu należy do redakcji.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopi-
smach, którymi w procesie recenzowania tekstów kieru-
je się redakcja są dostępne w  broszurze przygotowanej 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Do-
bre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce).
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Wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma to wersja papierowa. / 
The original (reference) version of the journal is the paper  version 

Za publikację w „Studiach Prawniczych i Administracyjnych” 
(zgodniez Wykazem czasopism naukowych MNiSW, część B), 
Autorzy wpisują do dorobku naukowego 3 pkt. / Authors 
of “Studies in Law and Administration” receive 3 points 
(according Polish Ministry of Science and Higher Education)

 „Studia Prawnicze i adminiStracyjne” to KWARTALNIK z zakresu prawa 
i administracji zawierający artykuły, w których pracownicy naukowi 
przedstawiają i analizują bieżące problemy prawne i administracyjne 
zachodzące nie tylko w polsce, ale także na świecie. celem periodyku 
jest uczynienie z czasopisma ogniwa spajającego poglądy ugruntowane  
w doktrynie oraz nowe tendencji w zakresie nauk prawnych i administracyjnych.

Redakcja „Studiów Prawniczych i Administracyjnych” ” zaprasza do współpracy Autorów, którzy chcieliby publikować swoje teksty 
na łamach naszego pisma. Uprzejmie informujemy, że przyjmujemy do publikacji artykuły nie dłuższe niż 20 stron znormalizowa-
nego maszynopisu (1800 znaków ze spacjami na stronę), a w przypadku recenzji – niż 8 stron. Do artykułów prosimy dołączyć 
streszczenie w języku polskim i angielskim (wraz z angielskim tytułem artykułu) o objętości do 200 słów. Prosimy o niewprow-
adzanie do manuskryptów zbędnego formatowania (np. nie należy wyrównywać tekstu spacjami czy stosować zróżnicowanych 
uwypukleń, wyliczeń itp.). Sugerowany format: czcionka Arial, 12 pkt., interlinia 1,5. Piśmiennictwo zawarte w artykule należy 
sformatować zgodnie z tzw. zapisem harwardzkim, zgodnie z którym lista publikacji istotnych dla artykułu ma być zamieszc-
zona na jego końcu i ułożona w porządku alfabetyczny. Publikacje książkowe należy zapisywać:

Fijałkowska B., Madziarski E., van Tocken T.L. jr., Kamilska T. (2013). Tamizdat i jego rola w kulturze radzieckiej. Warszawa: 
Wydawnictwo WSM.

Rozdziały w publikacjach zwartych należy zapisywać:
Bojan A., Figurski S. (2013). Nienowoczesność – plewić czy grabić. W.S. Białokozowicz (red.), Nasze czasy – próba syntezy. 
Warszawa: Wydawnictwo WSM.

Artykuły w czasopismach należy zapisywać:
Bobrzyński T.A. (2009). Depression, stress and immunological activation. British Medical Journal 34 (4): 345-356.

Materiały elektroniczne należy zapisywać:
Zientkieicz K. Analiza porównawcza egocentryka i hipochondryka. Żart czy parodia wiedzy? Portal Naukowy “Endo”. www.endo.
polska-nauka.pl (data dostępu: 2013.07.31).

W tekście artykułu cytowaną publikację należy zaznaczyć wprowadzając odnośnik (nazwisko data publikacji: strony) lub – gdy 
przywołane jest nazwisko autora/nazwiska autorów w tekście – (data publikacji: strony), np.: Radzieckie władze „[…] podjęły 
walkę z tamizdatem na dwóch płaszczyznach: ideologicznej i materialnej” (Fijałkowski i wsp. 2013: 23). lub: Radziecka prasa, jak stwi-
erdzają Fijałkowski i wspólnicy, „lżyła autorów druków bezdebitowych” (2013: 45). W przypadku przywoływanych tekstów, gdy 
nie ma bezpośredniego cytowania, należy jedynie podać nazwisko i rok publikacji (bądź sam rok, jeśli nazwisko autora pada  
w tekście głównym). W odnośnikach w tekście głównym należy w przypadku więcej niż dwóch autorów wprowadzić „i wsp.”, 
np. (Fijałkowski i wsp. 2013). W tekście piśmiennictwa (tj. alfabetycznie ułożonej literaturze) prosimy wymienić wszystkich 
autorów danej publikacja. Więcej o zasadach stylu harwardzkiego m.in. na Wikipedii (http://pl.wikipedia.org/wiki/Przypisy_
harwardzkie). Uwaga, przypisy krytyczne, inaczej tzw. aparat krytyczny, prosimy w miarę możliwości zredukować do minimum 
i wprowadzać do głównego tekstu manuskryptu. 
Zaznaczamy, że Redakcja nie płaci honorariów, nie zwraca tekstów niezamówionych oraz rezerwuje sobie prawo do skracania tekstów.
Teksty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres wydawnictwo@mac.edu.pl Materiały można również składać w dwóch 
egzemplarzach maszynopisu wraz z wersją elektroniczną (zapisaną na nośniku, np. płycie CD, w formacie Microsoft Word lub 
Open Office), w siedzibie Redakcji lub wysyłać pocztą na adres:

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa

Do tekstu należy dołączyć informację o aktualnym miejscu zamieszkania, nazwie i adresie zakładu pracy, tytule naukowym, 
stanowisku i pełnionych funkcjach. Każdy tekst przesłany pod adres Redakcji z prośbą o druk na łamach czasopisma podlega 
ocenie. Proces recenzji przebiega zgodnie z założeniami „double blind” peer review (tzw. podwójnie ślepej recenzji). Do oceny 
tekstu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów (tzn. recenzent i autor tekstu nie są ze sobą spokrewni, nie 
występują pomiędzy nimi związki prawne, konflikty, relacje podległości służbowej, czy bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu 
ostatnich 5 lat). Recenzja ma formę pisemną i kończy się stwierdzeniem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu tekstu do druku.
W związku z przypadkami łamania prawa autorskiego oraz dobrego obyczaju w nauce, mając na celu dobro Czytelników, uprasza 
się, aby Autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentowali rezultaty swojej pracy, niezależne od tego, czy 
są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).
Wszystkie przejawy nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów  
(instytucje zatrudniające Autorów, towarzystwa naukowe itp.).
Do przedłożonych tekstów z prośbą o druk, Autor tekstu jest zobowiązany dołączyć:
1. Informację mówiącą o wkładzie poszczególnych Autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, 

tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publik-
acji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi Autor zgłaszający manuskrypt.

2. Informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

Informacja dla 
Autorów

Czasopismo indeksowane / Journal indexed by: Index Copernicus International, BazEkon, BazHum
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W numerze między innymi / In this issue:
N. Malec:
The aftermath of the US Supreme Court 
in the case Glossip v Gross / Wpływ orzec-
zenia Sądu Najwyższego w sprawie Glossip 
przeciwko Grossna orzeczenia sądów feder-
alnych
D. Milewski:
Uzyskanie członkostwa w organach sta-
nowiących jednostek samorządu teryto-
rialnego po konsolidacji polskiego prawa 
wyborczego /  Obtaining membership in lo-
cal self-government constitutive organs after 
the consolidation of the Polish electoral law
E. Tkaczyk:
Legitymacja organizacji zawodowych do 
wszczynania postępowania przed Trybu-
nałem Konstytucyjnym / Legitimacy of 
professional bodies to initiate proceedings in 
the Constitutional Tribunal
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