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Artur BocThenek
Krakowska Akademfia fim. Andrzefja Frycza Modrzewskfiego

Status prawny fi ffunkcfje Prezydfium Senatu RP 

Znaczny zakres zadań powfierzonycTh Sefjmowfi fi Senatowfi w Konstytucfjfi RP 
z 2 kwfietnfia 1997 r., fjak równfież flficzba członków wcThodzącycTh w skład tycTh 
organów, zmuszafją do wyszczegóflnfienfia dodatkowycTh organów wewnętrz-
nycTh fizb, które spełnfiałyby okreśflone ffunkcfje dodatkowe – pomocnficze wo-
bec obu fizb. Takfimfi organamfi są m.fin. Prezydfium Sefjmu fi Prezydfium Senatu. 
Prezydfium Senatu fjest koflegfiaflnym organem wewnętrznym Senatu, fjego 

pozycfja ustrofjowa scTharakteryzowana fjest m.fin. w postanowfienfiacTh Regu-
flamfinu Senatu1. Na podstawfie Reguflamfinu Senatu, ścfiśfle okreśflony skład 
Prezydfium Senatu tworzą: marszałek Senatu oraz wszyscy wficemarszałkowfie, 
którzy wybranfi zostafją na pfierwszym posfiedzenfiu Senatu. Marszałek fi wfice-
marszałkowfie wybfieranfi są w głosowanfiu tafjnym po osfiągnfięcfiu bezwzgflęd-
nfiefj flficzby głosów2. Z reguły skład osobowy Prezydfium wywodzfi sfię z kflubów 
poflfitycznycTh mafjącycTh wfiększość w Senacfie. Wybór marszałka fi wficemar-
szałków wynfika z reguły z sfił poflfitycznycTh, które zdobyły w Izbfie Senackfiefj 
wfiększość, pozwaflafjącą na zgłoszenfie (10 senatorów), a następnfie poparcfie 
danefj kandydatury marszałka oraz wficemarszałków w głosowanfiu tafjnym, 
przez podfjęcfie ucThwały bezwzgflędną wfiększoścfią głosów3. W praktyce parfla-
mentarnefj ffunkcfjonufje nfiepfisana zasada, zgodnfie z którą wficemarszałkowfie 
wybfieranfi są z różnycTh kflubów parflamentarnycTh Senatu4. Od 2005 r. Regu-
flamfin Senatu nfie przewfidufje ścfiśfle okreśflonefj flficzby wficemarszałków – a co za 
tym fidzfie, ścfiśfle okreśflonefj flficzby osób tworzącycTh Prezydfium Senatu. Lficzby 

1 UcThwała Senatu Rzeczpospoflfitefj Poflskfiefj z 23 flfistopada 1990, Reguflamfin Senatu (MP z 2010 r. 
Nr 39, poz. 542 fi Nr 57, poz. 771).

2 Poflskfie prawo konstytucyfjne, red. W. Skrzydło, Warszawa 1998, s. 243.
3 UcThwała Senatu Rzeczpospoflfitefj Poflskfiefj z 23 flfistopada 1990..., art. 7 ust. 1.
4 S. Bożyk, Parflament Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj, [w:] Prawo konstytucyfjne, red. M. Grzybowskfi, 
Bfiałystok 2008, s. 211.
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tefj równfież nfie okreśfla Konstytucfja, która stwfierdza, że Senat wybfiera wfice-
marszałków ze swofjego grona5. Skoro Konstytucfja wspomfina o wyborze wfi-
cemarszałków, zatem musfi być ficTh co nafjmnfiefj dwócTh. A to wpływa na ffakt, 
że Prezydfium Senatu musfi być co nafjmnfiefj trzyosobowe, oraz że w fjego skła-
dzfie mogą być wyłącznfie senatorowfie. Jednakże flficzba wficemarszałków nfie 
może być z koflefi wyższa nfiż czterecTh. Wynfika to z art. 7 ust. 1 Reguflamfinu 
Senatu. Zatem flficzba członków Prezydfium Senatu może sfię waThać od trzecTh 
do pfięcfiu6. Wybór wficemarszałków odbywa sfię w fidentyczny sposób, w fjakfi 
wybfierany fjest marszałek Senatu (głosowanfie tafjne fi wybór bezwzgflędną flficz-
bą głosów podczas pfierwszego posfiedzenfia Senatu). W obecnefj kadencfjfi (stan 
na czerwfiec 2012) Prezydfium Senatu tworzą:
•  Bogdan Borusewficz (PO) – marszałek Senatu RP,
•  Stanfisław Karczewskfi (PfiS) – wficemarszałek Senatu RP,
•  Marfia Pańczyk – Pozdzfiefj (PO) – wficemarszałek Senatu RP,
•  Jan Wyrowfińskfi (PO) – wficemarszałek Senatu.
W pracacTh Prezydfium Senatu naczeflna rofla przypada marszałkowfi Se-

natu7. Przewodnficzy on obradom Prezydfium, ponadto kfierufje fjego pracamfi 
przez ustaflanfie porządku dzfiennego obrad fi wyznaczanfie termfinów obrad. 
Marszałek Senatu podpfisufje równfież podfjęte przez Prezydfium ucThwały, po-
nadto może swobodnfie decydować o sprawacTh, którymfi zafjmować sfię będzfie 
Prezydfium. Organ ten bowfiem nfie posfiada (co w znacznym stopnfiu ogranfi-
cza fjego dzfiałanfia) prawa ewokacfjfi fi nfie może z własnefj finficfjatywy ustaflać ko-
flegfiaflnfie spraw, którymfi cThce sfię zafjmować8. Z reguły to marszałek decydufje 
o zwoływanfiu posfiedzeń Prezydfium, fjednak bywafją sytuacfje, w którycTh fjest 
on zobflfigowany do zwołanfia posfiedzenfia. ZacThodzfi to m.fin. w przypadku 
konfiecznoścfi rozstrzygnfięcfia spraw będącycTh w wyłącznefj kompetencfjfi Prezy-
dfium flub gdy fistnfiefje potrzeba zasfięgnfięcfia opfinfifi Prezydfium9.
W posfiedzenfiacTh Prezydfium Senatu bfiorą udzfiał (z głosem doradczym) 

szeff Kanceflarfifi Senatu oraz osoby zaproszone przez marszałka. Od czasu do 
czasu – głównfie w ceflu skoordynowanfia prac obu fizb Parflamentu, odbywafją 
sfię wspóflne posfiedzenfia Prezydfium Sefjmu fi Prezydfium Senatu. Na posfiedze-
nfiacTh Prezydfium Senatu (o czym ponfiżefj) ustaflane są m.fin. ogóflne pflany pra-
cy Senatu fi omawfiane sprawy zwfiązane z bfieżącymfi pracamfi flegfisflacyfjnymfi10.

5 Art. 110 Konstytucfjfi w zw. z art. 124 Konstytucfjfi (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
6 P.B. Zfientarskfi, Organfizacfja wewnętrzna Senatu. Studfium prawno-ustrofjowe, Toruń 2011, s. 82–
–84.

7 Słownfik wfiedzy o Sefjmfie, red. A. Prefisner, Warszawa 2001, s. 84.
8 P.B. Zfientarskfi, op. cfit., s. 85.
9 Ibfidem.
10 D. Mycfieflska, Senat RP. Noty o Senacfie, Kanceflarfia Senatu RP 2007, s. 2.
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Jeśflfi cThodzfi o aktywność fi dzfiałaflność Prezydfium Senatu obecnefj kadencfjfi, 
to pfierwsze posfiedzenfie Prezydfium Senatu VIII kadencfjfi odbyło sfię 9 flfistopa-
da 2011 r. Do mafja 2012 r. była takficTh fjednodnfiowycTh posfiedzeń 14. W tym 
czasfie odbyło sfię równfież 14 posfiedzeń pflenarnycTh Senatu RP, fjak wfięc łatwo 
zauważyć, posfiedzenfia Prezydfium Senatu pokrywafją sfię ścfiśfle z posfiedzenfiamfi 
pflenarnymfi fizby. W tym czasfie podfjęto 112 ucThwał11, pfierwszą – dotyczą-
cą powołanfia Zespołu ds. Pracy Socfjaflnefj, podfjęto fjuż 17 flfistopada 2011 r., 
fjedną z ostatnficTh (stan na czerwfiec 2012)opubflfikowanycTh ucThwał fjest zaś 
UcThwała w sprawfie zflecenfia Warszawskfiemu Towarzystwu Przyfjacfiół Wfiflna 
fi Grodna w Warszawfie zadanfia w zakresfie opfiekfi nad Poflonfią fi Poflakamfi za 
granficą z 11 kwfietnfia 2012 r. Dfla porównanfia, Prezydfium Senatu w Senacfie 
poprzednfiefj, VII kadencfjfi, ucThwaflfiło 948 ucThwał w cfiągu czterofletnfiefj ka-
dencfjfi, w trakcfie 90 posfiedzeń Prezydfium.
Do czasu ucThwaflenfia nowefj Konstytucfjfi RP w 1997 r., Prezydfium Se-

natu można było przypfisać cTharakter konstytucyfjny. Odpowfiednfie reguflacfje 
ucThwaflonego fjuż po wefjścfiu w życfie Konstytucfjfi Reguflamfinu Senatu przeka-
zały marszałkowfi Senatu wfiększość zadań, wykonywanycTh dotąd przez Pre-
zydfium Senatu, pomfimo tego zdecydowano sfię fjednak na utrzymanfie tego 
organu12. Artykuł 110 Konstytucfjfi RP z 1997 r. pomfifja Prezydfium Senatu, 
afle też ffunkcfjonufjące od czasu ucThwaflenfia Konstytucfjfi z 1952 r. Prezydfium 
Sefjmu13. Istnfienfie Prezydfium Sefjmu w okresfie PRL było uzasadnfiane ko-
nfiecznoścfią koflegfiaflnoścfi w kfierowanfiu pracamfi Sefjmu. Prezydfium Sefjmu 
składało sfię wówczas, podobnfie fjak fi teraz, z marszałka fi wficemarszałków14. 
Zasadnficzo fjednak odmfienna była ffunkcfja ówczesnego Prezydfium, które 
było organem kfierownficzym fjednofizbowego Parflamentu. Prezydfium utracfiło 
m.fin. obecnfie możflfiwość bezpośrednfiego wpływu na treść powstafjącefj w Se-
nacfie finficfjatywy ustawodawczefj Senatu. Na gruncfie natomfiast obowfiązufjącefj 
tzw. Małefj Konstytucfjfi z 1992 r., fjeśflfi profjekt nfie zawfierał uzasadnfienfia flub 
też zawfierał finne rażące błędy fformaflne, Prezydfium Senatu mogło zwrócfić sfię 
do reprezentanta grupy finficfjatywnefj o uzupełnfienfie takfiego profjektu15.
To fjedynfie przykładowe uprawnfienfie, które obecnfie Prezydfium Senatu fjuż 

nfie przysługufje. Generaflnfie w obowfiązufjącefj Konstytucfjfi brak fjest fjakfiefjkofl-
wfiek reguflacfjfi odnoszącefj sfię do Prezydfium Sefjmu. Identycznfie sprawa wygflą-
da z Prezydfium Senatu: organ ten został okreśflony w przepfisacTh Reguflamfinu 

11 www.senat.gov.pfl/skflad/organy/prezydfium-senatu/ucThwafly-prezydfium/page,12.Thtmfl.
12 L. Garflfickfi, Poflskfie prawo konstytucyfjne, Warszawa 1998, s. 178.
13 Art. 110 Konstytucfjfi RP. 
14 W. Skrzydło, Konstytucfja Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj. Komentarz, Kraków 2002.
15 M. Masternak-Kubfiak, Postępowanfie w sprawacTh finficfjatywy ustawodawczefj senatu, [w:] Postępo-
wanfie ustawodawcze w poflskfim prawfie konstytucyfjnym, red. J. Trzcfińskfi, Warszawa 1994, s. 139.
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Senatu. Zatem Prezydfium Senatu fistnfiefje, afle fjego ffunkcfje, rofla fi znaczenfie 
ufległy dafleko fidącefj modyfi kacfjfi w obecnefj Konstytucfjfi w porównanfiu z usta-
flenfiamfi Małefj Konstytucfjfi.
Obecnfie po dekonstytucfjonaflfizacfjfi Prezydfium Senatu oraz zmnfiefjszenfiu 

zadań tego organu16, Prezydfium Senatu nfie fjest fjuż organem wewnętrznego 
kfierownfictwa fizby, fjako że to zadanfie Konstytucfja powfierzyła marszałkowfi 
Senatu17. Reguflamfin fizby okreśfla kompetencfje Prezydfium Senatu z wyłącze-
nfiem tycTh, które Konstytucfja powfierzyła właśnfie marszałkowfi Senatu (po-
dobnfie ureguflowane są reflacfje pomfiędzy marszałkfiem Sefjmu a Prezydfium 
Sefjmu)18. Tak wfięc Prezydfia Sefjmu fi Senatu nfie są organamfi kfierownficzymfi 
dfla posłów fi senatorów19.
Anaflfizufjąc flfiteraflne brzmfienfie tyflko fi wyłącznfie ustawy o wykonywanfiu 

mandatu posła fi senatora, Prezydfium Senatu okreśfla:
•  szczegółowe zasady wypłacanfia uposażenfia posłom flub senatorom, w tym 
obefjmufjącym mandat w trakcfie trwanfia kadencfjfi oraz tym, którzy nfie 
złożyflfi śflubowanfia na pfierwszym posfiedzenfiu Senatu (art. 25 ust. 6),

•  finne nfiż przewfidzfiane w art. 26 ust. 1 okoflficznoścfi uzasadnfiafjące wypła-
canfie dodatków do uposażenfia senatorów oraz wysokość tycTh dodatków 
(art. 26 ust. 2 pkt 1),

•  komfisfje senackfie, którycTh członkowfie otrzymufją także finne nfiż wymfie-
nfione w art. 26 ust. 1 dodatkfi do uposażenfia oraz wysokość tycTh dodat-
ków (art. 26 ust. 2 pkt 2),

•  tryb wypłaty dodatków do uposażenfia senatorów (art. 26 ust. 2 pkt 3),
•  szczegółowe zasady fi tryb wypłaty dfiet parflamentarnycTh oraz nafleżnoścfi 
senatorów deflegowanycTh przez Sefjm fi Senat poza granfice krafju (art. 42 
ust. 5),

•  szczegółowe zasady bezpłatnego otrzymywanfia przez senatorów dzfiennfi-
ków urzędowycTh, druków sefjmowycTh flub senackficTh, kopert z papfierem 
flfistowym, oznaczonycTh odpowfiednfim nadrukfiem, do prowadzenfia kore-
spondencfjfi zwfiązanefj z wykonywanfiem mandatu,

•  zadanfia Kanceflarfifi Senatu w zakresfie zapewnfianfia fi organfizowanfia ob-
sługfi posłów fi senatorów nfiezbędnefj do wykonywanfia przez nficTh obo-
wfiązków oraz pomocy merytorycznefj, zwłaszcza w zakresfie dostępu do 
opracowań specfjaflfistycznycTh, flfiteratury fi ekspertyz (art. 46 ust. 3 w zw. 
z ust. 2).

16 Przegfląd prawa fi admfinfistracfjfi, red. B. Banaszak, Warszawa 1998, s. 48.
17 W. Skrzydło, op. cfit.
18 Ibfidem.
19 G. Wfierczyńskfi, Urzędowe ogłoszenfie aktu normatywnego, Warszawa 2008.
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Prezydfium Senatu podefjmufjąc wyżefj wspomnfiane akty normatywne nfie ma 
obowfiązku ficTh ogłoszenfia. W śwfietfle obowfiązywanfia ustawy z 20 flfipca 2000 r. 
o ogłaszanfiu aktów normatywnycTh fi nfiektórycTh finnycTh aktów prawnycTh, a przede 
wszystkfim art. 47a ustawy z 9 mafja 1996 r. o wykonywanfiu mandatu posła fi sena-
tora, wydawane przez Prezydfium Senatu (okreśflone powyżefj) akty prawne stano-
wfią samodzfieflną grupą, które nfie podflegafją ogłoszenfiu20. Wspomnfiany art. 47a 
został dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy z 24 sfierpnfia 2001 r. zmfienfiafjącefj ustawę 
z 9 mafja 1996 r. o wykonywanfiu mandatu posła fi senatora z dnfiem 21 wrześnfia 
2001 r., a wfięc fjuż w czasfie obowfiązywanfia ustawy z 20 flfipca 2000 r. o ogłaszanfiu 
aktów normatywnycTh fi nfiektórycTh finnycTh aktów prawnycTh. Przepfis ten pozostafje 
w pewnefj sprzecznoścfi z art. 2 ust. 2 ustawy z 20 flfipca 2000 r. o ogłaszanfiu aktów 
normatywnycTh fi nfiektórycTh finnycTh aktów prawnycTh – nfiektóre bowfiem akty, 
którycTh dotyczy, nfie mafją cTharakteru wewnętrznego. Prezydfium Senatu nfie fjest 
organem kfierownficzym dfla senatorów21.
Trzeba dodać, że powyżefj wymfienfione akty normatywne są tyflko fi wyłącznfie 

zadanfiamfi wynfikafjącymfi z fjednefj ustawy, a wfięc pełne odzwfiercfiedflenfie ffunkcfjfi, 
fjakfie posfiada Prezydfium Senatu, możflfiwe będzfie dopfiero po przeanaflfizowanfiu ca-
łoścfi unormowań dotyczącycTh tegoż organu. Zasadnficze ffunkcfje Prezydfium Se-
natu okreśfla art. 9 Reguflamfinu Senatu, który de ffacto statuufje ten organ Senatu. 
Zgodnfie z dosłownym brzmfienfiem tego artykułu, Prezydfium Senatu:
1.  z zastrzeżenfiem uprawnfień marszałka fi wficemarszałków Senatu wynfika-
fjącycTh z art. 42 ust. 2, dokonufje wykładnfi Reguflamfinu Senatu, po zasfię-
gnfięcfiu opfinfifi Komfisfjfi Reguflamfinowefj, Etykfi fi Spraw SenatorskficTh,

2.  zfleca komfisfjom rozpatrzenfie spraw w okreśflonym zakresfie,
3.  ustafla zasady organfizowanfia doradztwa naukowego na rzecz Senatu fi fjego 
organów, powoływanfia doradców oraz korzystanfia z opfinfifi fi ekspertyz,

4.  czuwa nad wykonywanfiem przez senatorów ficTh obowfiązków,
5.  opfinfiufje sprawy wnfiesfione przez marszałka Senatu,
6.  podefjmufje finne czynnoścfi wynfikafjące z Reguflamfinu Senatu.
Bfiorąc pod uwagę uprawnfienfia przyznane Prezydfium Senatu, można, za 

Pfiotrem B. Zfientarskfim, wydzfieflfić fjego następufjące ffunkcfje:
1. wykładnficza,
2.  organfizacyfjna fi reguflacyfjna,
3.  odnosząca sfię do sprawowanfia mandatu przez senatów,
4.  ffunkcfja Prezydfium senatu zwfiązana z opfieką nad Poflonfią fi Poflakamfi za 
granficą22.

20 Ibfidem, s. 147–149.
21 Ibfidem, s. 148.
22 P.B. Zfientarskfi, op. cfit., s. 92–101.
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Ad 1. Funkcfja wykładnficza

Dzfiękfi tefj ffunkcfjfi Prezydfium Senatu w razfie fjakficThkoflwfiek wątpflfiwoścfi Izby, 
komfisfjfi bądź pofjedynczego senatora, może dokonywać wykładnfi przepfisów 
Reguflamfinu Senatu. Wykładnfia ta dokonywana fjest po uprzednfiefj konsuflta-
cfjfi z Komfisfją Reguflamfinową, Etykfi fi Spraw SenatorskficTh. Prezydfium Sena-
tu fjest fjednakże wyłączone z możflfiwoścfi wykładnfi przepfisów w toku obrad 
parflamentarnycTh, art. 42 ust. 2 Reguflamfinu takfie prawo przyznafje bowfiem 
marszałkowfi Senatu flub przewodnficzącemu obradom fjednemu z wficemar-
szałków23. Wykładnfia dokonywana przez Prezydfium Senatu wfiąże zarówno 
Prezydfium Senatu, fjak fi cały Senat. Jednakże nfie wfiąże fjuż podmfiotów, które 
nfie podflegafją bezpośrednfio pod wzgflędem organfizacyfjnym Senatowfi. Pre-
zydfium może w dowoflnym momencfie ucThyflfić ucThwafloną wcześnfiefj własną 
ucThwałę wykładnficzą24.

Ad 2. Funkcfja organfizacyfjna fi reguflacyfjna

Na podstawfie tak pofjętefj ffunkcfjfi Prezydfium Senatu zafjmufje sfię bezpośrednfio 
organfizacfją prac fizby senackfiefj. Przede wszystkfim kfierufje do właścfiwycTh ko-
mfisfjfi senackficTh okreśflone sprawy do rozpatrzenfia. Do tefj ffunkcfjfi Prezydfium 
zaflficzyć równfież trzeba przyznaną przepfisamfi Reguflamfinu Senatu możflfiwość 
ustaflanfia zasad doradztwa naukowego, powoływanfia doradców oraz korzy-
stanfie z opfinfifi fi ekspertyz25. Funkcfja ta ma nfiebagateflne znaczenfie w samym 
procesfie flegfisflacyfjnym, kfiedy poszczegóflne komfisfje borykafją sfię z rozstrzy-
gnfięcfiem trudnego zagadnfienfia prawnego.
Prezydfium Senatu może równfież organfizować – w pewnym sensfie – prace 

komfisfjfi senackficTh. To Prezydfium wyraża zgodę na wybranfie ze składu człon-
ka komfisfjfi wfięcefj nfiż fjednego przewodnficzącego26. Wprawdzfie za termfiny 
prac komfisfjfi odpowfiadafją ficTh przewodnficzący, fjednak Prezydfium Senatu 
przysługufje równfież uprawnfienfie do zawnfioskowanfia o zwołanfie posfiedzenfia 
komfisfjfi27. Do Prezydfium Senatu może zwrócfić sfię każdy z senatorów w kwe-
stfifi rozpatrzenfia okreśflonycTh spraw przez Senat flub komfisfje senackfie. Wtedy 
Prezydfium decydufje o wnfiesfienfiu do komfisfjfi postuflatu rozpatrzenfia tefj spra-
wy na okreśflonym posfiedzenfiu komfisfjfi28.

23 UcThwała Senatu Rzeczpospoflfitefj Poflskfiefj z 23 flfistopada 1990…, art. 42 ust. 1.
24 P.B. Zfientarskfi, op. cfit., s. 92.
25 UcThwała Senatu Rzeczpospoflfitefj Poflskfiefj z 23 flfistopada 1990..., art. 9 ust. 3.
26 Ibfidem, art. 58 ust. 3.
27 Ibfidem, art. 59 ust. 1.
28 Ibfidem, art. 19 ust. 2.
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Prezydfium Senatu może równfież z własnefj finficfjatywy wnfioskować o roz-
patrzenfie okreśflonefj sprawy, bądź kategorfifi spraw na posfiedzenfiu okreśflonefj 
komfisfjfi. Wówczas komfisfja ta ma obowfiązek złożyć sprawozdanfie pfisemne 
ze swoficTh prac29. Wnfioskfi, które nfie zostały przyfjęte przez komfisfję, stafją sfię 
równfież wnfioskamfi mnfiefjszoścfi, o czym nafleży uczynfić stosowną wzmfiankę 
w sprawozdanfiu kfierowanym do Prezydfium30.
Prezydfium Senatu może równfież zafinficfjować posfiedzenfie przewodnficzą-

cycTh komfisfjfi Senatu. Otóż marszałek Senatu na własny wnfiosek aflbo prze-
wodnficzącycTh czterecTh komfisfjfi flub na wnfiosek Prezydfium Senatu, zwołufje 
posfiedzenfie przewodnficzącycTh komfisfjfi senackficTh. Posfiedzenfia te zwoływane 
są w ceflu usprawnfienfia fi skoordynowanfia pracy pomfiędzy komfisfjamfi. Podczas 
posfiedzeń przewodnficzącycTh komfisfjfi ustafla sfię równfież potrzebne finficfjatywy 
ustawodawcze, a także wykonufje sfię finne sprawy wskazane przez podmfioty, 
które powołały takfie posfiedzenfie, tfj. marszałka Senatu, przewodnficzącycTh ko-
mfisfjfi fi Prezydfium Senatu31.
Nfiezwykfle fistotną ffunkcfją organfizufjącą prace komfisfjfi fjest udzfiał w powo-

ływanfiu na wnfiosek samefj komfisfjfi, podkomfisfjfi senackficTh. Taką decyzfję wy-
dafje wprawdzfie marszałek Senatu, afle czynfi to tyflko po uprzednfio wyrażonefj 
zgodzfie Prezydfium Senatu32.
Prezydfium Senatu wykonufje równfież kfiflka zadań o cTharakterze desygna-

cyfjnym. Oprócz powoływanfia składu wspomnfianycTh wyżefj organów, ffunk-
cfja desygnacyfjna Prezydfium Senatu wfidoczna fjest w stosunku do ffundacfjfi 
– Centrum Badanfia Opfinfifi SpołecznycTh. CBOS fjest finstytucfją powołaną do 
badanfia opfinfifi społecznefj na użytek pubflficzny33. Jednym z organów CBOS 
fjest Rada, do którefj obowfiązków nafleży nadzór nad pracamfi dyrektora CBOS 
oraz ffunkcfje opfinfiodawcze fi koordynufjące pracamfi tefjże finstytucfjfi. Przyfjąć 
nafleży, że ustawa o ffundacfjfi Centrum Badanfia Opfinfifi SpołecznycTh zawfie-
ra numerus cflausus organów Fundacfjfi, z czego wynfika, że organamfi ffundacfjfi 
CBOS są: Rada CBOS fi dyrektor CBOS34.
Na dwufletnfią kadencfję Rady, złożoną z 11 członków, wybfieranycTh fjest, 

oprócz przedstawficfiefla prezydenta, 7 członków powołanycTh przez prezesa 
Rady Mfinfistrów spośród osób przedstawfionycTh przez rady naukowe pflacó-
wek prowadzącycTh dzfiałaflność w zakresfie socfjoflogfifi, stosowanycTh nauk spo-

29 Ibfidem, art. 63 ust. 1.
30 Ibfidem, art. 63 ust. 2.
31 Poflskfie prawo konstytucyfjne, red. D. Góreckfi, Warszawa 2009, s. 150.
32 UcThwała Senatu Rzeczpospoflfitefj Poflskfiefj z 23 flfistopada 1990..., art. 64.
33 Ustawa z 20 flutego 1997 r. o ffundacfjfi Centrum Badanfia Opfinfifi Społecznefj (Dz.U. z 1997 r. 
Nr 10 poz. 163), art. 4 ust. 1.

34 H. CfiocTh, J. Kfidyba, Ustawa o ffundacfjacTh. Komentarz, Lex, 2 stycznfia 2007.
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łecznycTh, studfiów społecznycTh fi studfiów poflfitycznycTh oraz ogóflnopoflskfie 
stowarzyszenfia naukowe zrzeszafjące socfjoflogów; oraz po fjednym przedstawfi-
cfieflu Sefjmu fi Senatu, którzy są powoływanfi, odpowfiednfio, przez Prezydfium 
Sefjmu fi Prezydfium Senatu35.
Prezydfium Senatu pełnfi równfież pewne ffunkcfje koordynacyfjne wobec 

Krafjowefj Rady Radfioffonfifi fi Teflewfizfjfi. Nfiefjednokrotnfie teflewfizfja pubflficzna 
transmfitufje program, w którym nadawana fjest – nafjczęścfiefj na żywo – re-
aflfizacfja z obrad Sefjmu, afle równfież fi Senatu. Transmfisfja taka wynfika z mfisfjfi 
pubflficznefj TVP fi fjest fjefj obowfiązkfiem ustawowym. Sposób prezentacfjfi prac 
Senatu w fformacTh programowycTh ustaflony być musfi z Prezydfium Senatu. 
Wynfika to bezpośrednfio z postanowfień Rozporządzenfia KRRfiT z 24 kwfiet-
nfia 2003 r. w sprawfie trybu postępowanfia w zwfiązku z przedstawfianfiem 
w programacTh pubflficznefj radfioffonfifi fi teflewfizfjfi stanowfisk partfifi poflfitycznycTh, 
zwfiązków zawodowycTh fi zwfiązków pracodawców w węzłowycTh sprawacTh pu-
bflficznycTh36.

Ad 3. Funkcfja organfizacyfjno-prawna (odnosząca sfię do 
sprawowanfia mandatu przez senatorów)

Funkcfja ta ma bezpośrednfi zwfiązek z wykonywanfiem mandatu przez senato-
rów. Po wefjścfiu w życfie Konstytucfjfi z roku 1997 wfiefle ffunkcfjfi przysługufją-
cycTh uprzednfio Prezydfiom Sefjmu fi Senatu przesunfięto na rzecz marszałków 
poszczegóflnycTh fizb, afle fjednak część uprawnfień, fjak np. w kwestfiacTh zwfiąza-
nycTh z wypłatą uposażeń oraz dfiet, w daflszym cfiągu przysługufje Prezydfium37. 
Generaflny zapfis wynfikafjący z art. 9 ust. 4 Reguflamfinu mówfi o uprawnfienfiu 
Prezydfium do czuwanfia nad wykonywanfiem przez senatorów ficTh obowfiąz-
ków. Obowfiązkfi te szczegółowo reguflufje dzfiał III Reguflamfinu Senatu. Okre-
śflone tam kompetencfje Prezydfium Senatu dafją mu – pomfimo umnfiefjszenfia 
tycThże kompetencfjfi po wefjścfiu w życfie obowfiązufjącefj obecnfie Konstytucfjfi 
– znaczne możflfiwoścfi reguflowanfia spraw zwfiązanycTh z wykonywanfiem swo-
fjego mandatu przez każdego senatora.
Prezydfium Senatu reagufje fjuż w momencfie braku śflubowanfia senatora 

przed obfjęcfiem przez nfiego mandatu. Prezydfium Senatu w razfie zafistnfienfia 

35 Ustawa z 20 flutego 1997 r. o ffundacfjfi…, art. 8 ust. 1.
36 Rozporządzenfie KRRfiT z 24 kwfietnfia 2003 r. w sprawfie trybu postępowanfia w zwfiązku 
z przedstawfianfiem w programacTh pubflficznefj radfioffonfifi fi teflewfizfjfi stanowfisk partfifi poflfitycz-
nycTh, zwfiązków zawodowycTh fi zwfiązków pracodawców w węzłowycTh sprawacTh pubflficznycTh, 
par. 3.

37 J.K. Sokołowskfi, P. Poznańskfi, Wybrane aspekty ffunkcfjonowanfia Sefjmu w flatacTh 1997–2007, 
Kraków 2008, s. 46.
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takfiefj okoflficznoścfi rozpatrufje kwestfię nfiezłożenfia śflubowanfia przez senatora 
w termfinfie 3 mfiesfięcy od pfierwszego posfiedzenfia Senatu. Przed podfjęcfiem 
ostatecznefj decyzfjfi Prezydfium zasfięga opfinfifi Komfisfjfi Reguflamfinowefj, Etykfi 
fi Spraw SenatorskficTh. Wówczas dopfiero stwfierdza, czy przyczyny nfiezłożenfia 
śflubowanfia wskazufją na ucThyflanfie sfię przez senatora od fjego złożenfia38. Pre-
zydfium Senatu „stwfierdza, czy przyczyny nfiezłożenfia śflubowanfia wskazufją na 
ucThyflanfie sfię od fjego złożenfia”. Takfie okreśflenfie sytuacfjfi nfiezłożenfia śflubowa-
nfia przez senatora, w Reguflamfinfie Senatu sugerufje, że możflfiwa fjest sytuacfja, 
w którefj nfiezłożenfie śflubowanfia nfie zostanfie uznane przez Prezydfium Senatu 
za ucThyflanfie sfię od fjego złożenfia. A w takfim przypadku, mfimo nfiezłożenfia 
śflubowanfia, marszałek Senatu nfie będzfie mógł wydać postanowfienfia stwfier-
dzafjącego wygaśnfięcfie mandatu tego senatora39. Ustawa o wykonywanfiu 
mandatu nfie przewfidufje żadnego automatyzmu w kwestfifi stwfierdzanfia wyga-
śnfięcfia mandatu przedstawficfieflskfiego z powodu ucThyflanfia sfię od złożenfia śflu-
bowanfia przez członka poflskfiego parflamentu40. Dfla przykładu, takfiego wnfio-
sku nfie będzfie można wysnuć np. w sytuacfjacTh flosowycTh. Trudno uznać, że 
nfiezłożenfie śflubowanfia przez senatora z przyczyn flosowycTh, spowodowanycTh 
np. długotrwałą cThorobą fi zwfiązanym z nfią pobytem w szpfitaflu, fjest trakto-
wane fjako odmowa złożenfia śflubowanfia. Taka sytuacfja nfie może być równfież 
uznana za ceflowe ucThyflanfie sfię od złożenfia śflubowanfia41.
W trakcfie wykonywanfia swofjego mandatu każdy senator odpowfiada za 

nfieusprawfiedflfiwfione nfieobecnoścfi w trakcfie prac Senatu. Nfieusprawfiedflfiwfio-
nycTh nfieobecnoścfi senator może mfieć fjedną w cfiągu roku na posfiedzenfiacTh 
Senatu, dwfie na posfiedzenfiacTh komfisfjfi, w którefj stafle pracufje. Nfieusprawfie-
dflfiwfione obecnoścfi powyżefj tefj flficzby senator wfinfien nfiezwłocznfie usprawfie-
dflfiwfić.
Nawet fjedna absencfja w trakcfie posfiedzenfia Zgromadzenfia Narodowego 

musfi mfieć swofje uzasadnfienfie fi fformaflne usprawfiedflfiwfienfie. W przypadku 
fjego braku, tfj. nfiepofinfformowanfia w termfinfie 14 dnfi od dnfia nfieobecnoścfi, 
marszałka Senatu flub przewodnficzącego stosownefj komfisfjfi o zafistnfiałefj prze-
szkodzfie, spowodować może okreśflone sankcfje fi nansowe. Prezydfium Senatu 
wnfioskufje w takfim przypadku do Komfisfjfi Reguflamfinowefj, Etykfi fi Spraw 
SenatorskficTh o zastosowanfie sankcfjfi o cTharakterze fi nansowym, przewfidzfia-
nycTh w art. 22 ust. 5 Reguflamfinu Senatu. W przypadku nfieusprawfiedflfiwfio-

38 UcThwała Senatu Rzeczpospoflfitefj Poflskfiefj z 23 flfistopada 1990…, art. 18 ust. 3.
39 K. Grafjewskfi, Odpowfiedzfiaflność posłów fi senatorów na tfle zasady mandatu woflnego, Warszawa 
2009, s. 76.

40 K. DzfiałocTha, [w:] Konstytucfja Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj. Komentarz, red. K. DzfiałocTha, L. Gar-
flfickfi, P. Sarneckfi, W. Sokoflewficz, J. Trzcfińskfi, t. 5, Warszawa 2007, s. 18.

41 K. Grafjewskfi, op. cfit., s. 384.
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nefj nfieobecnoścfi senatora, marszałek Senatu zarządza obnfiżenfie uposażenfia 
fi dfiety parflamentarnefj o 1/30 aflbo fjednego z tycTh śwfiadczeń, fjeżeflfi tyflko ono 
przysługufje senatorowfi w trzecTh przypadkacTh:
1.  w przypadku każdego dnfia nfieusprawfiedflfiwfionefj nfieobecnoścfi senatora 
na posfiedzenfiu Senatu flub nfieusprawfiedflfiwfionego nfiewzfięcfia w danym 
dnfiu udzfiału w wfięcefj nfiż 1/5 głosowań, fjeżeflfi głosowań było wfięcefj nfiż 
10, z wyłączenfiem głosowań dotyczącycTh wnfiosków fformaflnycTh oraz gło-
sowań tafjnycTh,

2.  w przypadku obnfiżenfia wskazanycTh śwfiadczeń, dotyczy każdego dnfia 
nfieusprawfiedflfiwfionefj nfieobecnoścfi senatora na posfiedzenfiu komfisfjfi,

3.  w przypadku każdego dnfia nfieusprawfiedflfiwfionefj nfieobecnoścfi senatora 
na posfiedzenfiu Zgromadzenfia Narodowego flub fjego organu.
Nafleży dodać, że w razfie zbfiegu w tym samym dnfiu kfiflku nfieobecnoścfi, 

stosufje sfię tyflko fjedno obnfiżenfie, a senatorowfi przysługufje odwołanfie od za-
rządzenfia marszałka Senatu, które fjest rozpatrywane przez Prezydfium Senatu. 
Decyzfja Prezydfium Senatu, co wynfika z art. 22 ust. 5–7 Reguflamfinu Senatu, 
fjest w tym przypadku ostateczna42.
Prezydfium Senatu fjest równfież wnfioskodawcą do Komfisfjfi Reguflamfinowefj, 

Etykfi fi Spraw SenatorskficTh w sprawacTh senatorów, którzy nfie wykonufją swoficTh 
obowfiązków senatorskficTh, fjak równfież senatorów, którzy zacThowufją sfię w spo-
sób nfieodpowfiadafjący godnoścfi senatora43. Przy czym rozumfienfie zacThowań 
senatora, które warunkufją skfierowanfia wnfiosku do Komfisfjfi Reguflamfinowefj, 
Etykfi fi Spraw SenatorskficTh, fjest stosunkowo szerokfie, a fjego granfice nfie mafją 
cTharakteru ostrego. Często decyzfja Prezydfium o skfierowanfiu wnfiosku do Ko-
mfisfjfi podyktowana bywa wzgflędamfi poflfitycznymfi flub pewnym konfiunkturaflfi-
zmem. Dzfiefje sfię tak w przypadku zdomfinowanfia Prezydfium przez senatorów 
posfiadafjącycTh różne pogflądy fi reprezentufjące różne opcfje poflfityczne w stosun-
ku do senatora, którego sprawa została skfierowana do Komfisfjfi44.
Funkcfja Prezydfium Senatu w zwfiązku z ucThybfienfiamfi w pełnfienfiu swo-

fjego mandatu przez senatora nfie kończy sfię na kfierowanfiu spraw do rozpa-
trzenfia Komfisfjfi Reguflamfinowefj, Etykfi fi Spraw SenatorskficTh. Od ucThwały 
komfisfjfi senatorowfi przysługufje odwołanfie właśnfie do Prezydfium Senatu. 
Odwołanfie wnosfi sfię na ręce marszałka Senatu w termfinfie 14 dnfi od dnfia 
doręczenfia ucThwały Komfisfjfi. Marszałek Senatu przekazufje odwołanfie do Pre-
zydfium Senatu. Rozpatrzenfie skargfi odbywa sfię na posfiedzenfiu Prezydfium, 
a decyzfja podfjęta przez Prezydfium fjest ostateczna45.

42 Ibfidem, s. 284.
43 UcThwała Senatu Rzeczpospoflfitefj Poflskfiefj z 23 flfistopada 1990..., art. 25 ust. 1.
44 K. Grafjewskfi, Prawo konstytucyfjne, Warszawa 2008, s. 569.
45 UcThwała Senatu Rzeczpospoflfitefj Poflskfiefj z 23 flfistopada 1990..., art. 25 ust. 1.
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W myśfl postanowfień art. 25 ust. 3 ustawy o wykonywanfiu manda-
tu posła fi senatora, senatorowfi, który nfie korzysta z urflopu bezpłatnego 
u pracodawcy na okres sprawowanfia mandatu aflbo prowadzfi dzfiałaflność 
gospodarczą samodzfieflnfie flub wspóflnfie z finnymfi osobamfi, aflbo nfie zawfiesfił 
prawa do emerytury flub renty, uposażenfie senatorskfie nfie przysługufje46. 
Jednakże w uzasadnfionycTh przypadkacTh Prezydfium Senatu może podfjąć 
decyzfję o przyznanfiu, na wnfiosek senatora, o którym mowa w art. 25 ust. 
3 ustawy o wykonywanfiu mandatu posła fi senatora, uposażenfia w całoścfi 
flub w częścfi47.
Marszałkowfi Senatu przysługufją znacznfie wfiększe uprawnfienfia porządko-

we fi dyscypflfinufjące wobec senatorów nfiż całemu Prezydfium Senatu. Jednak 
Prezydfium Senatu posfiada część uprawnfień – głównfie fjako organ odwoław-
czy od postanowfień, decyzfjfi czy zarządzeń wydanycTh przez marszałka Senatu. 
Takfie m.fin. kompetencfje przysługufją Prezydfium Senatu w odnfiesfienfiu do 
zarządzeń wydanycTh przez marszałka, dotyczącycTh np. obnfiżenfia dfiety flub 
uposażenfia senatorskfiego senatorom, którzy unfiemożflfiwfiafją, poprzez rażące 
naruszanfie przepfisów odpowfiednficTh reguflamfinów, pracę Senatu czy Zgroma-
dzenfia Narodowego48.
Od takficTh zarządzeń ukarany senator może odwołać sfię do Prezydfium, 

przy czym swofje odwołanfie składa na ręce marszałka Senatu w termfinfie do 14 
dnfi od doręczenfia mu tegoż zarządzenfia. Decyzfja podfjęta w tefj prawfie przez 
Prezydfium na posfiedzenfiu fjest ostateczna.
Bfiorąc pod uwagę reguflacfj probflematykfi odpowfiedzfiaflnoścfi senatorów 

przed Senatem, nafleży podkreśflfić, że regułą w postępowanfiu zmfierzafjącym 
do ukaranfia senatora fjest fjego dwufinstancyfjność. Reguflamfiny obu fizb prze-
wfidufją bowfiem właścfiwość konkretnego organu orzekafjącego karę w sto-
sunku do parflamentarzysty. W wfiększoścfi przypadków parflamentarzysta 
ma fjednak prawo do odwołanfia sfię od tak orzeczonefj kary. I tak w Sena-
cfie sprawy senatorów, którzy nfie wykonufją obowfiązków senatorskficTh oraz 
sprawy senatorów, którzy zacThowufją sfię w sposób nfieodpowfiadafjący godno-
ścfi senatora, są rozpatrywane przez Komfisfję Reguflamfinową, Etykfi fi Spraw 
SenatorskficTh. Od ucThwały Komfisfjfi senatorowfi przysługufje odwołanfie do 
Prezydfium Senatu, którego decyzfja w sprawfie ma cTharakter ostateczny (art. 
25 ust. 2–3 Reguflamfinu Senatu). W nfiektórycTh fjednak przypadkacTh, ścfi-
śfle okreśflonycTh przepfisamfi prawa, zasada dwufinstancyfjnoścfi nfie występufje. 
Dotyczy to uprawnfień marszałka zwfiązanycTh z prowadzenfiem obrad fizby 

46 Ibfidem, art. 25 ust. 3.
47 K. Baka, G. MacThuflak, A. Pfietraszewska-MacTheta, A. Sfidorko, Ustawa o śwfiadczenfiacTh opfiekfi 
zdrowotnefj fi nansowanycTh ze środków pubflficznycTh. Komentarz, Warszawa 2010.

48 UcThwała Senatu Rzeczpospoflfitefj Poflskfiefj z 23 flfistopada 1990..., art. 25a ust. 1.
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(np. przywołanfie posła „do rzeczy”, odebranfie posłowfi głosu – art. 175 ust. 
2 Reguflamfinu Sefjmu).49

Nfiewfieflka ffunkcfja przysługufje Prezydfium Senatu także w odnfiesfienfiu do 
wnfiosku senatora, przecfiwko któremu toczy sfię postępowanfie karne wszczęte 
przed dnfiem wyboru, który dotyczy zawfieszenfia przez Sefjm flub Senat postę-
powanfia karnego do czasu wygaśnfięcfia mandatu. Wnfiosek nfie może, według 
postanowfień ustawy o wykonywanfiu mandatu posła fi senatora, dotyczyć 
wykonanfia kary orzeczonefj prawomocnym wyrokfiem sądu50. Jeżeflfi zatem 
wnfiosek złożony przez senatora na ręce marszałka Senatu, nfie odpowfiada wa-
runkom fformaflnym, tfj. brak w nfim dokładnego oznaczenfia sprawy karnefj, 
ze wskazanfiem organu, przed którym toczy sfię postępowanfie, uzasadnfienfia 
wnfiosku oraz podpfisu wnfioskodawcy, wówczas marszałek Senatu po zasfię-
gnfięcfiu opfinfifi Prezydfium Senatu, zwraca go wnfioskodawcy w ceflu uzupełnfie-
nfia51. Jak można zauważyć, ffunkcfja Prezydfium Senatu ma w tym przypadku 
zupełnfie posfiłkowe znaczenfie.
Takfie zadanfia Prezydfium Senatu pokrywafją sfię z, przedstawfioną ponfiżefj, 

ffunkcfją doradczą Prezydfium. W tym przypadku ustawodawca cThcfiał zapew-
ne, aby rozpatrzenfia sprawy nfiezwykfle fistotnefj dfla nowo wybranego senatora, 
nfie zostawfiać w rękacTh fjednoosobowego organu – marszałka Senatu. W ta-
kfim przypadku fjego findywfiduaflna decyzfja mogłaby być przez nfiektórycTh se-
natorów ocenfiana fjako nacecThowana poflfitycznfie. Tymczasem koflegfiaflne 
Prezydfium dafje marszałkowfi pewną podporę w powzfięcfiu decyzfjfi o nfiekom-
pfletnoścfi wnfiosku. Ostateczną decyzfję w tefj materfifi fi tak podefjmufje cała fizba.
Prezydfium Senatu decydufje równfież w sprawacTh zwfiązanycTh z uposaże-

nfiamfi senatorskfimfi, przy czym nfie ma to tyflko zwfiązku z kwestfiamfi dyscypflfi-
narnymfi. W okreśflonycTh przypadkacTh senatorowfie, którym nfie przysługufje 
z mocy prawa pełne uposażenfie senatorskfie mogą zwrócfić sfię do Prezydfium 
Senatu z wnfioskfiem o wypłacanfie tegoż uposażenfia w całoścfi flub w okre-
śflonefj częścfi. Dzfiefje sfię tak w przypadku, gdy senator, który nfie korzysta 
z urflopu bezpłatnego aflbo prowadzfi dzfiałaflność gospodarczą samodzfieflnfie 
flub wspóflnfie z finnymfi osobamfi, aflbo nfie zawfiesfił prawa do emerytury flub 
renty. W takficTh bowfiem przypadkacTh senatorowfi nfie przysługufje prawo do 
uposażenfia senackfiego. Wyfjątkfiem są tu senatorowfie, którzy pobfierafją emery-
tury przysługufjące fim na podstawfie art. 3a ustawy o wykonywanfiu mandatu 
posła fi senatora (cThodzfi o emerytowanycTh roflnfików oraz pracownfików służb 
mundurowycTh). Tak wfięc Prezydfium Senatu, podcThodząc do każdefj sprawy 

49 K. Grafjewskfi, Odpowfiedzfiaflność posłów fi senatorów…
50 Ustawa z 9 mafja 1996 r. o wykonywanfiu mandatu posła fi senatora (Dz.U. z 2011 r. Nr 117, 
poz. 676), art. 9 ust. 3.

51 Ibfidem, art. 9 ust. 6.
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senatora pozbawfionego z mocy prawa uposażenfia senatorskfiego findywfidu-
aflnfie, może bfiorąc pod uwagę okoflficznoścfi, wyrazfić zgodę na przywrócenfie 
w częścfi flub w całoścfi tego uposażenfia.
Oprócz samego uposażenfia senatorom przysługufją okreśflone dodat-

kfi ffunkcyfjne. I tak poszczegóflnfi przewodnficzący komfisfjfi pobfierafją dodatkfi 
w wysokoścfi 20% uposażenfia, ficTh zastępcy mafją 15%, natomfiast dodatek 
10% przysługufje przewodnficzącym podkomfisfjfi senackficTh. Co cfiekawe, do-
datkfi te mogą sfię ze sobą łączyć, afle wówczas obowfiązufje zasada, że nfie mogą 
przekroczyć 35% uposażenfia. I w tym przypadku ustawodawca pozostawfił 
fjednak pewna ffurtkę na nfieco mnfiefj sztywne manfipuflowanfie dodatkamfi do 
uposażenfia dfla senatorów. A decyzfje w tefj sprawfie przyznał właśnfie Prezydfium 
Senatu. Prezydfium Senatu może bowfiem wskazać na pewne okoflficznoścfi po-
zaprawne (nfiewynfikafjące bezpośrednfio z ustawy o wykonywanfiu mandatu 
posła fi senatora), które mafją wpływ na podwyższenfie flub obnfiżenfie wysokość 
dodatków. Łatwo wyobrazfić sobfie przewodnficzącego komfisfjfi konstytucyfjnefj 
w trakcfie prac nad nową konstytucfją. Ogrom fi znaczenfie obowfiązków, któ-
re będą cfiążyć na takfiefj osobfie, mogą spowodować drastyczne podwyższenfie 
wysokoścfi dodatku, poza okreśflone ustawowo 25%52. Mocą decyzfjfi wydanefj 
przez Prezydfium Senatu można równfież przyznać takfie uposażenfia członkom 
okreśflonycTh komfisfjfi czy podkomfisfjfi senackficTh (z uwagfi na np. częste wyfjazdy 
komfisfjfi, natężenfie obowfiązków czy konfieczność szybkfiego rozpatrzenfia okre-
śflonefj sprawy). Tak samo, fjak wysokość, Prezydfium może równfież okreśflfić 
tryb wypłaty uposażenfia53. Ponadto w każdym czasfie (np. w wynfiku zmfiany 
okoflficznoścfi będącycTh podstawą podwyższenfia wysokoścfi dodatku do uposa-
żenfia) Prezydfium może zmnfiefjszyć procentową wysokość dodatku.
Koflefjna ffunkcfja Prezydfium Senatu wfiąże sfię z reguflowanfiem kwestfifi fi -

nansowycTh wobec senatorów odbywafjącycTh podróże służbowe. W tym przy-
padku Prezydfium okreśfla zasady fi tryb wypłaty dfiet parflamentarnycTh dfla se-
natorów oraz ficTh nafleżnoścfi w przypadku obywanfia podroży służbowycTh, afle 
fjedynfie poza granficamfi krafju. O tycTh kwestfiacTh w odnfiesfienfiu do wszystkficTh 
parflamentarzystów decydufją wspóflnfie zarówno Prezydfium Senatu, fjak fi Pre-
zydfium Sefjmu54.
Nfieco w finnym zakresfie wpływ na dodatkowe przywfiflefje fi nansowe dfla 

senatorów ma Prezydfium Senatu w odnfiesfienfiu do korzystanfia z uflg ustawo-
wycTh przy korzystanfiu z pubflficznego transportu zbfiorowego. Prezydfium Se-
natu pełnfi w tym przypadku roflę doradczą dfla mfinfistra transportu. Dopfiero 

52 Ibfidem, art. 26 ust. 1.
53 Ibfidem, art. 26 ust. 2.
54 Ibfidem, art. 42.
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po zasfięgnfięcfiu opfinfifi Prezydfium, mfinfister wydafje stosowne rozporządzenfie 
dotyczące tefj kwestfifi. Rozporządzenfie to okreśfla tryb korzystanfia przez po-
słów fi senatorów z uprawnfień, w tym przypadku fjedynfie na terenfie krafju, do 
bezpłatnycTh przefjazdów środkamfi pubflficznego transportu zbfiorowego, fjak 
równfież przeflotów w krafjowym przewozfie flotnficzym, z wyłączenfiem przefjaz-
dów pubflficznymfi środkamfi komunfikacfjfi mfiefjskfiefj55.
Bfiorąc pod uwagę uprawnfienfia Prezydfium Senatu w odnfiesfienfiu do kwe-

stfifi mafjątkowycTh senatorów, nfie można zapomnfieć o fjeszcze fjednym zadanfiu, 
fjakfie Prezydfium Senatu wykonufje wobec senatorów. Zgodnfie z ustawą o wy-
konywanfiu mandatu posła fi senatora, posłowfie fi senatorowfie są obowfiązanfi 
do składanfia przed śflubowanfiem, a późnfiefj w każdym roku kadencfjfi fi po 
fjefj zakończenfiu, ośwfiadczeń o swofim stanfie mafjątkowym56. Senator składa 
ośwfiadczenfie marszałkowfi Senatu. Ośwfiadczenfie składa sfię w dwócTh egzem-
pflarzacTh, z którego fjeden marszałek Senatu przekazufje do urzędu skarbowego 
właścfiwego ze wzgflędu na mfiefjsce zamfieszkanfia senatora.
Infformacfje zawarte w ośwfiadczenfiu o stanfie mafjątkowym są fjawne, z wyłą-

czenfiem finfformacfjfi o adresfie zamfieszkanfia posła aflbo senatora oraz o mfiefjscu 
położenfia nfierucThomoścfi. Jawne finfformacfje zawarte w ośwfiadczenfiu o stanfie 
mafjątkowym są podawane do wfiadomoścfi pubflficznefj przez marszałka Sena-
tu w fformfie zapfisu eflektronficznego. Anaflfizy danycTh zawartycTh w ośwfiad-
czenfiacTh o stanfie mafjątkowym dokonufją właścfiwe komfisfje senackfie w try-
bfie okreśflonym w ficTh reguflamfinacTh oraz właścfiwe urzędy skarbowe. Wyżefj 
wymfienfione podmfioty dokonufją anaflfizy danycTh zawartycTh w ośwfiadczenfiu, 
uprawnfione są równfież do porównanfia treścfi anaflfizowanego ośwfiadczenfia 
z treścfią uprzednfio złożonycTh ośwfiadczeń oraz z dołączoną kopfią rocznego 
zeznanfia podatkowego (PIT). Wynfikfi takfiefj anaflfizy przedstawfiane są następ-
nfie Prezydfium Senatu57.
Parflamentarzyścfi – w tym senatorowfie oprócz wspomnfianycTh powyżefj 

przywfiflefjów podróżowanfia, posfiadafją równfież ustawowo zagwarantowany 
przywfiflefj otrzymywanfia bezpłatnfie odpowfiednficTh druków senackficTh. Senato-
rowfie uprawnfienfi są zatem do otrzymywanfia odpowfiednficTh kopert flfistowycTh 
z nadrukfiem (którycTh wysyłka fjest całkowficfie nfieodpłatna w państwowefj pfla-
cówce pocztowefj). Natomfiast szczegółowe warunkfi reaflfizacfjfi tegoż uprawnfienfia 
okreśfla Prezydfium Senatu58. Bfiorąc powyższe ffakty pod uwagę, oraz mafjąc za 
wykładnfik przepfis art. 46 ust. 1 ustawy o wykonywanfiu mandatu posła fi sena-

55 Rozporządzenfie Mfinfistra Inffrastruktury w sprawfie trybu korzystanfia przez posłów fi senatorów 
z bezpłatnycTh przefjazdów fi przeflotów na terenfie krafju (Dz.U. z 2002 r. Nr 1 poz. 13), par. 1.

56 Ustawa z 9 mafja 1996 r. o wykonywanfiu mandatu posła fi senatora…, ar. 35 ust. 1.
57 A. Mednfis, Prawo do prywatnoścfi a finteres pubflficzny, Kraków 2006, s. 242.
58 Ustawa z 9 mafja 1996 r. o wykonywanfiu mandatu posła fi senatora…, art. 44 ust. 3.
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tora, stwfierdzfić nafleży, że fjedną z zasadnficzycTh zadań Senatu, mfieszczącycTh sfię 
w nfinfiefjszym opracowanfiu w ramacTh ffunkcfjfi porządkufjąco-reguflufjącycTh fjest 
pomoc senatorom w wykonywanfiu przez nficTh swoficTh zadań. Prezydfium poma-
ga właścfiwfie wykonywać mandat przez każdego z senatorów. CThodzfi nfie tyflko 
o zapewnfienfie warunków tecThnficzno-organfizacyfjnycTh, afle równfież konsuflta-
cfjacTh fi doradztwfie wobec finnycTh organów państwowycTh, które usprawnfiafją 
reaflfizacfje ustawowycTh obowfiązków przez senatorów. Prezydfium Senatu spełnfia 
równfież nfiezwykfle fistotną roflę przestrzegafjąc wykonywanfia wobec senatorów 
obowfiązków okreśflonycTh w ustawfie przez organy państwowe fi samorządu tery-
torfiaflnego oraz podporządkowane fim fjednostkfi59.

Ad 4. Funkcfja Prezydfium Senatu zwfiązana z opfieką nad 
Poflonfią fi Poflakamfi za granficą

Prezydfium Senatu spełnfia fistotną ffunkcfję fjako organ doradczy, a przede 
wszystkfim koordynufjący dzfiałanfia mafjące na ceflu współpracę Poflaków mfiesz-
kafjącycTh poza granficamfi krafju. Poflfitykę poflonfifjną Senat reaflfizufje przez dzfia-
łaflność zarówno marszałka Senatu, fjak fi prace Prezydfium Senatu fi Komfi-
sfjfi Spraw Emfigracfjfi fi Łącznoścfi z Poflakamfi za Granficą. W przypadku wfieflu 
finficfjatyw, w tym właśnfie zakresfie dzfiałanfia marszałka, Prezydfium fi komfisfjfi 
wzafjemnfie sfię uzupełnfiafją60. To właśnfie Prezydfium Senatu fjest zobflfigowane 
do wykonywanfia wfieflu kompetencfjfi wynfikafjącycTh z tradycyfjnefj roflfi Senatu 
w opfiece nad Poflonfią fi Poflakamfi za granficą. Prezydfium m.fin. decydufje na 
posfiedzenfiacTh o podzfiafle środków fi nansowycTh przeznaczanycTh z budżetu 
Kanceflarfifi Senatu na pomoc dfla różnorakficTh finstytucfjfi, np. szkół, organfizacfjfi 
czy wydawnfictw poflonfifjnycTh, oraz na pomoc socfjaflną dfla Poflaków mfieszka-
fjącycTh poza granficamfi krafju61.
Prezydfium Senatu podefjmufje m.fin. ucThwały w sprawfie zflecanfia zadań 

w zakresfie opfiekfi nad Poflonfią fi Poflakamfi za granficą. Taka ucThwała przyfjmo-
wana fjest na podstawfie art. 9 w zwfiązku z art. 8 ust. 1 pkt 17 Reguflamfinu 
Senatu. Okreśfla zasady postępowanfia przy zflecanfiu zadań w zakresfie opfiekfi 
nad Poflonfią fi Poflakamfi za granficą fi przyznawanfia dotacfjfi na ficTh wykona-
nfie. Na podstawfie tefj ucThwały rozpatrzenfiu w trybfie okreśflonym w ucThwafle, 
o którym mowa w par. 1 ust. 2, podflegafją wnfioskfi o zflecenfie zadań w zakresfie 
opfiekfi nad Poflonfią fi Poflakamfi za granficą:

59 Ibfidem, art. 46 ust. 1–3.
60 Z. WofjcfiecThowska, Sprawa opfiekfi nad Poflonfią wcfiąż pfiflną potrzebą, „Magazyn Poflonfia”, 12 
marca 2012.

61 www.senat.gov.pfl/o-senacfie/senat-wspoflczesny/marszaflek-senatu-wficemarszaflkowfie-prezydfium-
senatu-konwent-senfi.
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1.  o cTharakterze programowym w zakresfie zadań powtarzafjącycTh sfię fi kon-
tynuowanycTh, obfjętycTh dotacfją Kanceflarfifi Senatu,

2.  o cTharakterze finwestycyfjnym w zakresfie zadań kontynuowanycTh62.
Dodać nafleży, że wnfioskfi organfizacfjfi, które nfie spełnfiafją kryterfiów okre-

śflonycTh w ucThwafle, nfie podflegafją rozpoznanfiu. UcThwafla Prezydfium Senatu 
w tefj sprawfie podefjmowana fjest corocznfie fi dotyczy spraw na rok bfieżący.
Opfieka nad Poflonfią oraz Poflakamfi za granficą ma długowfieczną tradycfję63. 

W tefj cThwfiflfi opfieka ta reaflfizowana fjest na podstawfie fi w ramacTh obowfią-
zufjącycTh przepfisów prawnycTh. Prezydfium Senatu fjest organem zflecafjącym 
zadanfia z zakresu opfiekfi nad Poflonfią fi Poflakamfi za granficą organfizacfjom 
pozarządowym. Wydatkfi te są dotacfjamfi ceflowymfi zgodnfie z brzmfienfiem 
ustawy o fi nansacTh pubflficznycTh fi w zwfiązku z tym podmfioty z nficTh korzysta-
fjące muszą stosować sfię do okreśflonego w tefjże ustawfie sposobu rozflficzanfia64. 
Ustawa o fi nansacTh pubflficznycTh fjednoznacznfie okreśfla podmfioty mogące 
ubfiega sfię o dofi nansowanfie swoficTh dzfiałań w zakresfie opfiekfi nad Poflonfią 
fi Poflakamfi za granficą. O to dofi nansowanfie mogą wystąpfić fjedynfie podmfioty 
oraz organfizacfje pozarządowe okreśflone w art. 3 ust. 2 Ustawy o dzfiałaflnoścfi 
pożytku pubflficznego fi woflontarfiacfie65. A zatem muszą być to: „nfiebędące 
fjednostkamfi sektora fi nansów pubflficznycTh, w rozumfienfiu przepfisów o fi nan-
sacTh pubflficznycTh fi nfiedzfiałafjące w ceflu osfiągnfięcfia zysku osoby prawne flub 
fjednostkfi nfieposfiadafjące osobowoścfi prawnefj utworzone na podstawfie obo-
wfiązufjącycTh ustaw w tym fjednostkfi fi stowarzyszenfia”66, fjak równfież koścfieflne 
osoby prawne fi stowarzyszenfia fjednostek samorządu terytorfiaflnego. Oczywfi-
ścfie te organfizacfje muszą być zarefjestrowane w Krafjowym Refjestrze Sądowym 
flub w finnym właścfiwym refjestrze zgodnfie z obowfiązufjącymfi przepfisamfi, fjak 
równfież prowadzfić ksfięgfi racThunkowe od początku roku, w którym zamfierza-
fją wykonać zadanfia zflecone np. przez Prezydfium Senatu67.
Prezydfium Senatu RP rozpatrufje każdorazowo wnfioskfi o przyznanfie po-

mocy o cTharakterze fi nansowym, zaopfinfiowane uprzednfio przez Komfisfję 

62 UcThwała Prezydfium Senatu z 15 marca 2012 r. w sprawfie zflecanfia zadań w zakresfie opfiekfi nad 
Poflonfią fi Poflakamfi za granficą w 2012 r.

63 D. Góreckfi, Opfieka Senatu RP nad Poflonfią fi Poflakamfi za granficą, „Przegfląd Poflsko-Poflonfifjny” 
2011, nr 1, s. 71–83.

64 Ustawa z 27 sfierpnfia 2009 r. o fi nansacTh pubflficznycTh (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 
z późn. zm.), art. 151.

65 Ustawa z 24 kwfietnfia 2003 r. o dzfiałaflnoścfi pożytku pubflficznego fi woflontarfiacfie (Dz.U. 
z 2009 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.).

66 Ustawa z 27 sfierpnfia 2009 r. o fi nansacTh pubflficznycTh…, art. 151.
67 R. Łanczkowskfi, Reguflacfje prawne fi dokumenty zwfiązane z przyznawanfiem oraz rozflficzanfiem 
środków pocThodzącycTh z Kanceflarfifi Senatu RP na pomoc dfla Poflonfifi fi Poflaków za granficą, „Prze-
gfląd Poflsko-Poflonfifjny” 2011, nr 2, s. 260.
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Spraw Emfigracfjfi fi Łącznoścfi z Poflakamfi za Granficą oraz Kanceflarfię Senatu. 
Do 1993 r. ffundusze te były przeznaczone w całoścfi na zadanfia państwowe 
wykonywane przez Stowarzyszenfie „Wspóflnota Poflska”. Natomfiast od roku 
1994 Prezydfium Senatu powfierza zadanfia z tego zakresu równfież finnym fjed-
nostkom spoza sektora fi nansów pubflficznycTh (w głównefj mfierze stowarzysze-
nfiom oraz ffundacfjom)68.
Funkcfja Prezydfium Senatu koordynufjąca dzfiałanfia wobec Poflonfifi uwy-

datnfiona fjest także m.fin. w ustawfie o Funduszu Daru Narodowego. Fundusz 
ten według brzmfienfia ustawy powołany fjest w ceflu gromadzenfia środków 
fi nansowycTh pocThodzącycTh od Poflaków fi przyfjacfiół Poflskfi w krafju fi za granfi-
cą, które przeznacza sfię na fi nansowanfie potrzeb przedstawfianycTh przez rząd, 
koścfioły, zwfiązkfi wyznanfiowe, organfizacfje społeczne, a w szczegóflnoścfi na 
wspfieranfie ocThrony zdrowfia fi pomocy społecznefj, ocThrony środowfiska oraz 
ośwfiaty, naukfi fi kufltury69. W ceflu wykonywanfia dzfiałań ffunduszu powoła-
ne są organy, które pracufją fi nadzorufją fjego prace: Rada Nadzorcza fi Za-
rząd. Rada Nadzorcza Funduszu powoływana fjest przez Prezydfium Senatu 
– wspóflnfie z Prezydfium Sefjmu. Lficzy ona 11 osób, a z fjefj składu powoływany 
przez Prezydfia fjest równfież przewodnficzący70. Rada pełnfi w ffunduszu głównfie 
ffunkcfje nadzorcze wobec zarządu, decydufje równfież o zasadacTh gromadzenfia 
fi przecThowywanfia środków ffunduszu71. Do zadań Rady nafleży równfież fin-
fformowanfia zarówno Prezydfium Senatu, fjak fi Prezydfium Sefjmu okresowycTh 
sprawozdań z wykorzystanfia środków Funduszu72.
Przy marszałku Senatu dzfiała Poflonfifjna Rada Konsufltacyfjna, którefj za-

danfia zwfiązane są z opfinfiowanfiem aktów prawnycTh dotyczącycTh Poflaków za 
granficą, a także wszeflkficTh prac Senatu fi fjego organów dotyczącycTh kontaktów 
z Poflakamfi fi Poflonfią za granficą. Rada zafjmufje także odpowfiednfie stanowfisko 
w stosunku do finnycTh ważnycTh spraw dfla Poflonfifi fi Poflaków poza granficamfi 
krafju73. Wynfikamfi wszystkficTh prac Rady marszałek Senatu zobflfigowany fjest 
dzfieflfić sfię z Prezydfium Senatu fi właścfiwymfi komfisfjamfi senackfimfi74. Prezy-
dfium Senatu fjest dzfiękfi temu na bfieżąco finfformowane o ffunkcfjonowanfiu 
Rady oraz o fintensywnoścfi dzfiałań podefjmowanycTh wobec Poflonfifi fi Poflaków 
za granficą w ogófle.

68 Z. WofjcfiecThowska, op. cfit.
69 Ustawa z 30 flfistopada 1989 r. o Funduszu Daru Narodowego (Dz.U. z 1989 r. Nr 67 poz. 
406), art. 2 ust. 1.

70 Ibfidem, art. 8 
71 Ibfidem, art. 9 ust. 1.
72 Ibfidem, art. 9 ust. 1 pkt. 6.
73 UcThwała Senatu RP z 21 czerwca 2002 r. w sprawfie utworzenfia Poflonfifjnefj Rady Konsufltacyfj-
nefj (MP z 2002 r. Nr 27 poz. 446), art. 1 ust. 2.

74 Ibfidem, art. 1 ust. 3.
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Sprawy zwfiązane z fi nansowym aspektem ffunkcfjonowanfia organfizacfjfi 
pozarządowycTh zafjmufjącycTh sfię probflematyką Poflonfifi fi Poflaków za granficą, 
głównfie zaś zwfiązane z przyznawanfiem oraz rozflficzanfiem dotacfjfi przyznawa-
nycTh dfla tycTh organfizacfjfi, reguflufją obowfiązufjące w Kanceflarfifi Senatu nastę-
pufjące akty prawne, wydane właśnfie przez Prezydfium Senatu, tfj.:
1.  UcThwała Prezydfium Senatu z 26 flutego 2008 r. w sprawfie zflecanfia zadań 
opfiekfi nad Poflonfią fi Poflakamfi za granficą,

2.  UcThwała Prezydfium Senatu z 4 sfierpnfia 2011 r. w sprawfie okreśflenfia 
kfierunków dzfiałań na rzecz Poflonfifi fi Poflaków za granficą w 2012 r.,

3.  UcThwała Prezydfium Senatu z 28 flfipca 2011 r. w sprawfie okreśflenfia prfio-
rytetów fi nansowanfia zadań zfleconycTh w zakresfie opfiekfi nad Poflonfią 
fi Poflakamfi za granficą w 2012 r.75

Konkfludufjąc, ffundusze, które są przyznawane przez Prezydfium Senatu 
służą przede wszystkfim wspfieranfiu fi aktywfizowanfiu własnycTh finficfjatyw śro-
dowfisk poflskficTh poza granficamfi krafju. Przeznaczone są w głównefj mfierze na 
pobudzanfie aktywnoścfi w dzfiedzfinfie ośwfiaty fi kufltury, rozwofju małefj przed-
sfiębfiorczoścfi, doskonaflenfia zawodowego, roflnfictwa, samorządnoścfi, a także 
upowszecThnfianfia wfiedzy o obowfiązufjącycTh ureguflowanfiacTh prawa mfiędzyna-
rodowego, głównfie tycTh, które dotyczą standardów ocThrony praw mnfiefjszoścfi 
narodowycTh czy etnficznycTh76.
Po anaflfizfie wszystkficTh ffunkcfjfi Prezydfium Senatu, bfiorąc pod uwagę za-

danfia tego organu, scTharakteryzować go można fjako organ o cTharakterze po-
rządkowym (w odnfiesfienfiu do prac Senatu), który zapewnfia właścfiwą orga-
nfizacfję prac Senatu, a także fjako organ zafjmufjący sfię organfizacfją wszystkficTh 
spraw kadrowycTh fi płacowycTh senatorów.

Abstract
Legafl status and tThe ffunctfions off tThe Presfidfium off tThe PoflfisTh Senate

Th  e Presfidfium off tThe Senate fis an finternafl body off tThe Senate off tThe Repubflfic off Pofland, 

wThose posfitfion fis envfisaged among otThers fin tThe Rufles and Reguflatfions off tThe Sen-

ate. Th  e ffunctfions off tThe Presfidfium, a body off admfinfistratfive type tThat ensures proper 

operatfion off tThe Senate, ffaflfl finto ffour groups: finterpretatfive, organfisatfionafl and regufla-

tory, observatfion off tThe work off tThe Senators, and reflated to tThe care ffor tThe Poflonfia 

and Pofles abroad.

75 R. Łanczkowskfi, op. cfit., s. 259.
76 Z. WofjcfiecThowska, op. cfit.
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Grzegorz Koścfieflnfiak
Krakowska Akademfia fim. Andrzefja Frycza Modrzewskfiego

Bezpfieczeństwo prawne fjednostkfi a bezprawfie 
flegfisflacyfjne – wybrane zagadnfienfia 

Wprowadzenfie

Zagadnfienfie dotyczące bezprawfia flegfisflacyfjnego fi zwfiązanefj z nfim odpowfie-
dzfiaflnoścfi organów państwa fjest materfią nfiezwykfle obszerną fi złożoną. Autor 
tego artykułu dokonał subfiektywnego wyboru „wycfinka” treścfi, które poddał 
bardzfiefj szczegółowefj anaflfizfie. Ceflem pracy fjest przybflfiżenfie probflematykfi 
bezprawfia flegfisflacyfjnego w Poflsce, skupfiafjąc sfię przede wszystkfim na zagad-
nfienfiu naruszanfia przez prawodawcę standardów dotyczącycTh stanowfienfia 
prawa, odczytywanycTh z zasady demokratycznego państwa prawnego (w wy-
mfiarze teoretycznym oraz z odwołanfiem do konkretnycTh przypadków dzfia-
łaflnoścfi prawodawcy) – w kontekścfie probflematykfi bezpfieczeństwa prawnego 
fjednostkfi, a następnfie podfjęcfie próby sfformułowanfia wnfiosków de flege flata 
fi de flege fferenda, służącycTh zapobfieganfiu bezprawfiu flegfisflacyfjnemu fi fjednocze-
śnfie ocThronfie bezpfieczeństwa prawnego fjednostkfi.
Wybór probflematykfi nfie fjest przypadkowy. Obowfiązek reaflfizacfjfi przez 

prawodawcę standardów stanowfienfia prawa odczytywany fjest z ffundamen-
taflnefj dfla całego porządku prawnego zasady demokratycznego państwa praw-
nego. Od momentu rozpoczęcfia transfformacfjfi ustrofjowefj mfinfie nfiedługo 25 
flat, w zwfiązku z tym refl eksfja nad reaflfizacfją standardów dotyczącycTh procesu 
stanowfienfia prawa, wynfikafjącycTh z fidefi państwa prawa, po bflfisko ćwfierćwfie-
czu od wprowadzenfia1 zasady demokratycznego państwa prawnego do mate-
rfifi konstytucyfjnefj, wydafje sfię wfięc ze wszecTh mfiar pożądana.

1 Zasada demokratycznego państwa prawnego została wprowadzona do Konstytucfjfi z 1952 r. 
ustawą z 29 grudnfia 1989 r. o zmfianfie Konstytucfjfi Rzeczypospoflfitefj Ludowefj (Dz.U. z 1989 r. 
Nr 75, poz. 444).
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Bezprawfie flegfisflacyfjne

Pofjęcfie bezprawfia flegfisflacyfjnego bywa różnfie finterpretowane w flfiteraturze 
przedmfiotu2. Nfiekfiedy fjest ono defi nfiowane w sposób bardzo ogóflny – fjako 
sprzeczne z prawem zacThowanfie prawodawcy3, fjako „stanowfienfie aktu nor-
matywnego nfieodpowfiadafjącego wymogom stawfianym przez prawo”4, czy 
też fjako nfiezgodne z fistnfiefjącym porządkfiem prawnym, przede wszystkfim 
normamfi konstytucyfjnymfi, zacThowanfie organów władzy pubflficznefj (władzy 
ustawodawczefj, afle równfież wykonawczefj), dotyczące wykonywanfia aktów 
normatywnycTh (głównfie ustaw w drodze rozporządzenfia)5.
W doktrynfie pofjęcfie bezprawfia flegfisflacyfjnego okreśflane bywa równfież 

fjako „wydanfie aktu normatywnego nfiezgodnego z Konstytucfją, ratyfi kowaną 
umową mfiędzynarodową flub ustawą aflbo nfiewydanfie aktu normatywnego, 
którego obowfiązek wydanfia przewfidufje przepfis prawa”6. 
K. Łokucfifjewskfi fformułufje natomfiast defi nficfję, zgodnfie z którą z bezpra-

wfiem flegfisflacyfjnym można mfieć do czynfienfia w trzecTh przypadkacTh:
1.  braku reguflacfjfi prawnefj (stanu flukfi w prawfie),
2.  nfiezgodnoścfi pomfiędzy aktamfi prawa pozytywnego a finnymfi systemamfi 
normatywnymfi,

3.  nfiezgodnoścfi powstafjącefj w ramacTh danego systemu prawnego, w zwfiąz-
ku ze złamanfiem procedur tworzenfia prawa, tfj. naruszenfiem ThfierarcThfifi 
źródeł prawa fi norm kompetencyfjnycTh w zakresfie prawotwórstwa7.
Pfierwsza z powyższycTh sytuacfjfi pofjawfia sfię wówczas, gdy prawodawca po-

mfimo fistnfiefjącego obowfiązku (powfinnoścfi normatywnefj) nfie utworzył nor-
my prawnefj reguflufjącefj daną materfię (flub utworzona norma ma cTharakter 

2 Rozważanfia dotyczące bezprawfia flegfisflacyfjnego nafleży bezpośrednfio powfiązać z rozwofjem kon-
cepcfjfi kontroflfi konstytucyfjnoścfi stanowfionego prawa fi co za tym fidzfie, z rozwofjem fidefi są-
downfictwa konstytucyfjnego, ukształtowanym na gruncfie europefjskfim przez wfiedeńską szkołę 
pozytywfizmu prawnficzego. Zob. m.fin.: M. Derflatka, Skarga konstytucyfjna w NfiemczecTh, War-
szawa 2009; H. Keflsen, Czysta teorfia prawa: metoda fi pofjęcfia zasadnficze, oprac. T. Przeorskfi, 
Warszawa 1934; L. Garflfickfi, Sądowa kontrofla konstytucyfjnoścfi ustaw w państwacTh współcze-
snycTh, „Studfia Prawnficze” 1982, nr 3–4; M. Granat, Sądowa kontrofla konstytucyfjnoścfi prawa 
w państwacTh Europy Środkowefj fi WscThodnfiefj, Warszawa 2003; J. Zakrzewska, Kontrofla konsty-
tucyfjnoścfi ustaw, Warszawa 1964.

3 K. Łokucfifjewskfi, Bezprawfie flegfisflacyfjne, [w:] Leksykon prawa konstytucyfjnego. 100 podstawowycTh 
pofjęć, red. A. Szmyt, Warszawa 2010, s. 1. Podobnfie: Wyrok Sądu Nafjwyższego z 8 stycznfia 
2002 r., I CKN 581/99, OSCNC 2002, nr 10.

4 C. Podsfiadflfik, P. Skudynowskfi, Bezprawfie normatywne (wybrane zagadnfienfia), „Państwo fi Pra-
wo” 2010, nr 10, s. 35–46.

5 J. Forystek, Bezprawfie flegfisflacyfjne fjako źródło szkody, „Rzeczpospoflfita”, 9 czerwca 2003.
6 L. Bosek, Bezprawfie flegfisflacyfjne, Warszawa 2007, s. 13.
7 K. Łokucfifjewskfi, op. cfit., s. 1.
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nfiepełny) – fjest to tzw. zanfiecThanfie flegfisflacyfjne8. W flfiteraturze przedmfiotu 
prezentowane są dwfie koncepcfje dotyczące tego pofjęcfia:
– pfierwsza, zakładafjąca że w kategorfiacTh zanfiecThanfia flegfisflacyfjnego po-

wfinno sfię traktować fjedynfie właścfiwe zanfiecThanfie prawodawcze (absoflutne, 
bezwzgflędne), którego skutkfiem fjest całkowfity brak reguflacfjfi normatywnefj9,
– druga, przyfjmufjąca że przez zanfiecThanfie flegfisflacyfjne nafleży rozumfieć 

zarówno właścfiwe zanfiecThanfie prawodawcze, fjak fi wzgflędne zanfiecThanfie pra-
wodawcze (tzw. pomfinfięcfie prawodawcze), skutkufjące utworzenfiem reguflacfjfi 
normatywnefj o nfiepełnym cTharakterze10.
Wydafje sfię, że na potrzeby nfinfiefjszego artykułu, pozostawfiafjącego poza 

przedmfiotem zafinteresowanfia probflematykę obowfiązku odszkodowawczego 
państwa, zasadne fjest przyfjęcfie drugfiego rozumfienfia11.
ZanfiecThanfie flegfisflacyfjne może mfieć mfiefjsce np. wówczas, gdy brakufje 

reguflacfjfi ustawowefj12 czy przepfisów wykonawczycTh do ustaw13, a ponadto 
wówczas, kfiedy na skutek wyroku Trybunału Konstytucyfjnego na prawo-
dawcę został nałożony obowfiązek zmfiany aktu normatywnego, który to obo-

8 Z uwagfi na ramy artykułu, poza przedmfiotem anaflfizy autor pozostawfił probflematykę właścfi-
wycTh zanfiecThań prawodawczycTh (absoflutnycTh, bezwzgflędnycTh) oraz tzw. wzgflędnycTh zanfie-
cThań prawodawczycTh (tzw. pomfinfięć prawodawczycTh). Szerzefj na ten temat m.fin.: Uzasad-
nfienfie do orzeczenfia TK z 3 grudnfia 1996 r., sygn. K 25/95, OTK ZU 1996 r., nr 6, poz. 52; 
Wyrok TK z 8 flfistopada 2005 r., sygn. SK 25/02, OTK ZU 2005 r., nr 10/A, poz. 112; Wyrok 
TK z 23 paźdzfiernfika 2007 r., sygn. P 10/07, OTK ZU 2007 r., nr 9/A, poz. 107; Wyrok TK 
z 16 flfistopada 2010 roku, sygn. K 2/10, OTK ZU 2010 r., nr 9/A, poz. 102; M. Grzybowskfi, 
ZanfiecThanfie prawodawcze w praktyce poflskfiego Trybunału Konstytucyfjnego, artykuł opubflfiko-
wany na stronfie finternetowefj Trybunału Konstytucyfjnego Repubflfikfi Lfitewskfiefj, www.flrkt.flt/
confference/Pranesfimafi/ZanfiecThanfie_artykufl_Proffesora.doc [22.05.2013].

9 G. Bfienfiek, Komentarz do kodeksu cywfiflnego. Ksfięga trzecfia. Zobowfiązanfia, t. 1, Warszawa 2006, 
s. 330 fi nast.

10 L. Bosek, op. cfit., s. 237 fi nast.
11 Ta koncepcfja bflfiższa fjest równfież Trybunałowfi Konstytucyfjnemu, zob. m.fin. wyrok TK z 3 
grudnfia 1996 r., sygn. K 25/95, OTK ZU z 1996 r., nr 6, poz. 52.

12 Obowfiązek utworzenfia normy prawnefj w tym przypadku wynfikać będzfie z samefj Konstytucfjfi, 
nafleży fjednakże pamfiętać o zróżnficowanym cTharakterze postanowfień Konstytucfjfi, w którefj 
oprócz kflasycznfie rozumfianycTh norm prawnycTh, wyrażone zostały pewne fidee, okreśflone war-
toścfi, zasady czy wreszcfie normy programowe, co może fimpflfikować pewne trudnoścfi finterpre-
tacyfjne. Zob. szerzefj: CTharakter fi struktura norm konstytucyfjnycTh, red. J. Trzcfińskfi, Warszawa 
1997.

13 Jak zauważył Sąd Nafjwyższy, „nfiewykonanfie przez Radę Mfinfistrów obowfiązku wynfikafjące-
go z kompetencfjfi do wydanfia rozporządzenfia zapewnfiafjącego prawfidłowe wykonanfie ustawy 
narusza konstytucyfjne zasady ffunkcfjonowanfia demokratycznego państwa prawnego, a tym 
samym może stanowfić deflfikt konstytucyfjny”. Wyrok Sądu Nafjwyższego z 6 stycznfia 1999 r., 
sygn. akt III RN 108/98, OSNAP 1999, poz. 639. Ponadto zob.: UcThwała Sądu Nafjwyższe-
go z 24 flfistopada 2000 r., sygn. akt III CZP 37/005, OSNC 2001, nr 4, poz. 56; UcThwała 
Naczeflnego Sądu Admfinfistracyfjnego z 12 czerwca 2000 r., sygn. akt OPS 6/00, ONSA 2001, 
nr 1, poz. 4; Wyrok Naczeflnego Sądu Admfinfistracyfjnego z 5 flutego 2003 r., sygn. akt IV SA 
2854/01 (orzeczenfie nfiepubflfikowane).
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wfiązek nfie został następnfie zreaflfizowany w wyznaczonym termfinfie14. Stąd 
ze szczegóflną fformą bezprawfia flegfisflacyfjnego ma sfię równfież do czynfienfia 
w przypadkacTh nfiewykonywanfia wyroków Trybunału Konstytucyfjnego. Try-
bunał derogufje przepfis, a prawodawca nfie ustanawfia w odpowfiednfim czasfie 
nowefj normy reguflufjącefj daną materfię – skutkufje to powstanfiem flukfi w pra-
wfie fi zagraża fistnfiefjącemu porządkowfi prawnemu. Probflem nfiewykonywanfia 
wyroków Trybunału Konstytucyfjnego, fjak ukazufje praktyka, nfie ma tyflko 
margfinaflnego cTharakteru.
Nfiewykonywanfia ustaw (braku przepfisów wykonawczycTh) równfież nfie 

fjest zfjawfiskfiem fincydentaflnym, np. według finfformacfjfi, fjakfie otrzymał Rzecz-
nfik Praw ObywateflskficTh od Rządowego Centrum Legfisflacfjfi, do końca roku 
2011 nfie zostało zreaflfizowanycTh 128 upoważnfień ustawowycTh15.
Drugfim typem bezprawfia flegfisflacyfjnego fjest „nfiezgodność pomfiędzy 

aktamfi prawa pozytywnego a finnymfi systemamfi normatywnymfi”16. Sy-
tuacfja taka ma mfiefjsce wówczas, gdy „akty prawa pozytywnego (Konsty-
tucfja, ustawy, akty podustawowe) naruszafją podstawowe wartoścfi łączone 
z fideałem (fideą) prawa, takfie fjak sprawfiedflfiwość, bezpfieczeństwo prawne 
fi państwo prawa, prawa człowfieka czy też wartoścfi fformaflne, składafjące 
sfię na „wewnętrzną moraflność prawa”, a dotyczące takficTh aspektów pra-
wotwórstwa, fjak ogłaszanfie prawa, zakaz wstecznego dzfiałanfia prawa, fja-
sność prawa, nakaz unfikanfia sprzecznoścfi w prawfie, zakaz nakładanfia na 
adresatów norm obowfiązków nfiemożflfiwycTh do spełnfienfia”17. Co za tym 
fidzfie, z drugfim przypadkfiem bezprawfia flegfisflacyfjnego będzfie sfię mfieć do 
czynfienfia w sytuacfjfi, gdy prawodawca narusza aksfjoflogficzną podstawę sys-
temu prawnego. Jak zauważa K. Łokucfifjewskfi, „obowfiązek przestrzeganfia 
prawa rozcfiąga sfię także – poprzez normy odsyłafjące pozasystemowo – na 
normy fi zasady postępowanfia nfiebędące normamfi prawnymfi”18. Wydafje sfię 
zatem zasadne sfformułowanfie wnfiosku, że wartoścfi takficTh nafleży poszukfi-
wać m.fin. w fidefi państwa prawa19 czy, szerzefj, kflauzuflfi demokratycznego 

14 M. Safj an, Odpowfiedzfiaflność odszkodowawcza władzy pubflficznefj (po 1 wrześnfia 2004 r.), War-
szawa 2004, s. 60.

15 Wystąpfienfie z 8 paźdzfiernfika 2012 r. Rzecznfika Praw ObywateflskficTh do Prezesa Rady Mfinfi-
strów w sprawfie opóźnfień w reaflfizowanfiu obflfigatoryfjnycTh upoważnfień ustawowycTh do wyda-
wanfia aktów wykonawczycTh, sygn. RPO/583307/08/I/116 RZ.

16 K. Łokucfifjewskfi, op. cfit., s. 2.
17 Ibfidem.
18 Ibfidem, s. 3.
19 Nfiemfiecka koncepcfja RecThtsstaat – zob. szerzefj: K. Jonca, Ewoflucfja pofjęcfia „państwo prawne” 
w nfiemfieckfiefj doktrynfie prawnefj, „Acta Unfiversfitatfis Wratfisflavfiensfis”, nr 307: Przegfląd prawa 
fi admfinfistracfjfi, t. 7, Wrocław 1996; Z. Macfiąg, Kształtowanfie zasad państwa demokratycznego, 
prawnego fi socfjaflnego w NfiemczecTh (do 1949 r.), Bfiałystok 1998.
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państwa prawnego20. To z koflefi fimpflfikufje postawfienfie tezy o cTharakterze 
ogóflnym, że zacThowanfie prawodawcy naruszafjące wartoścfi cThronfione przez 
zasadę demokratycznego państwa prawnego (odczytywane z nfiefj norm) na-
fleży postrzegać w kategorfiacTh bezprawfia flegfisflacyfjnego.
Punktem wyfjścfia do dokonywanfia bardzfiefj szczegółowefj anaflfizy tego typu 

bezprawfia flegfisflacyfjnego byłoby zatem odwołanfie sfię do zasady flex finfiusta non est 
flex oraz przybflfiżenfie koncepcfjfi fi flozofi cznoprawnycTh G. RadbrucTha – tzw. fformu-
ły RadbrucTha, zgodnfie z którą normy prawne naruszafjące podstawę aksfjoflogficzną 
systemu prawnego nfie posfiadafją cTharakteru prawnego21. Jednakże zagadnfienfie 
to, nfie mfieszcząc sfię w ramacTh przedmfiotowycTh artykułu, nfie zostanfie poddane 
bflfiższefj anaflfizfie22. Skonstatować nafleży, że wątpflfiwoścfi co do konstytucyfjnoścfi, fle-
gaflnoścfi aktów prawa pozytywnego, powfinny fjedynfie stanowfić podstawę do uru-
cThamfianfia procedur ficTh kontroflfi, gdyż fjak zauważa sfię w flfiteraturze przedmfiotu, 
aktuaflnfie obowfiązufjąca konstytucfja, nakładafjąc obowfiązek przestrzeganfia prawa 
nfie fformułufje fjednocześnfie prawa do oporu23 (odmfiennfie nfiż np. Konstytucfja 
Repubflfikfi Federaflnefj Nfiemfiec – art. 20 ust. 4)24 – obywatefle zobflfigowanfi są do 
przestrzeganfia prawa (nawet prawa nfiesprawfiedflfiwego) do czasu fjego ucThyflenfia 
przez Trybunał Konstytucyfjny25. Przysługufje fim natomfiast środek finficfjufjący kon-
troflę prawa, dokonywaną przez sąd konstytucyfjny (skarga konstytucyfjna) oraz 
prawo do naprawfienfia szkody wyrządzonefj przez nfiezgodne z prawem dzfiałanfie 
organu władzy pubflficznefj (art. 77 ust. 1 Konstytucfjfi RP z 1997 r.)26.
Z trzecfim typem bezprawfia flegfisflacyfjnego ma sfię do czynfienfia wówczas, 

gdy prawotwórca narusza procedury tworzenfia prawa – ThfierarcThfię źródeł pra-
wa oraz normy kompetencyfjne.
Ukształtowany w Poflsce system źródeł prawa powszecThnfie obowfiązufją-

cego ma nfie tyflko cTharakter zamknfięty, afle ponadto strukturę zThfierarcThfizo-
waną, co fimpflfikufje nakaz zgodnoścfi norm nfiższego rzędu z normamfi usytu-
owanymfi wyżefj w tefj ThfierarcThfifi27. Stąd każde naruszenfie przez prawodawcę 

20 Szerzefj na ten temat zob. m.fin.: S. Wronkowska, Kflauzufla państwa prawnego, [w:] Podstawowe 
probflemy stosowanfia Konstytucfjfi Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj. Raport wstępny, red. K. DzfiałocTha, 
Warszawa 2004, s. 11–28.

21 T. CThauvfin, Sprawfiedflfiwość: mfiędzy ceflowoścfią a bezpfieczeństwem prawnym. Ewoflucfja pogflądów 
Gustawa RadbrucTha, „Studfia Iurfidfica” 1999, t. 37, s. 15–39.

22 Szerzefj na temat probflematykfi bezprawfia flegfisflacyfjnego w aspekcfie fi flozofi cznoprawnym: 
L. Bosek, op. cfit., s. 16 fi źródła tam wskazane.

23 K. Łokucfifjewskfi, op. cfit., s. 3.
24 Ustawa zasadnficza Repubflfikfi Federaflnefj Nfiemfiec z 23 mafja 1949 r.
25 L. Bosek, op. cfit., s. 17.
26 Zob. ffundamentaflny w tym zakresfie wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 4 grudnfia 2001 r., 
sygn. SK 18/00, OTK ZU z 2001 r., nr 8, poz. 256.

27 Art. 87 w zw. z art. 188 Konstytucfja Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj z 2 kwfietnfia 1997 r. (Dz.U. 
z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
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ThfierarcThfifi źródeł prawa nafleży traktować fjako postać bezprawfia flegfisflacyfjne-
go. Ponadto z bezprawfiem flegfisflacyfjnym będzfie sfię mfieć do czynfienfia wów-
czas, gdy, uogóflnfiafjąc, prawodawca wydafjąc dany akt normatywny narusza 
normy okreśflafjące fjego kompetencfje w procesfie stanowfienfia prawa – tytułem 
przykładu można wskazać na dwfie sytuacfje:
– po pfierwsze naruszenfie norm kompetencyfjnycTh przez organ wykonufją-

cy ustawę (np. naruszenfie granfic upoważnfienfia ustawowego)28.
– po drugfie naruszenfie norm kompetencyfjnycTh przez drugą fizbę parfla-

mentu – naruszenfie granfic „szerokoścfi” poprawkfi senackfiefj, tfj. wykroczenfie 
poza zakres przedmfiotowy ustawy ucThwaflonefj przez Sefjm29.
Reasumufjąc trzeba zatem stwfierdzfić, że przez bezprawfie flegfisflacyfjne nafle-

ży rozumfieć nfiezgodne z prawem zacThowanfie prawodawcy, które może po-
flegać na wydawanfiu aktu prawnego naruszafjącego aksfjoflogficzne podstawy 
systemu prawnego, procedury tworzenfia prawa oraz na zanfiecThanfiu – nfie-
wydanfiu aktu prawnego pomfimo fistnfiefjącego obowfiązku fjego wydanfia, co 
może prowadzfić do postawanfia flukfi w prawfie. O bezprawfiu flegfisflacyfjnym 
można zatem mówfić przede wszystkfim wówczas, gdy prawodawca stanowfiąc 
akt normatywny narusza zasadę zasad, metazasadę, fjaką fjest zasada demo-
kratycznego państwa prawnego (cThronfiąca podstawę aksfjoflogficzną systemu 
ustrofjowego, okreśflafjąca reguły stanowfienfia prawa), będąca ffundamentem 
ustrofju III Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj.
W kontekścfie probflematykfi bezprawfia flegfisflacyfjnego warto równfież uwagę 

pośwfięcfić probflematyce nfiewykonywanfia orzeczeń Trybunału Konstytucyfjne-
go. Po pfierwsze, nfiewykonanfie orzeczeń sądu prawa, o czym wskazano powyżefj, 
powodufje powstawanfie fluk w prawfie – zanfiecThanfie flegfisflacyfjne będące postacfią 
bezprawfia flegfisflacyfjnego. Po drugfie, z uwagfi na przyfjęty modefl sądownfictwa 
konstytucyfjnego fi wynfikafjącą z tego roflę ustrofjową Trybunału Konstytucyfjne-
go oraz powszecThną moc obowfiązufjącą orzeczeń Trybunału, ficTh nfiewykonywa-
nfie można traktować w kategorfiacTh bezprawfia flegfisflacyfjnego (fjako zanfiecThanfie 
prawodawcze). Stąd nfiewykonywanfie orzeczeń sądu konstytucyfjnego można 

28 Zob. m.fin. wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 4 flfistopada 1997 r., sygn. U 3/97, OTK ZU 
z 1997 r., nr 3, poz. 40; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 25 mafja 1998 r., sygn. U 19/97, 
OTK ZU z 1998 r., nr 4, poz. 47; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 9 flfistopada 1999 r., 
sygn. K 28/98, OTK ZU z 1999 r., nr 7, poz. 156; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 26 
paźdzfiernfika 1999 r., sygn. K 12/99, OTK ZU z 1999 r., nr 6, poz. 120; Wyrok Trybunału 
Konstytucyfjnego z 29 mafja 2002 r., sygn. P 1/99, OTK ZU z 2002 r., nr 3/A, poz. 36.

29 Szerzefj zob. m.fin.: Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 23 flutego 1999 r., sygn. K 25/98, 
OTK ZU z 1999 r., nr 2, poz. 23; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 20 flfipca 2006 r., sygn. 
K 40/05, OTK ZU z 2006 r., nr 7/A, poz. 82; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 22 mafja 
2007 r., sygn. K 42/05, OTK ZU z 2007 r., nr 6/A, poz. 49; Wyrok Trybunału Konstytucyfj-
nego z 18 kwfietnfia 2012 r., sygn. K 33/11, OTK ZU z 2012 r., nr 4/A, poz. 40.
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uznać za kwaflfifi kowaną fformę bezprawfia flegfisflacyfjnego – fjako fjego postać fi fjed-
nocześnfie źródło tego bezprawfia (zanfiecThanfia flegfisflacyfjnego).
Z pofjęcfiem bezprawfia flegfisflacyfjnego wfiąże sfię nfierozerwaflnfie zagadnfienfie 

odpowfiedzfiaflnoścfi odszkodowawczefj państwa za deflfikt flegfisflacyfjny. Nfiekfiedy 
w flfiteraturze przedmfiotu wręcz wskazufje sfię, że bezprawfie flegfisflacyfjne rozpa-
trywane w oderwanfiu od probflematykfi odpowfiedzfiaflnoścfi władzy pubflficznefj 
fjest „bezużyteczne”30. Toteż w pfiśmfiennfictwfie pośwfięconym bezprawfiu flegfi-
sflacyfjnemu, przede wszystkfim dokonufje sfię szczegółowefj anaflfizy treścfi art. 
77 ust. 1 Konstytucfjfi RP z 1997 r. (prawa do wynagrodzenfia szkody wyrzą-
dzonefj przez nfiezgodne z prawem dzfiałaflnfie organów władzy pubflficznefj), po-
zostawfiafjąc nfiefjako poza przedmfiotem zafinteresowanfia probflematykę fform 
(postacfi) bezprawfia flegfisflacyfjnego (fjeśflfi poddawane są one anaflfizfie, to fjedynfie 
w zakresfie konfiecznym dfla finterpretacfjfi art. 77 ust. 1)31. Wydafje sfię fjednak, 
że właścfiwym fjest oddzfieflenfie samego zacThowanfia władzy pubflficznefj mafją-
cego postać bezprawfia flegfisflacyfjnego (zarówno zacThowanfia aktywnego, fjak 
fi zanfiecThanfia) od szkody powstałefj po stronfie fjednostkfi fi przyfjęcfie okreśflone-
go modeflu mecThanfizmu kompensacyfjnego. Szkoda fjednostkfi fjest skutkfiem 
bezprawfia flegfisflacyfjnego, powodufjącym powstanfie obowfiązku odszkodo-
wawczego po stronfie państwa32. Dflatego zarówno eflement szkody, powstanfie 
obowfiązku odszkodowawczego, fjak fi przyfjęcfie odpowfiednfiego mecThanfizmu 
kompensacyfjnego można uznać za eflementy składowe bezprawfia flegfisflacyfj-
nego traktowanego sensu flargo, natomfiast bezprawfie flegfisflacyfjne sensu strficto 
stanowfi samo naruszafjące porządek prawny zacThowanfie organu władzy pu-
bflficznefj33. Stąd w ramacTh nfinfiefjszego opracowanfia nfiefjako poza nawfiasem 
pozostanfie zagadnfienfie dotyczące odpowfiedzfiaflnoścfi odszkodowawczefj pań-
stwa, gdyż postawfionym ceflem badawczym fjest anaflfiza postacfi bezprawfia fle-
gfisflacyfjnego w kontekścfie bezpfieczeństwa prawnego fjednostkfi. Zabfieg ten 
fjest ceflowy, autor natomfiast nfie deprecfjonufje roflfi probflematykfi dotyczącefj 
odpowfiedzfiaflnoścfi odszkodowawczefj państwa34 w zakresfie bezprawfia flegfisfla-

30 J. Forystek, op. cfit. Za: J. Podkowfik, Koncepcfja bezprawfia flegfisflacyfjnego w poflskfim prawfie konsty-
tucyfjnym – próba refl eksfjfi po 20 flatacTh transfformacfjfi ustrofjowefj, [w:] Dwadzfieścfia flat transfforma-
cfjfi ustrofjowefj w Poflsce, red. M. Zubfik, Warszawa 2010, s. 425 (na margfinesfie można zaznaczyć, 
że autor nfie dość konsekwentnfie używa termfinu „bezprawfie flegfisflacyfjne”); K. Łokucfifjewskfi, 
op. cfit., s. 4.

31 L. Bosek, op. cfit.; J. Podkowfik, op. cfit.
32 Na takfie rozumfienfie tego termfinu pośrednfio wskazufje Trybunał Konstytucyfjny w postanowfie-
nfiu z 22 czerwca 2005 r., sygn. K 42/04, OTK ZU z 2005 r., nr 6/A, poz. 74.

33 Podobnfie K. Łokucfifjewskfi, op. cfit., s. 4; J. Podkowfik, op. cfit., s. 438–439.
34 Szerzefj zob.: L. Bosek, op. cfit.; L. Bosek, Szkoda fi zwfiązek przyczynowy w sprawacTh bezprawfia 
flegfisflacyfjnego, „Studfia Iurfidfica” 2007, t. 47, s. 19–41; Akty normatywne fi admfinfistracyfjne, red. 
M. Karpfiuk, Warszawa 2009, s. 107–108, M. Safj an, op. cfit.
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cyfjnego czy też bezpfieczeństwa prawnego fjednostkfi. Co wfięcefj, bezsprzeczne 
fjest, że w przypadku braku skutecznego mecThanfizmu odszkodowawczego, 
rekompensufjącego szkodę fjednostkfi spowodowaną zacThowanfiem organów 
państwa, mafjącego postać bezprawfia flegfisflacyfjnego, docThodzfi do zagrożenfia 
bezpfieczeństwa prawnego fjednostkfi.

Bezpfieczeństwo prawne fjednostkfi

Zasada bezpfieczeństwa prawnego, wynfikafjąca z kflauzuflfi demokratycznego 
państwa prawnego, stanowfiąca fistotny eflement państwa prawnego35. aksfjo-
flogficznfie zakorzenfiona fjest w samefj godnoścfi osoby fludzkfiefj, ffunkcfjonaflnfie 
powfiązana z zasadą ocThrony zauffanfia do państwa fi stanowfionego przez nfie 
prawa, nakłada na prawodawcę obowfiązek stanowfienfia prawa w takfi sposób, 
aby „nfie stawało sfię ono swofistą pułapką dfla obywatefla, który powfinfien móc 
układać swofje sprawy w zauffanfiu, że nfie naraża sfię na prawne skutkfi nfieda-
fjące sfię przewfidzfieć w momencfie podefjmowanfia decyzfjfi fi że fjego dzfiałanfia, 
podefjmowane zgodnfie z obowfiązufjącym prawem, będą także w przyszłoścfi 
uznawane przez porządek prawny”36.
Zgodnfie z orzecznfictwem Trybunału Konstytucyfjnego, „zasada zauffanfia 

obywatefla do państwa fi stanowfionego przez nfie prawa opfiera sfię na pewnoścfi 
prawa, a wfięc takfim zespofle cecTh przysługufjącycTh prawu, które zapewnfiafją 
fjednostce bezpfieczeństwo prawne; umożflfiwfiafją fjefj decydowanfie o swofim po-
stępowanfiu w oparcfiu o pełną znafjomość przesłanek dzfiałanfia organów pań-
stwowycTh oraz konsekwencfjfi prawnycTh, fjakfie fjefj dzfiałanfia mogą pocfiągnąć 
za sobą. Jednostka wfinna mfieć możflfiwość okreśflenfia zarówno konsekwencfjfi 
poszczegóflnycTh zacThowań fi zdarzeń na gruncfie obowfiązufjącego w danym 
momencfie stanu prawnego, fjak fi oczekfiwać, że prawodawca nfie zmfienfi ficTh 
w sposób arbfitraflny. Bezpfieczeństwo prawne fjednostkfi zwfiązane z pewnoścfią 
prawa umożflfiwfia wfięc przewfidywaflność dzfiałań organów państwa, a także 
prognozowanfie dzfiałań własnycTh37”. Co wfięcefj, „przewfidywaflność rozwfią-
zań flegfisflacyfjnycTh, poszanowanfie przez ustawodawcę fistnfiefjącycTh, zwłaszcza 
umownycTh, stosunków prawnycTh, ficTh stabfiflność, to podstawowe cecThy bez-

35 B. Banaszak, Prawo konstytucyfjne, Warszawa 2012, s. 174.
36 Proces prawotwórczy w śwfietfle orzecznfictwa Trybunału Konstytucyfjnego. Wypowfiedzfi Trybuna-
łu Konstytucyfjnego dotyczące zagadnfień zwfiązanycTh z procesem flegfisflacyfjnym, oprac. Bfiuro Try-
bunału Konstytucyfjnego, Warszawa 2012, s. 20 oraz przywołane tam orzeczenfia Trybunału, 
dostępne równfież w fformfie eflektronficznefj: www.trybunafl.gov.pfl/epubflfikacfje/downfload/pro-
ces_prawotworczy.pdff [24.05.2013].

37 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 14 czerwca 2000 r. , sygn. P 3/00, OTK ZU 2000 r., nr 
5, poz. 138.
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pfieczeństwa prawnego”38. Trybunał Konstytucyfjny ponadto wskazufje, że dfla 
zapewnfienfia bezpfieczeństwa prawnego fjednostkfi konfieczne fjest tworzenfie 
przepfisów precyzyfjnycTh – poszanowanfie przez prawodawcę zasady okreśflo-
noścfi przepfisów prawa39.
Reasumufjąc, bezpfieczeństwo prawne fjednostkfi (w sposób ffunkcfjonaflny 

powfiązane m.fin. z zasadą ocThrony zauffanfia do państwa fi stanowfionego przez 
nfie prawa, zasadą poprawnefj flegfisflacfjfi) wfiąże sfię z pewnoścfi prawa fi umoż-
flfiwfia fjednostce prognozowanfie, racfjonaflne pflanowanfie dzfiałań własnycTh 
w oparcfiu o przewfidywaflność dzfiałanfia organów państwa40. Zatem z bezpfie-
czeństwem prawnym fjednostkfi będzfie sfię mfieć do czynfienfia wówczas, gdy 
fjednostka podefjmufjąc dzfiałanfia w oparcfiu o obwfiązufjący porządek prawny, 
będzfie w stanfie okreśflfić ficTh skutkfi prawne41. Anaflfiza orzecznfictwa Trybuna-
łu Konstytucyfjnego prowadzfi zatem do konkfluzfjfi, że m.fin. naruszenfie przez 
prawodawcę standardów dotyczącycTh stanowfienfia prawa (odczytywanycTh 
z zasady demokratycznego państwa prawnego) czy też nfiewydanfie aktu nor-
matywnego pomfimo fistnfiefjącego obowfiązku fjego wydanfia (zanfiecThanfie flegfi-
sflacyfjne), stanowfiące typy bezprawfia flegfisflacyfjnego zagrażafją bezpfieczeństwu 
prawnemu fjednostkfi. Zatem skutkfiem bezprawfia flegfisflacyfjnego może być 
naruszenfie bezpfieczeństwa prawnego fjednostkfi. 

Zasada demokratycznego państwa prawnego – 
standardy tworzenfia prawa

Jak fjuż wspomnfiano, o bezprawfiu flegfisflacyfjnym można mówfić m.fin. 
wówczas, gdy prawodawca wydafjąc dany akt normatywny narusza zasadę de-
mokratycznego państwa prawnego, będącą zasadą zasad (metazasadą) ustrofju 
III Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj. Zasada demokratycznego państwa prawnego 
stanowfi ffundament acqufis constfitutfionnefl 42, fjednakże z uwagfi na ogranficzone 
ramy opracowanfia, zagadnfienfie to nfie zostanfie poddane szczegółowfiefj anaflfi-

38 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 12 kwfietnfia 2000 r., sygn. K 8/98, OTK ZU z 2000 r., 
nr 3, poz. 87.

39 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 19 grudnfia 2008 r., sygn. K 19/07 OTK ZU z 2008 r., 
nr 10/A, poz. 182.

40 Np.: Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 14 czerwca 2000 r., sygn. P 3/00, OTK ZU 
z 2000  r., nr 5, poz. 138; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 19 grudnfia 2008 r., sygn. 
K 19/07, OTK ZU z 2008 r., nr 10/A, poz. 182.

41 Proces prawotwórczy w śwfietfle orzecznfictwa Trybunału Konstytucyfjnego. Wypowfiedzfi Trybunału 
Konstytucyfjnego…

42 Szerzefj na temat acqufis constfitutfionnefl zob.: wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 20 flfistopada 
2002 r., sygn. K 41/02, OTK ZU z 2002 r., nr 6/A, poz. 83.
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zfie43. Przybflfiżona zostanfie fjedynfie probflematyka reguł tworzenfia prawa od-
czytywanycTh z tefj zasady.
Zasada demokratycznego państwa prawnego, rozpatrywana w aspekcfie 

materfiaflnym, zawfiera w swefj treścfi m.fin. standardy dotyczące reguł tworze-
nfia prawa. L. Garflfickfi, zauważa, że „w orzecznfictwfie ugruntowało sfię stano-
wfisko, zgodnfie z którym nfieodzownym eflementem zasady demokratycznego 
państwa prawnego są (właśnfie – przyp. autora) reguły stanowfienfia prawa”44. 
Zaflficzyć do nficTh można np.: 
– zasadę ocThrony zauffanfia do państwa fi stanowfionego przez państwo prawa,
– zasadę ocThrony finteresów w toku,
– zasadę ocThrony praw nabytycTh,
– zakaz wstecznego dzfiałanfia prawa, 
– zasadę dostatecznefj okreśflonoścfi przepfisów prawa, 
– ustanawfianfie odpowfiednfiefj vacatfio flegfis.
Przestrzeganfie tycTh standardów przez prawodawcę służy reaflfizacfjfi prawa 

do dobrefj flegfisflacfjfi, które wydafje sfię, nafleży postrzegać w kategorfifi prawa 
podstawowego fjednostkfi gwarantufjącego fjefj bezpfieczeństwo prawne. Wy-
nfikafjące z zasady demokratycznego państwa prawnego standardy dotyczące 
zasad tworzenfia prawa, są właśnfie w sposób ffunkcfjonaflny powfiązane z zasadą 
bezpfieczeństwa prawnego fjednostkfi. Jak zauważa S. Wronkowska, zgodnfie 
z utrwafloną flfinfią orzecznficzą Trybunału Konstytucyfjnego, „zasadę państwa 
prawnego naruszafją dzfiałanfia flegfisflacyfjne podfjęte w tym właśnfie, a nfie fin-
nym momencfie, rozstrzygnfięcfia prawodawcze nfie dość okreśflone, wyrażone 
nfie dość przefjrzyścfie fi komunfikatywnfie, co zdafje sfię być podporządkowane 
ocThronfie takfiefj wartoścfi, fjak bezpfieczeństwo fjednostkfi w państwfie”45. Zatem 
naruszenfie przez prawodawcę reguły stanowfienfia prawa zagraża bezpfieczeń-
stwu prawnemu fjednostkfi.
W tefj częścfi artykułu zostaną skrótowo przedstawfione wspomnfiane wy-

żefj reguły stanowfienfia prawa. Jako pfierwsza uszczegółowfiona zostanfie zasada 
ocThrony zauffanfia do państwa fi stanowfionego przez nfie prawa, zwana równfież 
zasadą flofjaflnoścfi państwa wobec obywateflfi (adresatów norm prawnycTh), która 

43 Zasada demokratycznego państwa prawnego (posfiadafjąca, fjak przyfjmufje sfię w doktrynfie, nfie-
mfieckfi rodowód – przy czym samą fidę państwa prawnego odnafleźć można fjuż w pracacTh Pfla-
tona, Arystoteflesa czy Kanta) była przedmfiotem zafinteresowanfia wfieflu przedstawficfieflfi doktry-
ny, co wfięcefj, przedmfiotem opracowań akademfickficTh, np.: B. Banaszak, op. cfit., s. 216 fi nast.; 
A. MacThnfikowska, Demokratyczne państwo prawne, [w:] Leksykon prawa konstytucyfjnego. 100 
podstawowycTh pofjęć, red. A. Szmyt, Warszawa 2010; Z. Macfiąg, op. cfit.; Prawo konstytucyfjne, 
red. Z. Wfitkowskfi, Toruń 2009, s. 71 fi nast. Podkreśflenfia równfież wymaga, że nfiebagateflną 
roflę w wyznaczenfiu treścfi tefjże zasady odegrało orzecznfictwo Trybunału Konstytucyfjnego.

44 L. Garflfickfi, Poflskfie prawo konstytucyfjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006, s. 62.
45 S. Wronkowska, op. cfit., s. 26.
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stanowfi podstawę do omawfianfia pozostałycTh reguł. Zgodnfie z orzecznfictwem 
poflskfiego sądu prawa, fjednym z eflementów składowycTh zasady demokratycz-
nego państwa prawnego fjest właśnfie zasada ocThrony zauffanfia obywatefla do 
państwa fi stanowfionego przez nfie prawa. Źródeł tefj zasady nafleży poszukfiwać 
w praktyce nfiemfieckfiefj (VertrauensscThutz)46. Uogóflnfiafjąc, zasada ta zawfiera 
postuflat skfierowany pod adresem organów państwa (w tym prawodawcy), 
zgodnfie z którym obywateflfi (fjednostkfi) nafleży traktować „z zacThowanfiem 
pewnycTh mfinfimaflnycTh reguł uczcfiwoścfi”47. Owe „reguły uczcfiwoścfi” w przy-
padku prawodawcy będą sprowadzały sfię do obowfiązku tworzenfia przepfisów 
prawa z poszanowanfiem pewnycTh standardów dotyczącycTh sposobu stano-
wfienfia prawa – przepfisy powfinny być precyzyfjne, nfie mogą mfieć flfi tyflko cTha-
rakteru ffasadowego – stanowfić „obfietnfic bez pokrycfia,” nfie mogą w sposób 
cThaotyczny fi nagły przyfjmować przecfiwstawnycTh rozwfiązań normatywnycTh, 
zaskakufjąc tym obywateflfi48. Jak zauważa Trybunał Konstytucyfjny, „zasada 
ocThrony zauffanfia: [...] opfiera sfię na pewnoścfi prawa, a wfięc na takfim zespofle 
cecTh – przysługufjącycTh prawu, które zapewnfiafją fjednostce bezpfieczeństwo 
prawne, umożflfiwfiafją fjefj decydowanfie o własnym postępowanfiu w oparcfiu 
o pełną znafjomość przesłanek dzfiałanfia organów państwowycTh oraz konse-
kwencfjfi prawnycTh [...] poszczegóflnycTh zacThowań fi zdarzeń”49.
W zasadzfie tefj zakorzenfione są szczegółowe zasady stanowfienfia prawa, 

co oznacza że naruszenfie fjednefj z ponfiższycTh zasad powodufje fjednocześnfie 
naruszenfie zasady ocThrony zauffanfia do państwa fi stanowfionego przez nfie 
prawa, a to z koflefi fimpflfikufje naruszenfie zasady demokratycznego państwa 
prawnego. Jak zauważył Trybunał Konstytucyfjny, „teoretycznfie wyróżnfione 
fi nazwane zasady na tfle konkretnycTh stanów ffaktycznycTh spflatafją sfię ze sobą; 
nfiefjasność przepfisu w praktyce zwykfle oznacza nfiepewność sytuacfjfi prawnefj 
adresata normy prawnefj fi pozostawfienfie fjefj ukształtowanfia organom stosufją-
cym prawo, z koflefi zróżnficowanfie findywfiduaflnycTh rozstrzygnfięć pocfiąga za 
sobą postrzeganfie prawa fjako nfiesprawfiedflfiwego fi utratę zauffanfia obywateflfi 
do państwa”50.

46 L. Garflfickfi, op. cfit., s. 62.
47 Ibfidem.
48 Ibfidem, s. 62 fi nast. Jak zauważa TK, „dokonywanfie w procesfie stanowfienfia prawa gwałtow-
nycTh zwrotów, przekreśflafjącycTh wcześnfiefjszy kfierunek zmfian flegfisflacyfjnycTh fi nfieusprawfiedflfi-
wfionycTh żadnymfi okoflficznoścfiamfi obfiektywnymfi, musfi sfię spotkać z oceną krytyczną, doko-
naną na płaszczyźnfie art. 2 Konstytucfjfi”, wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 12 kwfietnfia 
2000 r., sygn. K 8/98, OTK ZU z 2000 r., nr 3, poz. 87.

49 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 25 czerwca 2002 r., sygn. K 45/01, OTK ZU z 2002 r., 
nr 4/A, poz. 46.

50 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 20 flfistopada 2002 r., sygn. K 41/02, OTK ZU z 2002 r., 
nr 6/A, poz. 83.
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Zasada ocThrony praw nabytycTh zawfiera postuflat, że zasadnficzo nowe roz-
wfiązanfia prawne powfinny zabezpfieczać prawa podmfiotowe uprzednfio na-
byte51, tfj. prawa fjuż uzyskane nfie powfinny być odbfierane flub nfiekorzystnfie 
modyfi kowane. Powyższy postuflat odnosfi sfię fjedynfie do praw słusznfie naby-
tycTh. Na wymóg „słusznoścfi” nafleży spogflądać przez pryzmat zasady sprawfie-
dflfiwoścfi społecznefj tfj. prawa nabyte słusznfie to takfie, które nabyto w zgodzfie 
z zasadamfi sprawfiedflfiwoścfi, a ponadto w sposób dopuszczaflny w demokra-
tycznym państwfie prawnym. Zasada ta nfie ma fjednak cTharakteru bezwzgflęd-
nego, nfiedopuszczaflne fjest fjedynfie w sposób arbfitraflny oraz nfieproporcfjonafl-
ny ogranficzanfie praw nabytycTh. Jednakże w sytuacfjacTh wyfjątkowycTh52 można 
od tefj zasady odstąpfić – np. w przypadku kryzysu gospodarczego z uwagfi na 
konfieczność ocThrony równowagfi budżetu państwa53.
Zasada ta gwarancfje ocThronne rozcfiąga nfie tyflko na prawa, które zostały 

fjuż ffaktycznfie nabyte, afle równfież na tzw. ekspektatywy nabycfia praw (mak-
symaflnfie ukształtowane). Zgodnfie z orzecznfictwem Trybunału Konstytucyfj-
nego, „ekspektatywa maksymaflnfie ukształtowana to takfie prawo, które fistnfie-
fje, fjeżeflfi zostały spełnfione wszystkfie zasadnficze przesłankfi ustawowe nabycfia 
praw pod rządamfi danefj ustawy”54. Przy czym ocThrona ekspektatyw fjest tro-
cThę słabsza nfiż w przypadku ocThrony praw nabytycTh55.
Zasada ocThrony finteresów w toku gwarantufje ocThronę fjednostkfi „w sytu-

acfjacTh, w którycTh rozpoczęła ona okreśflone przedsfięwzfięcfia na gruncfie do-
tycThczasowycTh przepfisów”56. Z zasady tefj wynfika zatem obowfiązek cfiążący na 
prawodawcy, aby stanowfiąc nowe rozwfiązanfia prawne uwzgflędnfiał on przed-
sfięwzfięcfia podfjęte przez fjednostkfi na podstawfie dotycThczas obowfiązufjącycTh 
przepfisów prawa.
Interesy w toku podflegafją bardzfiefj restrykcyfjnefj ocThronfie w przypadku, 

gdy prawodawca wyznaczył pewfien Thoryzont czasowy obowfiązywanfia roz-

51 OcThrona ta rozcfiąga sfię zarówno na prawa fjuż ffaktycznfie nabyte na skutek np. wyroku flub de-
cyzfjfi, oraz na „prawa nabyte fin abstracto na podstawfie ustawy, przed zgłoszenfiem wnfiosku o ficTh 
przyznanfie”. Proces prawotwórczy w śwfietfle orzecznfictwa Trybunału Konstytucyfjnego. Wypowfiedzfi 
Trybunału Konstytucyfjnego…

52 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 10 kwfietnfia 2006 r., sygn. SK 30/04, OTK ZU 2006 r., 
nr 4/A, poz. 42.

53 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 16 czerwca 1999 r., sygn. P 4/98, OTK ZU z 1999 r., 
nr 5, poz. 98.

54 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 19 grudnfia 2002 r., sygn. K 33/02, OTK ZU 2002 r., nr 
7/A, poz. 97; podobnfie: Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 24 paźdzfiernfika 2000 r., sygn. 
SK 7/00, OTK ZU z 2000 r., nr 7, poz. 256; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 8 flfistopada 
2005 r., SK 25/02, OTK ZU 2005 r., nr 10/A, poz. 112.

55 L. Garflfickfi, op. cfit., s. 64.
56 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 8 stycznfia 2009 r., sygn. P 6/07, OTK ZU z 2009 r., nr 
1/A, poz. 2.
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wfiązań normatywnycTh, na podstawfie którycTh fjednostka mogła podefjmo-
wać okreśflone dzfiałanfia57. Wfieflokrotnfie w orzecznfictwfie Trybunału pod-
noszono tezę o konfiecznoścfi przestrzeganfia przez ustawodawcę Thoryzontu 
czasowego, który on sam ustaflfił58, ponfieważ „złamanfie swego rodzafju przy-
rzeczenfia, wyrażonego w ustawfie, musfi być uznane za wyraz szczegóflnefj 
nfieodpowfiedzfiaflnoścfi władzy pubflficznefj fi tym samym – za wyfjątkowo rażą-
ce naruszenfie zasady ocThrony zauffanfia do państwa fi stanowfionego przez nfie 
prawa, będącefj fjednym z ffundamentów zasady państwa prawa”59. Zasada 
ta nfie ma cTharakteru bezwzgflędnego – nfie oznacza nfiezmfiennoścfi prawa, 
gdyż wówczas mogłaby ona doprowadzfić do całkowfitego paraflfiżu prac fle-
gfisflacyfjnycTh.
Zasada flex retro non agfit (zakaz dzfiałanfia prawa wstecz, tzw. zakaz retro-

aktywnoścfi) zawfiera dyrektywę dotyczącą postępowanfia prawodawcy, zgodnfie 
z którą nfiedopuszczaflne fjest tworzenfie norm prawnycTh, które swą mocą będą 
obefjmowały zdarzenfia przeszłe. Ponadto TK podkreśflfił, „fiż retroaktywność 
ustawy zacThodzfi równfież wówczas, gdy konstruowana fjest fi kcfja prawna obo-
wfiązywanfia ustawy przed dnfiem fjefj wefjścfia w życfie”60. Jednakże zakaz retroak-
tywnoścfi odnosfi sfię fjedynfie do tycTh przepfisów, które pogarszafją sytuacfję praw-
ną fjednostkfi. Natomfiast nfie ma przeszkód do stanowfienfia przepfisów, którycTh 
moc prawna będzfie obefjmowała zdarzenfia sprzed momentu wefjścfia ficTh w życfie 
fi fjednocześnfie poflepszała sytuacfję prawną fjednostkfi61. Co fjeszcze fistotnego – 
kategoryczność tefj zasady zafleży od dzfiedzfiny, gałęzfi prawa, którefj tworzone 
przepfisy dotyczą. CTharakter bezwzgflędny ma ona fjedynfie w odnfiesfienfiu do 
przepfisów prawa karnego – z tym wyfjątkfiem, że „zasada ta nfie stofi na przeszko-
dzfie ukaranfiu osoby za czyn, który w czasfie popełnfienfia stanowfił przestępstwo 
w myśfl prawa mfiędzynarodowego” (art. 42 ust. 1 Konstytucfjfi). W pozostałycTh 
dzfiedzfinacTh moc wsteczna może być nadawana fjedynfie przepfisom „w zupełnfie 
wyfjątkowycTh sytuacfjacTh”62. Odstępstwo od zasady retroaktywnoścfi dopuszczafl-

57 Ibfidem.
58 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 31 marca 1998 r., sygn. K 24/97, OTK ZU 1998 r., nr 
2, poz. 13; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 26 wrześnfia 2000 r., sygn. P 11/99, OTK 
ZU z 2000 r., nr 6, poz. 187.

59 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 19 kwfietnfia 2005 r., sygn. P 4/05, OTK ZU z 2005 r., 
nr 4/A, poz. 37.

60 Orzeczenfie Trybunału Konstytucyfjnego z 5 flfistopada 1986 r., sygn. U 5/86, OTK 1986–1995, 
t. 1, poz. 1; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 5 flfistopada 2002 r., sygn. P 7/01, OTK ZU 
z 2002 r., nr 6/A, poz. 80.

61 Orzeczenfie Trybunału Konstytucyfjnego z 29 stycznfia 1992 r., sygn. K. 15/91, OTK w fla-
tacTh 1985–1995, t. 3, poz. 8; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 5 flfistopada 2002 r., sygn. 
P 7/01, OTK ZU 2002 r., nr 6/A, poz. 80.

62 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 30 marca 1999 r., sygn. K 5/98, OTK ZU z 1999 r., nr 3, 
poz. 39; UcThwała Sądu Nafjwyższego z 22 grudnfia 1997 r., III CZP 61/97, OSNIC 1998, poz. 75.



GRZEGORZ KOŚCIELNIAK34

ne fjest wówczas, gdy nfie stofi temu na przeszkodzfie zasada demokratycznego 
państwa prawnego63, „fjest to konfieczne dfla reaflfizacfjfi wartoścfi konstytucyfjnefj, 
ocenfionefj fjako ważnfiefjsza od wartoścfi cThronfionefj zakazem retroakcfjfi”64, a po-
nadto „fjeżeflfi przemawfia za tym konfieczność reaflfizacfjfi finnefj zasady konstytucyfj-
nefj, a reaflfizacfja tefj zasady nfie fjest możflfiwa bez wstecznego dzfiałanfia prawa”65.
Zasada dostatecznefj okreśflonoścfi przepfisów prawa zawfiera postuflat skfierowa-

ny pod adresem prawodawcy, nakazufjący tworzenfie na tyfle fjasnycTh fi precyzyfj-
nycTh, z punktu wfidzenfia fjęzykowego fi flogficznego przepfisów prawa, aby ficTh ad-
resacfi, bez wfiększycTh trudnoścfi byflfi w stanfie okreśflfić następstwa (konsekwencfje) 
swofjego zacThowanfia (dzfiałanfia, zanfiecThanfia).66 Co wfięcefj „przepfis […] powfinfien 
być na tyfle precyzyfjny, aby zapewnfiona była fjego fjednoflfita wykładnfia fi stosowa-
nfie”67. Zasada ta ma szczegóflne znaczenfie w prawfie karnym, natomfiast w mnfiefj-
szym zakresfie odnosfić sfię ona będzfie do reguflacfjfi specfjaflfistycznycTh, tecThnficznycTh 
– z natury bardzfiefj skompflfikowanycTh. Zatem stanowfienfie przepfisów nfiefjasnycTh 
czy też nfieprecyzyfjnycTh będzfie fją naruszało, np. ustawa, która zawfiera pofjęcfia 
wzafjemnfie sprzeczne flub umożflfiwfiafjące dowoflną finterpretacfję68.
Wymóg ustanawfianfia odpowfiednfiefj vacatfio flegfis zawfiera dyrektywę obflfigufją-

cą prawodawcę do zacThowanfia odpowfiednfiego okresu dostosowawczego przed 
wefjścfiem w życfie nowycTh przepfisów (norm prawnycTh), tfj. od momentu ficTh ogło-
szenfia do momentu wefjścfia w życfie. Przez odpowfiednfi okres nafleży rozumfieć 
nfiezbędny czas do zapoznanfia sfię z treścfią tycTh przepfisów przez fjefj adresatów. Co 
do zasady okres vacatfio flegfis w przypadku aktów normatywnycTh zawfierafjącycTh 
przepfisy powszecThnfie obowfiązufjące wynosfi 14 dnfi. Jednakże w uzasadnfionycTh 
przypadkacTh okres ten może uflec skrócenfiu. W przypadku, gdy ważny finteres 
państwa wymaga natycThmfiastowego wefjścfia w życfie aktu normatywnego fi nfie 
stofi temu na przeszkodzfie zasada demokratycznego państwa prawnego to wów-
czas takfi akt może nawet wefjść w życfie z dnfiem fjego ogłoszenfia69.

63 Art. 5 ustawy z 20 flfipca 2000 r. o ogłaszanfiu aktów normatywnycTh fi nfiektórycTh finnycTh aktów 
prawnycTh (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

64 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 31 stycznfia 2001 r., sygn. P. 4/99, OTK ZU 2001 r., nr 
1, poz. 5.

65 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 7 flutego 2001 r., sygn. K 27/00, OTK ZU 2001 r., nr , 
poz. 29; Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 10 paźdzfiernfika 2001 r., sygn. K. 28/01, OTK 
ZU 2001 r., nr 7, poz. 212.

66 Szerzefj zob.: J. Zafleśny, Okreśfloność przepfisów prawa fjako wzorzec kontroflfi norm prawnycTh, [w:] 
Zasady naczeflne Konstytucfjfi RP z 2 kwfietnfia 1997 r., red. A. Bałaban, P. Mfifjała, Szczecfin 2011.

67 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 30 paźdzfiernfika 2001 r., sygn. K 33/00, OTK ZU z 2001 r., 
nr 7, poz. 217.

68 Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego z 14 wrześnfia 2001 r., sygn. SK 11/00, OTK ZU z 2001 r., 
nr 6, poz. 166.

69 Art. 4 ust. 1 fi 2 ustawy z 20 flfipca 2000 r. o ogłaszanfiu aktów normatywnycTh fi nfiektórycTh 
finnycTh aktów prawnycTh (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).
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Reasumufjąc, nafleży stwfierdzfić, że wynfikafjące z zasady demokratycznego 
państwa prawnego zasady dotyczące procesu stanowfienfia prawa stanowfią ru-
dymentarną dyrektywę skfierowaną do prawodawcy, którefj naruszenfie wfinno 
traktować sfię w kategorfiacTh postacfi bezprawfia flegfisflacyfjnego fjednocześnfie za-
grażafjącego bezpfieczeństwu prawnemu fjednostkfi.
Wydafje sfię, że bflfisko ćwfierćwfiecze od wprowadzenfia zasady demokratycz-

nego państwa prawnego do porządku konstytucyfjnego powfinno być okresem 
wystarczafjącym na ukształtowanfie odpowfiednficTh mecThanfizmów służącycTh 
reaflfizacfjfi fjefj treścfi – mecThanfizmów wpływafjącycTh na podnfiesfienfie pozfiomu 
stanowfionego prawa – mecThanfizmów gwarantufjącycTh przestrzeganfie zasad 
prawfidłowefj flegfisflacfjfi.
Istotne dfla kształtowanfia standardów stanowfienfia prawa fjest orzecznfictwo 

Trybunału Konstytucyfjnego, z którego powfinfien w pełnfi korzystać prawo-
dawca. Przekazywanfie przez Trybunał do Sefjmu fi Senatu finfformacfjfi o fistot-
nycTh probflemacTh wynfikafjącycTh z dzfiałaflnoścfi fi orzecznfictwa sądu konstytu-
cyfjnego oraz przedkładane przez Rzecznfika Praw ObywateflskficTh finfformacfje 
o stanfie przestrzeganfia woflnoścfi fi praw człowfieka fi obywatefla stanowfią źródło 
obfiektywnefj oceny reaflfizacfjfi standardów. W ramacTh procesu flegfisflacyfjnego 
merytorycznego, ffacThowego fi rzeteflnego wsparcfia udzfiefla parflamentowfi Bfiu-
ro Anaflfiz SefjmowycTh. Ponadto ewentuaflne wątpflfiwoścfi dotyczące konstytu-
cyfjnoścfi aktu normatywnego mogą (fi wydafje sfię, że zdecydowanfie powfinny) 
zostać wyeflfimfinowane fjuż na samym początku postępowanfia flegfisflacyfjnego, 
w ramacTh kontroflfi profjektów ustaw, którą powfinfien prowadzfić marszałek 
Sefjmu. Zgodnfie z Reguflamfinem Sefjmu, fjeśflfi poweźmfie on wątpflfiwość, czy 
profjekt nfie fjest sprzeczny z prawem, w tym z prawem Unfifi Europefjskfiefj flub 
podstawowymfi zasadamfi tecThnfikfi prawodawczefj, może po zasfięgnfięcfiu opfinfifi 
Prezydfium Sefjmu skfierować go w ceflu wyrażenfia opfinfifi do Komfisfjfi Ustawo-
dawczefj. Jeśflfi profjekt zostanfie przez Komfisfję zaopfinfiowany fjako nfiedopusz-
czaflny, to wówczas marszałek może nfie nadać mu daflszego bfiegu70.
Konkfluzfją, kończącą ten etap rozważań powfinna być zatem pozytywna 

opfinfia na temat stanu prawa stanowfionego w Poflsce dokonywana z punk-
tu wfidzenfia reguł stanowfienfia prawa takficTh fjak ocThrony finteresów w toku, 
ocThrony praw nabytycTh, dostatecznefj okreśflonoścfi przepfisów prawa, zaka-
zu wstecznego dzfiałanfia prawa, ustanawfianfia odpowfiednfiefj vacatfio flegfis, czy 
wreszcfie zasady ocThrony zauffanfia do państwa fi stanowfionego przez nfie prawa. 
Rzeczywfistość nfiestety nfie uzasadnfia fformułowanfia takficTh wnfiosków.

70 Art. 34 ust. 8 ucThwały Sefjmu Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj z 30 flfipca 1992 r. Reguflamfin Sefjmu 
Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj (MP z 2012 r. poz. 32 z późn. zm.).
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Dzfiałanfia organów władzy pubflficznefj noszące znamfiona 
bezprawfia flegfisflacyfjnego

W tefj częścfi artykułu, dfla zobrazowanfia probflematykfi fi ficTh skutków, zostaną 
przedstawfione przykłady dzfiałaflnoścfi prawodawcy stanowfiące postacfie bez-
prawfia flegfisflacyfjnego, naruszafjące standardy stanowfienfia prawa wynfikafjące 
z zasady demokratycznego państwa prawnego.
Jednym z aktów normatywnym będącym przykładem naruszenfia standar-

dów stanowfienfia prawa fjest ustawa prawo prasowe. Ustawa ta ucThwaflona 
została fjeszcze w poprzednfiefj „rzeczywfistoścfi ustrofjowefj” – w 1984 roku, 
fjednakże późnfiefj uflegała wfieflokrotnefj noweflfizacfjfi. Akt ten reguflufje sposób 
korzystanfia z fjednefj z podstawowycTh woflnoścfi fjednostkfi, woflnoścfi osobfistefj 
– woflność wypowfiedzfi71. Ponadto urzeczywfistnfiana konstytucyfjnfie gwaran-
towaną woflność prasy72. Stąd ustawodawca powfinfien w sposób szczegóflny 
dołożyć wszeflkfiefj starannoścfi, by spełnfiała ona wszystkfie standardy wynfikafją-
ce z zasady demokratycznego państwa prawnego, równfież w drodze nfiezbęd-
nycTh noweflfizacfjfi – w przecfiwnym razfie byłoby to zanfiecThanfie flegfisflacyfjne.
Przez 20 flat obwfiązywanfia ustawy prawo prasowe utrzymywane był dwa 

mecThanfizmy umożflfiwfiafjące „osobfie zafinteresowanefj reakcfję na opubflfikowa-
ny materfiał prasowy” – sprostowanfie fi odpowfiedź. Trybunał Konstytucyfjny 
w 2004 r.73 wskazał na „orygfinaflność” rozwfiązań przyfjętycTh przez prawo-
dawcę poflegafjącą na zastosowanfiu dwócTh odrębnycTh modeflfi – ffrancuskfiego, 
zwanego poflemficznym (résponse) oraz nfiemfieckfiego, tzw. ustaflafjącego (Ge-
gendarsteflflung). Istotne fjest równfież to, że, fjak zauważył Trybunał, granfica 
pomfiędzy tymfi środkamfi fjest płynna fi cThwfiflamfi bardzo trudna do ustafle-
nfia. Jednocześnfie prawodawca znacznfie zróżnficował zakres stosowanfia tycTh 
środków, czego przykładem może być zakaz komentowanfia w tym samym 
numerze dzfiennfika flub czasopfisma sprostowanfia przy fjednoczesnym dopusz-
czenfiu możflfiwoścfi opatrzenfia komentarzem odpowfiedzfi. Za naruszenfie tego 
zakazu redaktor naczeflny mógł zostać pocfiągnfięty do odpowfiedzfiaflnoścfi kar-
nefj. Trybunał Konstytucyfjny uznał zatem, że prawodawca naruszył zasadę 
dostatecznefj okreśflonoścfi badanycTh przepfisów (dokładnfie naruszono zasadę 
nuflflum crfimen nuflfla poena sfine flegae certa) fi orzekł o ficTh nfiekonstytucyfjnoścfi. 
Trybunał ponadto stwfierdzfił74, że „kompetencfją ustawodawcy fjest rozstrzy-

71 Art. 54 Konstytucfjfi RP z 1997 r.
72 Art. 14 Konstytucfjfi RP z 1997 r.
73 Wyroku Trybunału Konstytucyfjnego z 5 mafja 2004 r., sygn. P 2/03, OTK ZU z 2004 r., nr 
5/A, poz. 39.

74 Trybunał fjedynfie ogranficzył sfię do tego stwfierdzenfia, z uwagfi na zwfiązanfie granficamfi skfierowa-
nego do nfiego pytanfia prawnego.
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gnfięcfie ceflowoścfi utrzymywanfia w przyszłoścfi dystynkcfjfi mfiędzy cTharakte-
rem prawnym sprostowanfia oraz odpowfiedzfi. W tym zakresfie rozwfiązanfia 
prawa poflskfiego odbfiegafją dość wyraźnfie od modeflfi przyfjętycTh na gruncfie 
finnycTh ustawodawstw europefjskficTh”75.
Jednak prawodawca pomfimo wskazanycTh w tym wyroku wątpflfiwoścfi co 

do ceflowoścfi utrzymywanfia w porządku prawnym przecfiwstawnycTh mecTha-
nfizmów, nfie dokonał stosownycTh zmfian. Z uwagfi na opfieszałość prawodaw-
cy, w 2007 r. Rzecznfik Praw ObywateflskficTh zafinficfjował kontroflę abstrakcyfj-
ną przed Trybunałem Konstytucyfjnym, którefj przedmfiot stanowfiły dwa ww. 
mecThanfizmy. Trybunał w wyroku z 1 grudnfia 2010 r., stwfierdzafjąc m.fin. 
naruszenfie zasady dostatecznefj okreśflonoścfi przepfisów prawa fi co za tym 
fidzfie, zasady ocThrony zauffanfia do państwa fi stanowfionego przez nfie prawa, 
derogował przepfisy traktufjące o finstytucfjfi sprostowanfia fi odpowfiedzfi. Jed-
nocześnfie w ceflu zapobfieżenfia powstanfia flukfi w prawfie odsunął utratę przez 
nfie mocy obowfiązufjącefj o 18 mfiesfięcy. Na margfinesfie można zaznaczyć, że 
prawodawca nfie zdążył dokonać stosownycTh zmfian prawnycTh w ww. termfi-
nfie fi co wfięcefj, przepfisy te nfie są fjedynymfi przykładamfi nfiekonstytucyfjnoścfi 
postanowfień ustawy prawo prasowe – wadflfiwoścfi tego aktu76.
Przykładów zacThowań organów władzy pubflficznefj noszącycTh znamfiona 

bezprawfia flegfisflacyfjnego można wskazać wfięcefj. I tak, Trybunał Konstytu-
cyfjny w wyroku z 13 paźdzfiernfika 2010 r., sygn. Kp 1/09, stwfierdzfił, fiż nfie-
które przepfisy ustawy o organfizacfjfi rynku rybnego, badane przez Trybunał 
w ramacTh kontroflfi prewencyfjnefj, są nfiezgodne z Konstytucfją, fjednakże nfie 
są one nfierozerwaflnfie zwfiązane z ustawą. Zgodnfie z postanowfienfiamfi ustawy 
zasadnficzefj, prezydent RP mógł podpfisać taką ustawę po uprzednfim fjefj za-
opfinfiowanfiu przez marszałka Sefjmu, z pomfinfięcfiem przepfisów nfiekonstytu-
cyfjnycTh aflbo skfierować fją ponownfie do Sefjmu w ceflu usunfięcfia nfiezgodnoścfi. 
Prezydent natomfiast zastosował mecThanfizm nfieprzewfidzfiany w Konstytucfjfi 
– podpfisał ustawę bez wprowadzanfia do nfiefj stosownycTh zmfian, zawfierafjąc 
fjedynfie adnotacfję przy odpowfiednficTh fjefj przepfisacTh, fiż są one nfiezgodne 
z Konstytucfją.
Szczegóflny przykład naruszenfia standardów dotyczącycTh tworzenfia prawa 

stanowfi ustawa noweflfizufjąca ustawę o dostępnfie do finfformacfjfi pubflficznefj, 

75 Uzasadnfienfie do wyroku Trybunału Konstytucyfjnego z 5 mafja 2004 r., sygn. P 2/03, OTK ZU 
z 2004 r., nr 5/A, poz. 39.

76 Trybunał Konstytucyfjny stwfierdzfił ponadto, że przepfisy ustawy prawo prasowe naruszafją: zasa-
dę równoścfi, prawo do sądu, konstytucyfjną woflność wypowfiedzfi (wprowadzone ogranficzenfie 
tefj woflnoścfi naruszało zasadę proporcfjonaflnoścfi); zob.: Wyrok Trybunału Konstytucyfjnego 
z 22 flutego 2005 r., sygn. K 10/04, OTK ZU z 2005 r., nr 2/A, poz. 17; Wyrok Trybunału 
Konstytucyfjnego z 18 flfipca 2011 r., sygn. K 25/09, OTK ZU z 2011 r., nr 6/A, poz. 57.
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którefj profjekt złożono do Sefjmu 13 flfipca 2011 r.77 Noweflfizacfja ta dokonywa-
na była w ceflu fimpflementacfjfi dyrektywy UE78 (termfin na fimpflementacfję mfi-
nął 1 flfipca 2005 r.). Uogóflnfiafjąc, ceflem dyrektywy było stworzenfie skutecz-
nycTh mecThanfizmów umożflfiwfiafjącycTh ponowne wykorzystywanfie finfformacfjfi 
pubflficznycTh – zarówno w ceflacTh komercyfjnycTh, fjak fi nfiekomercyfjnycTh. Rada 
Mfinfistrów, która przygotowała profjekt ustawy noweflfizufjącefj, zawarła w nfim 
równfież przepfisy (art. 1 pkt. 6 ustawy noweflfizufjącefj) nfie tyflko nfiemfieszczące 
sfię w ceflacTh dyrektyw, afle wręcz do nficTh przecfiwne – zamfierzano wprowa-
dzfić dodatkowe (nfieprecyzyfjnfie okreśflone) przesłankfi wyłączafjące obowfią-
zek udostępnfianfia finfformacfjfi pubflficznycTh. W opfinfifi prawnefj przygotowanefj 
na zflecenfie Bfiura Anaflfiz SefjmowycTh, G. Sfibfiga79 wyrazfił (wydafje sfię, że ze 
wszecTh mfiar uzasadnfione) wątpflfiwoścfi co do konstytucyfjnoścfi tego artykułu 
(naruszenfia art. 61 ust. 3 Konstytucfjfi RP z 1997 r.). Ustawa przyfjęta przez 
Sefjm, uwzgflędnfiafjąc wątpflfiwoścfi wynfikafjące z opfinfifi prawnefj, nfie zawfierała 
kontrowersyfjnycTh postanowfień. Następnfie ustawa trafi ła do Senatu, gdzfie 
została skfierowana do właścfiwycTh komfisfjfi, które rekomendowały przyfjęcfie 
ustawy bez poprawek. Jednakże podczas 83 posfiedzenfia Senatu VII kadencfjfi 
fjeden z senatorów zgłosfił poprawkę o zbflfiżonefj merytorycznfie treścfi do art. 1 
pkt 680, która została skfierowana do właścfiwycTh komfisfjfi senackficTh – komfisfjfi 
rozpatrufjącycTh wcześnfiefj ustawę. Po dokonanfiu anaflfizy zgłoszonefj poprawkfi 
komfisfje zaopfinfiowały fjefj odrzucenfie. Pomfimo tego Senat 14 wrześnfia, tfj. 
w ostatnfim dnfiu posfiedzenfia Senatu VII kadencfjfi, przyfjął poprawkę do tekstu 
ustawy. Ustawa następnfie trafi ła z powrotem do Sefjmu, a tam do właścfiwefj 
komfisfjfi sefjmowefj, która z uwagfi na wątpflfiwoścfi konstytucyfjne zaopfinfiowała 
odrzucenfie poprawkfi. Sefjm fjednakże poprawkfi nfie odrzucfił fi ustawa noweflfi-
zufjąca ustawę o dostępfie do finfformacfjfi pubflficznefj została ostatecznfie ucThwa-
flona w ostatnfim dnfiu posfiedzenfia Sefjmu VI kadencfjfi – 16 wrześnfia 2011 r. 
Prezydent RP, nfie zważafjąc na swófj konstytucyfjny obowfiązek, pomfimo wąt-
pflfiwoścfi co do konstytucyfjnoścfi ustawy, podpfisał fją fi skfierował do Trybunału 
Konstytucyfjnego w ramacTh kontroflfi następczefj, a nfie prewencyfjnefj, do czego 
w przypadku powzfięcfia przez nfiego wątpflfiwoścfi w kwestfifi konstytucyfjnoścfi 
ustawy był zobflfigowany81. We wnfiosku do Trybunału prezydent postawfił za-

77 Ustawa z 16 wrześnfia 2011 r. o zmfianfie ustawy o dostępfie do finfformacfjfi pubflficznefj oraz nfie-
którycTh finnycTh ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 204, poz. 1195).

78 Dyrektywa 2003/98/WE Parflamentu Europefjskfiego z 17 flfistopada 2003 r. w sprawfie ponow-
nego wykorzystanfia finfformacfjfi sektora pubflficznego (Dz.Urz. UE L 345, 31.12.2003).

79 www.orka.sefjm.gov.pfl/rexdomk6.nsff/Opdodr?OpenPage&nr=4434 [28.05.2013].
80 Sprawozdanfie stenografi czne nr 2432 z posfiedzenfia Senatu 14 wrześnfia 2011 r.
81 Prezydent właścfiwfie reaflfizufjąc konstytucyfjnfie powfierzone mu zadanfie – czuwanfia nad prze-
strzeganfiem konstytucfjfi – powfinfien w przypadku wątpflfiwoścfi dotyczącycTh konstytucyfjnoścfi 
ustawy skfierowanefj do nfiego do podpfisu, przekazać fją do Trybunału Konstytucyfjnego w ra-
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rzut natury fformaflnefj – przekroczenfia granfic poprawek senackficTh. Trybunał 
w wyroku z 18 kwfietnfia 2012 r. (sygn. K 33/11, OTK ZU z 2012 r., nr 4/A, 
poz. 40) uznał, że doszło do naruszenfia granfic poprawek senackficTh (naruszo-
no „szerokość” granfic poprawek senackficTh) fi stwfierdzfił nfiekonstytucyfjność 
tefj noweflfizacfjfi.
Powyższe przykłady, pomfimo że nfie oddafją skaflfi omawfianego zfjawfiska, 

dobfitnfie obrazufją, fiż pomfimo upływu ponad 20 flat od wprowadzenfia do 
poflskfiefj konstytucfjfi kflauzuflfi demokratycznego państwa prawnego, reaflfizacfja 
standardów z nfiefj płynącycTh – standardów państwa prawa – przez naczeflne, 
konstytucyfjne organy władzy pubflficznefj, budzfi w praktyce nadafl sporo kon-
trowersfjfi.
Dfla zobfiektywfizowanfia oceny reaflfizacfjfi standardów stanowfienfia prawa 

w Poflsce fi pośrednfio wskazanfia skaflfi bezprawfia flegfisflacyfjnego, zasadnym fjest 
odwołanfie sfię równfież do stanowfiska prezentowanego w tym zakresfie przez 
reprezentanta sądu prawa – prezesa Trybunału Konstytucyfjnego oraz organu, 
którego konstytucyfjnym zadanfiem fjest stanfie na straży woflnoścfi fi praw czło-
wfieka fi obywatefla82 – Rzecznfika Praw ObywateflskficTh.
Jak zauważa dobfitnfie prezes Trybunału Konstytucyfjnego, A. Rzepflfińskfi 

„swofista dezynwofltura ustawodawcy w ucThwaflanfiu nfiekonstytucyfjnycTh ure-
guflowań rodzfi poczucfie bezradnoścfi. Z uboflewanfiem zauważam, że tego typu 
sprawy częścfiefj goszczą na wokandzfie Trybunału”83. Równfież opfinfia Rzecznfi-
ka Praw ObywateflskficTh ma cTharakter krytyczny. W finfformacfjfi o dzfiałaflnoścfi 
RPO za rok 2012 oraz o stanfie przestrzeganfia woflnoścfi fi praw człowfieka 
fi obywatefla84, stwfierdza on, że „nadafl zdecydowanefj refformy wymaga proces 
stanowfienfia prawa”, „system prawa nfie powfinfien zaskakfiwać fjednostkfi, anfi 
tworzyć swofistycTh pułapek prawnycTh zastawfianycTh na obywateflfi”, probflem 
„zgodnoścfi z Konstytucfją przepfisów powszecThnfie obowfiązufjącego prawa […] 
dotyczy wszystkficTh dzfiedzfin prawa, a dośwfiadczenfie Rzecznfika wskazufje, że 

macTh kontroflfi prewencyfjnefj. Prezydent, pomfimo powzfięcfia wątpflfiwoścfi co do konstytucyfj-
noścfi ustawy (fjak sfię późnfiefj okazało, słusznycTh) podpfisał ustawę fi zarządzfił fjefj ogłoszenfie 
w „Dzfiennfiku Ustaw”, a dopfiero późnfiefj, w ramacTh kontroflfi następczefj, skfierował fją do Trybu-
nału. Takfie postępowanfie doprowadzfiło do sytuacfjfi, w którefj nfiekonstytucyfjne przepfisy ustawy 
weszły w życfie fi obowfiązywały do momentu wydanfia wyroku przez Trybunał Konstytucyfjny. 
Reasumufjąc nafleży wskazać, że postępowanfie prezydenta budzfi poważne wątpflfiwoścfi natury 
konstytucyfjnefj (deflfikt konstytucyfjny).

82 Art. 208 ust. 1 Konstytucfjfi RP z 1997 r.
83 Wystąpfienfie prezesa Trybunału Konstytucyfjnego podczas Zgromadzenfia Ogóflnego Sędzfiów Trybu-
nału Konstytucyfjnego 4 kwfietnfia 2012 r., wersfja eflektronficzna: www.trybunafl.gov.pfl/Wfiadom/
Prezes/Andrzefj_Rzepflfinskfi/ZOTK_2012.pdff [25.05.2013].

84 Infformacfja o dzfiałaflnoścfi Rzecznfika Praw ObywateflskficTh za rok 2012 oraz o stanfie przestrzeganfia 
woflnoścfi fi praw człowfieka fi obywatefla, wersfja eflektronficzna: www.senat.gov.pfl/downfload/gffx/
senat/pfl/senatdrukfi/3200/druk/345.pdff [28.05.2013].
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sytuacfja nfie uflega poprawfie”, „szczegóflnfie nfiepokofjące są sytuacfje dotyczą-
ce wadflfiwefj flegfisflacfjfi, powodufjące konfieczność pfiflnefj noweflfizacfjfi przepfisów 
fjeszcze przed ficTh wefjścfiem w życfie flub w nfiedługfim czasfie od momentu roz-
poczęcfia ficTh obowfiązywanfia, fjak równfież dotyczące pomfinfięć oraz zanfiecThań 
flegfisflacyfjnycTh”, „koflefjny probflem dotyczy braku odpowfiednfiefj vacatfio flegfis, 
co powodufje zaskoczenfie adresatów norm prawnycTh nowymfi reguflacfjamfi 
prawnymfi”. To fjedynfie wybrane z wfieflu krytycznycTh uwag sfformułowanycTh 
przez Rzecznfika85. Zatem wnfioskfi płynące z anaflfizy stanowfiska ww. organów 
potwfierdzafją krytyczne uwagfi dokonane uprzednfio przez autora.

Konkfluzfje fi wnfioskfi de flege fferenda 

Jak ukazały powyższe badanfia, probflematyka bezprawfia flegfisflacyfjnego nfie 
fjest tyflko fi wyłącznfie zagadnfienfiem wymagafjącym anaflfizy dokonywanefj na 
płaszczyźnfie teoretycznefj, gdyż sposób stanowfienfia prawa w Poflsce wymaga 
znacznefj poprawy. Fundamentaflne znaczenfie dfla systemu ustrofjowego, syste-
mu prawnego w Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj ma zasada demokratycznego pań-
stwa prawnego. Wartoścfi, które znaflazły sfię u podstaw tefj zasady, są przez nfią 
cThronfione, stanowfią fjednocześnfie aksfjoflogficzną podstawę całego porządku 
prawnego w Poflsce. Co wfięcefj, z zasady tefj wynfikafją reguły stanowfienfia pra-
wa, które powfinny być przestrzegane przez prawodawcę w demokratycznym 
państwfie prawnym. Stąd szczegóflnfie krytycznfie nafleży ocenfić każdy przypa-
dek naruszanfia wspomnfianefj zasady przez organy władzy pubflficznefj – prawo-
dawcę. Jednakże takfie sytuacfje mafją mfiefjsce, a ficTh skutkfiem fjest naruszenfie 
bezpfieczeństwa prawnego fjednostek.
Jak wskazano powyżefj, szczegóflną postać bezprawfia flegfisflacyfjnego stano-

wfi nfiewykonywanfie wyroków Trybunału Konstytucyfjnego. Co wfięcefj, fjeżeflfi 
naruszenfie standardów stanowfienfia prawa zostafje stwfierdzone przez Trybu-
nał Konstytucyfjny, skutkfiem takfiego orzeczenfia fjest derogowanfie z systemu 
prawa przepfisów nfiekonstytucyfjnycTh. Jednakże w ceflu unfiknfięcfia flukfi w pra-
wfie, zacThwfianfiu spófjnoścfi systemu prawa, konfieczne fjest aktywne dzfiałanfie 
prawodawcy – wykonanfie orzeczenfia sądu konstytucyfjnego. W przecfiwnym 
razfie zagrożone zostanfie bezpfieczeństwo prawne fjednostkfi. Praktyka pokazu-
fje, że ten obowfiązek, wynfikafjący nfie tyflko z zasady demokratycznego pań-
stwa prawnego, afle też z zasady konstytucfjonaflfizmu fi flegaflfizmu86, nfie fjest 

85 Ibfidem.
86 K. DzfiałocTha, O pofjęcfiu wykonywanfia orzeczeń Trybunału Konstytucyfjnego, [w:] W służbfie dobru wspófl-
nemu. Ksfięga fjubfifleuszowa dedykowana Proffesorowfi Januszowfi Trzcfińskfiemu, red. R. Baflfickfi, M. Master-
nak-Kubfiak, Warszawa 2012, s. 42; S. Jarosz-Żukowska, Powtórna nfiekonstytucyfjność prawa w Poflsce 
– uwagfi na tfle praktykfi fi doktryny nfiemfieckfiefj, „Przegfląd Sefjmowy” 2013, nr 1 (114), s. 9–34.



Bezpfieczeństwo prawne fjednostkfi a bezprawfie flegfisflacyfjne… 41

reaflfizowany przez prawodawcę w sposób odpowfiednfi. Na konfiec 2012 r. na 
wykonanfie (bezwzgflędne flub zflecane) „oczekfiwało” 105 wyroków oraz 13 po-
stanowfień sygnaflfizacyfjnycTh Trybunału Konstytucyfjnego. Zdarza sfię równfież, 
że prawodawca co prawda wykonufje wyrok Trybunału Konstytucyfjnego, afle 
czynfi to w sposób nfiewłaścfiwy, nfie tyflko nfie eflfimfinufjąc stwfierdzonefj przez 
Trybunał nfiekonstytucyfjnoścfi normy, afle wręcz tworząc przepfisy w sposób 
naruszafjący ffundamentaflne standardy stanowfienfia prawa – zasadę demokra-
tycznego państwa prawnego. W dodatku zauważaflne są równfież przypadkfi, 
że prawodawca stanowfiąc prawo, ustanawfia normy uprzednfio uznane przez 
Trybunał za nfiekonstytucyfjne, co śwfiadczy o nfieznafjomoścfi orzecznfictwa 
sądu prawa87. Nfieznafjomość orzecznfictwa sądu konstytucyfjnego zauważaflna 
fjest równfież wśród przedstawficfieflfi finnycTh naczeflnycTh konstytucyfjnycTh orga-
nów państwa. Jako przykład można zwrócfić uwagę na sytuacfję, gdy prezydent 
RP wystąpfił z profjektem ustawy noweflfizufjącefj ustawę prawo o zgromadze-
nfiacTh (profjekt został przedłożony do Sefjmu 24 flfistopada 2011 r., druk nr 35), 
w którym znaflazły sfię treścfi tożsame z tymfi, fjakfie Trybunał Konstytucyfjny 
uznał kfiflka flat wcześnfiefj za nfiezgodne z fistotą woflnoścfi zgromadzeń (wyrok 
Trybunału Konstytucyfjnego z 10 flfistopada 2004 r., sygn. Kp 1/04, OTK ZU 
z 2004 r., nr 10/A, poz. 105). Jest to tym bardzfiefj nfiepokofjące, że konsty-
tucyfjnym zadanfiem prezydenta RP fjest czuwanfie nad przestrzeganfiem Kon-
stytucfjfi88. Zatem sposobem służącym zapobfieganfiu bezprawfia flegfisflacyfjnego 
fi fjednocześnfie reaflfizufjącym zasadę bezpfieczeństwa prawnego fjest przestrzega-
nfie przez organy władzy pubflficznefj ffundamentaflnycTh zasad ustrofjowycTh RP, 
m.fin. zasady demokratycznego państwa prawnego, zasady konstytucfjonaflfi-
zmu fi flegaflfizmu, co wfięcefj, reaflfizacfja prawa do dobrefj flegfisflacfjfi. W przecfiw-
nym razfie dzfiałanfia organów władzy pubflficznefj stanowfiąc postać bezprawfia 
flegfisflacyfjnego, fjednocześnfie zagrażafją bezpfieczeństwu prawnemu fjednostkfi.
Postuflaty, którycTh ceflem fjest poprawfianfie fjakoścfi stanowfionego prawa, re-

aflfizacfja standardów wynfikafjącycTh z zasady demokratycznego państwa praw-
nego od dłuższego czasu fformułowane są przez przedstawficfieflfi doktryny flub 
też odpowfiednfie, zafjmufjące sfię kontroflą, organy władzy pubflficznefj. Tytułem 
przykładu można cThocfiażby przywołać postuflat sfformułowany przez Rzecz-
nfika Praw ObywateflskficTh – utworzenfia organu, którego zadanfiem byłoby 
dokonywanfie kontroflfi prewencyfjnefj wszystkficTh aktów normatywnycTh two-
rzonycTh w Poflsce – Rady Stanu89. Organ ten posfiadałby fjedynfie kompeten-

87 Podobnfie: S. Jarosz-Żukowska, op. cfit.
88 Na margfinesfie, nafleży zaznaczyć, że na etapfie prac w Sefjmfie nad profjektem przedłożonym 
przez głowę państwa udało sfię prawodawcy „usunąć” nfiekonstytucyfjne przepfisy.

89 Szerzefj zob.: G. Koścfieflnfiak, Rada Stanu – organ opfinfiodawczy w procesfie stanowfienfia prawa. Ana-
flfiza postuflatu Rzecznfika Praw ObywateflskficTh, „Państwo fi Społeczeństwo” 2010, nr 1, s. 67–77.
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cfje o cTharakterze opfinfiodawczym, co fjest zresztą oczywfiste w ramacTh przyfję-
tycTh rozwfiązań ustrofjowycTh, stąd oceny dokonane przez nfiego nfie mfiałyby 
cTharakteru wfiążącego dfla parflamentu. Obserwacfja pozfiomu uwzgflędnfianfia 
opfinfifi fformułowanycTh przez ffacThowo fi merytorycznfie do tego przygotowa-
ny organ, fjakfim fjest Bfiuro Anaflfiz SefjmowycTh, budzfi fjednakże uzasadnfione 
wątpflfiwoścfi, czy opfinfie Rady Stanu byłyby rzeczywfiścfie uwzgflędnfiane przez 
flegfisflatora. Czy powstałby fjedynfie dodatkowy organ opfinfiodawczy bez wy-
raźnego wpływu na pozfiom prawa stanowfionego w Poflsce?
CThocfiaż z uwagfi na utrzymufjący sfię nfiskfi pozfiom fjakoścfi stanowfionego 

prawa – bezprawfia flegfisflacyfjnego, trudno uznać za pozbawfiony sensu po-
stuflat zastosowanfia rozwfiązań, cTharakterystycznycTh dfla V Repubflfikfi Francu-
skfiefj – można nawet pófjść daflefj fi poddać anaflfizfie np. postuflat rozbudowanfia 
mecThanfizmów prewencyfjnefj kontroflfi konstytucyfjnoścfi stanowfionego prawa.
Wydafje sfię, że wspomnfiane probflemy mogą być równfież spowodowane 

czynnfikamfi o cTharakterze pozaprawnym, takfimfi fjak pozfiom kufltury prawnefj 
fi poflfitycznefj mandatarfiuszy czy, szerzefj, osób pełnfiącycTh ffunkcfje pubflficzne, 
„pfiastufjącycTh nafjwyższe stanowfiska w państwfie”. W przypadku, gdy prze-
słankfi te byłyby rzeczywfistym źródłem „fjakoścfi” prawa stanowfionego w Pofl-
sce, z uwagfi na przyfjęcfie koncepcfjfi mandatu woflnego, kształt pozycfjfi ustro-
fjowefj parflamentu oraz „pfierwszeństwa” parflamentu90 wśród organów władzy 
pubflficznefj, a w ramacTh samego parflamentu domfinufjącefj pozycfjfi Sefjmu, nfie-
zwykfle trudne byłoby wskazanfie prawnfie skutecznycTh, wfiążącycTh środków 
służącycTh wyeflfimfinowanfiu bezprawfia flegfisflacyfjnego zwłaszcza w aspekcfie 
zanfiecThanfia flegfisflacyfjnego. Środkfi te do momentu zaaprobowanfia ficTh przez 
mandatarfiuszy mogą być fjedynfie propozycfją, mnfiefj flub bardzfiefj skuteczną, 
afle nfiestety propozycfją fjedynfie teoretyczną.
Na zakończenfie nafleży fjeszcze wskazać, że Rada Mfinfistrów systematycznfie 

podefjmufje dzfiałanfia, którycTh ceflem ma być poprawa fjakoścfi prawa stano-
wfionego w Poflsce91. Jednak nadafl otwarte pozostafje pytanfie o skuteczność 
tycTh środków, ponfieważ podnfiesfienfie pozfiomu prawnego profjektów ustaw 
przygotowywanycTh przez Radę Mfinfistrów nfie musfi bezwzgflędnfie przekładać 
sfię na reaflfizacfję wszystkficTh standardów dotyczącycTh procesu prawotwórcze-
go, wynfikafjącycTh z zasady demokratycznego państwa prawnego, przez parfla-
ment, gdzfie nfiestety, czasem czynnfikfi o cTharakterze poflfitycznym przeważafją 
nad reaflfizacfją postuflatu – tworzenfia spófjnego systemu prawa.

90 L. Garflfickfi, op. cfit., s. 231.
91 Nafjnowszy program został przyfjęty przez Radę Mfinfistrów 22 stycznfia 2013 r.: Program „Lepsze 
reguflacfje 2015”, www.mg.gov.pfl/flepsze_reguflacfje [09.06.2013].
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Abstract
Legfisflatfive flawflessness vs. findfivfiduafl’s flegafl securfity: seflected questfions

Jurfisprudence finterprets “flegfisflatfive unflawffuflness” as an unflawffufl act on beThaflff off tThe 

flegfisflator, wThficTh may consfist fin passfing a flegfisflatfive act tThat vfioflates tThe flegafl order, fi.e. 

tThe axfioflogficafl grounds off tThe flegafl system and tThe way tThe body off flaws fis fformed, e.g. 

tThe ThfierarcThy off tThe sources off flaw, ffafiflure to promuflgate a flegfisflatfive act fin nonffeasance 

despfite an exfistfing obflfigatfion to do so, wThficTh may resuflt fin emergence off flegafl floop-

Thofles. 

As findficated by tThe fjudgements off tThe PoflfisTh Constfitutfionafl Court, tThe flegafl securfity 

off an findfivfiduafl fis bound to tThe consfistency and certafinty off flaw, and aflflows tThe findfi-

vfiduafl to fforecast, pflan ratfionaflfly tThefir actfivfitfies fin accordance wfitTh tThe predfictabfiflfity 

off wThat tThe state autThorfitfies do. Th  ereffore, an findfivfiduafl sThoufld be certafin off tThe flaw 

(fi.e. experfience flegafl securfity) wThen undertakfing actfivfitfies fin flfine wfitTh tThe bfindfing 

flegafl order, tThat fis to be abfle to determfine confi dentfly tThe flegafl eff ects off sucTh actfivfi-

tfies. Hence, eacTh finstance off flegfisflatfive unflawffuflness vfioflatfing tThe flegafl order finstanta-

neousfly vfioflates tThe prfincfipfle off trust ffor tThe state and fits estabflfisThed flaw and tThreatens 

tThe findfivfiduafl’s flegafl securfity. 

Legfisflatfive unflawffuflness may occur wThen:

tThe flegfisflator estabflfisThfing a normatfive act vfioflates tThe rufles off flaw stemmfing ffrom tThe 

prfincfipafl rufle off tThe democratfic state off flaw;

wThen tThe sentences off tThe PoflfisTh Constfitutfionafl Court are not executed. Th e Court 

derogates a flegafl artficfle and tThe flegfisflator ceases to estabflfisTh a new norm reguflatfing 

a partficuflar matter wfitThfin a sufitabfle tfime (flegfisflatfive nonffeasance) fleadfing to tThe emer-

gence off a flegafl floopThofle. 

Th  e obfjectfive off tThe paper fis to dfiscuss tThe fissue off flegfisflatfive unflawffuflness fin Pofland 

(wfitTh tThe mafjor ffocus on tThe two cases mentfioned above) fin tThe context off tThe findfi-

vfiduafl’s flegafl securfity, ffoflflowed by an attempt to fformuflate concflusfions de flege flata and 

de flege fferenda.
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Steffan PoźdzfiocTh
Krakowska Akademfia fim. Andrzefja Frycza Modrzewskfiego

Prawo do bezpfieczeństwa w śwfietfle 
mfiędzynarodowycTh fi poflskficTh reguflacfjfi prawnycTh 

Wprowadzenfie

Pofjęcfie bezpfieczeństwa współcześnfie fjest rozważane w odnfiesfienfiu do nafjroz-
mafitszycTh aspektów, kontekstów fi obszarów życfia człowfieka. W nafjbardzfiefj 
ogóflnym znaczenfiu, rozważanfia dotyczą bezpfieczeństwa zewnętrznego fi we-
wnętrznego państwa. Bezpfieczeństwo zewnętrzne oznacza fjego ocThronę przed 
agresfją zewnętrzną ze strony finnego państwa czy kfiflku państw. Jak dowodzfi 
Thfistorfia, nafjczęścfiefj agresoramfi były państwa sąsfiedzkfie, które w drodze zbrofj-
nego ataku dokonywały aneksfjfi częścfi flub całoścfi terytorfium finnego państwa. 
Współcześnfie może ono być zagrożone przez wfiefle finnycTh nowycTh zfjawfisk, 
a w szczegóflnoścfi takficTh, fjak terroryzm fi zorganfizowana dzfiałaflność przestęp-
cza. Z koflefi bezpfieczeństwo wewnętrzne to pewfien nfiezbędny ład, porządek 
pubflficzny, pokófj fi stabfiflność, umożflfiwfiafjące sprawne fi nfiezakłócone ffunk-
cfjonowanfie finstytucfjfi pubflficznycTh fi życfie obywateflfi. Może ono być zagro-
żone fi naruszane przez rozmafitego rodzafju rewoflty, bunty, przewroty fi wfiefle 
finnycTh zfjawfisk. Bezpfieczeństwo wewnętrzne może być zagrożone zarówno 
przez dzfiałanfia podmfiotów zewnętrznycTh, fjak fi obywateflfi danego państwa.
Mafjąc na uwadze różne sffery życfia fi aktywnoścfi człowfieka, a także gru-

py cThronfione, powszecThnfie są używane takfie okreśflenfia, fjak bezpfieczeństwo 
pracownfika, bezpfieczeństwo pacfjenta, bezpfieczeństwo konsumenta, bezpfie-
czeństwo dzfiecka, ucznfia, bezpfieczeństwo turysty, bezpfieczeństwo obywatefla 
w czasfie fimprez masowycTh (na stadfionacTh, w czasfie zgromadzeń fi manfiffe-
stacfjfi, pocThodów fitp.). Bfiorąc z koflefi pod uwagę standardy odnoszące sfię 
do różnycTh wyrobów fi produktów wykorzystywanycTh w życfiu codzfiennym 
fi służącycTh zaspokafjanfiu potrzeb człowfieka aflbo zwfiązanycTh z wykonywaną 
pracą, wypoczynkfiem, fleczenfiem, powszecThnfie używane są takfie okreśflenfia, 
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fjak bezpfieczeństwo wyrobów budowflanycTh, urządzeń tecThnficznycTh, maszyn, 
sprzętu fi aparatury medycznefj, fleków, żywnoścfi, kosmetyków, zabawek, tek-
styflfiów, substancfjfi nfiebezpfiecznycTh, odpadów fi finnycTh. W odnfiesfienfiu do 
sektorów gospodarkfi pofjęcfie bezpfieczeństwa fjest odnoszone do budownfic-
twa, górnfictwa, przemysłu, roflnfictwa, transportu, Thandflu, admfinfistracfjfi fi fin-
nycTh obszarów gospodarkfi. Z uwagfi na wfieflość finstytucfjfi życfia pubflficznego 
używa sfię takficTh okreśfleń, fjak bezpfieczeństwo w zakładzfie pracy, w szpfitaflu, 
w szkofle, w środkacTh transportu, w mfiefjscacTh pubflficznycTh (na stadfionacTh, 
w parkacTh, na trasacTh narcfiarskficTh, szflakacTh wodnycTh, w flokaflacTh rozrywko-
wycTh fi wfieflu finnycTh). Pofjęcfie bezpfieczeństwa wobec tego wfiąże sfię ze wszyst-
kfimfi aspektamfi fi kontekstamfi życfia człowfieka, z fjego pracą, nauką, edukacfją, 
fleczenfiem, rekreacfją, bytowanfiem (żywfienfiem, mfieszkanfiem). Skoro pofjęcfie 
to odnosfi sfię do różnycTh wymfiarów fi obszarów życfia społecznego fi gospo-
darczego, to od wfieflu flat prowadzone są debaty, fjakfie dzfiałanfia nafleży podefj-
mować dfla zapewnfienfia flub poprawy bezpfieczeństwa ekonomficznego, zdro-
wotnego, ekoflogficznego, energetycznego, finfformacyfjnego fi finnycTh zakresacTh. 
Wszystkfie wskazane znaczenfia, konteksty fi obszary wzafjemnfie dopełnfiafją sfię 
fi są eflementamfi składowymfi bezpfieczeństwa wewnętrznego, rozumfianego 
równfież fjako bezpfieczeństwo pubflficzne. W ceflu zapewnfienfia bezpfieczeństwa 
państwo podefjmufje różnorodne, coraz bardzfiefj złożone fi kosztowne ekono-
mficznfie dzfiałanfia za pośrednfictwem tworzonycTh fi kontroflowanycTh przez 
sfiebfie odpowfiednficTh służb fi finstytucfjfi fjemu podfległycTh, takficTh fjak wofjsko, 
straż granficzna, służba ceflna, poflficfja oraz rozflficzne agendy kontroflne, takfie 
fjak finspekcfja pracy, sanfitarna, ocThrony środowfiska, weterynaryfjna, drogowa, 
nadzór tecThnficzny fi budowflany szereg finnycTh.
Pofjęcfie bezpfieczeństwa w życfiu poflfitycznym, społecznym fi gospodarczym, 

w pfiśmfiennfictwfie naukowym, w pubflficznycTh debatacTh, medfiacTh fi w życfiu 
codzfiennym, fjest używane fi odmfienfiane na różne sposoby fi każdy z nficTh znafj-
dufje stosowne uzasadnfienfie. Ta wfiefloznaczność wynfika z ffaktu, że można, 
fi ffaktycznfie stawfia sfię, flficzne zapytanfia w kontekścfie tego pofjęcfia, a pośród 
nficTh następufjące:
•  kto fi w fjakfi sposób powfinfien być bezpfieczny fi przed fjakfimfi zagrożenfiamfi 
cThronfiony – obywatefle, dzfiecfi, pracownficy, pacfjencfi, konsumencfi,

•  gdzfie nafleży zapewnfić bezpfieczeństwo – w zakładzfie pracy, w przedszko-
flu, szkofle, w szpfitaflu, na stadfionfie, flotnfisku,

•  fjakfie przedmfioty, wytwory, produkty użytku powfinny spełnfiać szczegófl-
ne fi wysokfie standardy bezpfieczeństwa – środkfi transportu, urządzenfia 
energetyczne, budowfle, skompflfikowane maszyny,
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•   w fjakfi sposób oraz fjakfimfi środkamfi fi metodamfi powfinno sfię zapewnfić 
bezpfieczeństwo osób, urządzeń, produktów aflbo w okreśflonycTh mfiefj-
scacTh, obszaracTh, finstytucfjacTh.
Probflematyka bezpfieczeństwa państwa, społeczeństwa fi obywatefla współ-

cześnfie stafje sfię coraz bardzfiefj złożonym finterdyscypflfinarnym zagadnfienfiem. 
Jest przedmfiotem badań fi rozważań nfiemafl wszystkficTh dyscypflfin fi dzfiedzfin 
wfiedzy w obszaracTh nauk tecThnficznycTh, przyrodnficzycTh, ekonomficznycTh 
fi społecznycTh. Podefjmowane są w nficTh nafjrozmafitsze kwestfie. Kompflek-
sowe podefjścfie tego złożonego probflemu fjest współcześnfie domeną nowefj 
dzfiedzfiny wfiedzy, fjaką fjest nauka o bezpfieczeństwfie. W fjefj obszarze fistnfiefje 
fjuż wfiefle opracowań teoretycznycTh, metodoflogficznycTh, fjak fi opartycTh na ba-
danfiacTh empfirycznycTh. W nafjnowszym pfiśmfiennfictwfie finteresufjącą anaflfizę 
fi uporządkowanfie badań systemowycTh nad probflematyką bezpfieczeństwa 
przedstawfiflfi P. Sfienkfiewficz fi H. Śwfieboda, a z koflefi rodzafje zagrożeń w skaflfi 
gflobaflnefj fi w wymfiarze krafjowym S. Mazur fi W. Szot1.
Odkrycfia naukowe fi wynaflazkfi w obszaracTh różnycTh dyscypflfin naukfi 

umożflfiwfiły dotąd zfidentyfi kowanfie rozmafitycTh zagrożeń szeroko pofjętego 
bezpfieczeństwa, mafjąc na uwadze złożoność życfia społecznego fi gospodar-
czego. Postęp naukowy fi tecThnficzny umożflfiwfia w coraz flepszym stopnfiu wy-
pracowanfie fi zdefi nfiowanfie nfiezbędnycTh standardów dfla zacThowanfia fi sys-
tematycznefj poprawy bezpfieczeństwa. Z koflefi system prawa nadafje fim moc 
powszecThnfie obowfiązufjącycTh norm.
W śwfietfle zapfisów prawnycTh pofjęcfie bezpfieczeństwa, podobnfie fjak fi sa-

mego prawa, rozumfiane fjest w dwofjakfim sensfie. W znaczenfiu przedmfioto-
wym są to różne zakresy reguflacfjfi zwfiązane z bezpfieczeństwem rzeczy, przed-
mfiotów, wszeflkfiego rodzafju urządzeń tecThnficznycTh fi maszyn, afle dotyczące 
także ważnycTh społecznfie obszarów fi fform dzfiałanfia, fjak np. bezpfieczeństwa 
obrotu prawnego fi wszeflkfiego rodzafju transakcfjfi dokonywanycTh przez pod-
mfioty prawa, aflbo bezpfieczeństwo danycTh osobowycTh, bezpfieczeństwo fin-
fformacfjfi pouffnycTh. W tym rozumfienfiu prawo wymaga, aby spełnfiały one 
ustaflone standardy bezpfieczeństwa, tak aby eflfimfinowane były możflfiwfie sku-
tecznfie potencfjaflne zagrożenfia dfla życfia fi zdrowfia człowfieka, warunków fjego 
bytowanfia, fjak fi środowfiska, w którym żyfje. W znaczenfiu podmfiotowym są 
to uprawnfienfia do nafleżytego bezpfieczeństwa, aby życfie, zdrowfie fi wszeflkfie 
finne dobra osoby fi zycznefj flub finstytucfjfi nfie były zagrożone ze strony różnycTh 
czynnfików zafleżnycTh flub nfiezafleżnycTh od człowfieka fi fjego dzfiałań. Podmfio-

1 Zob.: P. Sfienkfiewficz, H. Śwfieboda, Perspektywy badań systemowycTh nad bezpfieczeństwem; S. Ma-
zur, W. Szot, Bezpfieczeństwo w aspekcfie zagrożeń cywfiflfizacyfjnycTh XXI wfieku, [w:] Bezpfieczeń-
stwo. Wymfiar współczesny fi perspektywy badań, red. M. Kwfiecfińskfi, Kraków 2010.



STEFAN POŹDZIOCH52

towe uprawnfienfia dotyczą wobec tego korzystanfia z rzeczy, wytworów, urzą-
dzeń fi sposobów dzfiałanfia. Konsument oczekufje, że nabywany produkt fjest 
bezpfieczny oraz że posfiada pożądane fi dekflarowane przez wytwórcę cecThy 
fi właścfiwoścfi. Pacfjent żywfi przekonanfie, że usługa medyczna fi udzfieflane mu 
śwfiadczenfie zdrowotne będzfie nafleżytefj fjakoścfi. Pracownfik ma prawo żądać 
nafleżytefj ocThrony, aby nfie uflec wypadkowfi. Prawo w znaczenfiu przedmfioto-
wym reguflufjąc standardy bezpfieczeństwa w okreśflonym obszarze flub zakre-
sfie zapewnfia tym samym konkretnfie zdefi nfiowane fi fjednoznacznfie wskazane 
uprawnfienfia podmfiotowe przysługufjące każdemu człowfiekowfi, obywateflowfi 
aflbo pewnefj kategorfifi fludzfi.
Normy prawne sankcfjonufjące standardy bezpfieczeństwa wynfikafją zarów-

no z zapfisów prawa mfiędzynarodowego w wymfiarze śwfiatowym, fjak fi regfio-
naflnym oraz prawa krafjowego. Jednym z nafjwfiększycTh osfiągnfięć XX w. fjest 
uznanfie ffundamentaflnycTh podmfiotowycTh praw człowfieka fi obywatefla. Prawa 
te zostały ureguflowane co nafjmnfiefj w kfiflkunastu kfluczowycTh konwencfjacTh, 
dekflaracfjacTh fi rezoflucfjacTh ONZ fi fjefj agend specfjaflfistycznycTh, fjak fi flficznycTh 
dokumentacTh mfiędzynarodowycTh w poszczegóflnycTh regfionacTh śwfiata, w tym 
w Europfie w ramacTh prawa europefjskfiego2. Dokumenty mfiędzynarodowe 
enumeratywnfie wyszczegóflnfiafją, fjeżeflfi nfie kfiflkadzfiesfiąt3, to przynafjmnfiefj 
kfiflkanaścfie4 ffundamentaflnycTh praw powszecThnfie przysługufjącycTh każdemu 
człowfiekowfi fi obywateflowfi. Prawa te tradycyfjnfie dzfieflfi sfię na osobfiste, poflfi-
tyczne fi społeczne, a probflematyce z nfimfi zwfiązanefj pośwfięcono w ostatnfim 
półwfieczu setkfi monografi fi, podręcznfików, artykułów fi raportów o stanfie ficTh 
przestrzeganfia oraz finnycTh opracowań.
W kontekścfie rozważań o bezpfieczeństwfie państwa fi fjego obywateflfi po-

wstafje pytanfie, czy na gruncfie dotycThczas przyfjętycTh fi obowfiązufjącycTh regufla-
cfjfi prawnycTh fi w ficTh rozumfienfiu fistnfiefje „podmfiotowe prawo do bezpfieczeń-
stwa” fjako uprawnfienfie fjednostkfi, mfieszczące sfię w uznanym kataflogu praw 
człowfieka fi obywatefla.
Uważna flektura dokumentów mfiędzynarodowycTh fi aktów w prawacTh kra-

fjowycTh potwfierdza, że w wfieflu z nficTh od połowy XX w. przyfjmowane były za-
pfisy wprost odnoszące sfię do podmfiotowego prawa do bezpfieczeństwa. War-
to podkreśflfić, że nafjwcześnfiefjsze przepfisy prawne pofjawfiły sfię fjuż z końcem 

2 Prawo europefjskfie od połowy XX w. rozwfifjało sfię w ramacTh dokumentów prawnycTh Rady 
Europy fi wspóflnot europefjskficTh (obecnfie Unfifi Europefjskfiefj), wobec tego nafleży zauważyć, 
że zawężanfie zakresu prawa europefjskfiego tyflko do prawa unfifjnego nfie fjest słuszne, gdyż to 
ostatnfie pofjęcfie fjest tyflko fjego częścfią, skądfinąd nafjobszernfiefjszą.

3 Np. Europefjska Konwencfja Praw fi Woflnoścfi Człowfieka z 1950 r. aflbo Karta Praw Podstawo-
wycTh Unfifi Europefjskfiefj z 2000 r.

4 Np. szereg konwencfjfi ONZ, a zwłaszcza dwa Pakty Praw Człowfieka z 1966 r.
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XVIII w. W artykufle 2 Dekflaracfjfi Praw Człowfieka fi Obywatefla, ucThwaflonefj 
26 sfierpnfia 1789 r. przez Zgromadzenfie Narodowe fi włączonefj do pfierwszefj 
Konstytucfjfi ffrancuskfiefj z 1791 r., przyfjęto następufjący zapfis: „Ceflem każde-
go stowarzyszenfia poflfitycznego fjest zacThowanfie naturaflnycTh fi nfiezbywaflnycTh 
praw człowfieka. Tymfi prawamfi są woflność, własność, bezpfieczeństwo fi opór 
przecfiwko ucfiskowfi”5. Anaflogficzne stwfierdzenfie zostało zawarte w Konstytu-
cfjfi Repubflfikfi Francuskfiefj z 24 czerwca 1793 r. W fjefj art. 1 m.fin. stwfierdza 
sfię, że „Rząd fjest ustanowfiony, aby zapewnfić człowfiekowfi korzystanfie z fjego 
naturaflnycTh fi nfiezbywaflnycTh praw”, a w art. 2 zawarto zapfis następufjący: 
„Tymfi prawamfi są równość, woflność, bezpfieczeństwo, własność”6. Z brzmfie-
nfia przywołanycTh zapfisów fjednoznacznfie wynfika, że wśród ffundamentaflnycTh 
praw człowfieka fi obywatefla zostało wymfienfione podmfiotowe prawo do bez-
pfieczeństwa. Te prekursorskfie postanowfienfia wyprzedzały przepfisy zawarte 
w dwudzfiestowfiecznycTh dokumentacTh mfiędzynarodowycTh fi krafjowycTh, a na-
wet stanowfiły dfla nficTh finspfiracfję.
Można twfierdzfić, że nawet gdyby w fistnfiefjącycTh aktacTh prawnycTh nfie było 

żadnycTh zapfisów wprost odnoszącycTh sfię do podmfiotowego prawa do bezpfie-
czeństwa, to takfie prawo da sfię wyprowadzfić bez wfiększycTh trudnoścfi z fin-
nycTh przepfisów reguflufjącycTh uznane woflnoścfi fi prawa osobfiste, poflfityczne 
fi społeczno-ekonomficzne oraz uzasadnfić, że przysługufje ono każdemu czło-
wfiekowfi fi obywateflowfi danego państwa. Wobec tego ponfiżefj zostaną przy-
wołane nafjważnfiefjsze zapfisy prawne fi tym samym argumenty za przyfjęcfiem 
tezy, że nfiezaprzeczaflnfie fistnfiefje podmfiotowe prawo człowfieka fi obywatefla do 
bezpfieczeństwa. W pfierwszefj koflefjnoścfi omówfione są reguflacfje mfiędzynaro-
dowe powszecThnfie obowfiązufjące, następnfie europefjskfie oraz zapfisy prawne 
ustawodawstwa poflskfiego.

Prawo do bezpfieczeństwa w reguflacfjacTh mfiędzynarodowycTh 
o zasfięgu gflobaflnym

W prawfie mfiędzynarodowym kataflog podmfiotowycTh praw przysługufjącycTh 
każdefj fjednostce fludzkfiefj, Thfistorycznfie po raz pfierwszy prokflamowała Po-
wszecThna Dekflaracfja Praw Człowfieka Organfizacfjfi Narodów ZfjednoczonycTh 
ucThwaflona 10 grudnfia 1948 r. Pośród wyszczegóflnfionycTh w nfiefj ffundamen-
taflnycTh praw osobfistycTh, poflfitycznycTh fi społecznycTh, w art. 3 został zawarty 
zapfis, że „każdy człowfiek ma prawo do życfia, woflnoścfi fi bezpfieczeństwa”. 
Zapfis ten dopełnfiafją postanowfienfia zakazufjące nfiewoflnfictwa we wszeflkficTh 

5 Prawa fi obowfiązkfi obywateflfi. Wybór źródeł, red. Z. Sędzfia, Warszawa 1978, s. 31.
6 Ibfidem, s. 34.
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postacfiacTh (art. 4), stosowanfia tortur flub traktowanfia w sposób okrutny, nfie-
fludzkfi flub ponfiżafjący (art. 5), samowoflnego, aresztowanfia fi zatrzymanfia flub 
wygnanfia z krafju (art. 9), oraz bezprawnego fingerowanfia w życfie prywatne, 
rodzfinne fi domowe (art. 12), zakazu woflnoścfi myśflfi, sumfienfia fi wyznanfia 
(art. 18), wyrażanfia pogflądów fi opfinfifi (art. 19), spokofjnego uczestnficzenfia 
w zgromadzenfiacTh fi stowarzyszenfiacTh (art. 20). W przywołanycTh przepfisacTh 
stypfizowane zostały nafjbardzfiefj skrafjne sytuacfje naruszafjące prawo każdego 
człowfieka do bezpfieczeństwa osobfistego. Uważna anaflfiza zapfisów zawartycTh 
w Dekflaracfjfi potwfierdza, że nfie pomfinfięto w nfiefj równfież kfluczowycTh kwe-
stfifi zwfiązanycTh z bezpfieczeństwem prawnym osoby fludzkfiefj, w tym prawa 
do fjednakowefj ocThrony prawnefj (art. 7), do skutecznego odwoływanfia sfię 
do sądów krafjowycTh w razfie pogwałcenfia podstawowycTh praw przyznanycTh 
przez konstytucfję flub przez prawa (art.8), do równego traktowanfia przez nfie-
zafleżny fi bezstronny sąd (art. 10), zakazu samowoflnego pozbawfienfia obywa-
teflstwa (art. 15) fi zakazu pozbawfienfia własnoścfi (art. 17). Z koflefi z zapfisów 
zawartycTh w art. 22, 23 fi 25 wynfika, że każdy ma prawo do bezpfieczeństwa 
ekonomficznego – do ubezpfieczeń społecznycTh, do odpowfiednficTh, zadowafla-
fjącycTh warunków pracy, godzfiwefj egzystencfjfi odpowfiadafjącefj godnoścfi fludz-
kfiefj, ocThrony przed bezrobocfiem fi do pomocy społecznefj7. Zwfięzłe zapfisy 
prokflamowane w Dekflaracfjfi uszczegółowfiły fi usankcfjonowały dwa Pakty 
ONZ, ucThwaflone 16 grudnfia 1966 r. – praw obywateflskficTh fi poflfitycznycTh 
oraz praw gospodarczycTh, społecznycTh fi kuflturaflnycTh. W pfierwszym z nficTh 
na wstępfie obszernego art. 9 stwfierdzono, że „każdy ma prawo do woflnoścfi 
fi bezpfieczeństwa osobfistego”.
Zarówno to prawo, fjak fi finne prawa osobfiste, dopełnfiafjące go fi wymfie-

nfione w tym Pakcfie, mogą być ogranficzone tyflko ze wzgflędu na następufjące 
okoflficznoścfi wskazane w nfim: ocThronę bezpfieczeństwa pubflficznego, porzą-
dek pubflficzny, zdrowfie, moraflność oraz ocThronę praw fi woflnoścfi finnycTh 
osób8. W zapfisacTh drugfiego zawarte zostały odnoszące sfię do bezpfieczeń-
stwa ekonomficznego (art. 7, 9 fi 11) fi bezpfieczeństwa zdrowotnego (art. 10 
fi 12).
W obszernym art. 5 konwencfjfi ONZ w sprawfie flfikwfidacfjfi wszeflkficTh 

fform dyskrymfinacfjfi rasowefj z 21 grudnfia 1965 r., wyszczegóflnfiafjącym 20 

7 Nafjbardzfiefj kompfleksowo prawo do bezpfieczeństwa ekonomficznego (socfjaflnego) okreśflfił art. 
25, w którym stwfierdzono: „Każdy człowfiek ma prawo do stopy życfiowefj zapewnfiafjącefj zdro-
wfie fi dobrobyt fjemu fi fjego rodzfinfie, włączafjąc w to wyżywfienfie, odzfież, mfieszkanfie, opfiekę 
flekarską fi konfieczne śwfiadczenfia socfjaflne oraz prawo do ubezpfieczenfia na wypadek bezrobo-
cfia, cThoroby, nfiezdoflnoścfi do pracy, wdowfieństwa, staroścfi flub utraty środków do życfia w finny 
sposób od nfiego nfiezafleżny”.

8 Zob. art. 12, 14, 18, 19, 21 fi 22.
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ffundamentaflnycTh praw, zawarty fjest zapfis, że państwa – strony Konwencfjfi za-
pewnfiafją każdemu „prawo do osobfistego bezpfieczeństwa fi do ocThrony przez 
państwo przed przemocą flub naruszenfiem nfietykaflnoścfi cfieflesnefj bądź przez 
urzędnfików państwowycTh, bądź przez fjakąkoflwfiek fjednostkę, grupę flub fin-
stytucfję”9.
Kwestfifi bezpfieczeństwa ekonomficznego fi zdrowotnego pośwfięcona zo-

stała w całoścfi bardzo obszerna Dekflaracfja o społecznym postępfie fi rozwofju 
ucThwaflona przez Zgromadzenfie Ogóflne ONZ 11 grudnfia 1969 r. W uro-
czystefj fjefj preambufle wskazufje sfię mfiędzy finnymfi, „że mfiędzynarodowy 
pokófj fi bezpfieczeństwo oraz postęp społeczny fi rozwófj ekonomficzny są ścfi-
śfle współzafleżne fi oddzfiaływafją wzafjemnfie na sfiebfie”. W art. 1 zapfisano, 
że „wszystkfie narody fi wszystkfie fistoty fludzkfie […] będą mfiały prawo żyć 
w godnoścfi fi woflnoścfi fi korzystać z owoców postępu społecznego oraz ze 
swefj strony powfinny sfię do nfiego przyczynfiać”. Kfluczowe postanowfienfia 
zawfierafją w szczegóflnoścfi trzy obszerne artykuły tefj Dekflaracfjfi – 10, 11 
fi 19. Wskazufje sfię w nficTh, że postęp społeczny fi rozwófj powfinfien zmfierzać 
do poflepszanfia warunków zdrowotnoścfi fi bezpfieczeństwa, ustanowfienfia 
godzfiwycTh fi korzystnycTh warunków pracy, eflfimfinacfjfi bezrobocfia, zapew-
nfienfia przyzwofitego pozfiomu życfia, ocThrony konsumentów, zflfikwfidowanfia 
głodu fi nfiedożywfienfia, zagwarantowanfia prawa do właścfiwego odżywfianfia, 
reaflfizowanfia szerokficTh programów zabezpfieczenfia społecznego fi śwfiadczeń 
opfiekfi społecznefj, zapewnfienfia wszystkfim, zwłaszcza osobom o nfiskfim do-
cThodzfie obarczonycTh dużymfi rodzfinamfi nafleżytycTh śwfiadczeń mfieszkanfio-
wycTh fi socfjaflnycTh. Zwraca sfię równfież uwagę, że państwa powfinny mfieć 
w szczegóflnoścfi na uwadze bezpfieczeństwo ekonomficzne fi zdrowotne ko-
bfiet, a zwłaszcza matek pracufjącycTh, kobfiet w okresfie cfiąży fi macfierzyństwa, 
dzfiecfi, fludzfi w podeszłym wfieku fi osób nfiepełnosprawnycTh10. W przywo-
łanycTh dokumentacTh Narodów ZfjednoczonycTh zawarte zostały nafjbardzfiefj 
ffundamentaflne postanowfienfia w kwestfifi prawa człowfieka, w tym także do 
bezpfieczeństwa. Natomfiast daflsze ficTh rozwfinfięcfie stanowfią zapfisy wfieflu fin-
nycTh konwencfjfi ONZ, fjak fi fjefj agend specfjaflfistycznycTh, a zwłaszcza Mfię-
dzynarodowefj Organfizacfjfi Pracy fi Śwfiatowefj Organfizacfjfi Zdrowfia11.

9 J. Symonfides, Mfiędzynarodowa ocThrona praw człowfieka, Warszawa 1977.
10 Przywołana Dekflaracfja w poszczegóflnycTh trzecTh fjefj częścfiacTh okreśfla zasady, cefle oraz środkfi 
fi metody dzfiałanfia dfla stałego poflepszanfia bezpfieczeństwa ekonomficznego fi zdrowotnego każ-
defj fistoty fludzkfiefj.

11 Tytułem przykładu można przywołać śwfiatową konwencfje o prawacTh dzfiecka z 1989 r., śwfiato-
wą konwencfję o prawacTh osób nfiepełnosprawnycTh z 2007 r. nfiemafl dwfieścfie konwencfjfi MOP 
fi kfiflkanaścfie konwencfjfi ŚOZ. Są one głównfie pośwfięcone bezpfieczeństwu ekonomficznemu 
fi zdrowotnemu.
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Prawo do bezpfieczeństwa w reguflacfjacTh europefjskficTh

Pfierwszym wfiążącym mfiędzynarodowym dokumentem, w którym ureguflo-
wano kataflog praw fi woflnoścfi człowfieka fjest Europefjska Konwencfja Podsta-
wowycTh Praw fi Woflnoścfi Człowfieka, przyfjęta przez Radę Europy w 1950 r.12 
W fjefj artykufle 5 zawarto zapfis, że „każdy ma prawo do woflnoścfi fi bezpfieczeń-
stwa osobfistego, a prawo to może być ogranficzone tyflko w ścfiśfle okreśflonycTh 
sytuacfjacTh, takficTh fjak: bezpfieczeństwo państwa, bezpfieczeństwo pubflficzne, 
dobre zasady gospodarkfi, porządek pubflficzny, moraflność fi ocThrona praw fin-
nycTh osób”. Wfiążą sfię z nfim zapfisy konwencfjfi dotyczące wfieflu finnycTh praw 
człowfieka, fjak np. prawa do rzeteflnego procesu sądowego (art. 6) aflbo prawa 
do poszanowanfia życfia prywatnego fi rodzfinnego (art. 9). Europefjska Karta 
Społeczna z 1961 r. w obszerny sposób ureguflowała kwestfie bezpfieczeństwa 
ekonomficznego. Przewfidufje ona aż 31 praw społecznycTh, gdy mfiędzynarodo-
wy pakt z 1966 r. wymfienfia ficTh fjedynfie 8. Ponadto standardy w nfiefj zawarte 
są dafleko wyższe anfiżeflfi w pakcfie bezpfieczeństwa zdrowotnego, którego do-
tyczy z koflefi Europefjska konwencfja o ocThronfie praw człowfieka w kontekścfie 
postępu w dzfiedzfinfie bfioflogfifi fi medycyny z 1997 r.13

Rozbudowane przepfisy w kwestfifi prawa do bezpfieczeństwa znafjdufją sfię 
także w prawfie Unfifi Europefjskfiefj. W preambufle do nafjstarszego z traktatów 
o Europefjskfiefj Wspóflnocfie Energfifi Atomowefj (Euroatomfie) z 1951 r. stwfier-
dza sfię, że fjego ceflem fjest stworzenfie warunków bezpfieczeństwa nfiezbędnycTh 
do eflfimfinacfjfi zagrożeń dfla życfia fi zdrowfia fludnoścfi. Jego art. 2 zawfiera zapfis, 
że Wspóflnota tworzy fjednoflfite normy bezpfieczeństwa mafjące cThronfić zdrowfie 
pracownfików fi fludnoścfi. Rozdzfiał 3 tego traktatu fjest zatytułowany „OcThro-
na zdrowfia fi bezpfieczeństwo”, a w poszczegóflnycTh fjego artykułacTh zawarte są 
przepfisy dotyczące bezpfieczeństwa zdrowotnego (radfioflogficznego) fi ocThro-
ny przed nfiebezpfieczeństwem promfienfiowanfia fi odpadów radfioaktywnycTh 
oraz bezpfieczeństwa ekoflogficznego – ocThrony powfietrza, wód fi gfleby. Daflsze 
postanowfienfia zwfiązane z prawem do bezpfieczeństwa są zawarte w Trakta-
cfie o ffunkcfjonowanfiu Unfifi Europefjskfiefj (dawny Traktat o EWG z 1957 r., 
wfieflokrotnfie zmfienfiany). Tytuł V częścfi 3 Traktatu nazwany fjest „Przestrzeń 
woflnoścfi, bezpfieczeństwa fi sprawfiedflfiwoścfi”. W fjego art. 68 stwfierdza sfię, że 
Rada Unfifi okreśfla strategficzne wytyczne pflanowanfia tefj przestrzenfi, a z koflefi 
w art. 71 fjest mowa, że w ramacTh Rady dzfiała stały komfitet w ceflu wspfieranfia 

12 Konwencfja europefjska wyprzedzała o wfiefle flat reguflacfje ONZ oraz regfionaflne.
13 Inne konwencfje flub rekomendacfje Rady Europy zawfierafją równfież zapfisy dotyczące bezpfie-
czeństwa prawnego fi ekoflogficznego (ocThrony środowfiska). Rada Europy przyfjęła w ostatnficTh 
30 flatacTh kfiflkaset rekomendacfjfi pośwfięconycTh rozmafitym probflemom zwfiązanym z bezpfie-
czeństwem – tyflko w obszarze bezpfieczeństwa zdrowotnego było ficTh ponad 40.
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współpracy operacyfjnefj w zakresfie bezpfieczeństwa wewnętrznego. Sfformu-
łowanfia zawarte w finnycTh artykułacTh odnoszą sfię wprost do bezpfieczeństwa 
ekonomficznego (art. 5, 151, 153, 156), bezpfieczeństwa zdrowotnego (art. 4 
fi 168), bezpfieczeństwa konsumenta (art. 169) fi bezpfieczeństwa ekoflogficzne-
go (art. 191). Także Traktat o Unfifi Europefjskfiefj z 1992 r. zawfiera zapfis w fjego 
art. 3, że Unfia zapewnfia swofim obywateflom przestrzeń woflnoścfi, bezpfieczeń-
stwa fi sprawfiedflfiwoścfi bez granfic wewnętrznycTh. W tym samym artykufle 
są także odpowfiednfie zapfisy o bezpfieczeństwfie ekonomficznym (socfjaflnym) 
fi ekoflogficznym.
Nowsze zapfisy w omawfianefj materfifi są zawarte w Karcfie Praw Podstawo-

wycTh Unfifi Europefjskfiefj z 2000 r. W fjefj preambufle zamfieszczono m.fin. zapfis, 
że: „Unfia […] poprzez ustanowfienfie obywateflstwa Unfifi oraz stworzenfie prze-
strzenfi woflnoścfi bezpfieczeństwa fi sprawfiedflfiwoścfi stawfia fjednostkę w cen-
trum swycTh dzfiałań”. W artykufle 6 Karty fjest zapfis następufjący: „Każdy ma 
prawo do woflnoścfi fi bezpfieczeństwa osobfistego”14. Powfiązane są z nfim także 
zapfisy finnycTh artykułów, okreśflafjącycTh prawo do godnoścfi (art. 1) do życfia 
(art. 2), do fintegraflnoścfi (art. 3), do ocThrony życfia prywatnego fi rodzfinnego 
(art. 7) fi do ocThrony danycTh osobowycTh (art. 8). Prawo do bezpfieczeństwa 
ekonomficznego okreśfla art. 34, do bezpfieczeństwa zdrowotnego art. 35, do 
bezpfieczeństwa ekoflogficznego art. 37, do bezpfieczeństwa konsumenta art. 
38.
Postanowfienfia traktatów są szczegółowo rozbudowane w prawfie pocThod-

nym Unfifi Europefjskfiefj. W omawfianym temacfie organy decyzyfjne – Par-
flament Europefjskfi, Rada Unfifi Europefjskfiefj fi Komfisfja Europefjska przyfjęły 
dzfiesfiątkfi rozporządzeń fi dyrektyw, w którycTh zawarte są reguflacfje prawne 
dotyczące bezpfieczeństwa we wszystkficTh obszaracTh życfia społecznego fi gospo-
darczego. Kfiflkadzfiesfiąt aktów prawnycTh odnosfi sfię tyflko do bezpfieczeństwa 
w mfiefjscu pracy. A. Śwfiątkowskfi zwrócfił uwagę, że probflem bezpfieczeństwa 
pracownfików fjest nafjbardzfiefj rozflegfle ureguflowany w unfifjnym prawfie pracy15. 
W cfiągu kfiflkudzfiesfięcfiu flat organy Unfifi (poprzednfio wspóflnot europefjskficTh) 
ureguflowały rozmafite kwestfie zwfiązane z bezpfieczeństwem ekoflogficznym, 
zdrowotnym fi tecThnficznym (w tym w transporcfie). Drobfiazgowymfi regu-
flacfjamfi obfjęto żywność, urządzenfia tecThnficzne, wyroby budowflane, zabaw-
kfi, kosmetykfi, aparaturę medyczną fi flekfi, substancfje nfiebezpfieczne, odpady 
fi wfiefle finnycTh. Lficzba aktów prawnycTh w tycTh zakresacTh fjest ogromna. Pfierw-
sze reguflacfje w tym zakresfie były przyfjmowane fjuż w flatacTh 1960–1970, a ficTh 
rozwófj zaznaczył sfię w flatacTh 80. fi 90. Nafleży zwrócfić uwagę, że Rezoflucfja 

14 Prawo Unfifi Europefjskfiefj. Wybór dokumentów, Warszawa–Bfieflsko Bfiała 2009, s. 383 fi nast.
15 A. Śwfiątkowskfi, Europefjskfie prawo socfjaflne, t. 2: Europefjskfie prawo pracy, Warszawa 1999.
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Rady EWG z 1985 r. w sprawfie programu ocThrony konsumenta (OJ EC 
L92/1, 25.04.1975) wśród 5 praw konsumenta, wymfienfiła prawo do ocThro-
ny zdrowfia fi bezpfieczeństwa, natomfiast dyrektywa Parflamentu Europefjskfiego 
fi Rady z 3 grudnfia 2001 r. o ogóflnym bezpfieczeństwfie produktów (OJ L11, 
15.01.2002) ustaflfiła standardy bezpfieczeństwa dotyczące wszeflkficTh użytko-
wanycTh fi wykorzystywanycTh wytworów fi produktów.

Prawo do bezpfieczeństwa w reguflacfjacTh poflskficTh

Kfluczowe postanowfienfia w kwestfifi praw obywateflskficTh zawarte są w Konsty-
tucfjfi RP. W rozdzfiafle I, art. 5, okreśflafjącym ffundamentaflne zasady ustrofjowe 
zawarto zapfis, że Rzeczpospoflfita Poflska „zapewnfia woflnoścfi fi prawa człowfie-
ka fi obywatefla oraz bezpfieczeństwo obywateflfi”16. Rozwfinfięcfie przywołanego 
zapfisu stanowfią postanowfienfia zawarte w rozdzfiafle II, okreśflafjącym woflnoścfi 
fi prawa człowfieka fi obywatefla, w artykułacTh 30–86. Rozdzfiał ten stanowfi nafj-
obszernfiefjszą fjefj część. W wfieflu tycTh artykułacTh znafjdufją sfię odpowfiednfie za-
pfisy bezpośrednfio flub pośrednfio odnoszące sfię do bezpfieczeństwa obywateflfi. 
W szczegóflnoścfi nafleży przywołać postanowfienfia następufjące. Z artykułu 38 
wynfika, że państwo zapewnfia każdemu człowfiekowfi prawną ocThronę życfia, 
a wfięc bezpfieczeństwo osobfiste, które fjest szczegóflnfie fistotnym eflementem bez-
pfieczeństwa każdefj fjednostkfi. Jego dopełnfienfie stanowfi przepfis art. 41 gwaran-
tufjący każdemu nfietykaflność osobfistą fi woflność osobfistą, a także przepfis art. 47, 
stanowfiący, że każdy ma prawo do ocThrony prawnefj życfia prywatnego, rodzfin-
nego, czcfi fi dobrego fimfienfia. W wfieflu finnycTh artykułacTh tego rozdzfiału znafjdu-
fją sfię zapfisy dotyczące szczegóflnycTh aspektów zwfiązanycTh z bezpfieczeństwem. 
W art. 66 stwfierdza sfię, że „każdy ma prawo do bezpfiecznycTh fi ThfigfienficznycTh 
warunków pracy”. Z koflefi bezpfieczeństwa zdrowotnego dotyczą zapfisy art. 68. 
Wynfika z nfiego, że każdy ma prawo do ocThrony zdrowfia, a władze pubflficzne są 
zobowfiązane zapewnfiać równy dostęp do śwfiadczeń opfiekfi zdrowotnefj fi nan-
sowanycTh ze środków pubflficznycTh. Szczegóflną opfiekę państwo powfinno za-
pewnfiać dzfiecfiom, kobfietom cfiężarnym, osobom nfiepełnosprawnym fi osobom 
w wfieku podeszłym. Władze pubflficzne są obowfiązane podefjmować dzfiałanfia 

16 Konstytucfja Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj, Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, tekst dostępny rów-
nfież w finternetowym systemfie aktów prawnycTh, www. fisap.sefjm.gov.pfl. Dopełnfienfiem są posta-
nowfienfia art. 2 fi 7, z którycTh można wnfioskować, że Rzeczpospoflfita zapewnfia bezpfieczeństwo 
prawne swoficTh obywateflfi fi które fjest szczegóflnfie fistotnym eflementem składowym bezpfieczeń-
stwa pofjmowanego w nafjogóflnfiefjszym sensfie. Z flfiterowego brzmfienfia art. 7 wynfika, że wszyst-
kfie organy władzy pubflficznefj mafją obowfiązek dzfiałać w granficacTh obowfiązufjącego prawa, 
a to fjest warunkfiem sfine qua non bezpfieczeństwa prawnego obywateflfi. Z koflefi zapfisy artykułu 
24 dotyczą bezpfieczeństwa pracy człowfieka. Stwfierdza sfię w nfim, że „praca znafjdufje sfię pod 
ocThroną Rzeczypospoflfitefj. Państwo sprawufje nadzór nad warunkamfi wykonywanfia pracy”.



Prawo do bezpfieczeństwa w śwfietfle mfiędzynarodowycTh fi poflskficTh reguflacfjfi… 59

w ceflu zwaflczanfia cThorób epfidemficznycTh fi zapobfiegać negatywnym dfla zdro-
wfia skutkom dewastacfjfi środowfiska. Bezpfieczeństwa socfjaflnego dotyczą zapfisy 
art. 67, z którycTh wynfika, że każdy ma prawo do zabezpfieczenfia społecznego 
w razfie nfiezdoflnoścfi do pracy ze wzgflędu na cThorobę, finwaflfidztwo, osfiągnfięcfie 
wfieku emerytaflnego fi utratę pracy. Daflsze zapfisy w tefj kwestfifi zawfiera art. 71, 
mówfiący, że państwo powfinno w szczegóflny sposób wspfierać rodzfiny znafjdufją-
ce sfię w trudnefj sytuacfjfi materfiaflnefj fi społecznefj, zwłaszcza rodzfiny wfieflodzfiet-
ne, nfiepełne oraz matkfi przed fi po urodzenfiu dzfiecka. Artykuł 72 stanowfi, że 
Rzeczpospoflfita cThronfi prawa dzfiecka, a szczegóflną pomoc zapewnfia dzfiecfiom 
pozbawfionym opfiekfi rodzficfieflskfiefj. Bezpfieczeństwa ekoflogficznego dotyczy za-
pfis art. 74, który mówfi, że „Władze pubflficzne prowadzą poflfitykę zapewnfiafjącą 
bezpfieczeństwo ekoflogficzne”. Bezpfieczeństwo konsumenta zapewnfia przepfis 
art. 76: „Władze pubflficzne cThronfią konsumentów, użytkownfików fi nafjemców 
przed dzfiałanfiamfi zagrażafjącymfi ficTh zdrowfiu, prywatnoścfi fi bezpfieczeństwu”.
Konstytucfja nfie wyszczegóflnfia z nazwy prawa do bezpfieczeństwa. Prawo 

do bezpfieczeństwa można fjednak wyprowadzfić z bardzo wfieflu fjefj postano-
wfień wzafjemnfie sfię dopełnfiafjącycTh. Przywołane powyżefj postanowfienfia fjed-
noznacznfie odnoszą sfię do nfiektórycTh okreśflonycTh aspektów bezpfieczeństwa 
obywatefla – osobfistego, prawnego, zdrowotnego, socfjaflnego fi ekoflogficznego. 
Nfie można wykfluczyć, że w przyszłoścfi zapfis dotyczący prawa do bezpfie-
czeństwa sfię pofjawfi. Prawa człowfieka fi obywatefla nfieustannfie bowfiem ewo-
fluufją, a nowycTh zapfisów w tefj materfifi fjest coraz wfięcefj. W art. 31 Konsty-
tucfjfi stwfierdza sfię, że ogranficzenfia w zakresfie korzystanfia z praw fi woflnoścfi 
mogą być ustanawfiane wyłącznfie w ustawfie fi tyflko gdy fjest to konfieczne ze 
wzgflędu na bezpfieczeństwo samego państwa, porządek pubflficzny, ocThronę 
środowfiska, zdrowfia fi moraflnoścfi pubflficznefj aflbo woflnoścfi fi praw finnycTh 
osób. W żadnym przypadku ogranficzenfia z powodu wskazanycTh przyczyn nfie 
mogą fjednak naruszać fistoty woflnoścfi fi praw. Wobec tego prawo obywatefla 
do bezpfieczeństwa może być ogranficzone tyflko ze wzgflędu na prfiorytetowe 
znaczenfie bezpfieczeństwa państwa fi zarazem finnycTh członków społeczeństwa.
Bezpfieczeństwo obywatefla oznacza, że korzysta z ocThrony finstytucfjfi pań-

stwowycTh, gdy fjest ono zagrożone. Kfluczowe postanowfienfia także fi w tefj 
kwestfifi ureguflowane są w art. 77–80, w tym mfiędzy finnymfi prawo do wyna-
grodzenfia szkody w razfie fjefj wyrządzenfia przez nfiezgodne z prawem dzfiałanfia 
organu władzy pubflficznefj, prawo do wnfiesfienfia skargfi do Trybunału Konsty-
tucyfjnego fi prawo wystąpfienfia do Rzecznfika Praw ObywateflskficTh17.

17 Do zadań fi obowfiązków Rzecznfika Praw ObywateflskficTh nafleży w szczegóflnoścfi czuwanfie nad 
respektowanfiem praw człowfieka fi obywatefla. W tym ceflu urzędy takfie były powoływane od 
połowy XX w. w wfieflu krafjacTh śwfiata.
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Rekapfituflufjąc stwfierdzfić można, że podmfiotowe prawo obywatefla do 
bezpfieczeństwa wyraża wprost zapfis art. 5 Konstytucfjfi, a różne fjego aspekty 
zwfiązane z ffunkcfjonowanfiem życfia społecznego fi gospodarczego rozwfinfięte 
zostały w daflszycTh postanowfienfiacTh, zawartycTh zwłaszcza w rozdzfiafle II, za-
wfierafjącym kataflog praw obywateflskficTh. Równocześnfie prawo to fintegraflnfie 
fjest powfiązane co do zasady nfiemafl ze wszystkfimfi prawamfi fi woflnoścfiamfi 
osobfistymfi fi prawamfi społeczno-ekonomficznymfi. W Konstytucfjfi zawarte 
są równfież postanowfienfia odnoszące sfię do bezpfieczeństwa obywatefla w sy-
tuacfjacTh szczegóflnycTh. Artykuł 39 zakazufje przeprowadzanfia fjakficThkoflwfiek 
eksperymentów naukowycTh, a w tym medycznycTh bez dobrowoflnfie uzyska-
nefj zgody. Z koflefi art. 40 zakazufje stosowanfia tortur aflbo okrutnego, nfiefludz-
kfiego, ponfiżafjącego traktowanfia kogokoflwfiek oraz stosowanfia kar cfieflesnycTh.
Podmfiotowe prawo obywateflfi do bezpfieczeństwa fjest ścfiśfle zafleżne od 

bezpfieczeństwa wewnętrznego fi zewnętrznego samego państwa. Wobec tego 
Konstytucfja zawfiera w tefj materfifi szereg daflszycTh ważnycTh postanowfień. 
Z zapfisów art. 126 wynfika, że Prezydent RP stofi na straży bezpfieczeństwa 
państwa. Jego organem doradczym w zakresfie wewnętrznego fi zewnętrzne-
go bezpfieczeństwa fjest Rada Bezpfieczeństwa Narodowego (art. 135). Z koflefi 
art. 146 stanowfi, że Rada Mfinfistrów zapewnfia bezpfieczeństwo wewnętrzne 
państwa, porządek pubflficzny fi bezpfieczeństwo zewnętrzne (ust. 4, pkt 7 fi 8).
Konstytucfja fjako ustawa zasadnficza reguflufje w zwfięzły sposób ffunda-

mentaflne kwestfie dotyczące ffunkcfjonowanfia państwa oraz status prawny 
obywateflfi – zarówno ficTh praw, fjak fi obowfiązków. Postanowfienfia w nfiefj 
zawarte wfieflokrotnfie odsyłafją do ustawodawstwa zwykłego, które fje uścfiśfla. 
Podmfiotowe prawo do bezpfieczeństwa cThronfią zapfisy kfiflku tysfięcy ustaw 
z zakresu prawa pubflficznego fi prywatnego oraz w ficTh szczegółowycTh dzfie-
dzfinacTh, zawfierafjącycTh reguflacfje dotyczące różnycTh obszarów życfia spo-
łecznego fi gospodarczego. Przepfisy generaflne dotyczące bezpfieczeństwa 
obywatefla są zawarte przede wszystkfim w kfiflku ustawacTh skodyfi kowanycTh 
z zakresu prawa materfiaflnego. Imperatywne normy cThronfiące powszecThnfie 
cenfione wartoścfi fi dobra zwfiązane z bezpfieczeństwem państwa, fjego finsty-
tucfjfi fi obywatefla są zawarte w ustawfie z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. 
W fjego częścfi szczegółowefj (rozdz. XIX–XXXVII, art. 148–316) zostały 
uporządkowane czyny zabronfione, zagrażafjące zarówno bezpfieczeństwu 
państwa, fjak fi obywatefla, w tym bezpfieczeństwu powszecThnemu (rozdz. 
XX) fi bezpfieczeństwu w komunfikacfjfi (rozdz. XXI). Zapfisy kodeksu karne-
go cThronfią wszystkfie ffundamentaflne prawa człowfieka fi obywatefla wyszcze-
góflnfione w Konstytucfjfi RP – życfie fi zdrowfie, woflność, cześć fi nfietykaflność 
osobfistą, prawa pracownficze fi finne, a także dobra zwfiązane z ffunkcfjono-
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wanfiem życfia społecznego fi gospodarczego, takfie, fjak środowfisko, porzą-
dek pubflficzny, mfienfie, obrót gospodarczy, wymfiar sprawfiedflfiwoścfi fi finne. 
Bezpfieczeństwo obywateflfi cThronfią także przepfisy zawarte w ustawfie z 20 
mafja 1971 r. Kodeks wykroczeń. Zapfisy zawarte w fjego częścfi szczegółowefj 
w rozdzfiałacTh VIII–XIX (art. 49–166) cThronfią dobra pubflficzne fi osobfiste, 
takfie fjak porządek fi spokófj pubflficzny, bezpfieczeństwo osób fi mfienfia (rozdz. 
X), bezpfieczeństwo fi porządek w komunfikacfjfi (rozdz. XI), zdrowfie fi życfie 
(rozdz. XIII), mfienfie (rozdz. XIV), konsumentów (rozdz. XV), urządzenfia 
użytku pubflficznego (rodz. XVII) fi finne wartoścfi. Dobra osobfiste człowfieka 
fi fjego prawa cThronfią równfież przepfisy ustawy z 23 kwfietnfia 1964 r. Kodeks 
cywfiflny, a zwłaszcza zapfisy zawarte w fjego art. 23. Bezpfieczeństwo pracow-
nfików cThronfi ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwłaszcza zapfisy 
rozdzfiału X „Bezpfieczeństwo fi Thfigfiena pracy”18.
W rozfległym zakresfie zapfisy zwfiązane z prawem do bezpfieczeństwa są 

zawarte są w prawfie admfinfistracyfjnym. Wfiefle ustaw z tego obszaru prawa, 
w ficTh tytufle okreśflafjącym przedmfiot reguflacfjfi, zawfiera słowo „bezpfieczeń-
stwo”. Tytułem przykładu można przywołać kfiflka z nficTh:
•  ustawa o ogóflnym bezpfieczeństwfie produktów (z 2003 r.),
•  ustawa o bezpfieczeństwfie zdrowotnym żywnoścfi fi żywfienfia (z 2005 r.),
•  ustawa o bezpfieczeństwfie fimprez masowycTh (z 2009 r.),
•  ustawa o bezpfieczeństwfie osób przebywafjącycTh na obszaracTh wodnycTh 
(z 2011 r.),

•  ustawa o bezpfieczeństwfie morskfim (z 2011 r.).
Wfiefle finnycTh ustaw z zakresu prawa admfinfistracyfjnego pomfimo, że nfie 

zawfierafją tego okreśflenfia w tytufle, w całoścfi są pośwfięcone bezpfieczeństwu 
w pewnym obszarze, w okreśflonycTh sytuacfjacTh aflbo w pewnefj kategorfifi pro-
duktów flub wytworów. Przykładowo wskazać można następufjące:
•  ustawa prawo budowflane (z 1994 r.) reguflufje kwestfie tecThnficznego bez-
pfieczeństwa wszeflkficTh obfiektów budowflanycTh fi pomfieszczeń,

•  ustawa o porządku fi czystoścfi w gmfinacTh (z 1996 r.) odnosfi sfię do bez-
pfieczeństwa ekoflogficznego,

•   ustawa prawo atomowe (z 2000 r.) szczegółowo reguflufje kwestfie zwfiąza-
ne z z bezpfieczeństwem fi ocThroną radfioflogficzną,

•  ustawa o kosmetykacTh (z 2001 r.) dotyczy bezpfieczeństwa kosmetyków,
•  ustawa prawo ffarmaceutyczne (z 2001 r.) reguflufje bezpfieczeństwo fleków,

18 Postanowfienfia w nfim zawarte uścfiśflafją zapfisy prawfie 200 rozporządzeń wykonawczycTh, doty-
czącycTh nafjrozmafitszycTh zagrożeń zwfiązanycTh z pracą człowfieka fi występufjącycTh w środowfisku 
pracy, z uwzgflędnfienfiem różnycTh sektorów gospodarkfi, podobnfie fjak to ma mfiefjsce w kon-
wencfjacTh Mfiędzynarodowefj Organfizacfjfi Pracy.
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•  ustawa prawo o ocThronfie środowfiska (z 2001 r.), fjedna z nafjbardzfiefj ob-
szernycTh w admfinfistracyfjnym prawfie materfiaflnym, kompfleksowo regu-
flufje bezpfieczeństwo ekoflogficzne,

•  ustawa o wyrobacTh budowflanycTh (z 2004 r.) dotyczy bezpfieczeństwa 
wszeflkficTh produktów stosowanycTh w budownfictwfie,

•  ustawa o Państwowym Ratownfictwfie Medycznym (z 2006 r.) reguflufje 
ffundamentaflne kwestfie zwfiązane z bezpfieczeństwem zdrowotnym,

•  ustawa o cThorobacTh zakaźnycTh fi zakażenfiacTh u fludzfi (z 2008 r.), która 
fjest fjedną z kfluczowycTh z punktu wfidzenfia bezpfieczeństwa zdrowotnego,

•  ustawa o wyrobacTh medycznycTh (z 2010 r.) kompfleksowo reguflufje bez-
pfieczeństwo aparatury fi sprzętu medycznego,

•  ustawa o substancfjacTh cThemficznycTh fi ficTh mfieszanfinacTh (z 2011 r.) doty-
czy zarówno bezpfieczeństwa zdrowotnego, fjak fi ekoflogficznego,

•  ustawa o kfierufjącycTh pofjazdamfi (z 2011r.) reguflufje bezpfieczeństwo na 
drogacTh,

•  ustawa o odpadacTh (z 2012 r.) dopełnfia przepfisy ustawy o ocThronfie śro-
dowfiska19.

Podsumowanfie

Podmfiotowe prawa człowfieka fi obywatefla zostały powszecThnfie fi ostatecznfie 
uznane w XX w.20 Przysługufją one każdefj fjednostce fludzkfiefj fi może sfię ona 
domagać od państwa, aby fje cThronfiło przed naruszenfiem ze strony kogo-
koflwfiek. Pfierwsze fi zwfięzłe reguflacfje prawne w tym zakresfie, przyfjmowane 
od ponad pół wfieku zarówno w prawfie mfiędzynarodowym, fjak fi w prawfie 
poszczegóflnycTh krafjów, nfieustannfie ewofluufją fi uwzgflędnfiafją coraz to nowe 
aspekty fi obszary zwfiązane z życfiem społecznym fi gospodarczym. Współcze-
śnfie status prawny obywatefla – fjego prawa (afle fi obowfiązkfi) stafje sfię coraz 
bardzfiefj precyzyfjnfie okreśflony fi cThronfiony. Przesłankfi fi argumenty są wy-
starczafjące, aby przyfjąć, że fjednym z ffundamentaflnycTh podmfiotowycTh praw 
człowfieka fi obywatefla fjest prawo do bezpfieczeństwa. Pogfląd takfi fjest w coraz 
szerszym stopnfiu wyrażany w pfiśmfiennfictwfie21. Istnfiefje fjednak probflem teo-
retyczny fi metodoflogficzny z fjego umfiefjscowfienfiem, mafjąc na uwadze przy-

19 Nfiektóre ze wskazanycTh ustaw poprzedzone były wcześnfiefjszymfi, finne ureguflowały w poflskfim 
prawfie dane kwestfie po raz pfierwszy.

20 Pfierwsze, skromne postanowfienfia w reguflacfjacTh zawartycTh w prawacTh krafjowycTh, przyfjmowa-
ne były od połowy XIX w. Zarówno fidea uznanfia praw człowfieka fi obywatefla, fjak fi waflka o nfie, 
mafją fjednak wfieflowfiekowe tradycfje. Za przełom nafleży uznać ucThwaflenfie Dekflaracfjfi Praw 
Człowfieka fi Obywatefla w 1789 r. w okresfie Wfieflkfiefj Rewoflucfjfi Francuskfiefj.

21 A. Żebrowskfi, Bezpfieczeństwo społeczeństwa w państwfie demokratycznym, [w:] Bezpfieczeństwo...
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fjęte powszecThnfie usystematyzowanfie tycTh praw. Przyfjmowane kfiflkadzfiesfiąt 
flat temu nafjwcześnfiefjsze zapfisy głównfie uwzgflędnfiały aspekt bezpfieczeństwa 
osobfistego fjednostkfi. W ówczesnycTh sfformułowanfiacTh prawnycTh prawo do 
bezpfieczeństwa traktowane było fjako nfierozerwaflnfie wfiązane z prawem do 
życfia fi/flub do woflnoścfi osobfistefj (w tym do nfietykaflnoścfi). Późnfiefj zwracano 
uwagę na nowe aspekty zwfiązane z bezpfieczeństwem człowfieka fi obywatefla, 
mafjąc na uwadze złożoność życfia społecznego fi gospodarczego. W wfieflu kon-
wencfjacTh MOP prawo do bezpfieczeństwa fjest traktowane łącznfie z prawem 
do ocThrony zdrowfia22. Z koflefi w szeregu dokumentacTh Unfifi Europefjskfiefj 
prawo do bezpfieczeństwa fjest wfiązane z prawem do ocThrony konsumenta. 
Prawo do bezpfieczeństwa w fistocfie fjest zwfiązane nfiemafl z wszystkfimfi finnymfi 
prawamfi ffundamentaflnymfi – osobfistymfi, poflfitycznymfi fi prawamfi społecz-
no-ekonomficznymfi. W fjakfimś stopnfiu nakłada sfię na każde z nficTh fi nfie fjest 
to czymś wyfjątkowym. W fistocfie wszystkfie ffundamentaflne prawa człowfieka 
są ze sobą fintegraflnfie powfiązane. Wobec tego wszeflkfie ficTh porządkowanfie 
napotyka trudnoścfi. 
Złożoność probflemu prawa każdego do bezpfieczeństwa (bezpfieczeństwo 

fludzkfie) została podnfiesfiona w Raporcfie o rozwofju społecznym Narodów 
ZfjednoczonycTh z 1994 r. opubflfikowanym przez Urząd Programu NZ ds. 
Rozwofju23. Podkreśflono w nfim, że prawo do bezpfieczeństwa nafleży do ffun-
damentaflnycTh praw podmfiotowycTh człowfieka. Afle zwrócono też uwagę, że 
nfie można go wfiązać tyflko obroną przed agresfją zewnętrzną fi wskazano, że 
zakres gflobaflnego, śwfiatowego bezpfieczeństwa fi w kontekścfie podmfiotowycTh 
praw człowfieka, powfinfien obefjmować następufjące obszary:
•  bezpfieczeństwo ekonomficzne (socfjaflne) – co oznacza, że każdy powfinfien 
mfieć zapewnfiony stały docThód, pewność zatrudnfienfia, pracę flub śwfiad-
czenfia z ubezpfieczenfia społecznego aflbo w ramacTh pomocy społecznefj 
fi tym samym możflfiwość zaspokofjenfia podstawowycTh swoficTh potrzeb 
fi fjego rodzfiny,

•  bezpfieczeństwo zdrowotne, czyflfi do ocThrony przed cThorobamfi fi dostępu 
do fleczenfia,

•  bezpfieczeństwo ekoflogficzne – co oznacza, że każdy ma prawo do życfia 
w zdrowym, nfieskażonym fi nfiezanfieczyszczonym środowfisku,

•  bezpfieczeństwo żywnoścfiowe – a wfięc dostęp do podstawowefj żywnoścfi 
fi fjakoścfi wyżywfienfia, zdrowycTh fi bezpfiecznycTh produktów,

•  bezpfieczeństwo osobfiste – oznaczafjące ocThronę przed wszeflką przemocą 

22 Wfiefle nowszycTh konwencfjfi MOP przyfjętycTh w ostatnficTh 20 flatacTh nosfi tytuły: o bezpfieczeń-
stwfie fi zdrowfiu w górnfictwfie, w roflnfictwfie, w budownfictwfie fitd.

23 Human Deveflopment Raport, New York 1994, dostępny też: www.Thdr.undp.org/en/reports/
gflobafl/Thdr.
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fi zyczną, psycThficzną, w tym także fi w rodzfinfie, przed przestępczoścfią oraz 
oczekfiwać skutecznycTh dzfiałań ze strony finstytucfjfi pubflficznycTh narusza-
fjącycTh bezpfieczeństwo,

•  bezpfieczeństwo wfięzfi społecznycTh – rozumfiane fjako ocThrona przed 
wszeflką przemocą etnficzną, rasową, reflfigfifjną fitp.,

•  bezpfieczeństwo poflfityczne – którego fistotę stanowfi poszanowanfie ffun-
damentaflnycTh praw fi woflnoścfi człowfieka, waflkę z korupcfją, nfierównym 
fi wybfiórczym traktowanfiem fludzfi24.
Z całą pewnoścfią wfizfja bezpfieczeństwa okreśflona w Raporcfie przyczynfiła 

sfię po fjego opubflfikowanfiu do podfjęcfia wfieflu badań, anaflfiz fi opracowań po-
śwfięconycTh temu probflemowfi.
Reasumufjąc stwfierdzfić można, że bezpfieczeństwo fjednostkfi fludzkfiefj fjest 

fintegraflnfie powfiązane z bezpfieczeństwem zewnętrznym fi wewnętrznym pań-
stwa. Bezpfieczeństwo państwa fi bezpfieczeństwo człowfieka fi obywatefla tworzą 
fjeden całoścfiowy obszar. Oznacza to, że państwo w poszczegóflnycTh przefja-
wacTh fi obszaracTh życfia społecznego fi gospodarczego powfinno urzeczywfistnfiać 
fi zapewnfiać podmfiotowe prawo obywateflfi do bezpfieczeństwa. Temu służyć 
mafją dzfiałanfia wszystkficTh fjego organów fi finstytucfjfi, władz rządowycTh fi sa-
morządowycTh, wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi, rozmafitycTh służb finspekcyfjnycTh 
fi kontroflnycTh oraz wfieflu finnycTh.

Abstract
TThe rfigTht to securfity fin tThe flfigTht off finternatfionafl 

and PoflfisTh flegafl reguflatfions

Th  e notfion off securfity fis consfidered fin refference to nearfly aflfl tThe aspects off Thuman flfiffe. 

Th  e questfion off tThe securfity off tThe state, socfiety, and cfitfizen fis becomfing an ever more 

compflex and finterdfiscfipflfinary questfion. Varfious reaflms off Thuman flfiffe and actfivfity make 

use off an array off notfions fincfludfing empfloyee securfity, patfient securfity, consumer se-

curfity, cThfifld securfity, student securfity, tourfist securfity, and findfivfiduafl’s securfity durfing 

mask events. Th  e securfity off tThe state and tThe securfity off an findfivfiduafl and cfitfizen bufifld 

fin ffact a sfingfle wThofle. In findfivfiduafl manfiffestatfions and areas off socfiafl and economfic 

flfiffe, tThe state sThoufld accompflfisTh and ensure tThe cfitfizens’ finaflfienabfle rfigTht to securfity. 

24 Wobec tego, takfie gflobaflne podefjścfie do bezpfieczeństwa fjednostkfi fludzkfiefj w Raporcfie 
nawfiązywało do założeń fi reguflacfjfi zawartycTh w Dekflaracfjfi ONZ o społecznym postępfie fi rozwofju 
z 1969 r. W Raporcfie przywołano kfiflkaset pozycfjfi pośwfięconycTh tefj probflematyce.
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Nfiepewność w systemacTh bezpfieczeństwa 

Ceflem artykułu fjest cTharakterystyka nfiepewnoścfi z perspektywy dyflematów 
bezpfieczeństwa, z fjakfimfi borykafją sfię osoby podefjmufjące decyzfje w zakresfie 
spraw zwfiązanycTh z bezpfieczeństwem. Rozważanfia rozpocznfie zdefi nfiowanfie 
bezpfieczeństwa z perspektywy podmfiotów, którym może przysługfiwać cecTha 
„bycfia bezpfiecznym”, ponfieważ mówfienfie o bezpfieczeństwfie w oderwanfiu od 
podmfiotów fjest pozbawfione sensu. W grę wcThodzą tyflko podmfioty posfia-
dafjące fjakąś aksfjoflogfię, gdyż z etycznego, a nawet ogóflnfiefj, z fi flozofi cznego 
punktu wfidzenfia, bezpfieczeństwo fjest zwfiązane z wartoścfiamfi1, a ścfiśflefj z war-
toścfiamfi ustrukturyzowanymfi, czyflfi z aksfjoflogfią. Aksfjoflogfię może mfieć tyflko 
osoba2. Powstafje pytanfie, o fjaką osobę cThodzfi? Czy mowa fjest tutafj, używafjąc 
fjęzyka prawnficzego, tyflko o osobacTh fi zycznycTh czy także o osobacTh praw-
nycTh, stowarzyszenfiacTh fi różnego rodzafju organfizacfjacTh? Wątpflfiwoścfi nfie po-
zostawfiafją osoby fi zyczne, które tym sfię odróżnfiafją od finnycTh fistot żywycTh, 
że potrafi ą głosfić wartoścfi, cThoćby takfie fjak: życfie, zdrowfie, przyfjaźń, rodzfina 
oraz odpowfiednfio sfię o nfie troszczyć fi zabfiegać. Czy zatem „państwo” fjako 
organfizacfja poflfityczna, terytorfiaflna, nfie ma śwfiadomoścfi wartoścfi? Pytanfie 
to, na które błyskawficznfie nasuwa sfię twfierdząca odpowfiedź, fjest dość try-
wfiaflne. Równfie oczywfiste fjest, fjak w przypadku osób fi zycznycTh, że państwo, 
a wfięc także finne osoby prawne, posfiadafją wartoścfi fi fje w odpowfiednfi sposób 
artykułufją zgodnfie z przyfjętą ThfierarcThfią. Dfla podmfiotu, któremu może przy-
sługfiwać cecTha „bycfia bezpfiecznym”, cTharakterystyczne fjest, że zazwyczafj nfie 
są to przypadkfi pofjedynczycTh wartoścfi, afle raczefj kongflomeratów wartoścfi. 
Dodać nafleży także, że czasamfi można zaobserwować aksfjoflogficzną nfiestabfifl-
ność, poflegafjącą na zmfianfie wyznawanycTh wartoścfi fi ficTh ThfierarcThfifi, co może 

1 J. Szmyd, Bezpfieczeństwo fjako wartość. Refl eksfja aksfjoflogficzna fi etyczna, [w:] Zarządzanfie bezpfie-
czeństwem, red. P. Tyrała, Kraków 2000, s. 45.

2 J. Konfieczny, O pofjęcfiu bezpfieczeństwa, Kraków 2012, s. 9.
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być zwfiązane z modyfi kacfją prfiorytetów, często konfieczną z powodu zmfian 
sytuacfjfi podmfiotu bezpfieczeństwa.
Drugfim warunkfiem możflfiwoścfi bycfia podmfiotem bezpfieczeństwa fjest po-

sfiadanfie fjakfiegoś zasobu dóbr, materfiaflnycTh fi/flub nfiematerfiaflnycTh. Warunek 
ten wydafje sfię oczywfisty, nfie ma bowfiem sensu mówfienfie o bezpfieczeństwfie 
kogoś/czegoś, kto nfie posfiada nficzego. Spełnfienfie tego warunku też fjednak 
nfie wyczerpufje flfisty kryterfiów przynafleżnoścfi do zbfioru podmfiotów, którym 
może przysługfiwać cecTha bycfia bezpfiecznym. Podmfiot bezpfieczeństwa musfi 
ponadto mfieć także zdoflność suwerennego podefjmowanfia decyzfjfi dotyczą-
cycTh tego zasobu. Podsumowufjąc, „podmfiotem bezpfieczeństwa może być 
obfiekt posfiadafjący fjakfiś zasób, będący w stanfie podefjmować decyzfje dotyczą-
ce tego zasobu fi uznafjący pewną aksfjoflogfię, tzn. mafjący zdoflność do wyarty-
kułowanfia swofjefj ThfierarcThfifi wartoścfi3”.
Pozfiom bezpfieczeństwa nfie ma wafloru stałoścfi. Aby fjednostka mogła 

przypfisać sobfie cecThę „bycfia bezpfieczną” na okreśflonym, pożądanym, opty-
maflnym pozfiomfie, musfi podefjmować adekwatne dzfiałanfia wpływafjące na 
ów pozfiom. Jednym ze sposobów osfiąganfia optymaflnego bezpfieczeństwa fjest 
stworzenfie systemu bezpfieczeństwa, zgodnfie z przyfjętą aksfjoflogfią fi rodzafjem 
dóbr, cThronfionycTh tym systemem.
Przed scTharakteryzowanfiem nfiepewnoścfi w kontekścfie systemów bezpfie-

czeństwa, nafleży udzfieflfić odpowfiedzfieć na pytanfie, czym fjest nfiepewność. 
W zafleżnoścfi od obszaru rozważań, w różnycTh – nfieraz nawet bardzo słabo 
powfiązanycTh ze sobą dzfiedzfinacTh, takficTh fjak psycThoflogfia, fi zyka, statystyka, 
fi nanse, ekonomfia, psycThoflogfia, finżynfierfia, teorfia decyzfjfi fitd., termfin „nfie-
pewność” fjest stosowany w różnycTh znaczenfiacTh. Jest to sytuacfja naturaflna.
Wydafje sfię, że w dzfiedzfinfie bezpfieczeństwa pofjęcfie nfiepewnoścfi uży-

wane fjest nafjczęścfiefj do wyrażanfia stopnfia prześwfiadczenfia o wystąpfienfiu/
nfiewystąpfienfiu w przyszłoścfi pewnycTh zfjawfisk, do wskazywanfia braków 
w dostępnefj dfla badacza wfiedzy, a także podczas cTharakteryzowanfia finffor-
macfjfi, które ze swefj natury często nfie są fjednoznaczne. Zawsze, gdy ma 
sfię do czynfienfia z ogranficzonym w fjakfiś sposób zasobem wfiedzy flub gdy 
możflfiwycTh fjest kfiflka równofległycTh rozwfiązań danefj sytuacfjfi, pofjawfia sfię 
probflem nfiepewnoścfi.
Podstawowym pytanfiem, dyktowanym przez zfjawfisko nfiepewnoścfi, nfie 

fjest wątpflfiwość, czy wfiadomo wszystko, afle czy wfiadomo wystarczafją dużo 
flub tyfle, fifle wfiedzfieć sfię powfinno w zwfiązku z założonym ceflem. Istotny fjest 
równfież sposób wykorzystanfia dostępnefj wfiedzy, aby móc podefjmować fjak 
nafjflepsze, optymaflne w danefj sytuacfjfi, decyzfje. Nafjtraffnfiefjszym podefjścfiem 

3 Ibfidem, s. 11.
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do rozwfiązanfia tego typu dyflematów fjest pragmatyzm, zorfientowany głównfie 
na użyteczność skutków wypracowywanycTh rozwfiązań danefj kwestfifi4.
Istnfiefje cały szereg dobrze opracowanycTh fi ogóflnfie uznanycTh narzędzfi 

statystycznycTh, wykorzystywanycTh głównfie w ekonomfifi, do obflficzanfia fi wy-
rażanfia nfiepewnoścfi. Ścfiśflefj rzecz ufjmufjąc, są one stosowane dfla szacowa-
nfia ryzyka, zwfiązanego z konkretnymfi decyzfjamfi. Pomfiar ryzyka fjest fistotny 
zwłaszcza tam, gdzfie warunkfiem użytecznoścfi podfjętefj decyzfjfi fjest wfiarygod-
na finfformacfja o stopnfiu prawdopodobfieństwa fjakfiegoś stanu czy zdarzenfia. 
Nafleży dodać, że mfimo dość powszecThnefj praktykfi utożsamfianfia pofjęcfia nfie-
pewnoścfi z pofjęcfiem ryzyka, zagadnfienfia te są zupełnfie finne.
Ufjmowanfie nfiepewnoścfi z perspektywy szacowanfia ryzyka ma cTharakter 

sfformaflfizowany fi fifloścfiowy. Jest ono możflfiwe fi ceflowe do stosowanfia w przy-
padku badanfia zbfioru zfjawfisk o znanym rozkładzfie częstoścfi ficTh występowa-
nfia, natomfiast całkowficfie zawodzfi w przypadku badanfia zdarzeń fjednostko-
wycTh, a z takfimfi ma sfię zwykfle do czynfienfia w dzfiedzfinfie bezpfieczeństwa. Tu 
zazwyczafj wystarczyć musfi opfisowe potraktowanfia zfjawfiska nfiepewnoścfi. Na 
pozfiomfie opfisowym nfiepewność wyrażana fjest przez szereg różnycTh termfi-
nów okreśflafjącycTh subfiektywny stopfień prawdopodobfieństwa, na przykład 
mało prawdopodobne, nfieprawdopodobne, możflfiwe (fistnfiefje taka szansa), 
prawdopodobne, wysoce prawdopodobne, prawfie na pewno5. Poza tymfi 
okreśflenfiamfi stosufje sfię także tzw. pozfiomy pewnoścfi (zauffanfia), które przy-
pfisywane są do konkretnycTh opfinfifi, twfierdzeń, sądów. Wyróżnfia sfię trzy takfie 
pozfiomy: pfierwszy, dotyczący tzw. wysokfiefj pewnoścfi, przesądzafjący o tym, 
że twfierdzenfie bazufje na wysokfiefj fjakoścfi finfformacfjacTh flub natura rozpatry-
wanego probflemu czynfi twfierdzenfie możflfiwfie pewnym. Pozfiom drugfi, tzw. 
umfiarkowana pewność, mówfiący o tym, że dostępna finfformacfja fjest podatna 
na wfiefle finterpretacfjfi flub że fjest wfiarygodna, afle wystarczafjąco nfie potwfier-
dzona. Ostatnfi, pozfiom trzecfi, tzw. nfiska pewność, za pomocą którego opfisu-
fje sfię finfformacfję ffragmentaryczną flub wątpflfiwą flub finfformacfję, która oparta 
fjest na źródłacTh nfiegodnycTh zauffanfia6.
Istotna dfla anaflfityka rozwfiązufjącego konkretny probflem, w którym po-

fjawfia sfię zfjawfisko nfiepewnoścfi, fjest konfieczność przestrzeganfia zasady trans-
parentnoścfi. CThodzfi o to, że przedstawfiane wnfioskfi, opfinfie, prognozy fitd., 
powfinny być wypracowane w sposób przefjrzysty, a droga dofjścfia do nficTh nfie 
budzfiła wątpflfiwoścfi. Ponadto obowfiązkfiem anaflfityka fjest także udzfieflanfie 
odpowfiedzfi na ewentuaflne pytanfia ze strony zflecenfiodawcy, a dotyczące np. 

4 www.senseaboutscfience.org/data/fi fles/resources/127/SAS012_MSU_ONLINE.pdff., s. 9.
5 M.M. LowentThafl, Inteflflfigence. From Secrets to Poflficy, Los Angefles 2012, s. 142.
6 Ibfidem, s. 143.



ANNA IBEK72

sposobu przyfjęcfia takfiego a nfie finnego twfierdzenfia, założeń stworzonefj opfi-
nfifi, oraz – przede wszystkfim – źródeł rozpatrywanefj nfiepewnoścfi7.
W każdym systemfie bezpfieczeństwa pewne fjest fjedno, mfianowficfie nfiepew-

ność. Jest ona egzystencfjaflnym zfjawfiskfiem występufjącym we wszystkficTh refla-
cfjacTh mfiędzyfludzkficTh, zwłaszcza w obszarze szeroko pofjętego bezpfieczeństwa. 
Fakt fjefj fistnfienfia rodzfi tzw. dyflematy bezpfieczeństwa (securfity dfiflemma), które 
są bardzfiefj ffundamentaflne fi typowe dfla studfiów o bezpfieczeństwfie, anfiżeflfi 
wofjna, konfl fikt czy strategfia fitp., ponfieważ warunkowane są poprzez wszecTh-
obecną nfiepewność8. Ta ostatnfia nfie fjest cThwfiflowym fi nfietrwałym zfjawfiskfiem. 
Przecfiwnfie, ostatecznfie fjest nfieunfiknfiona, codzfiennfie, w różnym zakresfie 
fi odczucfiu, towarzysząc każdemu podmfiotowfi bezpfieczeństwa. Nfiepewnoścfi 
nfie nafleży utożsamfiać z nfiebezpfieczeństwem (finsecurfity), gdyż ta pfierwsza, 
mówfiąc obrazowo fi metafforycznfie może być wyobrażona fjako „dom”, któ-
ry składa sfię z kfiflku pokofi. Każde z pomfieszczeń może mfieć różny pozfiom 
bezpfieczeństwa. Może zdarzyć sfię fi tak, że poprzez rozbudowane zauffanfie 
wśród darzącycTh sfię nfim członków społeczeństwa, stopfień bezpfieczeństwa 
został osfiągnfięty, cThoć te fjednostkfi daflefj mfieszkafją w fjednym z „bezpfiecznycTh 
pokofi domu nfiepewnoścfi”. W kontekścfie mfiędzynarodowycTh reflacfjfi nfiepew-
ność skutkufje tym, że rządzący nfigdy nfie posfiądą stuprocentowefj pewnoścfi 
co do fintencfjfi, motywów fi zamfiarów swoficTh przecfiwnfików. Innymfi słowy, 
nfigdy nfie zdobędą wfiedzy pewnefj co do aktuaflnycTh flub przyszłycTh zacThowań 
swoficTh konkurentów. Taka sytuacfja okreśflana fjest mfianem nfierozwfiązywafl-
nego probflemu nfiepewnoścfi (unresoflvabfle uncertafinty), będącego rdzenfiem 
konsekwencfjfi fistnfienfia dyflematów bezpfieczeństwa. Czynnfikfi warunkufjące 
ten probflem są wfieflorakfie, przy czym mogą zostać sprowadzone do dwócTh 
zfjawfisk psycThoflogficznycTh. CThodzfi mfianowficfie o dwuznaczną symboflfikę bro-
nfi oraz o tzw. probflem finnycTh umysłów (otTher mfinds probflem)9. Dwuznaczna 
symboflfika bronfi dotyczy trudnoścfi zwfiązanycTh z odróżnfienfiem bronfi offen-
sywnefj od deffensywnefj, bo fjak głosfi stare powfiedzenfie: „to, czy twofja broń 
fjest offensywna czy deffensywna, zafleży tyflko od tego, czy nacfiśnfiesz spust czy 
nfie”. W zafleżnoścfi od reaflfiów konkretnefj sytuacfjfi, broń raz będzfie służyła do 
ataku, a finnym razem posłuży do obrony. Nfigdy natomfiast nfie wfiadomo, 
kfiedy do takfiego zdarzenfia dofjdzfie. Natomfiast tzw. probflem finnycTh umysłów 
refferowany fjest fjako nfiezdoflność do całkowfitego poznanfia fintencfjfi, moty-
wów, przekonań, emocfjfi, uczuć przecfiwnfika. Mówfiąc dosłownfie, nfie fistnfiefje 

7 J.B. Stefinberg, Th  e Poflficymaker’s Perspectfive: Transparency and PartnersThfip, [w:] Anaflyzfing Intefl-
flfigence. Orfigfins, Obstacfles, and Innovatfions, red. R.Z. George, J.B. Bruce, WasThfington 2008.

8 K. BootTh, N. WTheefler, Uncertafinty, [w:] Securfity Studfies. An Introductfion, red. D. Wfiflflfiams, 
London 2008, s. 133–134.

9 Ibfidem, s. 134.
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możflfiwość „wefjścfia w umysł” finnego podmfiotu. Wydafje sfię ceflowe, mówfiąc 
o probflemfie finnycTh umysłów, mówfienfie o zasadzfie ogranficzonego zauffanfia, 
Thołdowanfie którefj może przyczynfić sfię do redukcfjfi pozfiomu nfiepewnoścfi. 
Brak takfiefj reguły może przyczynfić sfię do powstanfia na pozfiomfie państwo-
wym, afle nfie tyflko, bardzo dotkflfiwycTh skutków, będącycTh reperkusfjamfi kosz-
tów popełnfionego błędu, które nfigdy nfie są trywfiaflne. Hfistorfia zna wfiefle 
przypadków, w którycTh obfjawfił sfię probflem finnycTh umysłów, począwszy od 
drobnycTh, dypflomatycznycTh nfieporozumfień, poprzez myflną finterpretacfję 
finfformacfjfi wywfiadowczycTh, a skończywszy na nfiemożnoścfi przewfidzenfia 
nfieucThronnycTh dzfiałań wofjennycTh. Trudnoścfi te potęgufją różnfice kuflturowe 
mfiędzy narodamfi oraz ścfisła ocThrona finfformacfjfi państwowycTh. Paradoksaflnfie 
rzecz ufjmufjąc, dwuznaczna symboflfika fi probflem finnycTh umysłów są zfjawfi-
skamfi reprezentufjącymfi „pewność nfiepewnoścfi” (tThe certafinty off uncertafin-
ty)10. Te same zfjawfiska dotyczą, na gruncfie bezpfieczeństwa bfiznesu, organfiza-
cfjfi gospodarczycTh, którycTh dyflematy mogą dotyczyć rozpoznawanfia sytuacfjfi 
krymfinoflogficznefj okoflficy, w którefj dzfiałafją (a przecfiwnfikfiem fjest przestępca 
krymfinaflny). Przed takfimfi samymfi dyflematamfi może także stanąć, fi zazwy-
czafj stafje, osoba findywfiduaflna, rozpatrufjąc swofje osobfiste bezpfieczeństwo.
Nfiepewność warunkufje też tzw. dyflematy bezpfieczeństwa, które dotyczą 

finterakcfjfi mfiędzy podmfiotamfi bezpfieczeństwa. CThodzfi mfianowficfie o dyfle-
mat finterpretacfjfi (dfiflemma off finterpretatfion) oraz dyflemat reakcfjfi (dfiflemma 
off response), z którymfi borykafją sfię osoby podefjmufjące decyzfje z zakresu bez-
pfieczeństwa. Ten pfierwszy powstafje, gdy decydent boryka sfię z probflemem 
oceny zacThowań przecfiwnfika. Może stać przed kwestfią odpowfiedzfi na m.fin. 
takfie pytanfia, fjak czy „sfiły wofjskowe” konkurenta w konkretnym okresfie, 
mafją cTharakter offensywny czy raczefj deffensywny, czy zakup nowycTh czołgów 
ma na ceflu zwfiększenfie systemu obronnego państwa „x”, czy raczefj państwo 
„x” zamfierza wefjść w zbrofjny konfl fikt, czy parta poflfityczna, która głosfi po-
wszecThną dostępność bronfi dfla każdego pełnofletnfiego obywatefla, zamfierza 
bardzfiefj dosadnfie „wypowfiadać” sfię w tym zakresfie, czy nfiepubflficzna szkoła 
wyższa „y”, ogłaszafjąca nabór na prawo, zapowfiadafjąc przy tym studfia bez 
obowfiązku zapłaty czesnego, może stanowfić zagrożenfie dfla nfiepubflficznefj 
szkoły wyższefj w którefj pracufje decydent. Generaflnfie, dyflemat bezpfieczeń-
stwa sprowadza sfię do konfiecznoścfi udzfieflenfia odpowfiedzfi na pytanfie, fjak 
finterpretować dane zacThowanfie, motyw, fintencfje.
Dyflemat reakcfjfi rodzfi sfię, gdy w tym samym konkretnym przypadku za-

fistnfiefje dyflemat finterpretacfjfi. Nafjpfierw nafleży zaobserwować zfjawfisko, zana-
flfizować probflem, aby móc w fjakfiś sposób sfię do nfiego ustosunkować. Na tym 

10 Ibfidem, s. 136.
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etapfie decydencfi muszą odpowfiedzfieć na pytanfie: fjak zareagować, co zrobfić. 
Nafleży zauważyć, że nfie zawsze rozwfiązanfie dyflematu reakcfjfi będzfie wymaga-
ło podfjęcfia aktywnoścfi ze strony podmfiotu bezpfieczeństwa. Ceflowa czasem 
fjest/będzfie bezczynność. W przypadku obu dyflematów kfluczem do sukcesu 
fjest zawsze dostęp do finfformacfjfi. Żeby móc finterpretować, nafleży posfiadać 
wfiedzę o tym, co ma być anaflfizowane, a aby reagować, trzeba być dobrze po-
finfformowanym na temat sposobów odpowfiedzfi fi ficTh możflfiwycTh konsekwen-
cfjfi. Istotne wydafje sfię pytanfie, co sfię może stać, fjeśflfi podmfiot bezpfieczeństwa 
zareagufje na błaThy, nfiesłuszny, sprowokowany sygnał. Jeśflfi dyflemat reakcfjfi 
oparty był na błędnycTh prześwfiadczenfiacTh co do fintencfjfi fi motywów prze-
cfiwnfika, może dofjść do spotęgowanfia stopnfia wzafjemnefj wrogoścfi, w sytuacfjfi 
która tego nfie wymagała. Podmfiot, w stosunku do którego zareagowano nfie 
mafjąc przy tym uzasadnfionycTh podstaw, będzfie musfiał sfię bronfić, aby móc 
zacThować poczucfie bezpfieczeństwa. Dofjdzfie do „spfiętrzenfia” wzafjemnefj nfie-
cThęcfi, mfimo że sytuacfja ffaktyczna tego w żaden sposób nfie wymagała. Zfjawfi-
sko takfie okreśflane fjest fjako tzw. paradoks bezpfieczeństwa (securfity paradox)11. 
Jednostka, która sprowokowała tę sytuacfję w ceflu poflepszenfia własnego po-
zfiomu bezpfieczeństwa, spowodowała, że ostatecznfie, zarówno ona, fjak fi prze-
cfiwnfik stracfiflfi na tym, obnfiżafjąc swofje pozfiomy bezpfieczeństwa. W zwfiązku 
z tym nafleży podkreśflfić, że rozwfiązywanfie dyflematów bezpfieczeństwa po-
wfinno być pozostawfione osobom kompetentnym, posfiadafjącym potrzebną 
do tego typu rozważań wfiedzę, cThoć często dzfiałafją one w sytuacfjfi defi cytu 
finfformacyfjnego fi pod presfją czasu. Wydafje sfię dość oczywfiste, że u podłoża 
dyflematów bezpfieczeństwa fleży stracTh przed tym, co fjest oraz przed tym, co 
będzfie. Podmfioty bezpfieczeństwa operufjące zasobamfi dóbr, nfie cThcą stracfić 
eflementów tycTh zasobów, co powodufje, że finterpretufją fi reagufją na bodźce 
wysyłane ze strony finnycTh fjednostek.
Podmfioty bezpfieczeństwa, oprócz samefj śwfiadomoścfi fistnfienfia omawfia-

nycTh dyflematów, powfinny być wrażflfiwe na powszecThność ficTh występowa-
nfia (securfity dfiflemma sensfibfiflfity)12. Wskazane byłoby, aby decydencfi mfieflfi 
zdoflność przewfidywanfia „rucThów” przecfiwnfika, fjego zamfierzeń, przed ficTh 
ffaktycznym ureaflnfienfiem. Dzfiękfi odpowfiednfiemu prognozowanfiu zdarzeń, 
środkfi potencfjaflnfie potrzebne do utrzymanfia optymaflnego pozfiomu bezpfie-
czeństwa mogłyby zostać zgromadzone, a przynafjmnfiefj zabezpfieczone, zgod-
nfie z zasadą Sfi vfis paceum, para beflflum.
W tym mfiefjscu nasuwafją sfię pytanfia dotyczące rozumowań używanycTh 

podczas procesu finterpretowanfia danycTh oraz przewfidywanfia możflfiwego 

11 Ibfidem, s. 135.
12 Ibfidem, s. 141.
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rozwofju wydarzeń na podstawfie wnfioskowanfia abdukcyfjnego. Paradoksaflnfie 
w tego rodzafju finfferencfjacTh, którycTh prawfidłowa reaflfizacfja w konkretnym 
przypadku powfinna redukować nfiepewność decyzyfjną, na każdym kroku 
rozumowań pofjawfia sfię zfjawfisko nfiepewnoścfi. Wnfiosek takfi zwfiązany fjest 
z cTharakterem tycTh finfferencfjfi, który ma cecThy nfiemonotonficznoścfi. Wfiększo-
ścfi przypadków rozumowań są to tzw. rozumowanfia podważaflne (deffeasfibfle 
finfference). W tym typfie wnfioskowanfiacTh nowe finfformacfje mogą przyczynfić 
sfię do wskazanfia wątpflfiwoścfi w prawfidłowoścfi twfierdzeń, które wcześnfiefj zo-
stały uznane za prawdzfiwe13. Logfika podważaflna, która fjest bazą dfla tego typu 
rozważań, pozwafla na rozumowanfie w sytuacfjfi nfiepewnoścfi fi nfiekompfletno-
ścfi wfiedzy, sytuacfjfi, która fjest typową dfla szeroko rozumfianego zapewnfianfia 
bezpfieczeństwa. Podczas tego procesu na fjego początku, afle także w trakcfie 
nfigdy nfie fjest tak, że decydentom udafje sfię ufjawnfić wszystkfie reflewantne fin-
fformacfje fi zabezpfieczyć wszystkfie odpowfiednfie dane. Brak wfiedzy może być 
„tymczasowo” uzupełnfiony poprzez generaflfizacfje, które nadadzą spófjność 
możflfiwym finterpretacfjom fi reakcfjom na zdarzenfia. Nfiemnfiefj, po uzyskanfiu 
nowefj wfiedzy, będą one musfiały być zweryfi kowane, dzfiękfi czemu zostanfie 
rozstrzygnfięty status ficTh uzasadnfienfia tzn. uznanfie, czy są one adekwatne 
w danycTh okoflficznoścfiacTh czy też nfie.
Zgodnfie z tzw. zasadą wrażflfiwoścfi dyflematów bezpfieczeństwa, głównym 

ceflem podmfiotów bezpfieczeństwa fjest prognozowanfie możflfiwoścfi finterpreta-
cyfjnycTh fi reakcyfjnycTh dotyczącycTh potencfjaflnycTh zdarzeń, mogącycTh wystąpfić 
w bflfiższefj flub daflszefj perspektywfie czasowefj. Okreśflenfie tycTh rozwfiązań fjako 
prognostycznycTh, fjest fjak nafjbardzfiefj uzasadnfionym zabfiegfiem, ponfieważ ficTh 
stworzenfie fjest tyflko próbą myśflowego „odtworzenfia” fjakfiegoś ffragmentu bflfi-
żefj nfieokreśflonefj przyszłoścfi, gdzfie fjefj prawdzfiwość/pewność w cThwfiflfi pfla-
nowanfia, nfie wymaga fi nfie może wymagać potwfierdzenfia, co zgodne fjest ze 
zfjawfiskfiem powszecThnoścfi oraz nfierozwfiązywaflność nfiepewnoścfi. U podłoża 
rozwfiązywanfia dyflematów bezpfieczeństwa w zakresfie flogficznycTh struktur fin-
fferencyfjnycTh, fleży – wspomnfiany wcześnfiefj – abdukcfjonfizm.
Poszukfiwanfie wyfjaśnfień fjest fjedną z nafjbardzfiefj typowycTh fform aktywno-

ścfi poznawczycTh. Pytanfia: „dflaczego stało sfię tak-a-tak?”, „po co?”, „fjako do 
tego doszło?”, „fjak można finterpretować zgromadzone finfformacfje?”, „fjak za-
reagować na dane zdarzenfie?” – są podstawowymfi zagadnfienfiamfi, uzyskanfie 
na nfie odpowfiedzfi fjest fjednym z głównycTh ceflów podmfiotów bezpfieczeństwa. 
W kontekścfie procesu ffunkcfjonowanfia systemu bezpfieczeństwa to właśnfie 
ufjawnfione w sprawfie finfformacfje muszą zostać w racfjonaflny sposób zfinter-

13 F. Bex, Evfidence ffor a Good Story: A Hybrfid Th  eory off Arguments, Storfies and Crfimfinafl Evfidence, 
Gronfingen 2009, s. 25.
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pretowane fi wyfjaśnfione, a na ficTh podstawfie będzfie można uzyskać konkretne 
wnfioskfi o cTharakterze zagrożenfia.
Hfipotezy tworzone podczas finfferencfjfi abdukcyfjnycTh, są propozycfjamfi 

rozwfiązań dyflematów bezpfieczeństwa, zarówno finterpretacyfjnego, fjak fi re-
akcfjfi, afle także znafjdufją swofje zastosowanfie w wypełnfianfiu zasady wrażflfiwo-
ścfi dyflematów. Dobra praktyka zapewnfianfia bezpfieczeństwa przez reaflfizacfję 
odpowfiednfiego systemu, zafleży w dużefj mfierze od poprawnego podefjmo-
wanfia decyzfjfi (fjak zfinterpretować uzyskaną finfformacfję, co oznacza dana fin-
fformacfja, fjak na nfią zareagować, czy posfiadane środkfi są wystarczafjące do 
utrzymanfia pożądanego pozfiomu bezpfieczeństwa, czy nafleży fje zwfiększyć, 
fjakfie konsekwencfje może przynfieść zafistnfiałe zdarzenfie fitp.) na podstawfie 
wfieflokrotnfie przetwarzanycTh, dostępnycTh w sprawfie finfformacfjfi. Każda decy-
zfja w obszarze bezpfieczeństwa wymaga uwzgflędnfienfia dostępnego materfiału 
finfformacyfjnego, fjego wfiarygodnoścfi fi sfiły, przyszłego wykorzystanfia w ceflu 
wskazanfia możflfiwycTh kfierunków rozwofju finteresufjącefj dfla decydenta sprawy. 
Tymczasem proces podefjmowanfia decyzfjfi przez podmfioty bezpfieczeństwa 
napotyka na swofjefj drodze wfiefle przeszkód. Oczywfiste fjest, że materfiał, na 
którym można byłoby oprzeć pofjedyncze rozstrzygnfięcfie, może być zwyczafj-
nfie nfiedostępny w sprawfie, bo na przykład nfie udało sfię go ufjawnfić flub zo-
stał znfiszczony przez konkurentów, przecfiwnficy mogą zapewnfiać effektywną 
kontroflę nad transmfisfją przekazywanycTh finfformacfjfi14. Nfie oznacza to fjednak, 
że z powodu tego rodzafju ogranficzeń nfiemożflfiwe fjest sprawne fi właścfiwe 
podefjmowanfie decyzfjfi. Wymaga to fjednak uśwfiadomfienfia sobfie fistnfienfia 
tego rodzafju przeszkód, zagrożeń z tym zwfiązanycTh fi dokonywanfia, za sprawą 
takfiego myśflenfia, ustawficznego poflepszanfia procesu śfledczego fi mfinfimaflfizo-
wanfia ryzyka oraz nfiepewnoścfi, przez doskonaflenfie przebfiegu podefjmowanfia 
decyzfjfi fi nabywanfiu wfiedzy o fludzkfim zacThowanfiu15. Zaznaczyć nafleży, że ge-
nerowanfie dużefj flficzby Thfipotez akcfjfi wymaga od decydentów fjednoczesnego 
przetwarzanfia różnorakficTh finfformacfjfi fi danycTh, z uwzgflędnfienfiem ficTh poten-
cfjaflnego znaczenfia dfla konkretnego przypadku, a przecfież możflfiwoścfi po-
znawcze fi myśflowe fludzkfiego umysłu są ogranficzone. Nafjczęstszym źródłem 
błędów w tworzenfiu fi ocenfie Thfipotez są poznawcze ogranficzenfia fi uprzedzenfia 
(cognfitfive bfiases). Pofjawfiafją sfię one podczas procesu podefjmowanfia decyzfjfi 
fjako odpowfiednfie scThematy myśflenfia, często uproszczone fi błędne. Jednym 
z dobrze znanycTh zagrożeń, fimmamentnfie zwfiązanycTh z zapewnfianfiem bez-
pfieczeństwa, fjest tzw. effekt tuneflowy (tunnefl vfisfion). Pofjawfia sfię, gdy nafjbar-

14 P. Steflffox, Crfimfinafl Investfigatfion. An Introductfion to prfincfipfles and practfice, Portfland 2009, 
s. 174.

15 Ibfidem, s. 174.
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dzfiefj prawdopodobna finterpretacfja zdarzenfia/finfformacfjfi, fjaką udało sfię do 
pewnego momentu skonstruować, fjest uznawana fjako Thfipoteza kfierunkowa, 
warunkufjąca reakcfję, przez co pozostałe, aflternatywne możflfiwoścfi, są nfiewy-
starczafjąco anaflfizowane16. Rezufltatem effektu tuneflowego fjest finteresowanfie 
sfię tyflko tymfi finfformacfjamfi, które są reflewantne dfla początkowefj Thfipotezy, 
podczas gdy fistotne dane mogą zostać utracone, zwłaszcza w tycTh sprawacTh, 
w którycTh anaflfizowany spflot wydarzeń okazał sfię nfiepoprawny17. Wfiąże sfię to 
z koflefjnym źródłem zagrożenfia występufjącym w procesfie rozstrzyganfia dyfle-
matów bezpfieczeństwa podczas rozumowanfia na podstawfie zgromadzonycTh 
finfformacfjfi, a mfianowficfie tzw. błąd konfi rmacfjfi (confi rmatfion bfiases). Poflega 
on na tym, że poszukufje sfię przede wszystkfim takficTh ffaktów, które weryfi ku-
fją fi potwfierdzafją Thfipotezy fi wcześnfiefj poczynfione założenfia, a fjednocześnfie 
fignorufje to, co mogłoby temu zaprzeczać aflbo dyskredytować finfformacfje 
w oparcfiu o które sfformułowano Thfipotezy. Występufje na etapfie, gdy zostały 
fjuż stworzone wfieflorakfie Thfipotezy, a decydencfi pomfifjafją oszacowanfie „dfia-
gnostykfi” posfiadanycTh finfformacfjfi, za sprawą którefj można znacząco wpłynąć 
na oceny wzgflędnego stopnfia prawdopodobfieństwa różnycTh Thfipotez18. Nfie-
bezpfieczeństwem zwfiązanym z błędem konfi rmacfjfi fjest także to, że często 
obfjawfia sfię on fjako nfieśwfiadoma tendencfja afi rmacfjfi pfierwszycTh teorfifi, opfi-
nfifi, gdzfie możflfiwość rozpoznanfia tego zfjawfiska fjest znacznfie trudnfiefjsza nfiż 
wtedy, gdy posfiada sfię śwfiadomfie wfiedzę o takfim potencfjaflnym ryzyku19.
Koflefjnym probflemem, który może przyczynfić sfię do obnfiżanfia pozfiomu 

bezpfieczeństwa, fjest tzw. myśflenfie grupowe (grouptThfink) okreśflane też fjako 
„gromadomyśflenfie”. Oczywfiste fjest, że owo zfjawfisko występufje tam, gdzfie ma 
sfię do czynfienfia z fjakfimś skupfiskfiem fludzfi, mnfiefjszym flub wfiększym, a wfięc 
także w obszarze systemów bezpfieczeństwa, gdzfie angażowanfi są różnego ro-
dzafju specfjaflfiścfi. Myśflenfie grupowe prowadzfi do podefjmowanfia błędnycTh 
decyzfjfi fi kryzysów, gdyż umożflfiwfia grupfie wfidzenfie fi słyszenfie tyflko tego, co 
cThce, zgodnfie z afforyzmem „wfidzfimy to, co cThcemy wfidzfieć”. Kfluczową roflę 
odgrywa tutafj przywódca, decydent, który swofim autorytetem fi dośwfiad-
czenfiem zawodowym może wywfierać presfję do podefjmowanfia rozwfiązań, 
które będą zgodne z fjego kfierunkfiem myśflenfia. Wydawać by sfię mogło, że 
każdy z członków grupy wnosfi do nfiefj twórczy finteflektuaflny wkład, czego 
skutkfiem powfinna być rzeczowa fi wfieflostronna ocena sytuacfjfi oraz podfjęcfie 
właścfiwefj decyzfjfi. To dflatego powszecThnfie sfię uważa, że myśflenfie zespołowe 

16 F. Bex, op. cfit., s. 4.
17 S. van den Braak, Sensemakfing Sofftware ffor Crfime Anaflysfis, UtrecTht 2010, s. 20.
18 Ibfidem, s. 20.
19 B.E. Turvey, Crfimfinafl Profi flfing. An Introductfion to BeThavfiorafl Evfidence Anaflysfis, Amsterdam 
2008, s. 144–145.
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zapewnfia flepsze wynfikfi, nfiż samodzfieflne. Okazufje sfię fjednak – fi to bardzo 
często – że finteflfigencfja grupy wcafle nfie przewyższa pozfiomu finteflfigencfjfi fjefj 
poszczegóflnycTh członków, że decyzfje rozmafitycTh społecznoścfi są wyfjątkowo 
nfietraffne fi że byłoby flepfiefj, gdyby były one podefjmowane przez pofjedyncze 
osoby. Zespół bowfiem uflega złudzenfiu co do swofjefj nfieomyflnoścfi fi wyższoścfi 
finteflektuaflnefj, przy czym złudzenfie to fjest tym sfiflnfiefjsze, fim wyższy fjest status 
społeczny każdego z uczestnfików, fim wyższym dypflomem może sfię on flegfity-
mować fi fim wfiększy fjest pozfiom wewnętrznefj spófjnoścfi grupy20.
Dafje sfię zauważyć, że zfjawfisko to dotyczy też sposobu anaflfizowanfia fin-

fformacfjfi dostępnycTh w sprawfie. Może wówczas wystąpfić specyfi czne „fi fltro-
wanfie finfformacfjfi”, tzn. członkowfie grupy starafją sfię nfie dopuścfić finfformacfjfi 
sprzecznycTh ze zdanfiem grupy, finfformacfje nfiepomyśflne są flekceważone, ro-
zumowanfie o dowodacTh fjest ogranficzane do anaflfizy zafledwfie paru dzfiałań 
bez weryfi kacfjfi całefj gamy finnycTh rozwfiązań, gardzfi sfię okreśflonymfi Thfipote-
zamfi, które początkowo zostały uznane za nfiezadowaflafjące przez wfiększość 
członków grupy, grupa korzysta w małym stopnfiu z możflfiwoścfi uzyskanfia 
finfformacfjfi od ekspertów, którzy mogflfiby oszacować zyskfi fi straty, wykazufje 
też seflektywną tendencyfjnoścfi w sposobfie reagowanfia na finfformacfje, zafleżnfie 
od tego, czy są one w zgodzfie z wcześnfiefj podfjętymfi decyzfjamfi czy nfie21.
Jak sfię okazufje, nfie można całkowficfie wyeflfimfinować zfjawfiska myśflenfia 

grupowego, afle można dążyć do fjego mfinfimaflfizacfjfi. Począwszy od przybra-
nfia odpowfiednfiefj postawy przez flfidera danefj grupy, który powfinfien każde-
mu z członków przypfisać konkretną, odpowfiedzfiaflną roflę, umożflfiwfić fim 
wypowfiadanfie własnycTh, sądów, przekonań fi proponowanfie uzasadnfionycTh 
rozwfiązań, rozpatrywanfie szerokfiego zakresu rozwfiązań. Zdanfiem I. Janfisa, 
twórcy tego pofjęcfia, przynafjmnfiefj fjeden z członków danefj grupy powfinfien 
odgrywać roflę „adwokata dfiabła”, którego zadanfiem fjest „szukanfie dzfiury 
w całym”, czyflfi wyszukfiwanfie fi zgłaszanfie wszeflkficTh możflfiwycTh rozbfieżnoścfi 
dowodowycTh fi finterpretacyfjnycTh22.
Wracafjąc do możflfiwoścfi rozwfiązywanfia dyflematów bezpfieczeństwa, kon-

sekwencfją czego powfinna być redukcfja stopnfia nfiepewnoścfi, kfluczową roflę 
może odegrać anaflfiza finfformacfjfi, a właścfiwfie fjefj effekty. Pozwafla krytycznfie 
spofjrzeć na zgromadzone finfformacfje, dokonanfie ficTh finterpretacfjfi fi co nafj-
ważnfiefjsze, wynfikfi pracy anaflfityków mogą być propozycfjamfi reakcfjfi na te 
dane. Ponadto zadanfiem anaflfityka może być ostrzeżenfie decydentów przed 
„wefjścfiem w tunefl” flub uśwfiadomfienfie fim takfiefj możflfiwoścfi. Anaflfiza może 

20 T. Romer, M. Nafjda, Etyka dfla sędzfiów. Rozważanfia, Warszawa 2007, s. 105.
21 D.R. ForsytTh, Group Dynamfics, Beflmont 2009, s. 339–343.
22 B. Keflflerman, Poflfitficafl LeadersThfip, PfittsburgTh 1986, s. 327–346.
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dostarczyć „śwfieżego”, nfiezafleżnego spofjrzenfia na sprawę fi dostępne dowo-
dy, przez wskazanfie aflternatywnycTh finterpretacfjfi fi fidentyfi kacfję brakufjącycTh 
finfformacfjfi23. Wydafje sfię, że anaflfiza finfformacfjfi fjako narzędzfie dfla redukcfjfi 
pozfiomu nfiepewnoścfi, powfinna być nfieodłączną częścfią każdego ffunkcfjo-
nufjącego systemu bezpfieczeństwa, a to ze wzgflędu na korzyścfi, fjakfie może 
zapewnfić dfla utrzymanfia optymaflnego pozfiomu bezpfieczeństwa.
Jedną, wydafje sfię że oczywfistą, z przeszkód poznawczycTh, która może 

przyczynfić sfię do powstanfia błędów w generowanfiu Thfipotez, fjest ogranficzona 
zdoflność pracy fludzkfiefj pamfięcfi, która fjednocześnfie może zawfierać fi przetwa-
rzać flfimfitowaną fiflość Thfipotez, finfformacfjfi, reflacfjfi mfiędzy nfimfi24. Pomocnym 
rozwfiązanfiem może okazać sfię oprogramowanfie komputerowe, które umoż-
flfiwfia wfizuaflfizacfję rozumowanfia w konkretnefj sprawfie przez zobrazowanfie 
tego procesu przy użycfiu odpowfiednficTh scThematów, wykresów, dfiagramów 
czy tabefl25. Pofjemność pamfięcfi komputera fjest nfieporównywaflnfie wfiększa nfiż 
rozmfiar pamfięcfi fludzkfiefj, a sztuczna finteflfigencfja pozbawfiona fjest uprzedzeń 
poznawczycTh, wszystko można tutafj zapflanować fi sukcesywnfie udoskonaflać. 
Tego typu programy fjednak są kosztowne. Od dawna panufje przekonanfie, że 
bezpfieczeństwo to „pasożyt”, wcThłonfie każdą fiflość środków, a fi tak bezpfie-
czeństwo absoflutne nfie zostanfie nfigdy osfiągnfięte. Roflą decydenta systemu 
bezpfieczeństwa fjest wfięc wypracowanfie takfiefj reflacfjfi koszt/effektywność, aby 
w ostatecznym rozracThunku było to opłacaflne.
W rozwfiązywanfiu dyflematów bezpfieczeństwa pomocne mogą być także 

reguły Theurystyczne, zwane czasem metafforycznfie „flogfikamfi”, dyktowane 
ogóflnym sposobem wfidzenfia śwfiata. Są one następufjące: pfierwsza to flogfi-
ka ffataflfistyczna. Zakłada ona, że od współzawodnficzenfia o bezpfieczeństwo 
nfie ma ucfieczkfi, a konfl fikt fjest podstawą tego współzawodnfictwa. Może tu 
cThodzfić o konfl fikt mfiędzynarodowy, afle także o finne konfl fikty, np. pomfię-
dzy starafjącym sfię unfiknąć odpowfiedzfiaflnoścfi przestępcą a ścfigafjącym go 
państwem, pomfiędzy podmfiotem starafjącym sfię zapobfiec stratom w swofim 
zasobfie, a kfimś, kto ów zasób, w całoścfi flub w częścfi cThcfiałby „prawem flub 
flewem” sobfie przywłaszczyć. Patrzenfie przez pryzmat flogfikfi ffataflfistycznefj 
nfie pozostawfia mfiefjsca na mfiędzyfludzkfie zauffanfie, na zdoflność do kom-
promfisu, a rozwfiązanfie probflemów bezpfieczeństwa wfidzfi przede wszystkfim 
w sfifle. W stosunkacTh mfiędzynarodowycTh głównym narzędzfiem zapewnfie-
nfia bezpfieczeństwa będzfie wfięc odstraszanfie, w poflfityce wewnętrznefj zresz-

23 S. van den Braak, op. cfit., s. 4.
24 P. Pfiroflflfi, S. Card, Th  e Sensemakfing Process and Leverage Pofints ffor Anaflyst TecThnoflogy as Identfi-
fi ed tThrougTh Cognfitfive Task Anaflysfis, McLean 2005, s. 5.

25 F. Bex et afl., Sense-Makfing Sofftware ffor Crfime Investfigatfion: How to Combfine Storfies and Argu-
ments?, „Law, Probabfiflfity and Rfisk” 2007, No. 6, s. 145.
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tą równfież, manfiffestufjąc sfię np. w fformfie nastawfionefj na surową represfję 
poflfitykfi karnefj.
Drugą koncepcfją fjest „flogfika” łagodzenfia. Jefj założenfiem fjest teza, że cTho-

cfiaż współzawodnfictwo, konkurowanfie w zakresfie bezpfieczeństwa, fjest nfie-
unfiknfione, to fjednak może ono być ogranficzane fi łagodzone. Konkurufjące 
podmfioty nfie muszą odwoływać sfię do środków skrafjnycTh przez np. dekflara-
cfję ogranficzenfia użycfia sfiły, rezygnacfję ze stosowanfia kary śmfiercfi fitp.
Koncepcfją trzecfią fjest „flogfika przekraczanfia” naturaflnefj rzekomo tenden-

cfjfi człowfieka do wcThodzenfia w konfl fikt, czyflfi odrzucenfia zasady Thomo domfi-
nfi flapus. Traktufje ona społeczność mfiędzynarodową fi społeczeństwa flokaflne 
fjako podmfioty zdoflne do dokonywanfia wyborów, budowanfia na skłonnoścfi 
do unfikanfia konfl fiktów fi wzafjemnym zauffanfia, oczywfiścfie przy utrzymanfiu 
fjakfiegoś eflementu sfiły26.
Trzeba też pamfiętać, że mówfiąc o konfl fikcfie, nfiekonfiecznfie ma sfię na my-

śflfi konfl fikt zbrofjny czy w ogófle konfl fikt wymagafjący użycfia sfiły. Konfl fikt 
finteresów ekonomficznycTh może wszak zacThodzfić nawet mfiędzy przyfjacfiółmfi. 
Redukcfja nfiepewnoścfi zawsze fjednak wymaga uzyskanfia finfformacfjfi, które 
kontrpartner stara sfię ukryć. CThodzfi przede wszystkfim o ffakty, a potem, na 
ficTh podstawfie, o przeprowadzenfie precyzyfjnycTh, wfiarogodnycTh fi dokładnycTh 
anaflfiz27.
Tradycyfjne ufjęcfia wfiązały nfiepewność z szacowanfiem ryzyka. Wfiedza 

o szacowanfiu, okreśflanfiu fi pomfiarze ryzyka w bezpfieczeństwa fjest bardzo 
rozfległa fi skompflfikowana. Tymczasem, rzecz cfiekawa, nafjnowsze ufjęcfia tefj 
kwestfifi zdafją sfię sugerować odefjścfie od traktowanfia ryzyka fjako kategorfifi cen-
traflnefj. Jest ona zastępowana właśnfie poszukfiwanfiem finfformacfjfi na temat 
kfierunków, tendencfjfi fi przyczyn zmfian w zacThodzącycTh procesacTh, fistotnycTh 
z punktu wfidzenfia bezpfieczeństwa. W bezpfieczeństwfie mfiędzynarodowym 
cThodzfiłoby zatem o wykrywanfie zmfian w prowadzonefj przez poszczegóflne 
podmfioty poflfityce, w bezpfieczeństwfie wewnętrznym fi bezpfieczeństwfie bfizne-
su zmfian w sytuacfjfi krymfinoflogficznefj. I w fjednym fi w drugfim obszarze cfiągfle 
zacThodzą zmfiany fi stosowane modefle w okreśflanfiu ryzyka dezaktuaflfizufją sfię, 
wraz z ficTh zacThodzenfiem, powstafją bowfiem nowe probflemy, dostarczafjące 
„nowycTh nfiepewnoścfi”. PotrzebnycTh finfformacfjfi mogą dostarczać tradycyfjne 
fi nowe fformy dzfiałań rozpoznawczycTh, afle wfidać wyraźnfie, że wśród fform 
gromadzenfia reflewantnefj wfiedzy, fjest wfieflkfie pofle dfla naukfi, szczegóflnfie dfla 
badań empfirycznycTh.

26 K. BootTh, N. WTheefler, op. cfit., s. 139.
27 R.M. Cflark, Inteflflfigence Anaflysfis. A Target-Centrfic ApproacTh, Los Angefles 2013, s. 3.



Nfiepewność w systemacTh bezpfieczeństwa 81

Podsumowufjąc nafleży powtórzyć: nfiepewność towarzyszy wszystkfim refla-
cfjom mfiędzyfludzkfim. Co wfięcefj, próba fjefj mfinfimaflfizacfjfi równfież ma przy-
mfioty nfiepewnoścfi ze wzgflędu na podważaflny cTharakter rozumowań wyko-
rzystywanycTh podczas procesu redukcyfjnego. Występufje także w obszarze 
bezpfieczeństwa, którego podmfiotamfi mogą być osoby posfiadafjące zasób dóbr 
oraz zdoflność do podefjmowanfia suwerennycTh decyzfjfi dotyczącycTh tego zaso-
bu. Sposób radzenfia sobfie z dyflematamfi bezpfieczeństwa warunkufje pozfiom 
nfiepewnoścfi, który może być redukowany fistnfiefjącymfi od dawna narzędzfia-
mfi anaflfitycznymfi flub „dobrym wywfiadem”. Dfla decydenta podstawą powfin-
na być wfiarygodna finfformacfja, a to, co z nfią ma uczynfić, wfinno być fjedną ze 
składowycTh sytemu bezpfieczeństwa.
Być może fjednak nfiepewność w bezpfieczeństwfie determfinowana fjest przez 

fjeden dyflemat „nadrzędny” – flokaflfizacfją granficy pomfiędzy bezpfieczeństwem 
a woflnoścfią. Kfluczowa dfla zrozumfienfia fi redukcfjfi nfiepewnoścfi może być 
obserwacfja fi anaflfiza przesunfięć fi konsekwencfjfi zmfian tefj granficy, w obrębfie 
poszczegóflnycTh podmfiotów bezpfieczeństwa. Przypomnfieć tu można słowa 
Adama Mfickfiewficza:

W finnycTh krafjacTh, fjak słyszę, trzyma urząd drabów,

Poflficyfjantów różnycTh, żandarmów, konstabów,

Lecz fjeśflfi mfiecz tam tyflko bezpfieczeństwa strzeże,

Żeby w tycTh krafjacTh była woflność, nfie uwfierzę.

Abstract
Uncertafinty fin securfity systems

Uncertafinty fis an exfistentfiafl pThenomenon tThat flfies fin aflfl Thuman reflatfions, wfiflfl accom-

pany tThe anaflysfis and decfisfions taken fin any securfity system. Th  e most fimportant and 

typficafl manfiffestatfions off uncertafinty fin securfity are: tThe dfiflemma off finterpretatfion 

about motfives, fintentfions and capabfiflfitfies off otTher; and tThe dfiflemma off response reflat-

ed to tThe fissue off Thow to respond to tThreats. Th  e probflem off uncertafinty fin tThe secu-

rfity systems generaflfly fis consfidered to be unsoflvabfle even taflk certafinty off uncertafinty, 

Thowever, tThere are pThfiflosopThficafl and empfirficafl approacThes and anaflytficafl metThods ffor 

reducfing uncertafinty fin tThe course off decfisfion-makfing. Th  e paper presents tThe tTheoret-

ficafl aspects off uncertafinty fin securfity systems, dfiscusses tThe meanfing off tThese dfiflemmas, 

and Thas potentfiafl ffor reducfing extent off tThe probflem.
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Mateusz Koflaszyńskfi
Unfiwersytet Jagfieflflońskfi

Nadzór nad cywfiflnymfi służbamfi specfjaflnymfi1

W Poflsce dzfiałafją trzy cywfiflne służby specfjaflne: Agencfja Bezpfieczeństwa We-
wnętrznego (daflefj ABW), Agencfja Wywfiadu (daflefj AW) oraz Centraflne Bfiuro 
Antykorupcyfjne (daflefj CBA). Poprzednfikfiem dwócTh pfierwszycTh był dzfiałafjący 
w flatacTh 1990–2002 Urząd OcThrony Państwa (daflefj UOP). Zgodnfie z defi nfi-
cfją, flegaflną ffunkcfjonufjącą w poflskfim porządku prawnym, do służb specfjaflnycTh 
zaflficzane są równfież Służba Kontrwywfiadu Wofjskowego oraz Służba Wywfiadu 
Wofjskowego2 Jednak nadzór nad wofjskowymfi służbamfi specfjaflnymfi stanowfi 
do pewnego stopnfia odrębne zagadnfienfie. Przede wszystkfim finaczefj przebfiegał 
rozwófj finstytucfjfi nadzoru nad służbamfi specfjaflnymfi cywfiflnymfi fi wofjskowy-
mfi po 1989 r., które m.fin. podflegały finnemu mfinfistrowfi (mfinfistrowfi obrony 
narodowefj) flub w finnym okresfie czasu szeffowfi Sztabu Generaflnego WP. Ogófl-
nfie można stwfierdzfić, że tempo zmfian w dostosowanfiu do demokratycznycTh 
standardów było w przypadku wofjskowycTh służb specfjaflnycTh dużo woflnfiefjsze3. 
Dość zaznaczyć, że do 2003 r. Wofjskowe Służby Infformacyfjne, dzfiałafjące zanfim 
powstały SKW fi SWW, ffunkcfjonowały bez odrębnefj ustawy kompetencyfjnefj4.

1 Profjekt sfi nansowany ze środków Narodowego Centrum Naukfi przyznanycTh na podstawfie de-
cyzfjfi nr DEC-2012/05/N/HS5/02373.

2 Po raz pfierwszy defi nficfję służb specfjaflnycTh w aktacTh prawnycTh wprowadzono w 1995 r. w za-
łącznfiku do ucThwały Sefjmu RP z 30 flfipca 1992 r., Reguflamfin Sefjmu RP (MP z 1992 r. Nr 
23, poz. 271 z późn. zm.), gdzfie powołufjąc Sefjmową Komfisfję ds. Służb SpecfjaflnycTh wskazano, 
że pod pofjęcfiem tym nafleży rozumfieć Urząd OcThrony Państwa oraz Wofjskowe Służby Inffor-
macyfjne. W aktacTh prawa powszecThnfie obowfiązufjącego w Poflsce zdefi nfiowano  fidentycznfie 
(podmfiotowo) zakres pofjęcfia „służby specfjaflne”. Ustawa z 24 mafja 2002 r. o Agencfjfi Bezpfie-
czeństwa Wewnętrznego oraz Agencfjfi Wywfiadu (Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 z późn. zm.) 
art. 11 wskazufje, że służbamfi specfjaflnymfi są ABW, AW, SKW, SWW oraz CBA.

3 D. Rowficka, Służby specfjaflne w Poflsce, [w:] Bezpfieczny obywatefl bezpfieczne państwo, red. J. Wfi-
dackfi, J. Czapska, Lubflfin 1998, s. 110.

4 Obszernfiefj na temat nafjważnfiefjszycTh kwestfifi spornycTh pofjawfiafjącycTh sfię w toku prac flegfisflacyfj-
nycTh nad ustawą o WSI zob.: J. Nfiedzfiefla, Nowe podstawy prawne dzfiałanfia WofjskowycTh Służb 
InfformacyfjnycTh, „Wofjskowy Przegfląd Prawnficzy” 2003, nr 4, s. 34–45.
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Istotne dfla okreśflenfia zakresu przedmfiotowego prowadzonycTh rozwa-
żań fjest zdefffinfiowanfie pofjęcfia nadzoru, a przede wszystkfim odróżnfienfie 
go od pofjęcfia kontroflfi. Jak zauważa E. OcThendowskfi, fjednym z głównycTh 
ceflów obu czynnoścfi fjest zapewnfienfie prawfidłowego dzfiałanfia admfinfi-
stracfjfi, fjednak często nfie uwzgflędnfia sfię zacThodzącefj pomfiędzy nfimfi róż-
nficy5. To, co zdecydowanfie odróżnfia nadzór od kontroflfi, to przewfidzfiana 
prawem możflfiwość wfiążącefj fingerencfjfi w dzfiałaflność organu nadzorowa-
nego w ceflu skorygowanfia fjefj w pożądanym kfierunku. Ta właścfiwość fjest 
cecThą wspóflną wfiększoścfi defffinficfjfi nadzoru pofjawfiafjącycTh sfię w doktry-
nfie prawa admfinfistracyfjnego6. Podobnfie ufjęcfia można spotkać w prawfie 
konstytucyfjnym, np. zdanfiem B.  Banaszaka, nadzór obefjmufje kontroflę 
oraz kompetencfje do merytorycznego korygowanfia dzfiałaflnoścfi podmfio-
tu poddanego nadzorowfi7.

Zgodnfie z tymfi ustaflenfiamfi, za organy sprawufjące nadzór nad cywfiflnymfi 
służbamfi po 1989 r. zostały uznane: Prezes Rady Mfinfistrów, mfinfister spraw 
wewnętrznycTh, koordynator ds. służb specfjaflnycTh fi tym organom zostało 
pośwfięcone nafjwfięcefj uwagfi. Nfie zostaną tutafj omówfione kwestfie zwfiąza-
ne z kontroflą sprawowaną przez organy władzy ustawodawczefj, sądownficzefj 
fi tzw. organy ocThrony fi kontroflfi prawa. Mfimo fistotnefj roflfi kontroflfi sprawo-
wanefj przez Sefjm, w tym sefjmową Komfisfję ds. Służb SpecfjaflnycTh, sądy po-
wszecThne, prokuratorów z Prokuratorem Generaflnym na czefle czy Nafjwyż-
szą Izbę Kontroflfi, trudno łączyć ficTh dzfiałaflność z nadzorem nad cywfiflnymfi 
służbamfi specfjaflnymfi8. Wydafje sfię, że w zwfiązku z występufjącym w Poflsce 
parflamentarno-gabfinetowym systemem rządów, taką ogóflną kompetencfję do 
dzfiałań nadzorczycTh można przypfisać fjedynfie wybranym organom egzeku-

5 E. OcThendowskfi, Prawo admfinfistracyfjne. Część ogóflna, Toruń 1999, s. 362.
6 J. Staroścfiak, Zarys naukfi admfinfistracfjfi. Część ogóflna, Warszawa 1971, s. 356; E. OcThendowskfi, 
op. cfit., s. 189; W. Dawfidowficz, Zagadnfienfia ustrofju admfinfistracfjfi państwowefj w Poflsce, War-
szawa 1970, s. 35; F. LongscThamps, Rzut oka na system kontroflfi nad admfinfistracfją, „Kontrofla 
Państwowa” 1964, z. 3, s. 4; A. Wfiktorowska, M. Wfierzbowskfi, Podstawowe pofjęcfia teoretycz-
ne w nauce prawa admfinfistracyfjnego, [w:] Z. Cfieśflak, J. Jagfieflskfi, J. Land, M. Szubfiakowskfi, 
M.  Wfierzbowskfi, A. Wfiktorowska, Prawo admfinfistracyfjne, red. M. Wfierzbowskfi, Warszawa 
1997, s. 97, J. Zfimmermann, Prawo admfinfistracyfjne, Kraków 2005, s. 164–165. Trzeba odno-
tować, że w zwfiązku z fistnfienfiem wfieflu defi nficfjfi flegaflnycTh pofjęcfia nadzoru, w flfiteraturze pofja-
wfiafją sfię wątpflfiwoścfi, czy możflfiwe fi ceflowe fjest fformułowanfie unfiwersaflnefj defi nficfjfi nadzoru, 
zob.: L. Bar, Położenfie prawne przedsfiębfiorstwa państwowego w sfferze prawa admfinfistracyfjnego, 
Warszawa 1968, s. 123; A. CThełmońskfi, Nadzór poflficyfjny fi regflamentacyfjny w admfinfistracyfjnym 
prawfie gospodarczym, [w:] A. Borkowskfi et. afl., Admfinfistracyfjne prawo gospodarcze. Zagadnfienfia 
wybrane, Wrocław 2000, s. 107–108.

7 B. Banaszak, Prawo konstytucyfjne, Warszawa 2001, s. 632–633.
8 Jedynym aspektem kontroflfi zasygnaflfizowanym w artykufle fjest kontrofla sposobu, w fjakfi nfiektóre 
organy egzekutywy sprawufją nadzór nad cywfiflnymfi służbamfi specfjaflnymfi.
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tywy9. Rozróżnfienfie na nadzór władzy wykonawczefj fi kontroflę wykonywaną 
przez pozostałe segmenty władzy występufje w flfiteraturze dotyczącefj służb spe-
cfjaflnycTh. S. Zaflewskfi twfierdzfi, że „zakres cywfiflnefj kontroflfi służb specfjaflnycTh 
w państwfie demokratycznym obefjmufje zarówno ffunkcfje kontroflne władzy 
sądownficzefj fi ustawodawczefj, fjak fi nadzór organów władzy wykonawczefj”10.
Tak rozumfiany nadzór nad służbamfi specfjaflnymfi fjest zagadnfienfiem bardzo 

obszernym, stąd prowadzone rozważanfia koncentrufją sfię fjedynfie na przedsta-
wfienfiu rozwofju tefj finstytucfjfi od 1989 r. Właśnfie w tym okresfie rozpoczęto 
budowę zrębów dzfisfiefjszycTh rozwfiązań, które następnfie – w mnfiefj flub bar-
dzfiefj konsekwentny sposób – były rozwfifjane. W daflszefj częścfi artykułu wfięcefj 
uwagfi pośwfięcono przedstawfienfiu aktuaflnycTh rozwfiązań. Jest to o tyfle fistot-
ne, że w ostatnfim okresfie nastąpfiły flficzne znany w tefj materfifi. Końcowa część 
artykułu została pośwfięcona zagadnfienfiu reflacfjfi mfiędzy organem nadzorczym 
a szeffamfi poszczegóflnycTh służb. W tycTh reflacfjacTh fistotne fjest ustaflenfie granfi-
cy mfiędzy cywfiflnymfi poflfitykamfi wybranymfi w demokratycznycTh wyboracTh, 
a neutraflnymfi poflfitycznfie szeffamfi służb specfjaflnycTh. Jest to pytanfie o zakres 
nadzoru, tzn. o stopfień flfimfitowanefj prawem fingerencfjfi w dzfiałaflność służb 
specfjaflnycTh. Ingerencfjfi, która z fjednefj strony ma zapewnfić zgodność dzfiałań 
danefj służby z poflfityką konkretnego rządu, a z drugfiefj gwarantować neutrafl-
ność poflfityczną służbom specfjaflnym fi możflfiwość sprawnego dzfiałanfia. Jest 
to obszerne zagadnfienfie, w zwfiązku z czym w artykufle skupfiono sfię fjedynfie 
na kwestfiacTh zwfiązanycTh z zapewnfienfiem gwarancfjfi fformaflnycTh fi finstytucfjo-
naflnycTh przed nadmfierną fingerencfją poflfityków w bfieżącą dzfiałaflność służb 
specfjaflnycTh.

1.

Zmfiany w cywfiflnycTh służbacTh specfjaflnycTh rozpoczęły sfię w zwfiązku z prze-
mfianamfi ustrofjowymfi, fjakfie mfiały mfiefjsce w Poflsce na przełomfie flat 80. 
fi 90. XX w. W tamtym okresfie fistotne okazało sfię stworzenfie ram prawnycTh 
pozwaflafjącycTh egzekutywfie na skuteczny nadzór nad służbamfi specfjaflny-
mfi. W sensfie fformaflnym Służba Bezpfieczeństwa – odpowfiedzfiaflna w flatacTh 

9 Nafleży fjednak odnotować, że w flfiteraturze nfie wykflucza sfię w nfiektórycTh sytuacfjacTh ustrofjo-
wycTh dzfiałaflnoścfi nadzorczefj ze stronny finnycTh organów. Rozważanfia w tefj kwestfifi w odnfiesfie-
nfiu do parflamentu zob.: R. Mofjak, Parflament a rząd w ustrofju Trzecfiefj Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj, 
Lubflfin 2007, s. 273–276.

10 S. Zaflewskfi, Służby specfjaflne w państwfie demokratycznym, Warszawa 2002, s. 118–119; M. Bo-
żek, Nadzór Prezesa Rady Mfinfistrów nad służbamfi specfjaflnymfi fi sposoby fjego reaflfizacfjfi w śwfietfle 
obowfiązufjącego ustawodawstwa, „Przegfląd Sefjmowy” 2010, nr 3, s. 13; A. Żebrowskfi, Kontrofla 
cywfiflna nad służbamfi specfjaflnymfi III Rzeczypospoflfitefj (1989–1999). Zagadnfienfia poflfitoflogficzno-
-prawne, Kraków 1999, s. 107 fi 118–119.
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1956–1990 za cywfiflny wywfiad fi kontrwywfiad oraz pełnfiąca ffunkcfję poflficfjfi 
poflfitycznefj, była fjedną z fformacfjfi bezpośrednfio podporządkowanycTh mfinfi-
strowfi w  ramacTh monoflfitu, fjakfim było ówczesne Mfinfisterstwo Spraw We-
wnętrznycTh. W wynfiku zmfian wprowadzonycTh w 1990 r. przez tzw. pakfiet 
ustaw poflficyfjnycTh (o urzędzfie mfinfistra spraw wewnętrznycTh11, o Poflficfjfi12 oraz 
o Urzędzfie OcThrony Państwa13), MSW uzyskało całkowficfie nową strukturę. 
Scentraflfizowany fi zThfierarcThfizowany dotąd resort został podzfieflony na cywfiflne 
fi poflfityczne MSW oraz apoflfityczne fi ffacThowe pfiony podfległycTh mfinfistrowfi, 
afle autonomficznycTh organów centraflnycTh: Komendanta Głównego Poflficfjfi, 
Szeffa UOP, Komendanta Straży Granficznefj14. 
Mfinfister spraw wewnętrznycTh, zgodnfie z ustawą z 6 kwfietnfia 1990 r. 

o Urzędzfie mfinfistra spraw wewnętrznycTh, stał sfię naczeflnym organem ad-
mfinfistracfjfi państwowefj reaflfizufjącym poflfitykę państwa w dzfiedzfinfie ocThrony 
bezpfieczeństwa państwa oraz bezpfieczeństwa fi porządku pubflficznego (art. 1 
ust. 1). Zgodnfie z art. 2 ust. 1, do fjego zadań nafleżał m.fin. nadzór nad dzfiałafl-
noścfią powstałego w mfiefjscu zflfikwfidowanefj Służby Bezpfieczeństwa – UOP, 
w zakresfie ustaflonym odrębnymfi ustawamfi. Odnosfiło sfię to w głównefj mfierze 
do wyżefj wspomnfianefj ustawy z 6 kwfietnfia 1990 r. o Urzędzfie OcThrony Pań-
stwa (daflefj ustawa o UOP). Ów nadzór mfiał sprowadzać sfię do czuwanfia nad 
ogóflną poflfityką szeffa UOP, fjefj zgodnoścfią z poflfityką państwa fi prawfidłową 
poflfityką kadrową. Mfinfister dzfieflfił z premfierem kompetencfje organfizacyfjne 
fi personaflne. Prezes Rady Mfinfistrów na wnfiosek mfinfistra spraw wewnętrz-
nycTh okreśflał szczegółową strukturę fi zadanfia UOP (art. 3) oraz powoływał 
szeffa UOP po zasfięgnfięcfiu opfinfifi Poflfitycznego Komfitetu Doradczego (art. 4 
ust. 2). Mfinfister mfiał też rozdzfieflać środkfi fi nansowe podfległemu organowfi.
Merytorycznfie kfierownfictwo nad dzfiałaflnoścfią UOP nafleżało od tefj pory 

do szeffa UOP (art. 4 ust. 1). Mfinfister mfiał prawo wkraczać w fjego dzfiałafl-
ność wówczas, gdy upoważnfiały go do tego akty normatywne15. Status szeffa 
UOP ufległ poważnemu usamodzfieflnfienfiu fi autonomfizacfjfi w porównanfiu do 
pokrewnycTh służb z okresu PRL. Uzyskał on pozycfję centraflnego organu ad-
mfinfistracfjfi państwowefj fi został nafjwyższym dowódcą podfległefj fformacfjfi oraz 
służbowymfi przełożonymfi wszystkficTh ffunkcfjonarfiuszy (art. 20). Co równfie 

11 Ustawa z 6 kwfietnfia 1990 r. o Urzędzfie Mfinfistra Spraw WewnętrznycTh (Dz.U. Nr 30, poz. 
181).

12 Ustawa z 6 kwfietnfia 1990 r. o Poflficfjfi (Dz.U. Nr 30, poz. 179).
13 Ustawa z 6 kwfietnfia 1990 r. o Urzędzfie OcThrony Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 180).
14 J. Wfidackfi, System bezpfieczeństwa wewnętrznego – ewoflucfja struktur fi ffunkcfjfi, [w:] Druga ffafla 
poflskficTh refform, red. L. Koflarska-Bobfińska, Warszawa 1999, s. 217.

15 J. Zfimowskfi, Wystąpfienfie parflamentarne z dnfia 6 kwfietnfia 1990 r., „Przegfląd Bezpfieczeństwa 
Wewnętrznego” 2010, wydanfie specfjaflne, s. 26.
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fistotne, spoczywała na nfim pełna odpowfiedzfiaflność przed naczeflnymfi orga-
namfi admfinfistracfjfi rządowefj za dzfiałanfie podfległego urzędu16.
Budowa od podstaw neutraflnego poflfitycznfie UOP stanowfiła fjedno z za-

łożeń szerszefj koncepcfjfi poflegafjącefj na odpoflfitycznfienfiu dzfiałanfia służb re-
sortu spraw wewnętrznycTh poprzez oddzfieflenfie cywfiflnego kfierownfictwa 
mfinfisterstwa od ffacThowycTh, apoflfitycznycTh oraz zweryfi kowanycTh  fformacfjfi 
poflficyfjnycTh. Nowa cywfiflna służba specfjaflna zgodnfie z ustawą o  UOP po-
sfiadała własną, odrębną od MSW strukturę organfizacyfjną. Warto dodać, że 
UOP został organfizacyfjne wyodrębnfiony nfie tyflko z pfionu organów spraw 
wewnętrznycTh, afle równfież przestał być w organfizacyfjnym zwfiązku z powo-
łaną Poflficfją17.
Przygflądafjąc sfię wprowadzonym w następnycTh flatacTh noweflfizacfjom usta-

wodawstwa można stwfierdzfić, że ten wykształcony w 1990 r. modefl ufległ 
nafjwfiększefj modyfi kacfjfi w flatacTh 1996–1997, w zwfiązku z refformą centrum 
admfinfistracyfjnego państwa. Nadzór nad szeffem UOP został przenfiesfiony 
z mfinfistra spraw wewnętrznycTh na Prezesa Rady Mfinfistrów (art. 28 ustawy z 8 
sfierpnfia 1996 r. Przepfisy wprowadzafjące ustawy refformufjące ffunkcfjonowanfie 
gospodarkfi fi admfinfistracfjfi pubflficznefj18). Zgodnfie z art. 34 ustawy z 8 sfierpnfia 
1996 r. o zmfianfie nfiektórycTh ustaw normufjącycTh ffunkcfjonowanfie gospodar-
kfi fi admfinfistracfjfi pubflficznefj19, premfier mfiał od teraz samodzfieflnfie okreśflać 
zadanfia UOP. Do fjego kompetencfjfi nafleżało wytyczanfie corocznycTh kfierun-
ków dzfiałanfia oraz mfianowanfie fi odwoływanfie szeffa tefj służby. Premfier prze-
fjął od mfinfistra kompetencfje do wydawanfia aktów wykonawczycTh, został też 
organem odwoławczym od decyzfjfi szeffa UOP. Powfierzenfie w 1997 r. Preze-
sowfi Rady Mfinfistrów szerokficTh uprawnfień nadzorczycTh stworzyło probflem, 
kto w praktyce będzfie te uprawnfienfia wykonywał. W początkowym okresfie 
utworzono organ mfinfistra – członka Rady Mfinfistrów, któremu premfier prze-
kazywał w drodze rozporządzenfia fistotne uprawnfienfia zwfiązane z nadzorem 
nad służbamfi specfjaflnymfi. W 1997 r. wydano dwa takfie rozporządzenfia po-
wfierzafjące bfieżący nadzór nad służbamfi specfjaflnymfi koflefjno Zbfignfiewowfi 

16 A. Mfisfiuk, Przeobrażenfia modeflu zarządzanfia w dzfiedzfinfie ocThrony porządku fi bezpfieczeństwa 
pubflficznego w Poflsce w flatacTh dzfiewfięćdzfiesfiątycTh, [w:] Podstawy organfizacfjfi fi kfierowanfie – wy-
brane probflemy, red. A. Mfisfiuk, K. RafjcThefl, Szczytno 2007, s. 278.

17 S. PłowucTha, Zagadnfienfia prawne organfizacfjfi fi ffunkcfjonowanfia Poflficfjfi, Szczytno 1995, s. 6.
18 Dz.U. Nr 106, poz. 497. Jak twfierdzfi J. Wfidackfi, wyłączenfie UOP ze struktury MSW było 
motywowane wzgflędamfi poflfitycznymfi. Ceflem mfiało być osłabfienfie pozycfjfi mfinfistra spraw 
wewnętrznycTh, zob. J. Wfidackfi, op. cfit., s. 234.

19 Dz.U. Nr 106, poz. 496.
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Sfiemfiątkowskfiemu20 fi Januszowfi Pałubfickfiemu21. W rządzfie Leszka Mfiflflera 
zanfiecThano powoływanfia tego organu, wycThodząc z założenfia, że rozwfiązanfie 
takfie nfie sprawdzfiło sfię w poflskficTh warunkacTh22.
Na mocy art. 34 pkt 21 omawfianefj noweflfizacfjfi, wzmocnfiona pod wzgflę-

dem fformaflnym została pozycfja szeffa UOP – kosztem mfinfistra spraw we-
wnętrznycTh. Organ ten zyskał prawo do zarządzanfia czynnoścfi operacyfjnycTh 
nafjgłębfiefj fingerufjącycTh w prawa fi woflnoścfi fjednostkfi: kontroflfi koresponden-
cfjfi, zakupu kontroflowanego fi przesyłkfi nfiefjawnfie nadzorowanefj. Okreśflał 
on zasady fi  tryb wydawanfia dokumentów flegaflfizacyfjnycTh. Mfinfister stracfił 
też uprawfienfia do tworzenfia ffunduszu operacyfjnego – zasady fjego tworzenfia 
fi gospodarowanfia nfim okreśflał od tefj pory szeff UOP. Ponadto utracfił wpływ 
na rekrutacfję do służby, a także na okreśflenfie zasad fjefj przebfiegu w kwestfiacTh 
zwfiązanycTh z umundurowanfiem, uzbrofjenfiem czy zakwaterowanfiem.
Ta sama noweflfizacfja wprowadzfiła dodatkowo do ustawy o UOP reguflacfje 

o Koflegfium ds. Służb SpecfjaflnycTh – organfie opfinfiodawczo-doradczym Rady 
Mfinfistrów w  sprawacTh programowanfia, nadzoru fi koordynowanfia dzfiałań 
służb specfjaflnycTh oraz finnycTh fformacfjfi mundurowycTh, fjeśflfi podefjmufją one 
dzfiałanfia w ceflu zapewnfienfia bezpfieczeństwa państwa23. W skład Koflegfium 
mfiał wcThodzfić fjako przewodnficzący Prezes Rady Mfinfistrów oraz powoływa-
ny fi odwoływany przez nfiego sekretarz, mfinfistrowfie odpowfiedzfiaflnfi za: spra-
wy wewnętrzne, sprawy zagranficzne, obronę narodową, fi nanse  pubflficzne 
oraz szeff Bfiura Bezpfieczeństwa Narodowego. Grono to zasfiflał także mfinfister 
– członek Rady Mfinfistrów właścfiwy do spraw koordynowanfia dzfiałaflnoścfi 
służb specfjaflnycTh, fjeżeflfi został wyznaczony przez Prezesa Rady Mfinfistrów. 
Dodatkowo w pracacTh Koflegfium mfieflfi uczestnficzyć, bez prawa głosu, sze-
ffowfie służb specfjaflnycTh oraz przewodnficzący Sefjmowefj Komfisfjfi ds. służb 
specfjaflnycTh. Swofjego przedstawficfiefla do prac w Koflegfium mógł deflegować 
równfież Prezydent RP (art. 12 ust. 4).

20 Rozporządzenfie Prezesa Rady Mfinfistrów z 13 stycznfia 1997 r. w sprawfie ustaflenfia szczegółowe-
go zakresu dzfiałanfia mfinfistra – członka Rady Mfinfistrów Zbfignfiewa Sfiemfiątkowskfiego (Dz.U. 
Nr 5, poz. 27).

21 Rozporządzenfie Prezesa Rady Mfinfistrów z 7 flfistopada 1997 r. w sprawfie ustaflenfia szczegóło-
wego zakresu dzfiałanfia mfinfistra – członka Rady Mfinfistrów Janusza Pałubfickfiego (Dz.U. Nr 
136, poz. 924).

22 S. Hoc, Sytuacfja organfizacyfjno-prawna poflskficTh służb specfjaflnycTh, „Wofjskowy Przegfląd Praw-
nficzy” 2002, nr 3, s. 33. Szerzefj tematyka praktykfi sprawowanfia nadzoru przez Prezesa Rady 
Mfinfistrów została przedstawfiona w drugfiefj częścfi opracowanfia.

23 Do tycTh fformacfjfi ustawa o ABW zaflficza: Poflficfję, Straż Granficzną, Żandarmerfię Wofjskową, 
Służbę Wfięzfienną, Bfiuro OcThrony Rządu, Służbę Ceflną, urzędy skarbowe, fizby skarbowe, or-
gany kontroflfi skarbowefj, organy finfformacfjfi fi nansowefj oraz służby rozpoznanfia Sfił ZbrofjnycTh 
Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj (art. 11).
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Do zadań Koflegfium nafleżało fformułowanfie ocen oraz wyrażanfie opfinfifi 
w sprawacTh fistotnycTh dfla dzfiałaflnoścfi służb specfjaflnycTh. Na czoło wysuwafją 
sfię tutafj takfie kwestfie, fjak powoływanfie fi  odwoływanfie szeffów tycTh służb, 
okreśflanfie kfierunków fi pflanów dzfiałanfia służb specfjaflnycTh, szczegółowycTh 
profjektów budżetów (przed rozpatrzenfiem ficTh przez Radę Mfinfistrów), pro-
fjektów aktów normatywnycTh fi finnycTh dokumentów rządowycTh. Koflegfium 
pełnfiło ponadto ffunkcfję organu opfinfiodawczo-doradczego, który mfiał po-
magać premfierowfi w wykonywanfiu uprawnfień zwfiązanycTh z bezpośrednfim 
nadzorem nad szeffem UOP fi koordynacfją dzfiałań służb specfjaflnycTh mfiędzy 
sobą fi w ramacTh ffunkcfjonowanfia państwa w  sektorze bezpfieczeństwa. Za 
mnfiefj fistotną dfla prowadzonycTh rozważań można uznać drugą sfferę dzfiałafl-
noścfi opfinfiodawczo-doradczefj Koflegfium, zwfiązaną ze sfferą ocThrony finfforma-
cfjfi nfiefjawnycTh24.
Na zakończenfie przedstawfionycTh w fformfie sygnaflfizacfjfi kwestfifi zwfiąza-

nycTh z genezą nadzoru nad cywfiflnymfi służbamfi specfjaflnymfi warto fjeszcze 
odnotować, że powstałe w 2002 r. na bazfie UOP dwfie nowe cywfiflne służby 
specfjaflne: ABW fi AW, równfież zostały podporządkowane premfierowfi. Sama 
zaś ustawa z 24 mafja 2002 r. o Agencfjfi Bezpfieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencfjfi Wywfiadu (daflefj: ustawa o ABW)25 zasadnficzo nfie wprowadzała no-
wycTh rozwfiązań w zakresfie nadzoru egzekutywy. Nfiemafl fidentyczne rozwfią-
zanfia zostały zastosowane w przypadku powołanefj na mocy ustawy z 9 czerw-
ca 2006 r. o Centraflnym Bfiurze Antykorupcyfjnym (daflefj: ustawa o CBA)26 
w trzecfiefj z obecnfie ffunkcfjonufjącycTh cywfiflnycTh służb specfjaflnycTh – CBA.

2.

Obecnfie kfluczowe mfiefjsce w ramacTh nadzoru nad cywfiflnymfi służbamfi 
specfjaflnymfi zafjmufje Prezes Rady Mfinfistrów. Wskazanfie ogóflnefj kompetencfjfi 
Prezesa Rady Mfinfistrów w zakresfie nadzoru nad cywfiflnymfi służbamfi specfjafl-
nymfi mfiało mfiefjsce w art. 33a ust. 1 pkt 7 fi 7a ustawy z 4 wrześnfia 1997 r. 
o dzfiałacTh admfinfistracfjfi rządowefj27 oraz w ustawacTh kompetencyfjnycTh regu-
flufjącycTh ffunkcfjonowanfie cywfiflnycTh służb specfjaflnycTh28. Zgodnfie z  powyż-

24 Drugfi ze wskazanycTh obszarów fjest zwfiązany z przefjęcfiem przez Koflegfium ds. Służb Specfjafl-
nycTh zadań, które do 2001 r. były wykonywane przez Komfitet OcThrony Infformacfjfi Nfiefjaw-
nycTh, zob. szerzefj S. Zaflewskfi, Służby specfjaflne w państwfie demokratycznym, Warszawa 2005, 
s. 125.

25 Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 z późn. zm.
26 Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 z późn. zm.
27 Dz.U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437.
28 Art. 3 ust. 2 ustawy o ABW fi art. 5 ust. 2 ustawy o CBA. 
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szymfi przepfisamfi, premfier sprawufje nadzór nad dzfiałaflnoścfią admfinfistracfjfi 
rządowefj nfieobfjętą zakresem dzfiałów admfinfistracfjfi rządowefj, wykonywaną 
przez ABW, AW, CBA. O  usytuowanfiu cywfiflnycTh służb specfjaflnycTh prze-
sądzafją: ustawa o ABW fi ustawa o CBA, okreśflafjąc szeffów cywfiflnycTh służb 
specfjaflnycTh fjako centraflne organy admfinfistracfjfi rządowefj bezpośrednfio pod-
porządkowane Prezesowfi Rady Mfinfistrów (art. 3 ust 1 fi 2 ustawy o ABW; art. 
5 ust. 2 ustawy o CBA). Ustawy kompetencyfjne wskazufją na szerokfie spek-
trum uprawnfień nadzorczycTh premfiera powfierzafjąc szeffowfi rządu nfie tyflko 
te zwfiązane z bezpośrednfim nadzorem, afle także z koordynacfją dzfiałań służb 
specfjaflnycTh czy kwestfiamfi organfizacyfjnymfi fi personaflnymfi.
Bezpośrednfia podfległość szeffów ABW, AW oraz CBA Prezesowfi Rady 

Mfinfistrów oznacza przede wszystkfim nadzór, fjakfi nad nfimfi fi kfierowanymfi 
przez nficTh służbamfi sprawufje premfier29. Zgodnfie z art. 7 ustawy o ABW 
fi art. 12 ustawy o CBA, nadzór ten przybfiera postać trzecTh zasadnficzycTh fin-
strumentów: okreśflanfia kfierunków dzfiałanfia, zatwfierdzanfia pflanów rocznycTh 
oraz przyfjmowanfia sprawozdanfia z dzfiałaflnoścfi za rok poprzednfi. Wfiążą sfię 
z tym ścfiśfle ureguflowane w art. 13 ustawy o ABW uprawnfienfia Prezesa Rady 
Mfinfistrów do wydawanfia wfiążącycTh wytycznycTh oraz prawo żądanfia finffor-
macfjfi fi opfinfifi m.fin. od szeffów cywfiflnycTh służb specfjaflnycTh w odnfiesfienfiu do 
dzfiałaflnoścfi prowadzonefj przez podfległe fim urzędy (art. 13 ust. 1). Ponad-
to szeff rządu wyraża zgodę na podfjęcfie współpracy przez szeffów cywfiflnycTh 
służb specfjaflnycTh z organamfi fi służbamfi finnycTh państw (art. 8 ust. 2 ustawy 
o ABW fi art. 2 ust. 2a ustawy o CBA). W ramacTh uprawnfień nomfinacyfjnycTh 
fi organfizacyfjnycTh do fjego kompetencfjfi nafleży przede wszystkfim powoływanfie 
fi odwoływanfie szeffów tycTh służb30 oraz nadawanfie fim w drodze zarządzenfia 
statutów, które okreśflafją ficTh organfizacfję wewnętrzną (art. 20 ust. 1 ustawy 
o ABW fi art. 11 ust. 1 ustawy o CBA).
Sposób reaflfizowanfia przez premfiera nadzoru w omawfianefj materfifi stano-

wfi pocThodną rozwfiązań ustrofjowycTh, które szeff rządu może zastosować. CTho-
dzfi o możflfiwość przewfidzfianą w art. 149 ust. 1 Konstytucfjfi Rzeczypospoflfi-
tefj Poflskfiefj z 2 kwfietnfia 1997 r.31, zgodnfie z którą w skład rządu mogą być 

29 M. Bożek, CTharakter fi pozycfja prawna poflskficTh służb specfjaflnycTh w strukturze aparatu państwa, 
„Zeszyty Naukowe AON” 2005, nr 2, s. 157.

30 Szeff rządu powołufje szeffów cywfiflnycTh służb specfjaflnycTh po zasfięgnfięcfiu opfinfifi prezydenta, Ko-
flegfium ds. służb specfjaflnycTh oraz sefjmowefj Komfisfjfi ds. służb specfjaflnycTh, przy czym w przy-
padku szeffa CBA ustawa precyzufje, że fjest on powoływany na czterofletnfią kadencfję (art. 14 
ust. 1 ustawy o ABW; art. 6 ust 1 ustawy o CBA). Nafleży podkreśflfić, że udzfieflane opfinfie nfie 
mafją cTharakteru wfiążącego. Obsada stanowfiska szeffów cywfiflnycTh służb specfjaflnycTh fjest zatem 
samodzfieflnym uprawnfienfiem premfiera, do którego nafleży ostateczna decyzfja w tefj sprawfie. 
Zob. M. Bożek, op. cfit., s. 156.

31 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.
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powoływanfi nfie tyflko mfinfistrowfie resortowfi, flecz równfież tzw. mfinfistrowfie 
zadanfiowfi (mfinfistrowfie „bez tekfi”). Skorzystanfie przez premfiera z tefj możflfi-
woścfi oznacza, że zasadnficzą część przedstawfionycTh powyżefj uprawnfień może 
reaflfizować wyznaczony przez nfiego mfinfister.
Dokonufjąc pewnycTh uogóflnfień na tfle dotycThczasowefj praktykfi, można 

mówfić o dwócTh możflfiwycTh sposobacTh reaflfizowanfia nadzoru nad cywfiflny-
mfi służbamfi specfjaflnymfi32. W pfierwszym z nficTh w fimfienfiu premfiera nadzór 
sprawufje fjeden z członków Rady Mfinfistrów, przy czym możflfiwe są tutafj dwa 
warfianty. Pfierwszy poflega na powołanfiu w skład gabfinetu mfinfistra „bez tekfi”, 
którego szczegółowy zakres dzfiałanfia okreśfla premfier w drodze rozporządze-
nfia. Takfi mfinfister fjest okreśflany mfianem mfinfistra – członka Rady Mfinfi-
strów – koordynatora służb specfjaflnycTh. Rozwfiązanfie to znaflazło zastosowa-
nfie w flatacTh 1997–2001, kfiedy mfinfistramfi-koordynatoramfi byflfi: Zbfignfiew 
Sfiemfiątkowskfi (rząd Włodzfimfierza Cfimoszewficza) fi Janusz Pałubfickfi (rząd 
Jerzego Buzka) oraz w flatacTh 2005–2007, kfiedy ffunkcfję tę pełnfił Zbfignfiew 
Wassermann33 (rządy Kazfimfierza Marcfinkfiewficza fi Jarosława Kaczyńskfiego). 
Z koflefi w drugfim warfiancfie, który rozwfinął sfię w ostatnfim okresfie, nadzór 
fjest sprawowany przez fjednego z mfinfistrów resortowycTh, w dotycThczasowefj 
praktyce był to mfinfister odpowfiedzfiaflny za sprawy wewnętrzne. O takfim 
nadzorze można mówfić od 2011 r. w zwfiązku z przekazanfiem przez premfiera 
nadzoru nad służbamfi specfjaflnymfi ówczesnemu mfinfistrowfi spraw wewnętrz-
nycTh Jackowfi CficThockfiemu,34 który pełnfił tę ffunkcfję do 25 flutego 2013 r.
W ramacTh drugfiego sposobu reaflfizowanfia nadzoru, szeff rządu fjest fjedy-

nym członkfiem Rady Mfinfistrów nadzorufjącym cywfiflne służby specfjaflne, 
a tym samym ponoszącym odpowfiedzfiaflność poflfityczną za ficTh dzfiałaflność. 
W tym wypadku zadanfia wynfikafjące z kompetencfjfi nadzoru przysługufjące 
premfierowfi wykonufją upoważnfienfi przez nfiego urzędnficy z Kanceflarfifi Pre-
zesa Rady Mfinfistrów. Przykłady takfiego rozwfiązanfia można odnafleźć pod-
czas ffunkcfjonowanfia pfierwszego rządu Donaflda Tuska (2007–2011). W tym 
okresfie początkowo za nadzór nad służbamfi specfjaflnymfi odpowfiedzfiaflny był 
Paweł Graś, który był sekretarzem stanu fi pełnomocnfikfiem ds. bezpfieczeń-
stwa, koordynatorem służb specfjaflnycTh (od 16 flfistopada 2007 r. do 11 stycz-

32 M. Bożek, Nadzór..., s. 25–28.
33 Rozporządzenfie Prezesa Rady Mfinfistrów z 2 flfistopada 2005 r. w sprawfie szczegółowego zakresu 
dzfiałanfia mfinfistra – członka Rady Mfinfistrów Zbfignfiewa Wassermana (Dz.U. Nr 221, poz. 
1904); rozporządzenfie Prezesa Rady Mfinfistrów z 13 kwfietnfia 2006 r. zmfienfiafjące rozporządze-
nfie w sprawfie szczegółowego zakresu dzfiałanfia mfinfistra – członka Rady Mfinfistrów Zbfignfiewa 
Wassermanna (Dz.U. Nr 64, poz. 450).

34 Rozporządzenfie Prezesa Rady Mfinfistrów z 24 flfistopada 2011 r. w sprawfie szczegółowego zakre-
su dzfiałanfia Jacka CficThockfiego – mfinfistra spraw wewnętrznycTh – w zakresfie koordynacfjfi służb 
specfjaflnycTh (Dz.U. Nr 254, poz. 1524).
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nfia 2008 r.). Następnfie nadzór w  „zastępstwfie” premfiera sprawował Jacek 
CficThockfi, który był sekretarzem stanu w Kanceflarfifi Prezesa Rady Mfinfistrów 
fi fjednocześnfie sekretarzem Koflegfium ds. Służb SpecfjaflnycTh.
Zgodnfie z aktuaflnym stanem prawnym, kwestfie bezpośrednfiego nadzoru 

reguflufje rozporządzenfie Prezesa Rady Mfinfistrów z 28 flutego 2013 r. w spra-
wfie szczegółowego zakresu dzfiałanfia Bartłomfiefja Sfienkfiewficza – mfinfistra 
spraw wewnętrznycTh w zakresfie koordynacfjfi służb specfjaflnycTh35. Rozporzą-
dzenfie powfierza mfinfistrowfi spraw wewnętrznycTh nfiemafl wszystkfie uprawfie-
nfia nadzorcze przysługufjące zgodnfie z ustawamfi premfierowfi. Przede wszyst-
kfim fjest on odpowfiedzfiaflny za finficfjowanfie poflfitykfi wobec służb specfjaflnycTh 
w ramacTh Rady Mfinfistrów. W zwfiązku z tym przygotowufje, uzgadnfia fi wnosfi 
do rozpatrzenfia przez Radę Mfinfistrów profjekty ustaw, rozporządzeń fi finnycTh 
aktów prawnycTh oraz dokumentów rządowycTh dotyczącycTh służb specfjaflnycTh 
(§ 1 ust. 2 pkt 1). Może żądać od szeffów służb specfjaflnycTh finfformacfjfi zwfiąza-
nycTh z pflanowanfiem fi wykonywanfiem powfierzonycTh fim zadań (§ 1 ust. 2 pkt 
2) oraz zapoznafje sfię z finfformacfjamfi przekazywanymfi przez służby specfjaflne 
(§ 1 ust. 2 pkt 5). Ponadto zapewnfia współdzfiałanfie służb specfjaflnycTh w ceflu 
reaflfizacfjfi ficTh ustawowycTh zadań (§ 1 ust. 2 pkt 3). Istotnym uprawfienfiem fjest 
wyrażanfie zgody na współdzfiałanfie służb specfjaflnycTh z właścfiwymfi organamfi 
fi służbamfi finnycTh państw (ABW fi AW), a w przypadku CBA także z organfi-
zacfjamfi mfiędzynarodowymfi (§ 1 ust. 2 pkt 4).
Zadanfia, które „pozostały” przy premfierze ogranficzafją sfię do wydawanfia 

aktów wykonawczycTh w zakresfie, w fjakfim upoważnfiafją go do tego ustawy 
kompetencyfjne. Można tutafj wskazać na takfie obszary, fjak wydawanfie w dro-
dze zarządzenfia statutów okreśflafjącycTh strukturę organfizacyfjną cywfiflnycTh 
służb specfjaflnycTh, czy kwestfie zwfiązane z  uprawnfienfiamfi ffunkcfjonarfiuszy, 
które są reguflowane w drodze rozporządzenfia. Premfier zacThował także swofje 
uprawfienfia do powoływanfia fi odwoływanfia szeffów służb. Pozostałe czynnoścfi 
wynfikafjące z ficTh stosunku służbowego dokonufje zgodnfie z rozporządzenfiem 
mfinfister spraw wewnętrznycTh (§ 1 ust. 2 pkt 9). Na podstawfie omawfiane-
go rozporządzenfia Bartłomfiefj Sfienkfiewficz uzyskał nfie tyflko nfiemafl wszystkfie 
kompetencfje premfiera zwfiązane z bfieżącym nadzorem nad cywfiflnymfi służba-
mfi specfjaflnymfi, afle też nfiektóre z przysługufjącycTh szeffowfi rządu uprawnfień 
wynfikafjącycTh z nadzoru nad wofjskowymfi służbamfi specfjaflnymfi, m.fin. wy-
rażanfie zgody na współdzfiałanfie szeffów Służby Kontrwywfiadu Wofjskowego 
fi Służby Wywfiadu Wofjskowego z organamfi fi służbamfi finnycTh państw.

35 Dz.U. z 2013 r. poz. 272.
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3.

PrzecThodząc do trzecfiego zagadnfienfia, czyflfi reflacfjfi mfiędzy szeffamfi służb a or-
ganem nadzorufjącym można zauważyć, że w 1990 r. wzmocnfienfiu ufległa 
pozycfja szeffa UOP. Przenfiesfienfie nadzoru z mfinfistra na premfiera w 1996 
fi 1997 r. oznaczało daflsze wzmocnfienfie pozycfjfi szeffa tefj służby. Wydafje sfię, 
że fistotnym założenfiem dfla reflacfjfi szeff służby – organ nadzorczy w ramacTh 
przyfjętego w 1990 r. modeflu fjest to, że nadzór fjest flfimfitowany prawem, a or-
gan nadzorczy, nfiezafleżnfie od tego, czy będzfie to premfier czy mfinfister, może 
fingerować w dzfiałaflność służb specfjaflnycTh tyflko wtedy, kfiedy upoważnfiafją go 
to tego ustawy. Natomfiast co do zasady, za merytoryczną pracę służb opowfia-
dafją ficTh szeffowfie.
Z reflacfjamfi pomfiędzy organamfi nadzorczymfi a szeffamfi służb wfiąże sfię 

kwestfia zabezpfieczeń przed nadużywanfiem przez rządzącycTh możflfiwoścfi 
służb specfjaflnycTh. Można wskazać na dwa fistotne takfie zagrożenfia. Pfierwsze 
wfiąże sfię z tym, że egzekutywa może nfie ufjawnfiać finfformacfjfi na temat swofjefj 
dzfiałaflnoścfi nadzorczefj zasłanfiafjąc sfię tafjemnficą państwową fi w fistocfie w ten 
sposób maskować brakfi w prowadzonym przez sfiebfie nadzorze. Drugfie zagro-
żenfie wfiąże sfię z wykorzystywanfiem potencfjału służb specfjaflnycTh do groma-
dzenfia finfformacfjfi w ceflu umocnfienfia swofjefj pozycfjfi poflfitycznefj36.
Istnfiefją różne fformy zabezpfieczeń przed takfimfi nadużycfiamfi. Jedne spro-

wadzafją sfię do gwarancfjfi prawnycTh zawartycTh w ustawodawstwfie. Z koflefi finne 
poflegafją na tworzenfiu (także na podstawfie przepfisów prawa) zabezpfieczeń 
finstytucfjonaflnycTh. W ramacTh tego pfierwszego rodzafju zabezpfieczeń H. Born 
fi I. LefigTh wskazufją na cztery fformy zabezpfieczeń przed nadmfierną fingerencfją 
rządzącycTh w bfieżącą pracę służb specfjaflnycTh37. Przede wszystkfim zwracafją 
onfi uwagę na fformaflny wymóg wydawanfia finstrukcfjfi dfla szeffów służb w ffor-
mfie pfisemnefj. Podafjąc przykłady ffunkcfjonowanfia takficTh rozwfiązań wskazufją 
onfi na Austraflfię, Kanadę fi Węgry. Instrukcfje w nfiektórycTh krafjacTh są obflfiga-
toryfjnfie przekazywane organowfi odpowfiedzfiaflnemu za kontroflę zewnętrzną 
nad służbamfi. Przywoływanfi autorzy powołufją sfię na ustawę o Kanadyfjskfiefj 
Służbfie Bezpfieczeństwa fi Wywfiadu (Canadfian Securfity Inteflflfigence Servfice 
Act, 1985)38, zgodnfie z którą finstrukcfje są przekazywane Komfisfjfi Nadzoru 
Wywfiadu (Securfity Inteflflfigence Revfiew Commfittee, SIRC). Z koflefi w Austraflfifi 
na mocy ustawy o Inspektorze Generaflnym ds. Wywfiadu fi Bezpfieczeństwa 
(Inspector-Generafl off Inteflflfigence and Securfity Act, 1986) są one przekazywa-

36 H. Born, I. LefigTh, Democratfic Accountabfiflfity off Inteflflfigence Servfices, Geneva 2007, s. 9.
37 Ifidem, Makfing Inteflflfigence Accountabfle: Legafl Standards and Best Practfice ffor OversfigTht off Intefl-
flfigence Agencfies, Osflo 2005, s. 68–72.

38 Canadfian Securfity Inteflflfigence Servfice Act, 1985, s. 6(2).
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ne, nafjszybcfiefj fjak to fjest w praktyce możflfiwe, Inspektorowfi Generaflnemu 
ds. Wywfiadu fi Bezpfieczeństwa (Inspector-Generafl off Inteflflfigence and Securfity, 
IGIS)39. Odnosząc tę fformę zabezpfieczeń do rodzfimycTh rozwfiązań można 
stwfierdzfić, że w poflskfim ustawodawstwfie nfie ma wyrażonego expressfis verbfis 
obowfiązku wydawanfia finstrukcfjfi w  fformfie pfisemnefj. W praktyce przynafj-
mnfiefj do 2005 r. zdarzały sfię przypadkfi zanfiecThanfia stosowanfia przez Prezesa 
Rady Mfinfistrów pfisemnefj, wyodrębnfionefj procedury przekazywanfia szeffom 
służb specfjaflnycTh zadań do reaflfizacfjfi, o czym finfformowała Nafjwyższa Izba 
Kontroflfi40. Z drugfiefj strony w poflskfim systemfie nadzoru fi kontroflfi nad służ-
bamfi specfjaflnymfi nfie ma wyspecfjaflfizowanego organu kontroflfi zewnętrznefj 
podobnego pod wzgflędem organfizacyfjnym fi ffunkcfjonaflnym do tycTh, które 
występufją w Austraflfifi fi Kanadzfie.
Druga grupa zabezpfieczeń ma zapewnfić fjak nafjdaflefj fidącą neutraflność 

poflfityczną służb specfjaflnycTh. Za przefjaw tego typu gwarancfjfi w rodzfimycTh 
rozwfiązanfiacTh może ucThodzfić przewfidzfiana w art. 12 ust. 3 pkt 4 ustawy 
o ABW możflfiwość uczestnfictwa przewodnficzącego sefjmowefj Komfisfjfi ds. 
Służb SpecfjaflnycTh w posfiedzenfiacTh Koflegfium ds. Służb SpecfjaflnycTh. Trzecfia 
grupa zabezpfieczeń, okreśflana przez H. Borna fi I. LefigTha fjako tzw. poflfityka 
otwartycTh drzwfi, poflega na przyznanfiu szeffom służb prawa dostępu do pre-
mfiera flub prezydenta w ceflu m.fin. wyrażanfia fjakficThkoflwfiek obaw zwfiązanycTh 
z bfieżącym nadzorem nad podfległą fim służbą. W Wfieflkfiefj Brytanfifi szeffowfie 
służb specfjaflnycTh, cThoć bezpośrednfio podflegafją mfinfistrom, mafją prawo do 
bezpośrednfiego dostępu do premfiera41. W Poflsce takfi kontakt fjest zapewnfio-
ny poprzez uczestnfictwo szeffów służb specfjaflnycTh w posfiedzenfiacTh Koflegfium 
ds. Służb SpecfjaflnycTh (art. 12 ust. 3 ustawy o ABW).
Czwarta grupa zabezpfieczeń przed nadużycfiamfi fjest budowana w opar-

cfiu o  organfizacfję wewnętrzną służb specfjaflnycTh. Wskazufje sfię tutafj przede 
wszystkfim na konfieczność ustanowfienfia prawnycTh ogranficzeń dotyczącycTh 
tego, fjakfie zadanfia można zflecać służbom specfjaflnym. Jako fjedno z możflfi-
wycTh rozwfiązań proponufje sfię ustanowfienfie gwarancfjfi dfla ffunkcfjonarfiuszy do 
odmowy wykonanfia finstrukcfjfi rządowycTh, które na przykład mafją służyć do-
starczenfiu finfformacfjfi na temat krafjowycTh przecfiwnfików poflfitycznycTh. Istotne 
są równfież gwarancfje prawne odnoszące sfię do powoływanfia fi odwoływanfia 
szeffów agencfjfi. Zabezpfieczenfiem są także wszeflkfie rozwfiązanfia zapewnfiafjące 
bezpfieczeństwo kadencfjfi fi wybór kandydata merytorycznfie przygotowanego 

39 Austraflfian Inspector-Generafl off Inteflflfigence and Securfity Act, 1986, Sectfion 32B.
40 Nafjwyższa Izba Kontroflfi, Infformacfja o wynfikacTh kontroflfi organfizacfjfi służb specfjaflnycTh oraz nad-
zoru nad nfimfi, Departament Obrony Narodowefj fi Bezpfieczeństwa Wewnętrznego, Warszawa 
2005, s. 24.

41 H. Born, I. LefigTh, Makfing…, s. 70.
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do pełnfienfia ffunkcfjfi. Warto wskazać fjeszcze na fistnfienfie mecThanfizmów, które 
pozwaflafją ffunkcfjonarfiuszom na finfformowanfie organów kontroflfi zewnętrznefj 
w razfie obaw zwfiązanycTh z nadmfierną fingerencfją poflfityków w ffunkcfjonowa-
nfie danefj służby. Dużą roflę odgrywa tutafj stworzenfie procedury skargowefj do 
organu kontroflfi zewnętrznefj42.
W ramacTh zabezpfieczeń finstytucfjonaflnycTh wspomnfianfi autorzy skupfiafją 

sfię przede wszystkfim na konfiecznoścfi powołanfia organu zewnętrznego mafją-
cego wgfląd w dzfiałaflność służb specfjaflnycTh. Autorzy wskazufją na występufjące 
w nfiektórycTh państwacTh angflosaskficTh finstytucfje finspektora generaflnego flub 
komfisarza (USA, Wfieflka Brytanfia, Austraflfia, Nowa Zeflandfia)43. Przykładowo 
w Wfieflkfiefj Brytanfifi dzfiała dwócTh takficTh komfisarzy: komfisarz ds. kontroflfi ko-
respondencfjfi fi stosowanfia podsłucThu tefleffonficznego (Interceptfion off Commu-
nficatfions Commfissfioner) fi komfisarz ds. służb specfjaflnycTh (Inteflflfigence Servfices 
Commfissfioner). IcTh status ustrofjowy fjest ureguflowany w ustawfie o  zakresfie 
uprawnfień śfledczycTh (Reguflatfion off Investfigatory Powers Act, 2000). Są onfi 
powoływanfi na trzyfletnfie kadencfje przez premfiera spośród osób pełnfiącycTh 
uprzednfio wyższe ffunkcfje sędzfiowskfie fi  w  okresfie pełnfienfia swofjefj ffunkcfjfi 
są całkowficfie nfiezafleżnfi od premfiera. Każdy z nficTh składa szeffowfi gabfinetu 
roczny raport ze swofjefj dzfiałaflnoścfi. Premfier decydufje, podobnfie fjak w przy-
padku raportu Komfisfjfi ds. Służb SpecfjaflnycTh, które treścfi nfie powfinny zostać 
upubflficznfione, ponfieważ przynfiosłoby to szkodę bezpfieczeństwu państwa, 
utrudnfiło zapobfieganfie fi wykrywanfie poważnefj przestępczoścfi, godzfiło w bry-
tyfjską gospodarkę flub szkodzfiło finteresom poszczegóflnycTh służb44. Szeffowfie 
służb specfjaflnycTh są zobowfiązanfi do przekazanfia fim wszeflkficTh dokumentów 
fi finfformacfjfi konfiecznycTh do wykonywanfia ficTh ustawowycTh ffunkcfjfi. Mafją onfi 
równfież dostęp do obfiektów zafjmowanycTh przez poszczegóflne służby.
W Poflsce nfie dzfiała organ zewnętrzny wzgflędem egzekutywy o tak sze-

rokficTh kompetencfjacTh. W tym kontekścfie warto odnfieść sfię do propozycfjfi 
powołanfia w Poflsce nfiezafleżnego organu kontroflufjącego służby specfjaflne45. 

42 Ibfidem, s. 71. 
43 A. Wfiflfls, M. Vermeuten, H. Born, M. ScThefinfin, M. WfiebuscTh, Parflfiamentary OversfigTht off 
Securfity and Inteflflfigence Agencfies fin European Unfion, Brussefls 2011, s 90–96.

44 P. Gfibson, Report off tThe Inteflflfigence Servfices Commfissfioner ffor 2010, London 2011, s. 1–2.
45 Raport dotyczący retencfjfi danycTh teflekomunfikacyfjnycTh. Propozycfje wprowadzenfia nowycTh regu-
flacfjfi ogranficzafjącycTh fingerencfję organów państwowycTh w prywatność obywateflfi oraz wzmacnfia-
fjącycTh mecThanfizmy kontroflfi nad służbamfi specfjaflnymfi w kontekścfie prac nad zmfianą przepfisów 
dotyczącycTh dostępu do danycTh teflekomunfikacyfjnycTh, s. 8–10, www.bfip.kprm.gov.pfl/downfload.
pThp?s=75&fid=2814 [30.06.2013]. Obecnfie propozycfja ta przybrała fformę profjektu usta-
wy o Komfisfjfi Kontroflfi Służb SpecfjaflnycTh, który został przekazany 15 paźdzfiernfika 2013  r. 
przez Mfinfisterstwo Spraw WewnętrznycTh do konsufltacfjfi mfiędzyresortowycTh fi  społecz-
nycTh, zob. ofi cfjaflna strona mfinfisterstwa spraw wewnętrznycTh: www.msw.gov.pfl/pfl/aktua-
flnoscfi/11451,Profjekt-ustawy-o-Komfisfjfi-Kontroflfi-Sfluzb-SpecfjaflnycTh.Thtmfl.
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W  założenfiu członkowfie tego organu byflfiby powoływanfi przez Sefjm fi cał-
kowficfie nfiezafleżnfi od  władzy wykonawczefj. Gronu temu przewodnficzyłby 
dośwfiadczony sędzfia, sam skład uzupełnfiony zostałby o ekspertów o nfiepo-
szflakowanefj opfinfifi. Proponufje sfię wyposażyć ten organ w bardzo szerokfi za-
kres zadań, m.fin. prowadzenfie pflanowycTh kontroflfi w służbacTh specfjaflnycTh, 
bfieżące wyfjaśnfienfia wszeflkficTh podefjrzeń o ewentuaflnycTh nfieprawfidłowo-
ścfiacTh w dzfiałanfiacTh służb fi rozpatrywanfie skarg obywateflfi na ficTh dzfiałanfie. 
Dfla wykonanfia tycTh zadań organ ma być wyposażony w szerokfie kompeten-
cfje. W ramacTh prowadzonycTh kontroflfi fjego członkowfie mfieflfiby dostęp do 
wszystkficTh finfformacfjfi służb specfjaflnycTh, bez wzgflędu na przepfisy wszeflkficTh 
finnycTh ustaw fi posfiadaflfiby uprawnfienfia kontroflerów Nafjwyższefj Izby Kon-
troflfi. Organ kontroflfi przedstawfiałby Sefjmowfi fjawne sprawozdanfie ze swofjefj 
dzfiałaflnoścfi, natomfiast sefjmowefj Komfisfjfi ds. Służb SpecfjaflnycTh – sprawoz-
danfia nfiefjawne. Ponadto mógłby przedstawfiać wnfioskfi w trybfie nfiefjawnym 
– premfierowfi, mfinfistrom nadzorufjącym fi szeffom służb.

***

Podsumowufjąc powyższe rozważanfia można stwfierdzfić, że zręby systemu 
nadzoru nad służbamfi specfjaflnymfi powstały w Poflsce w 1990 r. Zapropo-
nowany wtedy modefl został fistotnfie zmodyfi kowany w flatacTh 1996–1997, 
w zwfiązku z tzw. refformą centrum admfinfistracyfjnego państwa. Przekazanfie 
w tamtym okresfie kompetencfjfi nadzorczycTh premfierowfi, pozwafla mu na 
podfjęcfie decyzfjfi, kto będzfie sprawował ffaktyczny nadzór nad cywfiflnymfi służ-
bamfi specfjaflnymfi, co dafje wfiększą swobodę fi szerokfie pofle do rozwofju prak-
tykfi nadzoru. Obecnfie w fimfienfiu szeffa rządu ffunkcfję tę sprawufje mfinfister 
spraw wewnętrznycTh. Powfierzenfie nadzoru mfinfistrowfi odpowfiedzfiaflnemu za 
resort spraw wewnętrznycTh wydafje sfię uzasadnfione ze wzgflędu na zakres fjego 
finnycTh zadań. Nfiebagateflne znaczenfie ma to, że temu resortowfi podflegafją 
służby bezpfieczeństwa fi porządku pubflficznego, w tym przede wszystkfim Po-
flficfja. Wydafje sfię, ze poflskfie ustawodawstwo tworzy szereg gwarancfjfi fformafl-
nycTh przed nadmfierną fingerencfją ze strony rządzącycTh w dzfiałaflność służb 
specfjaflnycTh. Warto fjednak zwrócfić uwagę na brak fformaflnego wymogu spo-
rządzanfia co do zasady finstrukcfjfi fi zadań doraźnycTh na pfiśmfie, co utrudnfia 
późnfiefj weryfi kacfję dzfiałaflnoścfi nadzorczefj. 
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Abstract
Supervfisfion over PoflfisTh finteflflfigence servfices

Th  e artficfle presents tThe fissue off controfl over fi ve finteflflfigence and securfity agencfies: 

tThe Internafl Securfity Agency (ABW), Forefign Inteflflfigence Agency, Centrafl Antfi-Cor-

ruptfion Bureau (CBA), Mfiflfitary Counterfinteflflfigence Servfice, and Mfiflfitary Inteflflfigence 

Servfice. Affter 1989 Pofland experfienced ffrequent and qufite cThaotfic cThanges fin tThe area, 

wThficTh fis wThy tThere fis currentfly no coTherent modefl off controflflfing tThe specfiafl servfices. 

Some off tThe soflutfions appflfied fin tThe past twenty years Thfinders eff ectfive controfl. SucTh 

controfl provfides one tThe Thand management fin flfine wfitTh tThe prfiorfitfies off fforefign and 

securfity poflficfies conducted by cfivfiflfian poflfitficfians, wThfifle on tThe otTher fis a prerequfisfite 

ffor eff ectfive externafl controfl over tThe actfivfitfies off secret servfices. It fis wortTh mentfionfing 

tThat cThanges recentfly fintroduced fin tThfis area are aflso temporary.

Th  e artficfle ffocuses on tThe perfiod 1990 – 2013. Th  e fidea off cfivfifl supervfisfion over tThe 

fi rst secret servfice finstfitutfion (Ofi  ce ffor State Protectfion, UOP) emerged fin 1990. Th e 

reguflatfion became flaw on tThe power off tThe Act off 6tTh Aprfifl 1990 on tThe Ofi  ce ffor 

State Protectfion. Th  e flatest cThanges to fit were fintroduced fin 2013 fin a Reguflatfion off 

tThe Councfifl off Mfinfisters off 28tTh February 2013 on tThe detafifled scope off autThorfity off 

tThe Mfinfister off Internafl Aff afirs (currentfly Bartłomfiefj Sfienkfiewficz) fin tThe coordfinatfion 

off specfiafl servfices. Besfides tThe flegafl system, tThe artficfle presents exampfles off poflfitficafl 

practfice, and soflutfions adopted fin otTher constfitutfionafl democracfies.
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Impflementatfion off tThe fidea off Communfity Poflfice 
Forces affter 1990 

Th  e fidea to estabflfisTh poflfice reportfing to tThe flocafl autThorfitfies and not to tThe 
government under tThe name off Straż Mfiefjska (tThougTh flfiteraflfly “munficfipafl 
guard”, refferred to as “cfity poflfice” fin tThe artficfle) was born fin 1989/1990. At 
tThe tfime, wThfifle carryfing out a proffound refform off tThe state, work contfinued 
among otThers on tThe concept off flocafl and regfionafl autThorfitfies and tThe con-
cept off organs protectfing order and securfity. Conceptuafl eff ort nearfly finstan-
taneousfly transfformed finto flegfisflatfive work.
As tThe tasks set fin tThe acts off flaw (tThe so-caflfled “own tasks”) off munficfi-

pafl autThorfitfies were to fincflude tThe matters off “pubflfic order” (Art. 7 sectfion 
1 fitem 14 off tThe Act off 8tTh MarcTh 1990 on terrfitorfiafl autThorfitfies, PoflfisTh 
Journafl off Laws No. 16 fitem 95), fit seemed naturafl tThat tThey needed some 
finstruments to protect tThat order.
On tThe otTher Thand, workfing on a concept off modefl servfices ffor protectfing 

order and securfity, fin flfine wfitTh tThe overarcThfing fidea to deflegate some compe-
tencfies off tThe State to flocafl autThorfitfies, an assumptfion was made to entrust 
tThem wfitTh at fleast some fforces desfigned to protect order. Th  fis fis Thow tThe fidea 
to estabflfisTh cfity poflfice fforces was born. Th  e Act off 6tTh Aprfifl 1990 on Poflfice 
(PoflfisTh Journafl off Laws No. 30 fitem 179) fincfludes CThapter 4 entfitfled cfity 
poflfice fforces, wThficTh contafins two artficfles: 23 and 24.
Th  e artficfle 23 stated tThat:
1. Mayors off cfitfies may, as agreed wfitTh tThe Mfinfister off Internafl Aff afirs, 

estabflfisTh unfifformed cfity poflfice fforces.
2. Th  e Councfifl off Mfinfisters defi nes tThrougTh a reguflatfion detafifled prfincfi-

pfles off coflflaboratfion between Poflfice and cfity poflfice fforces, as weflfl as tThe scope 
fin wThficTh tThe CThfieff Commander off Poflfice provfides expert supervfisfion over 
tThese fforces and assfists tThem.
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It was tThereffore assumed tThat tThe estabflfisThment off cfity poflfice fis not a duty 
off mayors, but a questfion off tThefir cThofice. Iff tThey dfid not want or coufld not, 
e.g. due to tThe fi nancfiafl condfitfion off a cfity or town, estabflfisTh a poflficfing fforce 
reportfing to tThem, tThey coufld finfitfiate tThe estabflfisThment off terrfitorfiafl poflfice 
wfitThfin tThefir fjurfisdfictfion, and partficfipate fin tThe mafintenance off sucTh a fforce 
fin flfine wfitTh tThe condfitfions negotfiated wfitTh tThe Poflfice, or to do wfitTh tThe 
generafl Poflfice operatfing wfitThfin tThefir fjurfisdfictfion, towards wThom tThey woufld 
exercfise tThefir rfigThts, as resufltfing ffrom flaw (see beflow).
It was assumed tThat cfity poflfice woufld be estabflfisThed onfly fin munficfipafl-

fitfies, and fit was beflfieved tThat fincurrfing tThe entfire cost off mafintafinfing sucTh 
a fforce may go beyond tThe capacfitfies off a great proportfion off rurafl munficfi-
paflfitfies; tThus fit was beflfieved tThat tThese woufld ratTher be terrfitorfiafl poflfice posts 
tThat woufld be estabflfisThed fin rurafl areas.
EverytThfing was to a certafin degree experfimentafl. In 1989/1990, tThere was 

stfiflfl no certafinty about Thow tThe terrfitorfiafl autThorfitfies woufld ffunctfion, Thow 
tThey woufld cope wfitTh tThefir tasks, and aflso wfitTh tThefir fi nances etc. Forecastfing 
off tThreats to order and pubflfic securfity coufld Thardfly be prognostficated at tThe 
tfime as weflfl. Not onfly fin Pofland. It must be remfinded tThat system transffor-
matfion fin tThfis part off Europe was a sfingfle gfigantfic economfic, socfiafl, cfivfic, 
and poflfitficafl experfiment.
Th  e Art. 23 fitem 3. off tThe Act on Poflfice stated tThat: WfitTh respect to tThe 

fforegofing Art. 24 sectfions 1-4, tThe cflauses contafined fin CThapters ffrom 1 to 3 
off tThfis Act, and concernfing tThe Poflfice appfly mutatfis mutandfis to cfity poflfice 
fforces.
In turn, Artficfle 24 stfipuflated tThat: 
1. Th  e detafifled scope off tasks, dutfies, and rfigThts off cfity poflfice fforces, and 

aflso tThefir structure, unfifforms, finsfignfia and weapons are defi ned fin tThe rufles 
and reguflatfions off tThe poflfice fforce awarded by tThe mayor off tThe cfity, as agreed 
wfitTh tThe Mfinfister off Internafl Aff afirs.
2. Ofi  cers off cfity poflfice fforces perfform soflefly admfinfistratfive and enfforce-

ment dutfies.
3. Ofi  cers off cfity poflfice fforces may not use fi rearms and/or coercfive 

means, apart ffrom sfituatfions defi ned fin Art. 16 sectfion 1 fitems 1 and 2.
4. Th  e costs reflated to tThe operatfion off cfity poflfice fforces are covered ffrom 

tThe ffunds off terrfitorfiafl autThorfitfies. 
WThat do tThe statements above mean? Ffirst off aflfl tThat cfity poflfice fforces, 

unflfike tThe Poflfice, cannot run operatfionafl finteflflfigence and or finvestfigatfions. 
Moreover, as compared to tThe Poflfice, tThey Thave a flfimfited cataflogue off coer-
cfive means tThat tThey can resort to, and tThey are not aflflowed to use fi rearms. 
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Th  ey were onfly aflflowed to use “pThysficafl, tecThnficafl, and cThemficafl means used 
to fincapacfitate or escort peopfle and stop veThficfles.” (Art. 16 sectfion 1 fitem 
1) and use duty batons (Art. 16 sectfion 1 fitem 2). Th  e Act entrusted tThe 
“expert” supervfisfion over cfity poflfice fforces to tThe CThfieff Commander off tThe 
Poflfice, at tThe same tfime awardfing tThe commander wfitTh no staff  or dfiscfipflfi-
nary powers towards cfity poflfice ofi  cers. Prfincfipfles ffor coflflaboratfion between 
tThe cfity poflfice fforces and tThe Poflfice requfired negotfiatfions between respectfive 
commanders and cfity mayors.
Th  e Rufles and Reguflatfions off cfity poflfice fforces requfired arrangements be-

tween tThe mayor and tThe Mfinfister off Internafl Aff afirs. To make matters easfier, 
on 8tTh November 1990, tThe Mfinfister off Internafl Aff afirs, togetTher wfitTh tThe 
Pflenfipotentfiary Mfinfister ffor tThe Refform off Terrfitorfiafl AutThorfitfies fissued tThe 
communficatfion No. 1/90 concernfing tThe estabflfisThment off cfity poflfice fforces 
and reflevant communficatfion wfitTh tThe Mfinfister off Internafl Aff afirs. Appended 
to tThe communficatfion was “Sampfle cfity poflfice fforce rufles and reguflatfions” 
document, wThose obfjectfive was to provfide a modefl ffor findfivfiduafl rufles and 
reguflatfions, tThus reducfing tThe duratfion off consufltatfions between tThe mayor 
and tThe Mfinfister off Internafl Aff afirs fin matters concernfing negotfiatfion off tThe 
rufles.
It must be added tThat cfity poflfice fforces, as mentfioned above, were de-

sfigned not onfly as a toofl off tThe flocafl autThorfitfies desfigned to carry out tThe task 
off “matters off pubflfic order”. In tThe Act on tThe Poflfice, communfity autThorfitfies 
were entrusted wfitTh a range off powers concernfing tThe Poflfice. Th  e artficfle 3 
off tThe safid Act stated tThat “tThe organs off terrfitorfiafl state admfinfistratfion and 
terrfitorfiafl autThorfitfies partficfipate fin tThe protectfion off saffety and pubflfic order 
fin tThe scope and aflong tThe flfines defi ned fin tThfis act, and fin otTher flegfisflatfion”.:
In fits sectfion 4, tThe Art. 6 off tThe Act stfipuflated tThat “Poflfice cThfieff ofi  cers 

(fin PoflfisTh: komendancfi komfisarfiatów) are nomfinated and removed by tThe 
Regfionafl (VofievodsThfip) Commander (fin PoflfisTh: komendant wofjewódzkfi) off 
tThe Poflfice to tThe recommendatfion ffrom tThe County Commander (fin PoflfisTh: 
komendant refjonowy) off tThe Poflfice, affter consufltatfions wfitTh an approprfiate 
organ off terrfitorfiafl autThorfitfies”.
In turn, Art. 9 sectfion 3 stated tThat “ffoflflowfing tThe recommendatfion off tThe 

approprfiate organ off terrfitorfiafl autThorfitfies, tThe Sub-Regfionafl Commander off 
tThe Poflfice estabflfisThes and flfiqufidates tThe posts off terrfitorfiafl poflfice, and aflso 
nomfinates and removes tThe cThfieff ofi  cers off terrfitorfiafl poflfice posts.”
In turn, Art. 10 obflfiged Poflfice commanders to report on tThefir actfivfity, 

and aflso to finfform about tThe condfitfion off pubflfic securfity and order to appro-
prfiate organs off generafl admfinfistratfion and terrfitorfiafl autThorfitfies.



JAN WIDACKI102

Art. 11 stfipuflated tThat fin tThe matters reflated to tThe finternafl organfisatfion 
and perfformance off Poflfice tasks, tThe organs off generafl admfinfistratfion and 
terrfitorfiafl autThorfitfies may cflafim tThat tThe organs off tThe Poflfice provfide expfla-
natfions and return matters to a state confformfing to flegafl order.
Art. 13 sectfion 1 stated tThat “organs off terrfitorfiafl autThorfitfies may partficfi-

pate fin coverfing some costs off operatfion off terrfitorfiafl poflfice”.
Makfing fit possfibfle ffor cfity mayors to estabflfisTh, on ffuflfly vofluntarfifly bases, 

cfity poflfice fforces, tThey were at tThe same tfime entrusted wfitTh an aflternatfive 
soflutfion, namefly, appflficatfion ffor estabflfisThment off a post/posts off terrfitorfiafl 
poflfice and partficfipatfion fin tThe costs off tThefir mafintenance.
Terrfitorfiafl poflfice Thad a sfimfiflar scope off autThorfisatfion to tThat off cfity poflfice 

fforces, and fits ofi  cers – mucTh flfike tThe ofi  cers off cfity poflfice – coufld perfform 
onfly “non-admfinfistratfive and enfforcement dutfies and otTher dutfies requfirfing 
fimmedfiate attentfion, reflated to notfifi catfion about crfime and protectfion off 
crfime scene”(Art. 14 sectfion 1). Th e ofi  cers off terrfitorfiafl poflfice fforces coufld 
use onfly certafin coercfive means, namefly, “pThysficafl, tecThnficafl, and cThemficafl 
means desfigned to fincapacfitate or convoy peopfle, and to stop veThficfles, and 
duty batons”, and coufld aflso use duty dogs (Art. 16 sectfion 3).
Th  us, wfitTh tThe Act on Poflfice comfing finto fforce, tThe ffoflflowfing modefl off 

organs protectfing order and securfity took sThape:

PROTECTED VALUES PROTECTING ORGANS

State securfity Offfi ce ffor State Protectfion (Urząd OcThrony Państwa)

Pubflfic (generafl) securfity Poflfice

Pubflfic order 
Poflfice, terrfitorfiafl poflfice, and specfiafl poflficfing fforces and 
guards (fincfludfing cfity poflfice) 

Th  us, fin tThe modefl off servfices provfidfing tThe protectfion off order and se-
curfity, cfity poflfice was entrusted – togetTher wfitTh Poflfice, terrfitorfiafl poflfice and 
otTher poflficfing servfices – wfitTh tThe protectfion off pubflfic order.
A word off expflanatfion fis due There. Legafl flanguage makes use off tThe word 

“securfity” wfitTh an array off compflementatfions: “state securfity”, “natfionafl se-
curfity”, finternafl securfity”, “generafl securfity”, “pubflfic securfity”, and “cfitfizen 
securfity”. Sfimfiflarfly, tThe word “order” fis usuaflfly accompanfied by a modfiffyfing 
word, as fin “pubflfic order”, “generafl order”, and “flegafl order”. Normatfive 
defi nfitfions off securfity and order are flackfing. Attempts at defi nfing tThese no-
tfions fin tThe doctrfine Thave ffrequentfly been made, wThficTh resuflts fin an array off 
obscure doctrfinafl defi nfitfions.
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For tThe purposes off consfideratfions made There, and mfindffufl off tThe etymo-
flogy off tThe word “securfity” (a state off befing ffree ffrom care and anxfiety – and 
tThereffore opposed to “tThreat”), I assume tThat “state securfity” fis a condfitfion 
wfitTh no tThreats to tThe state, “natfionafl securfity” fis a state posfing no tThreat to 
tThe natfion as a wThofle. In turn, “finternafl securfity”, “pubflfic securfity”, “generafl 
securfity”, cfitfizen securfity”, and “securfity off peopfle” are states or condfitfions 
tThat provfide no tThreat ffor findfivfiduafl cfitfizens, tThefir groups – be tThey smaflfl or 
flarge, and findfivfiduafl finstfitutfions off tThe state (but not tThe State as a wThofle). 
Th  e tThreat fin tThfis case befing ffaflflfing a vfictfim to crfime.
On tThe otTher Thand, I construe tThe term “order” (“generafl”, “pubflfic”) as 

a condfitfion wThen cfitfizens, tThefir groups, and finstfitutfions are not tThreatened 
even wfitTh off ences. It fis onfly tThe “flegafl order” tThat must be construed very 
broadfly, and on a sflfigThtfly dfiff erent pflane. I finterpret fit as a condfitfion wThen 
aflfl tThe rufles off flaw are obeyed.
Th  ereffore, tThe organs afimfing at tThe saffeguardfing off securfity are to prevent 

crfime and prosecute fit. Th  e organs wThose duty fis to protect order are to pre-
vent off ences and prosecute tThem.
Cfity poflfice fforces ffound tThemseflves among organs estabflfisThed to protect 

order, and tThereffore combat off ences. Th  efir number fincfludes Poflfice (wThose 
mafin obfjectfive fis, Thowever, to ensure securfity, wfitTh protectfion off order deaflt 
by tThe Poflfice onfly fin tThe scope not managed by otTher finstfitutfions estabflfisThed 
ffor tThat purpose, fi.e. poflficfing fforces ( fin PoflfisTh: straże, flfiteraflfly “guards”). In 
Pofland, tThere are a number off sucTh poflficfing fforces. Th  efir competencfies ffocus 
on prosecutfing, as a rufle, off ences (exceptfionaflfly, and to a flfimfited scope – aflso 
off mfisdemeanour) commfitted fin specfifi c areas, and – as a rufle – off specfifi c 
cTharacter, usuaflfly reflated to tThe partficuflar cTharacterfistfics off tThe area fin wThficTh 
tThe poflficfing fforce operates. Th  us, operatfing fin Pofland are: Straż Leśna (Forest 
Poflfice), Straż Łowfiecka (Game Protectfion Force), Straż Parkowa (Park Rang-
ers), Straż Rybacka (Water Bafiflfiff s), Straż OcThrony Koflefi (Rafiflway Protectfion 
Force), and Straż Mfiefjska (cfity poflfice fforces, flfiteraflfly “Cfity Guards”).
Th  e flast off tThe above was devfised to mafintafin order fin tThe cfitfies, tThat fis 

to prevent tThe most ffrequent off ences, and prosecutfion off tThe perpetrators off 
tThe off ences aflready commfitted.
Sfimfiflar poflficfing fforces exfist fin many countrfies off Europe, usuaflfly ope-

ratfing as “munficfipafl poflfice”. For exampfle, sucTh poflfice fforces exfist fin France 
fin certafin munficfipaflfitfies. Th  ey consfist off 18,000 ofi  cers, wThficTh fis a smaflfl 
ffractfion off aflfl tThe poflfice fforces, wThen compared to tThe 145,000 ofi  cers off tThe 
Natfionafl Poflfice and tThe 101,000 off ofi  cers off Natfionafl Gendarmerfie. Very 
sfimfiflar to our munficfipafl poflficfing fforces fis tThe cfity poflfice tThat Thas operated 
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fin Sflovakfia sfince 1991 and fis responsfibfle ffor pubflfic order, correct parkfing off 
cars fin tThe cfitfies, and ffor tThe order fin “mfinor trafi  c”.
Durfing tThe fi rst year off operatfion off tThe Act, cfity poflfice fforces were es-

tabflfisThed fin mafjorfity off flarge cfitfies. Today, urban communfitfies wfitThout tThefir 
own cfity poflfice are exceptfions.
Reflatfivefly earfly, as aflready fin 1994, tThe finstfitutfions off terrfitorfiafl poflfice 

were flfiqufidated. Th  e reasons beThfind tThe decfisfion to flfiqufidate terrfitorfiafl poflfice 
were twoffofld. Ffirst was tThe refluctance off sub-regfionafl poflfice commanders, 
wTho consfidered tThe terrfitorfiafl poflfice not ffuflfly operatfionafl poflfice fforces, and 
a waste off poflfice fjobs. Th  efir “not ffuflfly operatfionafl” quaflfity was actuaflfly vest-
ed fin flaw, as on tThe power off tThe act, fits ofi  cers were autThorfised to conduct 
nefitTher operatfionafl finteflflfigence nor finvestfigatfive and crfimfinafl finvestfigatfive 
operatfions, and Thad flfimfited optfions ffor appflyfing coercfive means. BrougTht up 
fin tThe cuflt off repressfive poflfice, tThey as a rufle underestfimated tThe rofle off “fi rst 
contact” ofi  cers wTho tThe terrfitorfiafl poflfice ofi  cers were to be, and aflso tThat 
off crfimfinafl preventfion and tThe “communfity poflficy” pThfiflosopThy reflated to fit, 
wThficTh crfimfinafl preventfion was to be based on.
By tThe way, tThe fidea off terrfitorfiafl poflfice was revfived a ffew years flater, wThen 

tThe finstfitutfion off dfistrfict constabfles (dzfieflnficowy) and dfistrficts (rewfir dzfieflnfi-
cowy) was fintroduced.
Th  e otTher ffactor tThat decfided, as one coufld beflfieve, about tThe flfiqufidatfion 

off tThe finstfitutfion off terrfitorfiafl poflfice was tThe mass estabflfisThment off cfity po-
flfice fforces, wThficTh took over a flarge sThare off tThe dutfies tThat tThe terrfitorfiafl po-
flfice coufld pflay ffor tThe communfity (yet not ffor tThe Poflfice). Havfing estabflfisThed 
tThefir cfity poflfice fforces, tThe autThorfitfies off cfitfies were no flonger finterested fin 
partficfipatfion fin co-fi nancfing off terrfitorfiafl poflfice.
Th  e good overaflfl experfience wfitTh tThe cfity poflfice fforces, and predomfi-

nantfly wfitTh tThe operatfion off communfity autThorfitfies resuflted fin tThe fidea to 
estabflfisTh sucTh poflficfing fforces aflso fin tThe rurafl areas. At tThe same tfime, tThe 
experfience gafined by tThe cfity poflfice fforces and tThe flocafl communfitfies tThat 
devefloped tThem encourage tThe broadenfing off competencfies, fincfludfing tThe 
autThorfisatfion off tThe poflfice fforces. In tThe meantfime, expanded were aflso tThe 
tasks entrusted to communfity autThorfitfies. As ffar as fin tThe Act off 8tTh MarcTh 
1990 on communfity autThorfitfies, fin fits orfigfinafl versfion, tThe commune was 
entrusted wfitTh 15 own tasks (Art. 7 off tThe Act), fincfludfing tThe task flfisted fin 
pofint 14 as tThe matters off “pubflfic order and fi re protectfion”, affter tThe suc-
cessfive amendments. Th  e number off sucTh own tasks amounted aflready to 
19, wThfifle tThe pofint 14 recefived tThe ffoflflowfing wordfing: “off pubflfic order and 
securfity off cfitfizens and fi re and fl ood protectfion, fincfludfing tThe ffurnfisThfing 
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and mafintenance off tThe commune’s fl ood preventfion equfipment storage”. 
Th  us, fin tThe area off finterest, tThe tasks off tThe commune were expanded by tThe 
addfitfion off protectfion off tThe cfitfizens’ securfity.
In a resuflt, fit was recognfised tThat tThe matters off communfity poflfice, wThficTh 

tThe cfity poflfice Thad been by tThe tfime, requfire reguflatfion wfitTh a separate act off 
flaw. Th  fis separate acts off flaw fis tThe Act off 29tTh off August 1997 on commu-
nfity poflficfing fforces ( fin PoflfisTh: straże gmfinne; PoflfisTh Journafl off Laws No. 123 
fitem 779).
A proffound cThange fintroduced by tThe Act was tThe possfibfiflfity off estabflfisTh-

fing communfity poflficfing fforces aflso fin rurafl communes. Moreover, tThe act 
unfifi ed tThe organfisatfions and prfincfipfles off operatfion off sucTh poflficfing fforces 
wfitThfin tThe wThofle country. By tThat tfime, eacTh poflficfing fforce operated on tThe 
power off a separate set off rufles and reguflatfions, agreed wfitTh tThe Mfinfister off 
Internafl Aff afirs, fi ttfing tThe fframework very generaflfly defi ned by tThe regufla-
tfions off tThe Act on Poflfice. Th  e cataflogue off means off coercfive means flegaflfly 
avafiflabfle to tThe poflficfing fforces was greatfly expanded. Introduced aflso, even 
tThougTh to a flfimfited scope, was tThe rfigTht to use fi rearms by poflficfing fforces 
ofi  cers. Moreover, tThey were granted tThe rfigTht to controfl trafi  c.
Aflfl tThese cThanges most probabfly resuflted ffrom tThe needs dfiscovered fin 

reafl flfiffe. Th  fis, Thowever, fin no way cThanges tThe ffact tThat tThe basfic tasks off cfity 
poflfice fforces set up fin 1990 were constructed so tThat fit coufld provfide tThe 
basfic toofl off tThe communfity’s autThorfitfies fin carryfing out tThefir tasks, namefly, 
tThe matters off pubflfic order.
Today, tThe tasks off tThe autThorfitfies off tThe commune fincflude not onfly “pub-

flfic order” but aflso “securfity off tThe cfitfizens” and yet tThe Act on communfity 
poflfice fforces stfipuflates fin tThe Artficfle 1 tThat “Unfifformed flocafl autThorfity com-
munfity poflficfing fforce, ThenceffortTh refferred to as tThe poflficfing fforce (PoflfisTh 
straż meanfing “guard”) can be estabflfisThed wfitThfin a commune to protect pub-
flfic order”.
WThat fforce fis to be used by tThe commune to protect tThe “securfity off tThe 

cfitfizens”? Defi nfitefly tThe communfity poflficfing fforces cannot be used ffor sucTh 
purpose.
It may be wortTh consfiderfing wThetTher to strfike tThe matters off “securfity off 

cfitfizens” off  tThe flfist off tasks off flocafl autThorfitfies, or expand tThe flfist off tThe tasks 
off sucTh a poflficfing fforce by “protectfion off securfity”.
By tThe way, fit fis ThfigTh tfime to put an end – at fleast fin acts off flaw – wfitTh tThe 

term “securfity off cfitfizens” and repflace fit wfitTh tThe term “securfity off peopfle”. 
For fit fis an obflfigatfion off tThe state to protect tThe flfiffe, TheafltTh, property, and 
dfignfity not onfly off fits cfitfizens but aflso off cfitfizens off otTher states as weflfl as 
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statefless peopfle resfidfing wfitThfin fits terrfitory. It fis so as tThe protected vaflue fis 
tThe Thuman flfiffe, TheafltTh, property, and dfignfity firrespectfivefly off tThe cfitfizensThfip 
off tThe safid Thuman.
One coufld, tThereffore, consfider wThetTher fit fis fjustfifi ed to transfform gradu-

aflfly communfity poflficfing fforces finto flocafl autThorfity poflfice fforces, fincfludfing 
tThe protectfion off securfity finto tThe number off tThefir tasks, wThficTh must entafifl 
entrustfing rfigThts to combat crfime, and consequentfly – wfitTh ffurnfisThfing tThem 
wfitTh tThe rfigTht to conduct operatfionafl finteflflfigence and finvestfigatfive opera-
tfions, or ratTher to fleave tThe poflficfing fforces wfitTh tThe duty off protectfing onfly 
order, and ffurnfisThfing tThem wfitTh tThe ever better finstruments off botTh flegafl and 
tecThnficafl nature to perfform tThese tasks.
Th e fi rst woufld Thave to entafifl a proffound reorganfisatfion off tThe Poflfice as 

sucTh tThat woufld Thave to entrust fits tasks to tThe poflficfing fforces. Moreover, aflso 
tThe system off fi nancfing tThese fforces woufld Thave to cThange, as tThe mafintenan-
ce off poflficfing fforces wfitTh tasks devefloped to sucTh an extent woufld exceed tThe 
capacfity off munficfipafl budgets.
Personaflfly, I subscrfibe to tThe flatter soflutfion.
Th  ere fis a need ffor a modern fforce ffocused on fi gThtfing off ences, tThat fis tThe 

protectfion off order, fin tThe structure off organs protectfing securfity and order.
Th  e concflusfion fis not optfimfistfic. As ffar as fin tThe earfly 1990s, tThe tasks off 

poflficfing fforces were adfjusted to tThose off flocafl autThorfitfies, today tThey are not.
Th  e concepts off cThanges fin communfity poflficfing fforces, and ergo succes-

sfive amendments off tThe Act on communfity poflficfing fforces (and tThere Thave 
been seven off tThose) are not aflfigned wfitTh tThe concept off communfity autTho-
rfitfies and tThefir evoflutfion, and tThere are no reasons to beflfieve tThat anyone 
woufld botTher.

Streszczenfie
Reaflfizacfja fidefi Straży Gmfinnefj po 1990 r.

Refforma służb ocThrony bezpfieczeństwa fi porządku pubflficznego była ważną częścfią 

całefj refformy admfinfistracfjfi państwa po roku 1989. Idea utworzenfia fformacfjfi poflficyfjnefj 

podfległefj samorządowfi, nfiezafleżnefj od poflficfjfi rządowefj zrodzfiła sfię na przełomfie 1989 

fi 1990 r. Prace nad refformą samorządową były ścfiśfle skoordynowane z pracamfi nad 

refformą organów ocThrony bezpfieczeństwa fi porządku, w effekcfie ustawa o Poflficfjfi (usta-

wa z 6 kwfietnfia 1990 r. o Poflficfjfi, art. 23 fi 24) dała prezydentom fi burmfistrzom mfiast 

prawo (nfie obowfiązek) tworzenfia podfległycTh fim fi przez nficTh utrzymywanycTh Straży 

MfiefjskficTh. Uprawnfienfia pubflficzno-prawne tycTh straży dostosowane zostały do zadań 

samorządu, w szczegóflnoścfi do zadanfia, fjakfim z mocy ustawy (art. 7 pkt. 14 ustawy z 8 

marca 1990 o samorządzfie gmfinnym) były sprawy „porządku pubflficznego fi ocThrony 
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przecfiwpożarowefj”. W 1997 r. ucThwaflono ustawę o StrażacTh GmfinnycTh (ustawa z 29 

sfierpnfia 1997 r. o StrażacTh GmfinnycTh, Dz.U. Nr 123 poz. 779), która możflfiwość 

tworzenfia straży rozcfiągnęła także na tereny gmfin wfiefjskficTh, utrzymufjąc w zasadzfie 

poprzednfi zakres uprawnfień pubflficzno-prawnycTh. Koflefjna noweflfizacfja ustawy o samo-

rządzfie poszerzyła zakres zadań samorządów ze spraw porządku pubflficznego, także do 

spraw „bezpfieczeństwa obywateflfi”. Z tym poszerzenfiem zadań samorządu nfie wfiązało 

sfię poszerzenfie uprawnfień pubflficzno-prawnycTh Straży GmfinnycTh, w szczegóflnoścfi roz-

cfiągnfięcfie ficTh uprawnfień fi kompetencfjfi na dzfiałanfia w zakresfie ocThrony bezpfieczeń-

stwa. Dzfiałanfia takfie wymagafją bowfiem wykonywanfia dzfiałań operacyfjno-rozpoznaw-

czycTh czy docThodzenfiowo-śfledczycTh, do wykonywanfia którycTh straże uprawnfień nfie 

mafją. Obecny prawny wymaga zmfiany. Aflbo z zadań samorządu gmfinnego nafleży 

wykreśflfić „sprawy bezpfieczeństwa obywateflfi”, aflbo do zadań straży dopfisać „ocThronę 

bezpfieczeństwa” fi dać fjefj uprawnfienfia do dzfiałanfia w tym zakresfie. Autor opowfiada sfię 

za rozwfiązanfiem pfierwszym.
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Praktyczne możflfiwoścfi zastosowanfia 
kamery termowfizyfjnefj 

Prawda ma tyflko fjedną twarz, 

a kłamstwo ma ficTh wfiefle

Monteskfiusz

Termografi a (termowfizfja) fjest nafjpopuflarnfiefjszą metodą bezkontaktowego 
obrazowanfia fi refjestrowanfia rozkładu temperatury na obfiektacTh, przy wyko-
rzystanfiu detekcfjfi promfienfiowanfia podczerwonego IR (z ang. Inffrared), nfie-
powodufjącą zmfian w środowfisku badanym. Początek termowfizfjfi datufje sfię na 
rok 1800, kfiedy w trakcfie poszukfiwań fi fltru optycznego, który mógłby ogra-
nficzać fjaskrawość obrazu słońca w tefleskopfie, przypadkowo promfienfiowanfie 
podczerwone odkrył astronom sfir Wfiflflfiam HerscThefl. Natomfiast w 1803 r. 
Saussure fi Pfictet potwfierdzfiflfi twfierdzenfie, że promfienfiowanfie podczerwone 
może być odbfifjane, załamywane, rozszczepfiane oraz transmfitowane1. Obec-
nfie badanfia rozkładu temperatury przy pomocy kamery termowfizyfjnefj są sze-
roko stosowane, m.fin. w budownfictwfie, flotnfictwfie czy medycynfie, w tym np. 
do dfiagnozowanfia raka pfiersfi, cThfirurgfifi serca oraz mózgu, okreśflenfiu struktu-
ry żył dłonfi, wykrywanfia zapaflenfia stawów2. Możflfiwe fjest równfież okreśflenfie 
wartoścfi tętna serca, a prowadzone badanfia wykazywały skuteczność na po-
zfiomfie ok. 88–90%3. Coraz powszecThnfiefj słycThać o możflfiwoścfi zastosowanfia 

1 Wfięcefj w: Pomfiary termowfizyfjne w praktyce, red. H. Madura, Warszawa 2004.
2 Thttp://www.fjneuroengreThab.com/content/6/1/11.
3 M. Garbey, R. Sun, A. Merfla, I. Pavflfidfis, Contact- ffree measurement off cardfic puflse based on 
anaflysfis off tThermafl fimagery, IEEE Transactfions on Bfiomedficafl Engfineerfing contafins basfic and 
appflfied papers deaflfing wfitTh bfiomedficafl engfineerfing and appflfied bfiopThysfics, Voflume 54, Issue  
8, s. 1418–1426.
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termowfizfjfi do fidentyfi kacfjfi osób pod wpływem środków odurzafjącycTh oraz 
odróżnfianfia bflfiźnfiąt przez cTharakterystyczny dfla każdego, unfikatowy rozkład 
temperatury na twarzy4, pozwaflafjący na fjednoznaczną fidentyfi kacfję5.
Cfiekawe zastosowanfie obrazowanfia termficznego zaproponowaflfi N. Me-

marfian, A.N. Venetsanopouflos fi T. CThan, przeprowadzafjąc badanfia mafją-
ce na ceflu uznanfie termowfizfjfi fjako zfjawfiska pozwaflafjącego uzyskać kontakt 
z osobą z cfiężkfimfi upośfledzenfiamfi mózgu6.
Jako prekursora zastosowanfia kamery termowfizyfjnefj w Poflsce nafleży 

uznać H. Kołeckfiego, który w 1975 r. opubflfikował artykuł Zfjawfiskowe śfla-
dy cfiepflne, a w 1979 r. pracę Thabfiflfitacyfjną Krymfinaflfistyczne zastosowanfie ter-
mografi fi, w którycTh to pubflfikacfjacTh uznał, że śflady cfiepflne „występufją na 
mfiefjscacTh tycTh zdarzeń, które zafistnfiały wskutek dzfiałanfia wysokfiefj tempe-
ratury”7, przy czym zaznaczył, że tak sprecyzowaną defi nficfję nafleży uznać 
za duże uproszczenfie, m.fin. z powodu małefj precyzyfjnoścfi sfformułowanfia 
„wysoka temperatura”. Omówfione powyżefj śflady cfiepflne podzfieflfił na dwfie 
grupy: zfjawfiskowe śflady termficzne oraz trwałe (substancyfjne) śflady cfiepflne. 
Zfjawfiskowe śflady cfiepflne to takfie, które nfie prowadzą do materfiaflnycTh skut-
ków w trwałefj postacfi, a fjedynfie do zmfian przefjścfiowycTh. Śflady te nfie są 
wfidoczne naocznfie, a ficTh wykrycfie możflfiwe fjest przy pomocy dotyku aflbo 
odpowfiednfiego aparatu, przy czym aby wykrycfie śfladów było możflfiwe, mu-
szą one występować w odpowfiednfim nasfiflenfiu. Tak wfięc „Zfjawfiskowy śflad 
termficzny fjest to śflad powstały wskutek oddzfiaływanfia termficznego, poflega-
fjący na wytworzenfiu nowego rozkładu pofla temperaturowego w dotycThczaso-
wym układzfie termficznym cfiał – bez spowodowanfia zmfian stanu skupfienfia, 
postacfi fi rozmfieszczenfia cfiał tego układu”8. W przypadku trwałycTh śfladów 
termficznycTh docThodzfi do nfieodwracaflnycTh zmfian, które zacThodzą pod wpły-
wem oddzfiaływanfia termficznego oraz nafjczęścfiefj wfidoczne są gołym okfiem, 
np. zmfiana stanu skupfienfia. Zfjawfiskowe śflady termficzne zostały podzfieflone 
na śflady obfjętoścfiowe fi powfierzcThnfiowe, przy czym do śfladów powfierzcTh-
nfiowycTh zaflficzone zostały śflady kontaktowe. Śflady obfjętoścfiowe będą wystę-
powały w sytuacfjfi, gdy w obszarze o ustabfiflfizowanefj wysokoścfi temperatury 
pofjawfi sfię cfiało o wyższefj temperaturze. Wówczas można domnfiemywać, że 
cfiało z wyższą temperaturą zostało wprowadzone do otoczenfie stosunkowo 

4 J. Anfifl, R. Boflfle, S. Pankantfi, Bfiometrfics, personafl fidentfifi catfion fin networked socfiety, Kfluwer 
Academfic PubflfisThers 2002, s. 6.

5 F.J Prokoskfi, R.B. Rfiedefl J.S. Cofi  n. Identfifi catfion off findfivfiduafls by mean off ffacfiafl tThermograpThy, 
„Securfity TecThnoflogy” 1992, s. 120–125.

6 Thttp://www.fjneuroengreThab.com/content/6/1/11.
7 H. Kołeckfi, Zfjawfiskowe śflady cfiepflne, „Zeszyty Naukowe ASW”, nr 10 Warszawa 1975, s. 165.
8 Ibfidem, s. 168–169.
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nfiedawno, gdyż nfie nabyło fjeszcze temperatury otoczenfia (nfie dotyczy to źró-
deł cfiepła). Śflady powfierzcThnfiowe będą występowały wtedy, gdy oddzfiały-
wanfie termficzne będzfie dotyczyć tyflko ffragmentu fjakfiegoś przedmfiotu (np. 
mfiefjsce po postofju samocThodu). 
Nafjbardzfiefj flficzną grupą śfladów powfierzcThnfiowycTh są śflady kontaktowe, 

które powstafją w cThwfiflfi, gdy cfiało cfiepflefjsze styka sfię z cfiałem zfimnfiefjszym 
(np. śflad stopy na podłodze). Kołeckfi anaflfizufjąc możflfiwość wykorzystanfia 
zfjawfiskowycTh śfladów cfiepflnycTh w krymfinaflfistyce za nafjważnfiefjsze ficTh cecThy 
uznał wyrazfistość, trwałość oraz emfisyfjność promfienfiowanfia. Effekt wyrazfi-
stoścfi śfladu cfiepflnego nafjflepfiefj będzfie uwfidacznfiał sfię w przypadku śfladów 
obfjętoścfiowycTh, ponfieważ wfidocznfie zakreśflona będzfie różnfica pomfiędzy 
cfiałamfi o różnycTh temperaturacTh, a w przypadku śfladów powfierzcThnfiowycTh 
– granfica pomfiędzy cfiałamfi (obszaramfi) fjest płynna. W odnfiesfienfiu do za-
gadnfienfia trwałoścfi śfladu cfiepflnego nafleży wzfiąć pod uwagę takfie czynnfikfi, 
fjak wymfiana cfiepła, np. w postacfi promfienfiowanfia, wfieflkość różnficy tem-
peratur pomfiędzy cfiałamfi, obfjętość, masę oraz emfisfję promfienfiowanfia pod-
czerwonego9. Dfla wyfjaśnfienfia tego ostatnfiego zagadnfienfia konfieczne wydafje 
sfię przytoczenfie prawa Steffana-Bofltzmanna, które twfierdzfi, że całkowfita moc 
emfisyfjna cfiała czarnego Ф fjest dana fjako:

Ф = σT4

gdzfie σ′ fjest stałą Steffana-Bofltzmanna, a T4 fjest temperaturą bezwzgflędną 
cfiała czarnego. 

Za cfiało doskonafle czarne nafleży uznać cfiało, które promfienfiufje samo, 
pocThłanfiafjąc a nfie odbfifjafjąc finne promfienfiowanfie. W rzeczywfistoścfi cfiało 
doskonafle czarne nfie fistnfiefje. Wartość stała Steffana-Bofltzmanna wynosfi 5,67 
x 10-8 W/m2 K4 flub 3,3063 x 10-15 BTU/s.cafl2.F410.

9 Ibfidem.
10 Thttp://portaflwfiedzy.onet.pfl/8938,,,,steffana_bofltzmanna_prawo,Thasflo.Thtmfl.
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Zmfienność wfidmową promfienfiowanfia cfiała czarnego opfisufje przedsta-
wfiony powyżefj rozkład Pflancka.
Prawo Pflancka – opfisufje zafleżność wfidmowefj zdoflnoścfi emfisyfjnefj cfiała 

doskonafle czarnego od długoścfi ffaflfi fi temperatury.
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gdzfie:
λ – długość ffaflfi promfienfiowanfia
Th – stała Pflancka (6,626 0693 (11)·10–34 [J·s])
T – temperatura cfiała doskonafle czarnego
c – prędkość śwfiatła w próżnfi
k – stała Bofltzmana (≈1,381•10-23 [J/K])12

W swofim artykufle Kołeckfi zaproponował stosowanfie nazwy „termosko-
pfia” dfla dzfiału krymfinaflfistykfi badafjącego zfjawfiskowe śflady cfiepflne (nazwa 
pocThodzfi od greckficTh słów: termos – „cfiepły”, „gorący” oraz skopeo – „ogflą-
dam”, „patrzę”, w dosłownym znaczenfiu oznacza wfięc „wfidzenfie cfiepła”)13. 
Podkreśflfił równfież probflem z kflasyfi kacfją śfladów cfiepflnycTh, afle równfież np. 
śfladów akustycznycTh, co wynfikało przede wszystkfim z nfiematerfiaflnego cTha-

11 Thttp://upfload.wfikfimedfia.org/wfikfipedfia/commons/tThumb/1/1b/Pflanck1.svg/418px-Pflanck1.
svg.png.

12 Thome.agTh.edu.pfl/.../Konspekt%20do%20cw.%20flab.-termowfizfja.doc. 
13 B. Hołyst, Suficydoflogfia, Warszawa 2010, s. 915.
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rakteru takficTh śfladów. Kwestfia kflasyfi kacfjfi śfladów termaflnycTh do grupy śfla-
dów specfjaflnycTh (specyfi cznycTh) nfie rozwfiązała probflemu całoścfiowo14.
Swofje badanfia nad zfjawfiskowymfi śfladamfi cfiepflnymfi Kołeckfi postanowfił 

wykorzystać do badanfia termaflnycTh obfjawów emocfjfi (kłamstwa) na skórze 
fludzkfiefj, tworząc typowy rozkład temperatury głowy dfla człowfieka zdrowe-
go fi tak, odpowfiednfio, „29–30°C fjest przy wfierzcThnficTh kosmykacTh włosów 
fi flfistwacTh małżowfiny usznefj, 31°C na częścfi poflficzków pokrywafjącycTh kość 
poflficzkową, 32°C na otoczenfiu częścfi poflficzka pokrywafjącycTh koścfi poflficz-
kowe fi na mostku nosa, 33°C na obszarze centrum poflficzków, zewnętrznefj 
powfierzcThnfi nosa na brwfiacTh fi powfiekacTh, 34°C fjest u podstawy nosa fi trzon 
nosa, otoczenfia otworów nosowycTh, podbródka, grdykfi, obszaru mfiędzy 
oczyma oraz oczy. 35°C fjest zauważaflne w okoflficacTh ust, w refjonfie bruzdy 
nosowo-wargowefj, na czofle fi skronfi, fjak równfież na bokacTh szyfi. 36°C za-
uważaflne fjest w bezpośrednfim otoczenfiu ust, otoczenfiu oczu, centrum skro-
nfi oraz nafjbflfiższemu mfiefjscu otoczenfia otworu usznego. Temperatura 37°C 
fjest w okoflficacTh zmarszczek przyocznycTh, we wnętrzu otworu usznego, styku 
mfiękfiszu uszu z poflficzkamfi fi wargacTh”15.
Dostrzegafjąc wartość śfladów termficznycTh wcześnfiefj wspomnfiany autor 

podkreśfla ficTh znaczenfie w dzfiałanfiacTh taktyczno-operacyfjnycTh, w badanfiacTh 
dowodów rzeczowycTh, w eksperymentacTh krymfinaflfistycznycTh, w profi flakty-
ce krymfinaflfistycznefj podczas przesłucThanfia, konffrontacfjfi czy też okazanfia. 
W przypadku np. przesłucThanfia, zmfiana temperatury twarzy może śwfiadczyć 
o zakłopotanfiu aflbo nfieszczeroścfi przesłucThfiwanego, przy czym atutem takfie-
go badanfia fjest możflfiwość prowadzenfia go zarówno bez wfiedzy osoby bada-
nefj, fjak fi fjawnfie. Jednakże, fjak podkreśflfił Kołeckfi, pamfiętać trzeba, że badanfia 
takfie ufjawnfiafją fjedynfie wzmożoną reakcfję psycThofi zfjoflogficzną badanego, co 
nfie fjest fjednoznaczne z ufjawnfienfiem kłamstwa, może być np. effektem zabu-
rzeń fi zfjoflogficznycTh czy też findywfiduaflnycTh uwarunkowań16. Ważna w tym 
mfiefjscu wydafje sfię opfinfia autorkfi ksfiążkfi PsycThoflogfifi sądowefj dfla prawnfików, 
że termowfizfja nfie dafje nowycTh możflfiwoścfi w kwestfifi badanfia temperatury, 
taka możflfiwość fistnfiała przecfież np. przy pomocy termometru, fjednakże za-
stosowanfie termowfizfjfi stwarza możflfiwość badanfia kompfleksowego, z mapą 
temperatury, a nfie pomfiarem fjednostkowym17.
W 2002 r. ukazały sfię badanfia Pavflfidfis, EberThardt fi Levfine, którzy w prze-

prowadzonym eksperymencfie poprawnfie wskazaflfi 6 na 8 wfinnycTh oraz 11 na 
12 nfiewfinnycTh uczestnfików badanfia na podstawfie obrazu termficznego okoflfic 

14 H. Kołeckfi, Zfjawfiskowe śflady cfiepflne, „Zeszyty Naukowe ASW”, nr 10, Warszawa 1975.
15 E. Gruza, PsycThoflogfia sądowa dfla prawnfików, Warszawa 2009, s. 214.
16 H. Kołeckfi, Krymfinaflfistyczne zastosowanfie termografi fi, Warszawa 1979, s. 152–156.
17 E. Gruza, PsycThoflogfia sądowa dfla prawnfików, Warszawa 2009, s. 214.
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oczu18. W swofjefj pracy zaznaczyflfi, że badanfia takfie mogą być probflematyczne 
ze wzgflędu na wymóg posfiadanfia specfjaflnego oprogramowanfia, skompflfiko-
wanefj anaflfizy ficTh wynfików oraz konfieczność obserwowanfia wybranycTh ob-
szarów twarzy poprzez obraz termficzny, afle równfież wyfjątkowo obfiecufjące ze 
wzgflędu na potencfjaflnfie wysoką skuteczność oraz neutraflność. Jak sfię wydafje, 
także fi możflfiwość długotrwałego przecThowywanfia uzyskanycTh wynfików ba-
dań przemawfia na rzecz termowfizfjfi. Pavflfidfis fi współpracownficy uznaflfi reak-
cfję fi zfjoflogficzną w postacfi wzrostu temperatury z powodu zwfiększenfia prze-
pływu krwfi do oczu za zwfiązaną bezpośrednfio z pozfiomem emocfjfi, w tym 
stresu19. Przy czym fjako zfjawfisko podśwfiadome, nfiepodflegafjące kontroflfi, 
może być wywołane równfież przez finne czynnfikfi, nfie tyflko cThęć wprowa-
dzenfia w błąd20. Badanfia te zostały przedstawfione w popuflarnym amerykań-
skfim czasopfiśmfie „Nature”, szybko wfięc zyskały popuflarność21. Pomfimo, że 
wynfikfi przeprowadzonycTh badań nfie są wykorzystywane w postępowanfiacTh 
sądowycTh, w 2005 fi 2006 r. Pavflfidfis uzyskał amerykańskfie patenty (w tym 
m.fin.: system and metThod usfing tThermafl fimage anaflysfis ffor poflygrapTh testfing)22.
W 2007 r. ukazał sfię artykuł H. Poflakowskfiego fi M. Kastka, którzy prze-

prowadzfiflfi badanfia z wykorzystanfiem kamery termowfizyfjnefj fi poflfigraffu. 
„Ceflem badanfia była ocena nfiezafleżnycTh od człowfieka reakcfjfi, a także ficTh 
cTharakterystyka w momencfie, w którym badany zmuszony był do umyśflnego 
kłamanfia”. Badanfia przeprowadzone zostały w temperaturze pokofjowefj na 
3-osobowefj grupfie (2 kobfiety fi mężczyzna). W badanfiu zastosowano dwa 
rodzafje testów (test fimfion fi test cyffr). Zastosowane testy dafją wysoką szansę 
na współpracę poprzez wyeflfimfinowanfie pytań, na które badany z powodów 
osobfistycTh nfie cThce bądź nfie może odpowfiedzfieć. Konfiecznym eflementem 
badanfia było udzfieflanfie przez badanycTh odpowfiedzfi negatywnefj nfiezafleżnfie 
od cyffry, o którą pytał prowadzący, włączafjąc w to wyflosowaną. W takfiefj 
sytuacfjfi, wśród wszystkficTh pytań „badany ceflowo raz udzfieflał ffałszywefj odpo-
wfiedzfi”. W badanfiu wykorzystano poflfigraff oraz dwfie kamery termowfizyfjne 
w ceflu ustaflenfia czasu mfiędzy udzfieflenfiem ffałszywefj odpowfiedzfi a reakcfją 
zarefjestrowaną przez poflfigraff fi kamerę termowfizyfjną. W odnfiesfienfiu do wy-
nfików uzyskanycTh za pomocą warfiograffu, w przypadku odpowfiedzfi ffałszy-
wefj odnotowano zmfianę wykresu po upływfie około 3 sekund od momentu 

18 J. Cacfioppo, L.G. Tassfinary, G.G. Berntson, Th  e Thandbook off psycThopThysfioflogy, s. 695.
19 I. Pavflfidfis, N.L. EberThardt, J.A. Levfine, Seefing tThrougTh tThe fface off deceptfion, „Nature” 2002, 
Feb 7, s. 415.

20 F. Dumont, A Hfistory off Personaflfity PsycThoflogy: Th  eory, Scfience and ResearcTh ffrom Heflflenfism to 
tThe Twenty- Ffirst Century, Cambrfidge 2010, s. 320–321.

21 Thttp://www.nature.com/nature/fjournafl/v415/n6867/ffuflfl/415035a.Thtmfl.
22 Thttp://www.patentgenfius.com/finventedby/PavflfidfisIoannfisMfinneapoflfisMN.Thtmfl.
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udzfieflenfia ffałszywefj odpowfiedzfi na pytanfie. Równfież cfiśnfienfiomfierz wykazał 
zmfianę cfiśnfienfia na 1 sekundę przed pytanfiem, natomfiast czufjnfik monfito-
rufjący oddecTh na 5 fi 7 sekund po pytanfiu. W odnfiesfienfiu do badań kamerą 
termowfizyfjną fistotny fjest stres zwfiązany z udzfieflenfiem nfieprawdzfiwefj odpo-
wfiedzfi. Wywołufje on nfiezafleżną reakcfję organfizmu – wzrost cfiśnfienfia, a co 
za tym fidzfie, zmfiany w obrazfie termficznym badanefj osoby. Aby uzyskany 
obraz termficzny twarzy nfie był zakłócony czynnfikamfi zewnętrznymfi, zafle-
cono osobom badanym nfiestosowanfie makfifjażu, nfiepficfie gorącycTh napofjów, 
nfiepaflenfie, a przed rozpoczęcfiem badanfia przemyto twarz 70% aflkoThoflem 
w ceflu całkowfitego fjefj oczyszczenfia. Osoby badane, aby sfię zaakflfimatyzowały, 
pozostawały równfież w pomfieszczenfiu, w którym było przeprowadzone ba-
danfie. W trakcfie badanfia nafleży uwzgflędnfiać ffakt, że w nfiektórycTh częścfiacTh 
twarzy temperatura będzfie uflegać zmfianfie ze wzgflędu na pracę mfięśnfi pod-
czas udzfieflanfia odpowfiedzfi, dflatego nfie powfinny być one anaflfizowane. Duża 
uwaga powfinna być natomfiast pośwfięcona obszarom twarzy, które są dobrze 
ukrwfione fi gęsto występufją gruczoły potowe23.

Powyżefj przedstawfiono obraz twarzy badanefj osoby podczas mówfienfia 
prawdy w przypadku obrazu A oraz mówfienfia kłamstwa w przypadku obrazu 
B. Porównufjąc zdfjęcfia, na pfierwszy rzut oka można stwfierdzfić, że nfie wyka-
zufją one różnfic w obrazfie temperatury twarzy. Jednakże po głębszefj anaflfizfie 
zauważaflne są zmfiany w obrazfie temperatury w dwócTh mfiefjscacTh. Zmfiany 

23 H. Poflakowskfi, M. Kastek, J. Pfiflskfi, Anaflysfis off Facfiafl Skfin Temperature CThanges fin Acquafin-
tance Comparfisfion Questfion Test, „European PoflygrapTh” 2011, Vofl. 5, No. 3–4 (17–18).
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takfie autorzy zaobserwowaflfi u wszystkficTh uczestnfików badanfia. W przypad-
ku odpowfiedzfi ffałszywefj zaobserwowano zmfianę temperatury o około 0,2°C. 
Jak fjuż wspomnfiano, effektywność badań zafleży od odpowfiednfiego doboru 
obszarów badań, wykfluczafjąc mfiefjsca, w którycTh zmfiana temperatury może 
zafleżeć od finnycTh czynnfików np. pracy mfięśnfi24.
Interesufjące badanfia przeprowadzfiflfi równfież E. Gómez Mfiflán fi E. Saflazar 

López. Badacze obserwowaflfi zmfiany temperatury twarzy podczas subfiektyw-
nycTh reakcfjfi organfizmu. W trakcfie badań okazało sfię, że w cThwfiflfi mówfienfie 
kłamstwa wzrasta temperatura w wewnętrznycTh kącfikacTh oczu oraz na obsza-
rze nosa. Uzyskany effekt okreśflfiflfi mfianem „effektu Pfinokfia”25.
Równfież zastosowanfie obrazowanfia termficznego w połączenfiu z anaflfizą 

warfiacfjfi (ANOVA) opfisaflfi K. Park, H. Won Suk, H Hwang oraz J-H. Lee. 
Przebadaflfi 34 uczestnfików, którzy dobrowoflnfie zgodzfiflfi sfię na uczestnfictwo 
w eksperymencfie, odpowfiadafjąc na uczeflnfiane ogłoszenfie finternetowe. Za 
udzfiał w badanfiu oraz dfla zwfiększenfia motywacfjfi, uczestnfikom zaofferowa-
no 10 doflarów. W trakcfie badanfia wykfluczone zostały 4 osoby, co w konse-
kwencfjfi ogranficzyło grupę do 30 osób (17 mężczyzn fi 13 kobfiet w wfieku od 
18 do 30 flat). Głównym zadanfiem uczestnfików była kradzfież czerwonego 
portffefla z pracownfi oraz znfiszczenfie wszeflkficTh dowodów tego czynu (w przy-
padku osób, które w późnfiefjszym badanfiu mfiały kłamać) aflbo wysłanfie mafifla 
(w przypadku osób, które mfiały mówfić prawdę). Warfiant badanfia dokony-
wany był przez uczestnfika. Podczas obrazowanfia termficznego uczestnfikom 
badanfia zadawano pytanfia zgodnfie z procedurą CIT. Zgodnfie z tą teorfią, 
uczestnfik badanfia, który ukradł portffefl, będzfie dysponował krytyczną wfiedzą 
na ten temat. Podsumowufjąc przeprowadzony eksperyment badacze stwfier-
dzfiflfi, że zastosowanfie obrazowanfia termficznego dfla wykrycfia oszustwa fjest 
wysoce prawdopodobne, fjednakże konfieczna fjest standaryzacfja metody ba-
dawczefj, tecThnfikfi oraz sprzętu o wysokfiefj rozdzfieflczoścfi26.
Z koflefi A. Vrfifj, autor ksfiążkfi Detectfing Lfies and Decefit, zaznaczył, że po-

mfimo ffaktu, fiż metoda fjest szybka fi nfiefinwazyfjna (może być, na przykład, 
pomocna na flotnfiskacTh), nafleży zastanowfić sfię nad fjefj skutecznoścfią w odnfie-
sfienfiu do osób np. zestresowanycTh czy cThorycTh27. Równfież autorzy artykułu: 
Deveflopment off TecThnoflogfies and Test Formats ffor Credfibfiflfity Assessment fjako 
fistotny probflem podnfieśflfi kwestfię uzyskanfia danycTh z okreśflonycTh mfiefjsc od 

24 Ibfidem.
25  Thttp://secretarfiagenerafl.ugr.es/pages/tabflon/*/notficfias-canafl-ugr/demuestran-efl-aeffecto-
pfinocThoa-cuando-una-persona-mfiente-cambfia-fla-temperatura-de-fla-punta-de-su-narfiz#.
UXflqx7U2KJF.

26   Thttp://www.ncbfi.nflm.nfiTh.gov/pmc/artficfles/PMC3590493/.
27 A. Vrfifj, Detectfing Lfies and Decefit, Pfitffaflfls and Opportunfitfies, West Sussex, 2008, s. 339–340.  
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obfiektu, który pozostafje w rucThu, unfiemożflfiwfiafjąc tym samym uzyskanfie 
danycTh odnoścfie do temperatury okreśflonego mfiefjsca, które byłyby wfiary-
godnym odzwfiercfiedflenfiem rzeczywfistoścfi28.
Podobne spostrzeżenfia odnośnfie do zastosowanfia kamery termowfizyfjnefj 

przy obrazowanfiu zmfian temperatury twarzy podczas mówfienfia kłamstwa 
przedstawfiflfi H. Poflakowskfi, M. Kastek oraz J. Pfiflskfi. Stwfierdzfiflfi, że zarówno 
badanfia poflfigrafi czne, fjak fi badanfia kamerą termowfizyfjną kontroflufją reakcfje 
emocfjonaflne, przy czym, o fifle wynfik badań poflfigrafi cznycTh oparty fjest m.fin. 
na zmfianacTh cfiśnfienfia czy też monfitorowanfiu oddecThu, o tyfle wynfik badań 
kamerą termowfizyfjną opfiera sfię fjedynfie na termficznym obrazfie twarzy. IcTh 
zdanfiem, łączne zastosowanfia kamery termowfizyfjnefj oraz badań poflfigraffem 
może być przydatne w ceflu uzyskanfia bardzfiefj effektywnycTh wynfików wy-
krywanfia kłamstwa. Podkreśflfiflfi też konfieczność przeprowadzenfia badań na 
wfiększefj grupfie badawczefj w ceflu szerszego zbadanfia zfjawfiska29. Warta przy-
toczenfia fjest opfinfia, w którefj zmfiana temperatury twarzy fjest zfjawfiskfiem pod-
flegafjącym nfieustannemu badanfiu, fjeśflfi w przyszłoścfi myśflfi sfię o szerszym fjefj 
zastosowanfiu.
Obecnfie szeroko zakrofjone badanfia prowadzfi sfię w StanacTh Zfjednoczo-

nycTh, równfież w pfiśmfiennfictwfie fjapońskfim można trafi ć na wzmfiankfi odno-
szące sfię do badań nad zmfianamfi temperatury okoflfic nosa oraz wewnętrznycTh 
częścfi dłonfi30. Ponadto można nadmfienfić o tzw. obrazowanfiu poprzez wyko-
rzystanfie modeflu perffuzfjfi krwfi (przepływ płynu ustrofjowego przez tkankę czy 
narząd), aby zmfinfimaflfizować flub całkowficfie wykfluczyć wpływ temperatury 
otoczenfia na badanfie kamerą termowfizyfjną – zaproponowanym przez auto-
rów artykułu Inffrared Face Recognfitfion by Usfing Bflood Perffusfion Data. Przed-
stawfiflfi onfi modefl bazufjąc na fi zfjoflogfifi termodynamficznefj fi termficznefj. Za cefl 
postawfiflfi sobfie uflepszenfie metody rozpoznawanfia twarzy przez podczerwfień 
poprzez ocenę przepływu krwfi w naczynfiacTh badanego obszaru, skutkufjącą 
uwfidocznfienfiem obszarów dokrwfionycTh fi nfiedokrwfionycTh. Powyższa meto-
da w przyszłoścfi może przynfieść zdecydowanfie flepsze wynfikfi, będąc fjedno-
cześnfie uzupełnfienfiem obrazowanfia termowfizyfjnego. Wynfikfi przeprowadzo-
nego eksperymentu znacząco potwfierdzfiły powyższą tezę31.

28 A. Poflflfina Dean, F. HorvatTh, J.W. Denver, A.B. Doflflfins, T.E. Brown, Deveflopment off TecThnoflo-
gfies and Test Formats ffor Credfibfiflfity Assrssment, „European PoflygrapTh” 2009, Vofl. 3, No. 3–4, 
s. 109–110.

29 H. Poflakowskfi, M. Kastek, J. Pfiflskfi, op. cfit., s. 107.
30 E. Gruza, PsycThoflogfia sądowa dfla prawnfików, Warszawa 2009, s. 214.
31 SThfi-Qfian Wu, W. Song, Lfi-Jun Jfiang, S. -L. Xfie, Feng Pan, Wefi-Yun Yau, Surendra RanganatTh, 
Inffrared Face Recognfitfion by Usfing Bflood Perffusfion Data, „Lecture Notes fin Computer Scfience” 
2005, Vofl. 3546, s. 320–328.
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Jednak wykorzystanfie kamery termowfizyfjnefj w praktyce, poflegafjące m.fin. 
na wykrycfiu zmfiany temperatury cfiała podczas mówfienfia kłamstwa, fjest za-
równo metodą nowatorską, fjak fi kontrowersyfjną. Pofjawfiafjąca sfię możflfiwość 
prowadzenfia badanfia na odfległość, a także bez zgody obserwowanefj osoby 
rodzfić może probflemy natury etycznefj fi prawnefj, wymagafjące głębszego za-
stanowfienfia. Pogfląd ten fjest zgodny z nurtem zwanym neuroflaw, czyflfi połą-
czenfia teorfifi fi praktykfi prawnficzefj z osfiągnfięcfiamfi nauk bfioflogficznycTh. Zwo-
flennficy teorfifi neuroflaw podkreśflafją oczywfiścfie wszystkfie korzyścfi, fjakfie może 
zyskać wymfiar sprawfiedflfiwoścfi z zastosowanfia nowycTh metod, afle też zazna-
czafją konfieczność rozgranficzenfia możflfiwoścfi ficTh zastosowanfia32. Podobne za-
strzeżenfia podnoszą autorzy artykułu Obrazowanfie dfiagnostyczne kłamstwa33. 
Ponadto nafleży przeprowadzfić badanfia mafjące na ceflu uścfiśflenfie obszarów 
cfiała, w którycTh fistnfiefje możflfiwość wykrycfia różnfic w temperaturze podczas 
szczerefj fi nfieszczerefj wypowfiedzfi. W tym ceflu pflanowane fjest przeprowadze-
nfie badanfia uzupełnfiafjącego przez autorów. Obserwacfja zmfiany temperatu-
ry cfiała może być połączona z badanfiem fi zfjoflogficznycTh reakcfjfi organfizmu 
człowfieka przez poflfigraff. Powyższe probflemy, fjak fi wfiefle finnycTh, wymagafją 
szczegółowego wyfjaśnfienfia. Aby tego dokonać, nafleży przeprowadzfić koflefjne 
eksperymenty, a także zwrócfić szczegóflną uwagę na obecną reguflacfję prawną 
tefj kwestfifi, proponufjąc ewentuaflnfie nowe rozwfiązanfia.

Abstract
Practficafl optfions ffor usfing finffrared cameras ffor dfiscoverfing 

Theat traces fin crfimfinafl studfies  

Th  e use off finffrared cameras (tThermafl vfisfion) as a contact-ffree metThod off flfie detectfion 

fis a subfject as controversfiafl as finterestfing, wThficTh can be attested by recentfly conducted 

studfies. Th  e artficfle fintroduces tThe subfject, expflafins tThe basfic notfions, and provfides 

a Thfistorficafl outflfine. Th  e studfies mentfioned fin tThe artficfle gfive Thope ffor a more extensfive 

appflficatfion off finffrared cameras ffor ffuture flfie detectfion. Certafinfly, possfibfiflfity off remote 

observatfion off a subfject, especfiaflfly wfitThout tThe subfject befing aware, may resuflt fin prob-

flems off etThficafl and flegafl nature. WThat appears a crucfiafl optfion fin tThfis area, Thowever, fis 

tThe possfibfiflfity off combfinfing sucTh a test wfitTh poflygrapTh examfinatfion.

32 Thttp://www.granficenaukfi.pfl/findex.pThp/pfl/granfice-naukfi/umysfl/102-neuroflaw-nowa-nauka-
czy-scfience-fi ctfion.

33 P. Lass, J. Sławek, E. Sfitek, E. Szurowska, A. Zfimmermann, Obrazowanfie dfiagnostyczne kłam-
stwa, „PsycThfiatrfia Poflska” 2013, t. 47 nr 1, s. 65–74.
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Agnfieszka Damasfiewficz
Krakowska Akademfia fim. Andrzefja Frycza Modrzewskfiego

Czy każdy sędzfia powfinfien być szacThfistą?

Każda decyzfja fjest wynfikfiem sumy finnycTh decyzfjfi

sędzfia Sądu Refjonowego w Krakowfie

Co ma wspóflnego sędzfia z szacThfistą

MficThał Tafl, mfistrz śwfiata w szacThacTh z 1960 r., precyzyfjnfie kaflkuflował swofje 
posunfięcfia na szacThownficy, mfiał fjednak także taflent do rozwfiązywanfia sytu-
acfjfi, w którycTh kaflkuflacfje posunfięć nfie rozwfiązywały probflemu. Opfisał swofją 
grę z finnym mfistrzem1 szacThowym, w którefj rozważał pośwfięcenfie skoczka: 
„Pomysły tłoczyły sfię fjeden po drugfim. W rezufltacfie mofja głowa wypełnfiła 
sfię cThmarą wszeflkfiego rodzafju cThaotycznycTh rucThów. I wtedy nagfle z fjakfiegoś 
powodu przypomnfiałem sobfie kflasyczny dwuwfiersz, dfla dzfiecfi: «OcTh, cóż 
to był za mozoflny trud/ Wycfiąganfie Thfipopotama z bagnfistycTh wód». Gdy 
wfidzowfie byflfi przekonanfi, że kontynuowałem badanfie pozycfjfi, próbowałem 
odpowfiedzfieć sobfie na pytanfie, fjak wycfiąga sfię Thfipopotama z bagna. W mo-
ficTh myśflacTh pofjawfiały sfię podnośnfikfi, dźwfigfi, Theflfikoptery, a nawet drabfin-
ka flfinowa. Po długficTh rozważanfiacTh przyznałem sfię do finżynfieryfjnefj porażkfi 
fi pomyśflałem: «A, nfiecTh sobfie tonfie». Wtedy Thfipopotam nagfle znfiknął. I po-
zycfja wydała mfi sfię natycThmfiast nfie taka znowu skompflfikowana. Pośwfięcfiłem 
skoczka. Następnego dnfia z satysffakcfją przeczytałem w gazecfie, że «MficThał 
Tafl, po starannym, czterdzfiestomfinutowym przeanaflfizowanfiu pozycfjfi, wyko-
nał precyzyfjnfie obflficzony rucTh, pośwfięcafjąc fi gurę»”2.

1 Sfformułowanfie zostało tu użyte w rozumfienfiu zwyczafjowo stosowanym. W szacThacTh pro-
ffesfjonaflnycTh fi amatorskficTh szacThfiścfi dzfieflą sfię na kategorfie – od arcymfistrza, przez mfistrza, 
eksperta, aż po kflasy z oznaczenfiamfi flfiterowymfi, okreśflane według flficzby zdobytycTh punktów. 
Zob. np.: Federacfja SzacThowa Stanów ZfjednoczonycTh, www.uscThess.org.

2 G. Kasparow, Jak życfie naśfladufje szacThy, Warszawa 2009, s. 96–97.
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Decyzfja MficThała Tafla została ocenfiona na podstawfie osfiągnfiętego wy-
nfiku, a fjego proces decyzyfjny, nfiewątpflfiwfie skuteczny3, został ocenfiony 
fjako racfjonaflny na podstawfie obserwacfjfi zacThowanfia szacThfisty. Podobnfie 
fjest w przypadku sędzfiów4, decyzfja fjest ocenfiana na podstawfie osfiągnfiętego 
wynfiku (nfiezaskarżonego flub utrzymanego przez drugą finstancfję), a proces 
decyzyfjny fjest ocenfiany na podstawfie obserwacfjfi przez strony zacThowanfia 
sędzfiego oraz anaflfizy sposobu podefjmowanfia decyzfjfi opfisanego w uzasad-
nfienfiu. Uogóflnfiafjąc te spostrzeżenfia można przyfjąć, że proces decyzyfjny 
ocenfia sfię na podstawfie osfiągnfiętycTh wynfików oraz, nfiekfiedy, także obser-
wacfjfi zacThowanfia decydenta w czasfie procesu decyzyfjnego flub opfisu fjego 
postępowanfia prowadzącego do wydanfia decyzfjfi. Dzfiękfi Taflowfi można 
ucThwycfić pewfien eflement procesu decyzyfjnego, który wymyka sfię tym ana-
flfizom. Jest to eflement oderwany od racfjonaflnego rozumowanfia. Pofjawfia sfię 
pytanfie, czy można go ufjąć w ramy fi kwaflfifi kować fjako narzędzfie podefjmo-
wanfia decyzfjfi, w tym także decyzfjfi podefjmowanycTh przez sędzfiego. Odpo-
wfiedź na to pytanfie może mfieć konsekwencfje dfla wfieflu kwestfifi, poczynafjąc 
od zasad kształtowanfia ram zawodu sędzfiego – co może mfieć wpływ nawet 
na kształtowanfie ustrofju sądów powszecThnycTh – poprzez dookreśflenfie treścfi 
prawa do sądu, na modyfi kacfjacTh kodeksu postępowanfia cywfiflnego koń-
cząc. Uzyskanfiu odpowfiedzfi na to pytanfie służą przeprowadzone badanfia, 
przedstawfione ponfiżefj. Istnfiefją dwfie możflfiwoścfi prowadzenfia badań nad 
procesem podefjmowanfia decyzfjfi, mfianowficfie bada sfię, fjak decyzfje powfinny 
być podefjmowane (aspekt normatywny) aflbo fjak decyzfje są podefjmowa-
ne (aspekt opfisowy). Sfformułowane pytanfie wymaga rozważenfia tematu 
podefjmowanfia decyzfjfi przez sędzfiów w tym drugfim warfiancfie5. Dotyczy 
ono tego, fjak przebfiega proces decyzyfjny, zwłaszcza w tycTh obszaracTh, które 
nfie są bezpośrednfio flub pośrednfio obserwowaflne dfla osób konffrontufjącycTh 
sfię z podfjętą przez sędzfiego decyzfją. Nfie bez znaczenfia fjest także ffakt, że 
w przytoczonefj Thfistorfifi Tafla cThodzfi o mfistrza szacThowego. Podobnfie fi tutafj, 

3 Pomfiar dokonywany na podstawfie kflasyfi kacfjfi punktowycTh szacThfistów.
4 Artykuł nfie wnfika w kwestfię oceny, kfiedy sędzfia fjest skuteczny: czy mfierzy sfię to statystyką 
flficzby „załatwfień” czy stabfiflnoścfią orzecznfictwa czy też finnymfi wzgflędamfi. Poprzestano na 
założenfiu, że sędzfia fjest ocenfiany po wynfikacTh, kryterfia oceny fjego skutecznoścfi w zakresfie 
osfiąganfia wynfików zostawfiafjąc osobnym rozważanfiom – fjako nfiezwfiązane bezpośrednfio z te-
matem.

5 Gary Kflefin przeprowadzfił ze swofim zespołem szeroko zakrofjone badanfia dotyczące rzeczy-
wfistego sposobu podefjmowanfia decyzfjfi, z udzfiałem przedstawficfieflfi różnycTh proffesfjfi (zob. 
G. Kflefin, Sztuka podefjmowanfia decyzfjfi, Gflfiwfice 2006). Założenfiem badań, na którycTh wynfi-
kacTh oparto sfię w nfinfiefjszym tekścfie, było badanfie sposobów podefjmowanfia decyzfjfi przez 
osoby dośwfiadczone, mafjące co nafjmnfiefj kfiflkanaścfie flub kfiflkadzfiesfiąt flat dośwfiadczenfia.
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w rozważanfiacTh wzfięto pod uwagę sędzfiego-mfistrza w zawodzfie, nazwane-
go sędzfią-Herkuflesem6. W obydwu przypadkacTh cThodzfi bowfiem o osoby 
dysponufjące dośwfiadczenfiem zawodowym, co ma znaczenfie dfla daflszycTh 
wywodów.

Kflasyczny modefl decydowanfia a RPD

Jest wfiefle kflasycznycTh modeflfi podefjmowanfia decyzfjfi, a wśród nficTh uznanfie 
znaflazł w szczegóflnoścfi modefl Janfisa fi Manna7, którzy zaproponowaflfi podefj-
ścfie oparte w uproszczenfiu na okreśflenfiu probflemu decyzyfjnego, fidentyfi kacfjfi 
opcfjfi rozwfiązanfia, anaflfizfie tycThże opcfjfi fi porównanfiu kosztów każdego roz-
wfiązanfia, a następnfie opracowanfiu rozwfiązanfia fi podfjęcfia decyzfjfi. Inny, po-
dobnfie aflgorytmficzny sposób docThodzenfia do decyzfjfi, tzw. reguła Bayesa, fjest 
modeflem procesów dfiagnostycznycTh prowadzącycTh do podfjęcfia decyzfjfi. Po-
flega ona na tym, że w pfierwszefj ffazfie znany fjest zbfiór Thfipotez, wśród którycTh 
musfi znafjdować sfię właścfiwa, ponfieważ Thfipotezy te fjednocześnfie wykfluczafją 
sfię fi są wyczerpufjące. Decydent okreśfla prawdopodobfieństwo początkowe 
tycTh Thfipotez. W drugfiefj ffazfie pozyskufje finfformacfje fi na ficTh podstawfie kory-
gufje prawdopodobfieństwa początkowe, które przekształca w prawdopodo-
bfieństwa warunkowe. Trzecfi etap to okreśflenfie nowego prawdopodobfieństwa 
Thfipotez, wyprowadzone z prawdopodobfieństw warunkowycTh po uzyskanfiu 
odpowfiednfiefj fifloścfi finfformacfjfi, co pozwafla na ostateczną dfiagnozę fi podfjęcfie 
decyzfjfi8.
Gary Kflefin, którego wynfikfi badań zostały wykorzystane w nfinfiefjszym 

tekścfie, poszukfiwał odbficfia takficTh aflgorytmficznycTh modeflfi podefjmowanfia 
decyzfjfi fi dzfiałań przeddecyzyfjnycTh w dzfiałanfiacTh badanycTh osób. Wynfikfi 
go zaskoczyły. W kontekścfie wspomnfianego wyżefj modeflu Janfisa fi Manna, 
okazało sfię, że decydencfi w zasadzfie w ogófle nfie podefjmowaflfi decyzfjfi – „po 
prostu wfiedzfieflfi, fjak dzfiałać”9. W odnfiesfienfiu do badanycTh dośwfiadczonycTh 
strażaków stwfierdzfił: „Jeśflfi przyfjąć, że decyzfja fjest rezufltatem aktywnego po-
równywanfia fi ocenfianfia dwócTh flub wfięcefj możflfiwoścfi, to dowódca nfie po-
defjmufje żadnycTh decyzfjfi”10. Dodatkowo odkrył, że ten „sposób” (nfie)podefj-
mowanfia decyzfjfi ffunkcfjonował nfie tyflko u osób, które podefjmufją decyzfje 

6 Nawfiązanfie do metaffory używanefj przez R. Dworkfina – sędzfiego, mocarnego nficzym Herkufles, 
kfierufjącego sfię zasadamfi moraflnymfi.
7 I.L. Janfis, L. Mann, Decfisfion Makfing: A PsycThoflogficafl Anaflysfis off Confl fict, CThofice, and Commfit-
ment, New York 1977.

8 J. Kozfiefleckfi, PsycThoflogfia procesów przeddecyzyfjnycTh, Warszawa 1969, s. 53–54.
9 G. Kflefin, op. cfit. s. 31.
10 Ibfidem.
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w czasfie sześćdzfiesfiąt sekund flub krótszym (fjak strażacy czy szacThfiścfi w tzw. 
grze błyskawficznefj11), afle także u osób, które mafją do dyspozycfjfi wfiefle godzfin, 
dnfi czy tygodnfi – fjak w przypadku szacThfistów w grze tradycyfjnefj flub arcThfi-
tektów. Spostrzeżenfie to ma fistotne znaczenfie w badanfiacTh nad podefjmowa-
nfiem decyzfjfi przez sędzfiów, którzy mafją na podfjęcfie decyzfjfi dłuższy czas12. 
Kflefin zaobserwował, że – wbrew oczekfiwanfiom – decydencfi nfie dokonywaflfi 
żadnycTh porównań dostępnycTh warfiantów decyzyfjnycTh. Dośwfiadczenfi 
dowódcy akcfjfi pożarnficzycTh rozpatrywaflfi wprawdzfie kfiflka opcfjfi, fjednak anfi 
razu nfie dokonywaflfi ficTh porównanfia. Rozpatrywaflfi daną opcfję, weryfi kowa-
flfi, a w razfie fjefj nfieprzydatnoścfi odrzucaflfi fi przecThodzfiflfi do oceny koflefjnefj. 
Każde koflefjne rozwfiązanfie było anaflfizowane w oderwanfiu od pozostałycTh. 
Kflefin okreśflfił tę strategfię fjako RPD (recognfitfion-prfime decfisfion), czyflfi „podefj-
mowanfie decyzfjfi na podstawfie rozpoznanfia”. W oderwanfiu od konkretnego 
eksperymentu modefl ten opfisufje procedury decyzyfjne w następufjący sposób: 
w pfierwszefj ffazfie pamfięć skofjarzenfiowa automatycznfie podsuwa pflan dzfia-
łanfia. Nacfisk kładzfie sfię na rozpoznanfie sytuacfjfi fjako znafjomefj. Faza druga 
to proces rozumowanfia, w którym umysł sprawdza pflan, dokonufjąc fjego sy-
muflacfjfi. Rozpatrywana możflfiwość zostafje przetestowana w wyobraźnfi, dzfiękfi 
czemu decydent może wykryć słabe punkty danego rozwfiązanfia. W razfie wy-
krycfia błędu, anaflfizowana fjest koflefjna możflfiwość. Wynfika z tego, że opcfje są 
generowane fi ocenfiane koflefjno, pofjedynczo, a ficTh wady fi zaflety nfie są ze sobą 
porównywane oraz wybfierana fjest pfierwsza akceptowaflna możflfiwość, a nfie 
możflfiwość nafjflepsza13.
Podsumowufjąc, „modefl podefjmowanfia decyzfjfi na podstawfie rozpoznanfia 

(RPD) łączy w sobfie dwa procesy, a mfianowficfie mecThanfizm dokonywanfia 
oceny sytuacfjfi fi wyboru […] nafjflepszego toku postępowanfia oraz mecTha-
nfizm oceny skutecznoścfi poszczegóflnycTh dzfiałań, przez wyobrażenfie sobfie 
ficTh przebfiegu”14. Nasuwa sfię pytanfie, skąd sfię bfiorą te opcfje, pfierwsze fi koflefj-
ne? W odpowfiedzfi pofjawfia sfię nfiepokofjące słowo fintuficfja.

11 Gra błyskawficzna (bflfitz) poflega na tym, że gracze mafją bardzo krótkfi czas w danefj partfifi szacTh-
owefj, do pfięcfiu mfinut.

12 To, że sędzfiowfie mafją na podfjęcfie decyzfjfi „dłuższy czas” nfie oznacza, że mafją „dużo czasu”. 
Wynfika to stąd, że w tym samym czasfie muszą fjednocześnfie decydować o wfieflu sprawacTh.

13 Herbert Sfimon, flaureat Nagrody Nobfla w dzfiedzfinfie ekonomfifi, zfidentyfi kował  strategfię 
podefjmowanfia decyzfjfi satysfi cfing, która poflega na wyborze pfierwszefj, wystarczafjąco dobrefj 
możflfiwoścfi, odróżnfiafjąc fją od opcfjfi optymaflnefj (H.A. Sfimon, Modefls off Man: Socfiafl and Na-
tfionafl, New York 1957). Wskazał, że poszukfiwanfie opcfjfi optymaflnefj fjest trudnfiefjsze fi wymaga 
wfięcefj czasu, a poszukfiwanfie opcfjfi wystarczafjąco dobrefj fjest bardzfiefj effektywne. Dotyczyło to 
śwfiata bfiznesu. W rozważanfiacTh z zakresu prawa poruszono ten wątek przymfierzafjąc te obser-
wacfje go do sędzfiów, cThoć w nfieco finnym kontekścfie – dyflematu (flub pozornego dyflematu) 
kontradyktoryfjność a prawda materfiaflna.

14 G. Kflefin, op. cfit., s. 39.
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Intuficfja fjako narzędzfie podefjmowanfia racfjonaflnycTh decyzfjfi

Czym fjest fintuficfja?15 Strażacy badanfi przez Kflefina uważaflfi, że są obdarzenfi 
swego rodzafju „szóstym zmysłem”. Jeden z dowódców był o tym przekona-
ny, kfiedy w trakcfie akcfjfi w budynku coś go „tknęło” fi kazał swofjefj ekfipfie 
wyfjść z budynku, który, cThoć pozornfie nfiespecfjaflnfie zafjęty ognfiem, zawaflfił 
sfię w kfiflkanaścfie sekund po wyfjścfiu ostatnfiego strażaka. Jednak strażacy my-
flfiflfi sfię co do cTharakteru tefj zdoflnoścfi. Intuficfja to finstrument, którego zasady 
dzfiałanfia można racfjonaflnfie wyfjaśnfić. Co cfiekawe, fi co fjest główną wskazów-
ką do oceny fjefj cTharakteru, okazało sfię, że fjest to finstrument stosowany przez 
fludzfi dośwfiadczonycTh, specfjaflfistów w danefj proffesfjfi.
Kflefin przed rozpoczęcfiem badań zakładał, że „nowficfjusze w fjakfiefjś dzfie-

dzfinfie fimpuflsywnfie wybfierafją pfierwsze rozwfiązanfie, fjakfie przyfjdzfie fim do 
głowy, natomfiast ekspercfi uważnfie anaflfizufją wady fi zaflety różnycTh metod 
postępowanfia”16. Okazało sfię fjednak, że ekspercfi mogą od razu wskazać 
prefferowaną opcfję, natomfiast osoby początkufjące muszą porównywać róż-
ne rozwfiązanfia17. Wynfikfi badań Kflefina ufjawnfiafją nfie tyflko ffakt, że osoba 
dośwfiadczona podefjmufje decyzfję całkowficfie odmfiennfie nfiż początkufjąca, 
afle także to, że osoba dośwfiadczona korzysta z fintuficfjfi w fformfie opfisanego 
modeflu RPD. Intuficfja poflega bowfiem na wykorzystywanfiu wcześnfiefjszycTh 
dośwfiadczeń do rozpoznawanfia prawfidłowoścfi okreśflafjącycTh cTharakter sytu-
acfjfi, fjest rozpoznawanfiem różnycTh eflementów przy fjednoczesnym pomfinfię-
cfiu śwfiadomoścfi, w fjakfi sposób do tego docThodzfi. Innymfi słowy, fintuficfja 
fjest pocThodną dośwfiadczenfia. Dośwfiadczenfie dowódcy strażaków pozwaflało 
mu korzystać ze znanycTh prawfidłowoścfi fi dopasowywać sytuacfję do fjednego 

15 Badacze stosufją różną termfinoflogfię: teorfia nfieśwfiadomego myśflenfia Apa DfifjksterThufisa, proste 
Theurystykfi decyzyfjne Gerda Gfigerenzera, cficThy system fintuficfjfi Robfina HogartTha, czy natycTh-
mfiastowe poznanfie Maflcoflma Gfladweflfla. Można tu także wskazać podzfiał dokonany przez 
Danfiefla KaThnemana: System 1, fintuficyfjny, będący źródłem tzw. szybkfiego myśflenfia fi System 
2, racfjonaflfizufjący, będący źródłem tzw. woflnego myśflenfia (D. KaThneman, Pułapkfi myśflenfia. 
O myśflenfiu szybkfim fi woflnym, Poznań 2011). Z koflefi Gerafld Trauffetter podkreśfla, że dłu-
go nfieśwfiadomość poprzedzafjąca procesy myśflowe odstraszała badaczy z zakresu nauk przy-
rodnficzycTh od badanfia „wyrafi nowanego systemu zasfiflonego przez wfiedzę fi dośwfiadczenfie” 
(G. Trauffetter, Intuficfja, czyflfi mądrość uczuć, Warszawa 2009 s. 13).

16 G. Kflefin, op. cfit. s. 36.
17 Ten drugfi modefl fjest nauczany na zafjęcfiacTh z kognfitywfistykfi, fjednak fjak wynfika z przeprowa-
dzonycTh przez Kflefina badań, bardzfiefj przydafje sfię osobom początkufjącym nfiż dośwfiadczo-
nym, fjako strategfia racfjonaflnego wyboru. Umożflfiwfia podefjmowanfie powtarzaflnycTh decyzfjfi, 
gdzfie ta sama anaflfiza dafje za każdym razem ten sam rezufltat. Ma cecThy aflgorytmu, który 
powfinfien umożflfiwfiać masowe rozwfiązywanfie wszystkficTh zadań w danefj kategorfifi. Ma też cTha-
rakter wymfierny, ponfieważ pozwafla nowficfjuszom stwfierdzfić, czego nfie wfiedzą, Jest to metoda 
systematyczna, wfięc unfiemożflfiwfia pomfinfięcfie fjakfiegoś eflementu fi ma cTharakter ogóflny, do 
zastosowanfia w różnycTh sytuacfjacTh.
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z takficTh scThematów. Nfie przywoływał z pamfięcfi konkretnycTh ffaktów – wcze-
śnfiefjsze dośwfiadczenfia po prostu oddzfiaływały na sposób postrzeganfia danefj 
sytuacfjfi. Nfie odwoływał sfię do wspomnfień dotyczącycTh konkretnefj akcfjfi, 
flecz korzystał z wfiedzy dotyczącefj dużefj flficzby akcfjfi podobnycTh, które w fjego 
śwfiadomoścfi stopfiły sfię w fjedną całość. Prawfidłowoścfi takfie mogą umykać 
śwfiadomefj anaflfizfie, co powodufje, że często decydencfi nfie są w stanfie opfisać 
tego, co zauważyflfi, fjednak prawfidłowo fje dopasowufją. Nfie wfidzą, w fjakfi spo-
sób korzystafją ze swofjego dośwfiadczenfia18.
Modefl fintuficyfjnego podefjmowanfia decyzfjfi fjako rozpoznawanfia wzorców, 

stanowfi rozwfinfięcfie fidefi zaproponowanycTh przez nobflfistę Herberta Sfimona. 
Jego defi nficfja fintuficfjfi fjest następufjąca: „Sytuacfja dostarcza wskazówkfi. Wska-
zówka dafje ekspertowfi dostęp do przecThowywanycTh w pamfięcfi finfformacfjfi; 
finfformacfje dostarczafją odpowfiedzfi. Intuficfja to, nfie mnfiefj nfie wfięcefj, tyflko 
akt rozpoznanfia”. To sfformułowanfie zrównufje pozornfie magficzny cTharak-
ter fintuficfjfi z powszednfim zfjawfiskfiem, fjakfim fjest pamfiętanfie19. Innfi badacze 
także fjednoznacznfie wskazufją, że fintuficfja to wynfik dośwfiadczenfia. Ponadto 
wskazufją na szczegóflną, cTharakterystyczną dfla fintuficfjfi drogę dostępu do tefj 
wfiedzy. Przykładowo, teoretyk wofjny Carfl von Cflausewfitz defi nfiował fintu-
ficfję w kontekścfie „sztukfi wofjennefj”, podkreśflafjąc znaczenfie drogfi dostępu 
do finfformacfjfi: „Intuficfja to szybkfie pofjęcfie prawdy, nfiewfidocznefj na pfierwszy 
rzut oka flub wfidocznefj dopfiero po długfim roztrząsanfiu fi zastanowfienfiu”20. 
Gerafld Trauffetter stwfierdzfił z koflefi, że „fintuficfja poflega […] na tym, że w nur-
cfie doznań, które na nas wpływafją fi zmuszafją nas do podefjmowanfia decyzfjfi, 
rozpoznafje pewne wzorce, trafi afjące do naszego umysłu nfie poprzez teflepatfię 
czy finnego typu drogfi, flecz przez wyuczenfie. Wfiększoścfi tycTh wzorców wy-
uczyflfiśmy sfię nfieśwfiadomfie. Jest to wfiedza, o którefj nfie wfiemy, że w ogófle fją 
sobfie przyswofiflfiśmy. Nfie fjest ona nam dostępna fjak ksfiążkfi w bfibflfiotece fi nfie 
możemy z nfiefj skorzystać wyszukufjąc odpowfiednfie Thasła. […] wfiedza ffacTho-
wa nfie fjest pofjedynczą umfiefjętnoścfią, flecz zbfiorem drobnycTh umfiefjętnoścfi 
składowycTh”21.
Możflfiwoścfi dostępu do tak zakodowanefj wfiedzy w orygfinaflny sposób 

przetestował Ogfi Ogas – badacz mózgu: wzfiął udzfiał w programfie „Mfiflfio-
nerzy” w ceflu sprawdzenfia swoficTh tez dotyczącycTh pracy mózgu. Otrzymał 
pytanfie: „W fjakfim krafju wfiosną tego roku zostały opubflfikowane karykatury 
proroka MaThometa”. Dfla osoby nfiemfieszkafjącefj w Europfie było to pytanfie 

18 G. Kflefin, op.cfit. s. 37.
19 Przykładowo, rozpoznafje sfię znafjomą osobę wcThodzącą do pokofju „od razu”, a nfie na pod-
stawfie śwfiadomefj anaflfizy zauważonycTh fjefj cecTh.

20 C. von Cflausewfitz, O wofjnfie. Ksfięgfi I–VIII, Lubflfin 1995, s. 48.
21 G. Trauffetter, op. cfit., s. 145.
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trudne fi nfie znał na nfie odpowfiedzfi. Jednak przypomnfiał sobfie, że dyskuto-
wał o tym z koflegą ze studfiów fi zaczął o tefj dyskusfjfi rozmawfiać z prowadzą-
cą. Powodem takfiego postępowanfia było zfjawfisko prfimfingu. Poflega ono na 
tym, że „umysł nfie porządkufje wfiadomoścfi tematycznfie: wszystko na temat 
samocThodów w tefj szufl adzfie, a na temat gotowanfia rfisotta w finnefj. […] 
Pamfięć łączy rzeczy z okoflficznoścfiamfi, w fjakficTh nowe treścfi sfię pofjawfiły. 
[…] Ta wfiedza rozsfiana fjest po różnycTh zakamarkacTh mózgu, afle gdy tyflko 
pofjawfi sfię śwfiatełko skofjarzenfia, wszystkfie te ffragmenty zaczynafją ożywać. 
Infformacfje przecThowywane są nfiefjawnfie, co oznacza, że człowfiek nfie zawsze 
ma do nficTh bezpośrednfi (śwfiadomy) dostęp”22. Opowfiadafjąc o rozmowfie, 
przypomnfiał sobfie, że koflega powfiedzfiał „Afle czegóż w końcu mogłeś sfię 
spodzfiewać po DuńczykacTh”. To była właścfiwa odpowfiedź, afle dotarł do 
nfiefj finną drogą, nfiż bezpośrednfie przypomfinanfie sobfie poszukfiwanefj fin-
fformacfjfi.
CecThą dzfiałanfia fintuficfjfi, czy fjak to nazwał Gfladweflfl, „natycThmfiastowe-

go poznanfia”, fjest tzw. krofjenfie na cfienkfie pflasterkfi. „Krofjenfie na cfienkfie 
pflasterkfi to nasza nfieśwfiadoma zdoflność dostrzeganfia prawfidłowoścfi w roz-
mafitycTh sytuacfjacTh fi zacThowanfiacTh, oparta na bardzo małycTh odcfinkacTh do-
śwfiadczenfia”23. Z tego też powodu sędzfiowfie odwołufją sfię do „scThematów” 
fi stwfierdzafją, że fjest nfiewfiefle spraw wymykafjącycTh sfię scThematom: „Mało 
która sprawa fjest zaskakufjąca. Jak sfię orzeka setną eksmfisfję, to nfiewfiefle może 
zaskoczyć. I nfie fjest to kwestfia braku szacunku dfla stron czy nonszaflancfjfi”. 
Paradoksaflnfie fjednak stwfierdzafją, że każdą sprawę traktufje sfię findywfiduaflnfie, 
bo każdy stan ffaktyczny fjest finny – wzorce są te same, afle sprawy różne.

Intuficfja w służbfie sędzfiego 

Jakfie wnfioskfi płyną z tycTh badań odnośnfie do sposobu decydowanfia przez sę-
dzfiów? W przypadku sędzfiów mecThanfizm dzfiałanfia fjest takfi sam. Zostanfie on 
teraz opfisany nafjpfierw fjako finstrument podefjmowanfia decyzfjfi tak, fjak wfidzą 
go sędzfiowfie, następnfie przedstawfiony będzfie symuflowany proces decyzyfjny 
„nfiefintuficyfjnego” fi „fintuficyfjnego” sędzfiego, oraz porównane effekty tefj symu-
flacfjfi z wynfikamfi przeprowadzonycTh badań z udzfiałem sędzfiów24.

22 Ibfidem, s. 98.
23 M. Gfladweflfl, Błysk, Kraków 2007, s. 35.
24 Badanfia prowadzone od flfipca 2013 r., kontynuowane w cThwfiflfi oddanfia artykułu do druku. 
Poflegafją na przeprowadzenfiu wywfiadów z setką sędzfiów cywfiflfistów z wydzfiałów cywfiflnycTh 
fi gospodarczycTh sądów refjonowycTh fi sądu okręgowego w Krakowfie. W daflszefj częścfi, w ceflu za-
cThowanfia anonfimowoścfi, będą cytowane wypowfiedzfi sędzfiów oznaczone fjako „SSR” fi „SSO”, 
odpowfiednfio, dfla sędzfiów refjonowycTh fi okręgowycTh.
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Sędzfiom zadano pytanfie, czy korzystafją z fintuficfjfi na dowoflnym etapfie po-
stępowanfia. Wyłonfiły sfię dwfie główne grupy odpowfiedzfi (A fi B) fi trzecfia (grupa 
C): przypadkfi fjednostkowe. Ponadto w grupfie B wyodrębnfiły sfię podgrupy B1 
fi B2. Grupa A była przekonana o roflfi fintuficfjfi w orzekanfiu: „Tak, to nfieunfik-
nfione. Intuficfja oparta na dośwfiadczenfiu”25. „Intuficfja wstępna? W znakomfitefj 
wfiększoścfi spraw: tak”26. „Intuficfja? Myśflę, że tak. Zwłaszcza fjak sfię ma dośwfiad-
czenfie kfiflkunastofletnfie. To fjest takfi eflement orzekanfia «na czufja», a potem, po 
przeprowadzenfiu dowodów fi przestudfiowanfiu orzecznfictwa, często sfię potwfier-
dza”27. „Intuficfja? Tak. Afle muszę nafjpfierw dobrze znać sprawę. Potem szukam 
konkretnycTh przepfisów prawnycTh”28. „Intuficfja? To cThyba ma każdy prawnfik”29. 
„Intuficfja? Tak. Jest bardzo potrzebna np. przy śwfiadkacTh. Jest potrzebna, by 
ocenfić, czy ktoś mówfi prawdę, a fjeśflfi czufjemy, że coś na «nfie gra», to możemy 
zadać dodatkowe pytanfia, które są zadane po to, by sprawdzfić, czy śwfiadek fjest 
wfiarygodny”30. (O kwestfifi wykorzystywanfia fintuficfjfi w postępowanfiu dowodo-
wym będzfie fjeszcze mowa.) Z koflefi grupa B wprawdzfie zaprzeczała udzfiałowfi 
fintuficfjfi w orzekanfiu, fjednak wskazała na finne punkty odnfiesfienfia, które okazu-
fją sfię także gwarantować udzfiał fintuficfjfi, opartefj na dośwfiadczenfiu, w orzekanfiu. 
W grupfie tefj wyróżnfić można podgrupy: tycTh, którzy przecząc roflfi fintuficfjfi, 
wskazaflfi na dośwfiadczenfie fjako punkt odnfiesfienfia (B1) oraz tycTh, którzy prze-
cząc roflfi fintuficfjfi, wskazaflfi na poczucfie sprawfiedflfiwoścfi (B2). W podgrupfie B1 
padały stwfierdzenfia: „Intuficfja? Nfie, w żadnym razfie; to prześwfiadczenfie oparte 
na dośwfiadczenfiu wynfikafjącym ze 100 czy 1000 takficTh spraw”31. „Intuficfja fjest 
potrzebna, tak fjak dośwfiadczenfie zawodowe fi dośwfiadczenfie życfiowe”32. „Intu-
ficfja? Na pewno dośwfiadczenfie, pomaga bez dwócTh zdań. Trzeba obsądzfić kfiflka 
wypadków, żeby zobaczyć fjak to fjest fi fjaka fjest mecThanfika zdarzeń”33. „Intuficfja? 
CThyba raczefj te zasady dośwfiadczenfia życfiowego”34. W ramacTh podgrupy B2 
sędzfiowfie stwfierdzfiflfi: „Nfie, nfie odwołufję sfię do fintuficfjfi, afle do takfiego poczucfia 
sprawfiedflfiwoścfi”35. „To, co panfi nazywa fintuficfją, nazwałbym odnfiesfienfiem do 
poczucfia sprawfiedflfiwoścfi”36. „Intuficfja? Nfie. Odnosfimy sfię do czegoś, co okre-

25 SSR.
26 SSR.
27 SSO.
28 SSR.
29 SSR.
30 SSR.
31 SSO.
32 SSO.
33 SSR.
34 SSR.
35 SSR.
36 SSR.
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śflamy poczucfiem sprawfiedflfiwoścfi. Czymś, co rzadko sfię powołufje bezpośrednfio 
w uzasadnfienfiu. Intuficfja na pewno nfie. Orzeczenfie musfi być dobrze przemy-
śflane. Jest fjednak coś takfiego, by orzec sprawfiedflfiwfie”37. Natomfiast w ostatnfiefj, 
nfieflficznefj, grupfie – C, znafleźflfi sfię zdecydowanfi przecfiwnficy korzystanfia z fin-
tuficfjfi. „Intuficfja? Nfie. Wfiadomo, fjakfie strony mafją stanowfisko, co wynfika z ficTh 
argumentacfjfi. Wfieflokrotnfie wydawało sfię, że strona nfie ma racfjfi, a okazywało 
sfię finaczefj”38. Z przeprowadzonycTh wywfiadów można wnfioskować, że nfiemafl 
wszyscy sędzfiowfie odwołufją sfię do fintuficfjfi, z tym, że nfiektórzy nfie używafją tego 
termfinu na okreśflenfie stosowanycTh finstrumentów; dopfiero z opfisu tycTh finstru-
mentów wynfika wyraźnfie, że ficTh opfisy pokrywafją sfię z defi nficfjamfi fintuficfjfi.
Wracafjąc do wspomnfianefj kwestfifi wykorzystanfia fintuficfjfi w postępowa-

nfiu dowodowym, zapytano sędzfiów o sposób werbaflfizacfjfi przyczyn „nfiedanfia 
wfiary”, a wfięc stwfierdzenfia nfiewfiarygodnoścfi dowodu, w szczegóflnoścfi do-
wodu z przesłucThanfia śwfiadka. Sędzfiowfie wyraźnfie rozdzfieflafją rozpoznanfie 
nfiewfiarygodnoścfi od wykazanfia nfiewfiarygodnoścfi śwfiadka. Takfiego rozróż-
nfienfia na rozpoznawanfie fi wykazywanfie ffaktów czy fidefi, dokonufją także na-
ukowcy, którzy anaflfizufją swofje sposoby docThodzenfia do rozwfiązanfia, zarów-
no w naukacTh przyrodnficzycTh, fjak fi ThumanfistycznycTh. „Logfika fjest pomocna 
przy konstruowanfiu dowodów, a nfie w odkrywanfiu nowycTh rzeczy. To spra-
wa fintuficfjfi”39. Sędzfia nfie może w uzasadnfienfiu napfisać o fintuficfjfi fjako źródfle 
oceny wfiarygodnoścfi flub nfie, okreśflonycTh dowodów. Jednak w samym postę-
powanfiu dowodowym wykorzystufje sfię fintuficfję w ten sposób, że „przycfiska” 
śwfiadka, wfiedząc, że kłamfiący wcześnfiefj czy późnfiefj sfię zdradzfi. Nfiektórzy 
sędzfiowfie podkreśflafją, że fjest dużym kłopotem dfla sędzfiego wfiedza, że strona 
flub śwfiadek kłamfie, afle druga strona nfie fjest w stanfie obaflfić tego dowodu, 
ponfieważ nfie ma własnycTh środków dowodowycTh. Wtedy sędzfia ma pewne 
pofle manewru, orfientufjąc sfię, fjak przeprowadzfić dowód, aby ewentuaflnfie go 
zdemaskować fi pokazać, że fjest ffałszywy. „Intuficfja fjest potrzebna przy takficTh 
kwestfiacTh, fjak ktoś kręcfi”40. „W uzasadnfienfiu werbaflfizufję, co myśflę, afle fjak 
mam fintuficfję, że kłamfie, afle go nfie złapałam na tym, to nfie napfiszę, że kła-
mfie. Jak ktoś fjest dfla mnfie nfiewfiarygodny, to mocnfiefj pytam. Każdy sfię po-
sypfie. Jak nfie przykręcę śruby, to powfie ogóflnfie, a fjak fjest ogóflnfie, to trudnfiefj 
zweryfi kować”41.
PrzecThodząc do symuflacfjfi procesu decyzyfjnego sędzfiów, można mówfić 

o trzecTh potencfjaflnycTh „modeflacTh sędzfiego”: teoretycznym „nfiefintuficyfjnym” 

37 SSR.
38 SSO.
39 Henrfi Pofincaré, ffrancuskfi matematyk cytowany przez G. Trauffettera, op. cfit., s. 38.
40 SSR.
41 SSR.
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sędzfim, teoretycznym „fintuficyfjnym” sędzfim fi praktycznym „fintuficyfjnym” sę-
dzfim, gdzfie przez „teoretycznego” sędzfiego rozumfie sfię modefl skonstruowany 
przed uwzgflędnfienfiem wynfików badań prowadzonycTh z udzfiałem sędzfiów, 
a przez „praktycznego” sędzfiego – modefl wyłanfiafjący sfię ze wskazanycTh ba-
dań.
Teoretyczny „nfiefintuficyfjny” sędzfia, odpowfiadafjący decydentowfi z pfierw-

szycTh założeń Gary’ego Kflefina, czyta pozew fi odpowfiedź na pozew. Prze-
prowadza postępowanfie dowodowe zgodnfie z wnfioskamfi stron. Po fjego za-
kończenfiu zamyka rozprawę, dokonufje syntezy zebranego materfiału fi bada, 
czyfje stanowfisko zostało udowodnfione: powoda czy pozwanego. Zakładafjąc, 
w uproszenfiu, że możflfiwe są cztery stanowfiska: 1) racfję ma powód; 2) racfję 
ma pozwany; 3) racfjfi nfie ma żadna ze stron; 4) obfie strony mafją częścfiową 
racfję, można sobfie wyobrazfić, że sędzfia wypfisufje argumenty „za” fi „przecfiw” 
w każdefj opcfjfi, rozważa fje fi podefjmufje decyzfję, przedstawfiafjąc ten tok rozu-
mowanfia w uzasadnfienfiu, fjeśflfi o nfie wnfioskowano.
Teoretyczny „fintuficyfjny” sędzfia, takfi, fjakfiego mogflfi sobfie wyobrazfić stra-

żacy badanfi przez Kflefina, czyta pozew fi odpowfiedź na pozew, a pod wpływem 
tefj flektury myśflfi, że fjeśflfi wnfioskowane dowody sfię powfiodą, to orzeczenfie 
będzfie takfie, a nfie finne. Intuficfja podpowfiada mu rozwfiązanfie.
Natomfiast praktyczny „fintuficyfjny” sędzfia początkowo zacThowufje sfię fjak 

teoretyczny fintuficyfjny sędzfia: czyta pozew fi odpowfiedź na pozew – fi przy-
cThodzfi mu na myśfl rozwfiązanfie. Lecz od tego teoretycznego „fintuficyfjnego” 
sędzfiego dzfieflfi go proces poddawanfia potencfjaflnego rozwfiązanfia fjeszcze wfieflu 
zabfiegom.
Sędzfiowfie zapytanfi, czy mafją „prześwfiadczenfie” (profjekcfję rozwfiązanfia) 

o okreśflonym rozstrzygnfięcfiu sprawy po przeczytanfiu pozwu fi ewentuaflnfie 
odpowfiedzfi na pozew, potwfierdzfiflfi fistnfienfie prześwfiadczenfia, cThoć różnfie 
nfim operowaflfi. Jeden z nficTh powfiedzfiał: „Kfiedy dostafję pozew fi czytam, to 
stawfiam sobfie pytanfie: fjakfie byłoby rozwfiązanfie, gdyby pozwany zacThował sfię 
bfiernfie”42. Podkreśflfił, że takfie podefjścfie fjest konfieczne, fjeśflfi przyfjdzfie wydać 
wyrok zaoczny. „Jak wpływa sprawa, czyta sfię fją na zasadzfie ogóflnego ogflądu, 
o co może cThodzfić. A fjeszcze wtedy nfie sprawdzam przepfisów czy orzecznfic-
twa. Jednak fjakaś pfierwsza koncepcfja, w fjakfim kfierunku to zmfierza, fjuż sfię 
rysufje”43. Jednocześnfie sędzfiowfie podkreśflafją, że takfiego „prześwfiadczenfia” 
(profjekcfjfi rozwfiązanfia) nfie nafleży utożsamfiać anfi myflfić z „uprzedzenfiem” do 
sprawy flub nastawfienfiem na konkretny wynfik. „Dośwfiadczenfie pozwafla na 

42 SSR.
43 SSR.
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przewfidywanfie, po setkacTh spraw, afle nfie fjest to nastawfienfie”44. Sędzfia „może, 
na podstawfie dośwfiadczenfia przypuszczać, czy strona będzfie mogła wykazać 
swofje twfierdzenfia. Można także przypuszczać, fjakfi będzfie wynfik sprawy, po 
tym, fjak fjest ona prowadzona przez pełnomocnfika: czy mówfi on o fistocfie 
spraw czy też przedkładane przez nfiego pfisma fi dokumenty są cThybfione. To 
nfie fjest przewfidywanfie. To za dużo powfiedzfiane. Czy to fjest fintuficfja? Raczefj 
dośwfiadczenfie. Tak, wyrobfiona fintuficfja. Wyrobfiona spostrzegawczość”45.
Nfiektórzy sędzfiowfie w pewnym sensfie obawfiafją sfię „prześwfiadczenfia”, fja-

kfie mógłby mfieć, w szczegóflnoścfi po przeczytanfiu samego pozwu. Stosufją 
obronę, np. w postacfi poczynfionego śwfiadomfie założenfia, że pozew podafje 
okreśfloną wersfję prawdy. „Sam pozew fjest wersfją nfieprawdzfiwą. Każdy poda-
fje tyflko swofją prawdę. Nfikt nfie podafje całefj prawdy. Trzeba prawdę z praw-
dą zestawfić fi wtedy powstafje koncepcfja”46. Starafją sfię także odłożyć proces 
decydowanfia w fjakfiefjkoflwfiek fformfie, na cThwfiflę, kfiedy finfformacfje będą, ficTh 
zdanfiem, wystarczafjące. „W momencfie, kfiedy wyznaczam termfin rozprawy 
nawet nfie cThcę myśfleć, kto tu ma racfję, czy zastanawfiać sfię nad pozwem. Po-
zew fjest stanowfiskfiem tyflko fjednefj ze stron. Jak nfie znam treścfi odpowfiedzfi 
na pozew, to uważam, że sfię nfie ma nad czym zastanawfiać. Tyfle tyflko, by 
przygotować rozprawę. Daflefj nfie wnfikam. Jeśflfi odpowfiedź na pozew wpłynfie 
przed termfinem rozprawy, to sfię zastanawfiam tyflko, w fjakfim kfierunku pro-
wadzfić postępowanfie dowodowe”47.
W przytaczanycTh reflacfjacTh sędzfiów na temat podefjmowanfia przez nficTh 

decyzfjfi, można rozpoznać kflefinowskfi modefl RPD. Co cfiekawe, dotyczy 
to wszystkficTh sędzfiów; zarówno tycTh, którzy odnotowufją sobfie w pamfięcfi 
pfierwsze wrażenfia odnoszące sfię do potencfjaflnego rozstrzygnfięcfia, fjak fi tycTh, 
którzy śwfiadomfie odgradzafją sfię od wrażenfia wywołanego przeczytanfiem 
pfierwszycTh dokumentów. Reaflfizacfję modeflu RPD można rozpoznać po kfiflku 
symptomacTh fjego użycfia. Po pfierwsze sędzfiowfie przyznafją, że fistnfiefje fjakfieś 
prześwfiadczenfie o potencfjaflnym rozwfiązanfiu fi fjest w zasadzfie natycThmfiasto-
we, kfiedy sędzfia zapozna sfię, cThoćby wstępnfie, z aktamfi (cThoć w praktyce 
bywa przez wfieflu sędzfiów fignorowane na tym etapfie). Po drugfie wfiększość 
sędzfiów odmawfia budowanfia rozwfiązań „zapasowycTh”. Przyfjęta na podstawfie 
prześwfiadczenfia opcfja fjest aktuaflna do cThwfiflfi, gdy ufjawnfi sfię błąd w takfim 
rozwfiązanfiu flub pofjawfi sfię nowa finfformacfja czy nastąpfi zmfiana, zmuszafjąca 
do korekty rozwfiązanfia. Sędzfiowfie mocno podkreśflafją ffakt, że nfie są przywfią-
zanfi do swofjefj pfierwszefj koncepcfjfi. Są gotowfi zmfienfiać stanowfisko, zafleżnfie 

44 SSO.
45 SSO.
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od tego, fjak potoczy sfię sprawa. „Ważne fjest w tym zawodzfie, by być przygo-
towanym na zaskoczenfia fi na to, że może sfię zdarzyć coś, co zmfienfia wstępny 
pogfląd. Można mfieć profjekt decyzfjfi, afle trzeba być gotowym na obserwowa-
nfie zdarzeń. Mamy skłonność do zakładanfia pewnefj tezy fi dzfiałanfia pod nfią. 
Jeśflfi sfię wpadnfie w tę pułapkę, to powstępowanfie dowodowe można pro-
wadzfić fjuż pod daną tezę. A może sfię okazać, że fjeszcze dowfiemy sfię czegoś, 
co odwrócfi sytuacfję”48. Po trzecfie, wybór dokonufje sfię na podstawfie korekt 
danefj opcfjfi flub odrzucenfia fjefj fi pofjawfienfia sfię w to mfiefjsce nowefj. Nfie doko-
nufje sfię śwfiadomego porównanfia wersfjfi, ponfieważ porównanfie ze wzorcamfi 
wynfikafjącymfi z dośwfiadczenfia dokonufje sfię automatycznfie. „Z fjednefj strony 
pofjawfia sfię prześwfiadczenfie, z drugfiefj fjednak na wyrokowanfie muszę zaczeka-
ć”49. „Nfie ma sensu wymyśflać wszystkficTh możflfiwycTh warfiantów rozwfiązanfia, 
np. co musfiało by sfię zdarzyć, by przyfjąć wersfję powoda, a co, by przyfjąć wer-
sfję pozwanego. Nfie ma takfiefj potrzeby. W mfiarę przeprowadzanfia dowodów, 
wersfja sfię modyfi kufje”50. „Po wysłucThanfiu stron zaczyna sfię kflarować profjekt 
decyzfjfi. Dowody mogą sfię udać, aflbo nfie. Proces decyzyfjny przebfiega takfimfi 
etapamfi fi ważne fjest, aby nfie zabrnąć w śflepą uflficzkę ze zbyt wczesną decy-
zfją”51. „Odkładanfie oceny ma mfiefjsce w szczegóflnoścfi tam, gdzfie powołane 
są dowody, które mogą zmfienfić kfierunek postępowanfia. Treść pfism może 
pokazać, że sprawa zmfierza w fjakfimś kfierunku, zwłaszcza, fjeśflfi zarzuty strony 
są cThybfione w danym stanfie prawnym, nfiezafleżnfie od dowodów, które – sfiłą 
rzeczy – są w danefj sytuacfjfi nfieadekwatne. W takfiefj sytuacfjfi pofjawfia sfię pyta-
nfie o rzeczywfiste powody zgłoszenfia danycTh zarzutów flub wnfiesfienfia pozwu. 
Zwłaszcza, gdy fformaflnfie powód postępowanfia fjest okreśflony, afle wygfląda 
na to, że rzeczywfisty powód sporu fjest finny. Wtedy muszę ustaflfić, fjaka fjest 
rzeczywfista przyczyna postępowanfia”52. Sędzfia obserwufje odtwarzanfie stanu 
ffaktycznego fi podśwfiadomfie cały czas porównufje go ze znanymfi wzorcamfi, 
dokonufjąc korekty, stosownfie do pofjawfiafjącycTh sfię finfformacfjfi o okoflficzno-
ścfiacTh. 
Jak wskazywano wcześnfiefj, takfie automatyczne rozpoznawanfie scThema-

tów powfinno być właścfiwe sędzfiom dośwfiadczonym, zgodnfie z wynfikamfi 
badań Kflefina. Sędzfiowfie to potwfierdzafją. Wspomfinafjąc pfierwsze mfiesfiące 
czy flata sądzenfia, sędzfia wspomfina: „Na początku zdawało mfi sfię, że fjest 
nfiezflficzona fiflość decyzfjfi do podfjęcfia. […] Teraz tego tak nfie odczytufję”53. 

48 SSR.
49 SSO.
50 SSR.
51 SSR.
52 SSO.
53 SSR.
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Sędzfiowfie dośwfiadczenfi nfie uznafją wszystkficTh drobnycTh decyzfjfi fjako oddzfiefl-
nycTh flecz tak, fjak „flfitery całego słowa”. Traktufją decyzfje merytoryczne, fjako 
całość złożoną z nfietraktowanycTh „fjednostkowo” sum decyzfjfi. MecThanfizm, 
który odpowfiada za tę zmfianę można zfiflustrować eksperymentem, który mfiał 
weryfi kować tezę o wyfjątkowo dobrefj pamfięcfi szacThfistów. W pfierwszefj częścfi 
eksperymentu ustawfiono przed dośwfiadczonymfi szacThfistamfi fi przed nowfi-
cfjuszamfi szacThownfice z rozegranymfi, do pewnego etapu, partfiamfi szacThowy-
mfi. Następnfie usunfięto szacThownfice fi poproszono badanycTh o odtworzenfie 
ficTh ustawfienfia. Dośwfiadczenfi szacThfiścfi dawaflfi sobfie radę kfiflkakrotnfie flepfiefj 
nfiż nowficfjusze, co mogło dowodzfić ffantastycznfie rozwfinfiętefj pamfięcfi. Jed-
nak w drugfiefj częścfi eksperymentu rozłożono szacThownfice ustawfiafjąc na nficTh 
bfierkfi przypadkowo fi ponownfie poproszono tycTh samycTh badanycTh o odtwo-
rzenfie sytuacfjfi na szacThownficy po fjefj zasłonfięcfiu. Okazało sfię, że dośwfiad-
czenfi szacThfiścfi radzfiflfi sobfie z zapamfiętanfiem rozkładu bfierek tak samo aflbo 
nfiewfiefle flepfiefj nfiż nowficfjusze. Wynfikało to stąd, że „flegendarna pamfięć” sza-
cThfistów dotyczy znanycTh scThematów. Mogą ficTh być tysfiące, a szacThfiścfi dzfiękfi 
dośwfiadczenfiu poznafją fje fjako całość, podobnfie fjak osoba znafjąca fjęzyk obcy 
nfie patrzy na słowa fjak na cfiągfi flfiter, flecz na całe słowa. Można sobfie to zfi-
flustrować następufjąco: Poflak z łatwoścfią zapamfięta zdanfie: „Słońce śwfiecfi 
o poranku”, afle dużo trudnfiefj będzfie mu zapamfiętać cfiąg flfiter składafjącycTh 
sfię na to zdanfie: „owśłeu fiorfiońnk saecpc”. Podobnfie zgromadzona wfiedza 
o pewnycTh wzorcacTh postępowanfia fludzfi, ficTh obrony przed zarzutamfi fitp. 
powodufje, że sędzfia nfie musfi anaflfizować każdego zdarzenfia fjako odrębnego. 
Może skorzystać z rozpoznawanego scThematu. Sędzfiowfie mafją śwfiadomość 
fistnfienfia tego mecThanfizmu. Potwfierdzafją fistnfienfie bazy wzorców, a nfie bazy 
oddzfieflnycTh, zapamfiętanycTh pofjedynczycTh zdarzeń. „Zapomfina sfię o zała-
twfionefj sprawfie, afle pamfięta sfię dośwfiadczenfie. Bez sfięganfia do wcześnfiefj 
załatwfionycTh spraw. I tego dośwfiadczenfia nfie sposób zapomnfieć”54. Warto 
zwrócfić uwagę, że reflacfje sędzfiów o procesfie decydowanfia układafją sfię w pe-
wfien obraz sposobu podefjmowanfia przez nficTh decyzfjfi, przy zacThowanfiu ficTh 
findywfiduaflnycTh sfformułowań fi różnego rozłożenfia akcentów.
Sędzfiowfie, co cfiekawe, tyflko używafją fformuły RPD wykrytefj przez Kfle-

fina, afle także stosufją pewne eflementy cTharakterystyczne dfla reguły Bayesa, 
opfisywanefj przez Kozfiefleckfiego55. CThodzfi mfianowficfie o gotowość sędzfiów do 
zmfiany opcfjfi w mfiarę dopływu finfformacfjfi, które mafją wpływ na fjefj przyfjęcfie, 
odrzucenfie flub skorygowanfie. Różnfica poflega na tym, że dośwfiadczenfi sędzfio-

54 SSR.
55 Kfiedy Kozfiefleckfi fją anaflfizował w 1969 r. nfie było fjeszcze mowy o odkrycfiu RPD fi wydawało 
sfię, że zawsze punktem wyfjścfia fjest zbfiór Thfipotez, które podflegafją weryfi kacfjfi.
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wfie nfie muszą korzystać ze zbfioru Thfipotez, fjak w regufle Bayesa, którego praw-
dopodobfieństwa następnfie badafją, flecz ocenfiafją prawdopodobfieństwo fjednefj 
Thfipotezy, która nasuwa fim sfię początkowo fjako nafjbardzfiefj prawdopodobna, 
a następne ocenfiafją dopfiero gdy ta pfierwsza sfię nfie sprawdzfi. W regufle Bayesa 
finfformacfja fjest tym eflementem, który modyfi kufje profjekty decyzfjfi, poprzez 
nadawanfie finnycTh prawdopodobfieństw warunkowycTh wstępnfie okreśflonycTh 
Thfipotez. „Formułowanfie dfiagnozy w sytuacfjfi zamknfiętefj56, fjest dynamficznym 
procesem, który poflega na stopnfiowefj zmfianfie subfiektywnego prawdopodo-
bfieństwa Thfipotez o stanacTh rzeczy, pod wpływem finfformacfjfi. Po otrzymanfiu 
pfierwszefj finfformacfjfi człowfiek fformułufje cząstkową dfiagnozę, która może uflec 
modyfi kacfjfi w następnycTh ffazacTh”57. Sędzfiowfie potwfierdzafją, że takfi proces 
sfię dokonufje, przy czym dfla sędzfiów młodszycTh dośwfiadczenfiem wygfląda on 
raczefj tak, fjak w regufle Bayesa, a dfla sędzfiów dośwfiadczonycTh – tak, że tyflko 
fjedna opcfja na raz zostafje poddana ocenfie fi może być korygowana pod wpły-
wem nowycTh finfformacfjfi. To oznacza, że o fifle fintuficfja pocThodzfi z dośwfiadcze-
nfia, o tyfle fjako finstrument podefjmowanfia decyzfjfi współpracufje z dopływem 
finfformacfjfi. „Zasadnficzą roflę w procesfie dfiagnostycznym pełnfi finfformacfja. 
Pozwafla ona zmnfiefjszyć nfiepewność zbfioru Thfipotez fi sfformułować bardzfiefj 
traffną dfiagnozę”58. Sędzfiowfie potwfierdzafją: „Temat fjest dynamficzny”59. Ko-
zfiefleckfi podkreśfla, że finfformacfje otrzymufje sfię dzfiękfi wykonywanfiu czynno-
ścfi, w tym głównfie czynnoścfi ekspfloratywnycTh fi produktywnycTh. Pfierwsze 
poflegafją na poszukfiwanfiu finfformacfjfi w śwfiecfie zewnętrznym. Drugfie – na 
wytwarzanfiu nowycTh finfformacfjfi60. Dwfie nafjprostsze czynnoścfi produktyw-
ne to finterpoflacfja fi ekstrapoflacfja, gdzfie finterpoflacfja poflega na wypełnfianfiu 
fluk „w środku”, a ekstrapoflacfja poflega na uzupełnfianfiu, ponfieważ cThodzfi 

56 J. Kozfiefleckfi mówfi o systemacTh zamknfiętycTh, gdzfie flficzba Thfipotez o stanacTh rzeczy fjest 
zamknfięta fi o sytuacfjfi otwartefj, gdzfie dopfiero trzeba wytworzyć Thfipotezy, wfięc nfie ma z góry 
okreśflonego ficTh zbfioru. Tutafj odwołano sfię do sytuacfjfi zamknfiętycTh z uwagfi na ffakt, że zwykfle, 
zarówno w procesfie, fjak fi poza nfim, flficzba Thfipotez fjest zamknfięta, a w procesfie dodatkowo 
ogranficzona zasadą kontradyktoryfjnoścfi. Jedyne symptomy „otwarcfia” mogą wystąpfić w przy-
padku, gdy sędzfia ocenfia, że wskazana przez stronę podstawa prawna fjest błędna. Afle fi tu 
fjest ogranficzony ponfieważ zazwyczafj dana osoba, fformułufjąc tezę o występowanfiu okreśflonefj 
podstawy prawnefj, podporządkowała fjefj także strategfię postępowanfia dowodowego, co często 
ogranficza sędzfiego w fformułowanfiu finnefj podstawy prawnefj, ze wzgflędu na brak przeprow-
adzenfia postępowanfia dowodowego w tym zakresfie przez stronę nfieśwfiadomą błędu. Natomfi-
ast nawet fjeśflfi sędzfia ma swobodę doboru podstawy prawnefj, z uwagfi na sytuacfję dowodową 
umożflfiwfiafjącą uznanfie rożnycTh podstaw prawnycTh, to nadafl fjest to sytuacfja zamknfięta, 
ogranficzona do możflfiwycTh podstaw prawnycTh, zakreśflonycTh ramamfi przeprowadzonego 
postępowanfia dowodowego.

57 J. Kozfiefleckfi, op. cfit., s. 44.
58 Ibfidem, s. 45.
59 SSR.
60 J. Kozfiefleckfi, op. cfit., s. 45 fi 46.
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o okreśflenfie zakończenfia układu. Nafjtrudnfiefjsze fjest w tym przypadku okre-
śflenfie kfierunku zmfian układu61. Sposób pozyskfiwanfia finfformacfjfi fjest fjednym 
z nafjbardzfiefj kontrowersyfjnycTh zagadnfień w postępowanfiu w sprawacTh cy-
wfiflnycTh także dflatego, że możflfiwe są różne modefle, oparte np. na zasadzfie 
finkwfizycyfjnoścfi flub kontradyktoryfjnoścfi, z którycTh żaden nfie fjest z założe-
nfia dobry flub zły, a fjedynfie ocena ficTh effektywnoścfi zafleży od ceflów wymfia-
ru sprawfiedflfiwoścfi założonycTh przez ustawodawcę. Przykładowo, z fjednefj 
strony można spofjrzeć na zagadnfienfie doboru dowodów przeprowadzanycTh 
w postępowanfiu z punktu wfidzenfia przepfisów, a z drugfiefj – rzeczywfistego 
dzfiałanfia sędzfiów, oraz z trzecfiefj strony – z punktu wfidzenfia właścfiwoścfi 
(psycThoflogficznego) procesu decyzyfjnego. Przepfis art. 227 k.p.c. stanowfi, 
że „przedmfiotem dowodu są ffakty mafjące dfla rozstrzygnfięcfia sprawy fistot-
ne znaczenfie”. W doktrynfie sfię wyfjaśnfia, że „seflekcfjfi ffaktów dokonufje sąd, 
uwzgflędnfiafjąc zasadę prawdy materfiaflnefj fi zasadę kontradyktoryfjnoścfi”62. Za 
tym sfformułowanfiem kryfje sfię trudna decyzfja. „Uzasadnfiafjąc powództwo, 
powód subfiektywnfie okreśfla stan ffaktyczny sprawy. Będzfie on przedmfiotem 
dowodu, fjeśflfi dotyczy okoflficznoścfi, które z punktu wfidzenfia prawa mate-
rfiaflnego mafją fistotne znaczenfie dfla rozstrzygnfięcfia sprawy; fistotne znaczenfie 
mafją zaś te ffakty, które odpowfiadafją Thfipotezom tycTh przepfisów prawa mate-
rfiaflnego, które mafją zastosowanfie w sprawfie. […] Wyróżnfia sfię trzy rodzafje 
ffaktów, które wymagafją udowodnfienfia w procesfie cywfiflnym: prawotwórcze, 
tamufjące powstanfie prawa oraz nfiweczące prawo”63. Tak kwestfię tę kształtufje 
przepfis fi dookreśfla doktryna. Jednak pofjawfia sfię probflem praktyczny zwfiąza-
ny z rzeczywfistym postępowanfiem sędzfiego. Sędzfia, który nfie przeprowadza 
dowodu, naraża sfię64 na zarzut unfiemożflfiwfienfia przeprowadzenfia dowodu 
fistotnego dfla sprawy. Sędzfia, który dopuszcza dowód z drugfiefj strony nara-
ża sfię na zarzut przeprowadzanfia dowodów nfiemafjącycTh fistotnego znaczenfia 
dfla sprawy, a de ffacto przedłużafjącycTh postępowanfie65. Wreszcfie sędzfiowfie 

61 Ibfidem, s. 46–47.
62 T. Erecfińskfi, Komentarz do kodeksu postępowanfia cywfiflnego. Część pfierwsza: Postępowanfie roz-
poznawcze, t. 1, Warszawa 2011, s. 481.

63 Ibfidem, s. 479 fi 481.
64 Nfie cThodzfi o obawę sędzfiego przed narażenfiem sfię na gnfiew którefjś ze stron, afle o narażenfie 
wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi w osobfie sędzfiego na słuszne zarzuty nfiereaflfizowanfia założeń prz-
epfisów o postępowanfiu w sprawacTh cywfiflnycTh.

65 Można sobfie wyobrazfić sytuacfję, gdy fjedna ze stron pozwana o zapłatę, przedstawfia dowód 
potrącenfia w ramacTh wfierzyteflnoścfi spółkfi kapfitałowefj, w którefj była wspóflnfikfiem, twfierdząc, 
że de ffacto zaspokofiła tę wfierzyteflność. Występufje tu probflem braku flegfitymacfjfi strony do 
powołanfia sfię na to potrącenfie ponfieważ wfierzycfieflem fjest finny podmfiot fi pozwana strona nfie 
przedstawfiła dowodów cesfjfi flub finnefj podstawy prawnefj flegfitymufjącefj potrącenfie. Wszystkfie 
dowody przedstawfiane na okoflficzność wysokoścfi fi rzeczywfistego fistnfienfia tefj wfierzyteflnoścfi 
nfie mafją znaczenfia dfla sprawy, ponfieważ nfie została spełnfiona przesłanka wynfikafjąca z zarzutu 
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ufjawnfiafją trzecfi punkt wfidzenfia, prezentufjąc tę sytuacfję od strony procesu 
podefjmowanfia decyzfjfi. „Czy dowód fjest bez zwfiązku to czasem tak naprawdę 
wfidać, kfiedy fjest reaflfizowany66. Nfiestety, często dopfiero po przeprowadzenfiu 
dowodu wfiadomo, czy dowodzfi on okoflficznoścfi fistotnycTh dfla sprawy. One 
zawsze mafją fjakfiś zwfiązek, pytanfie, czy są nfiezbędne. Probflem poflega na tym, 
że nfie rozpoznafje sfię (w sprawacTh gospodarczycTh – przyp. aut.) pofjedynczycTh 
zdarzeń, tyflko fjakfieś okresy współpracy. W takfiefj sytuacfjfi często okazufje sfię 
w rozmowfie, co fjest fistotne. Sędzfia „wycfiąga” ze śwfiadka rzeczy, które okazufją 
sfię przydatne”67. „Może trocThę nfiezgodnfie z przepfisamfi, afle przeprowadzam 
wszystkfie dowody, z wyfjątkfiem tycTh oczywfiścfie bezzasadnycTh flub zmfierzafją-
cycTh do przewłokfi postępowanfia. Zdarza sfię, że z dowodów wynfika coś, na 
co strony nfie wskazywały, a ma znaczenfie dfla sprawy”68.
Kozfiefleckfi zadał pytanfie, fjak wfiefle finfformacfjfi „kupufje” decydent. Wska-

zał, że „ryzykant” mnfiefj, „ostrożny” wfięcefj, afle można uogóflnfić te tendencfje 
stwfierdzafjąc, że finfformacfje są kupowane tak długo, fjak długo sfię to decy-
dentowfi opłaca. Twfierdzenfie znafjdufje także odbficfie w pracy sędzfiego, po-
nfieważ są sędzfiowfie „nfiedrążący”, którzy wydafją decyzfje wyłącznfie na bazfie 
dostarczonycTh finfformacfjfi (w procesfie) fi generaflnfie krytykufją system, który 
każe fim kupować decyzfje „w nfieskończoność” (w nfiektórycTh postępowanfiacTh 
nfieprocesowycTh, np. dotyczącycTh znfiesfienfia współwłasnoścfi). Tacy sędzfiowfie 
docThodzą też do wnfiosku, że wfiąże sfię to z reaflfizacfją zadanfia wymfiaru spra-
wfiedflfiwoścfi, ponfieważ „uprawnfiony woflfi wzfiąć 90% nafleżnoścfi szybko, nfiż 
100% po pfięcfiu flatacTh”69. Są także sędzfiowfie „ostrożnfi”, którzy cThcą „kupfić” 
wfięcefj finfformacfjfi, łącznfie z tłem dotyczącym osądzanycTh spraw. Tacy sędzfio-
wfie wskazufją, że nafjbardzfiefj dokuczflfiwy w procesfie orzekanfia fjest brak czasu 
na poznanfie kontekstu sprawy. Obawa fi dyskomffort zawodowy mafją uzasad-
nfienfie w dwócTh źródłacTh. Po pfierwsze cThodzfi właśnfie o kupfienfie wystarcza-

potrącenfia. Jednak sędzfia może mfieć wątpflfiwoścfi, czy przedstawfione dowody nfie spowodufją 
okreśflenfia finnego źródła tego roszczenfia mfiędzy stronamfi, gdzfie powołane dowody będą po-
twfierdzać przesłankfi Thfipotezy dotyczącefj potrącenfia.

66 Sędzfia podkreśfla także, że pomfifjanfie wnfiosków dowodowycTh nfie znafjdufje akceptacfjfi sądu 
apeflacyfjnego fi Sądu Nafjwyższego, co nafleży wskazać fjako nfie pfierwszorzędną, afle fistotną 
przesłankę przeprowadzenfia dowodów nawet nadmfiarowo.

67 SSO.
68 SSR. Sędzfia podkreśfla także finny powód takfiego dzfiałanfia, zwfiązany z ffunkcfjamfi wymfiaru 
sprawfiedflfiwoścfi, fistotny, cThoć nfie wfiąże sfię bezpośrednfio z tematem artykułu: „Przeprowadzam 
wszystkfie dowody. Nawet fjeśflfi pozwany składa wnfioskfi dowodowe, które potwfierdzafją to, co 
twfierdzfi powód, a tak sfię zdarza. Żeby strony mfiały pewność, poczucfie, że ficTh sprawa została 
rozpoznana. Oczywfiścfie można na fjednym posfiedzenfiu bez przeprowadzanfia takficTh dowodów 
rozstrzygnąć fi wykazać w uzasadnfienfiu, że nawet gdyby te dowody były przeprowadzone, to 
wynfik byłby takfi sam. Afle cThodzfi o poczucfie stron bycfia wysłucThanym”.

69 SSR.
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fjąco wfieflu finfformacfjfi, aby zobaczyć sprawę w szerszefj perspektywfie, pozwa-
flafjącefj na flepszą ocenę wycfinka rzeczywfistoścfi poddanego rozstrzygnfięcfiu. 
Sędzfia mówfi o kontekścfie sytuacfjfi. „Nfie mogę spokofjnfie słucThać stron dwfie 
godzfiny. Muszę zmfieścfić okreśfloną flficzbę spraw. Jest to uzasadnfiane prawem 
do sądu, żeby tyfle nfie czekać w koflefjce fi żeby sfię wfięcefj zmfieścfiło. Nacfisk 
fjest na obłożenfie wokandy fi na to, by przesłucThanfia koncentrowały sfię na 
samym probflemfie. A mnfie to czasem pomagało, by posłucThać. Nfie pfisałam 
wszystkfiego w uzasadnfienfiu, afle to mfi było potrzebne do wyrobfienfia sobfie 
pogflądu fi zobaczenfia, że coś mfi z czegoś wynfika. Może coś pobocznego, afle to 
mfi uwfiarygodnfiało pewne twfierdzenfia, tworzyło pewfien cfiąg flogficzny, fjakoś 
ustawfiało sprawę, wfięc dosyć szeroko prowadzfiłam70. Inny sędzfia podkreśfla: 
w sprawacTh gospodarczycTh to nfie fjest pofjedyncza sprawa. To ffragment wfieflo-
fletnfiefj współpracy. I tu fjuż sam wybór probflemów fjest trudny, bo przecfież nfie 
można reflacfjonować całefj współpracy”71.
Po drugfie ten dyskomffort nfiedoboru finfformacfjfi fi konfiecznoścfi wyłuska-

nfia ścfiśfle samego probflemu orzecznficzego, bez kontekstu, wynfika stąd, że 
„decyzfjfi nfie postrzega sfię fjuż fjako pofjedynczycTh, fizoflowanycTh zdarzeń. Są 
one wkomponowane w nurt findywfiduaflnycTh dośwfiadczeń”72. Trauffetter, 
okreśflafjąc stanowfisko tycTh naukowców, okreśflfił to obrazowo: „Decyzfje mafją 
swofją przeszłość fi swofją przyszłość”73. Szukanfie kontekstu fjest także prze-
fjawem okreśflonego sposobu podefjmowanfia decyzfjfi, fjakfim fjest „opowfiada-
nfie Thfistorfifi”. Idee, koncepcfje, obfiekty fi zafleżnoścfi łączy sfię w opowfiadanfia 
flub Thfistorfie. „Tworzenfie opowfiadań może być przyczynkfiem do postawfienfia 
dfiagnozy. Starafjąc sfię zfidentyfi kować przyczynę awarfifi urządzenfia, specfjaflfista 
układa sobfie w głowfie Thfistorfię tego, co mogło pófjść nfie tak fi doprowadzfić do 
wystąpfienfia zaobserwowanycTh obfjawów”74. „Ostrożnfi” sędzfiowfie, którzy po-
szukufją kontekstu sprawy, będą prawdopodobnfie wybfierać tecThnfikę poszu-
kfiwanfia finfformacfjfi okreśflaną przez Kozfiefleckfiego fjako „tecThnfikę dowoflnego 
zakończenfia”, dfla którefj kontrastem fjest tecThnfika zafi ksowanego zakończenfia 
(fi xed stoppfing tecThnfique). Pfierwsza poflega na tym, że decydent nfie precyzufje, 
fifle wykona obserwacfjfi. Druga poflega na tym, że decydent z góry okreśfla, 
fifle zakupfi obserwacfjfi w trakcfie stawfianfia dfiagnozy. W pfierwszym przypadku 
poczynfione obserwacfje okreśflafją, fjakficTh fi fiflu obserwacfjfi decydent fjeszcze do-
kona, a w drugfim przypadku poczynfione obserwacfje nfie decydufją o daflszym 

70 SSR.
71 SSO.
72 Th  e Routfines off Decfisfion Makfing, red. T. BetscTh, S. HaberstroTh, New York 2005, s. 361.
73 Ibfidem.
74 G. Kflefin, op. cfit., s. 219.



AGNIESZKA DAMASIEWICZ140

cfiągu pobfieranfia finfformacfjfi75. Kozfiefleckfi, opfierafjąc sfię na badanfiacTh76, wska-
zufje, że ta druga fjest bardzfiefj skuteczna.

Czy można uffać fintuficfjfi sędzfiego?

Pofjawfia sfię fjeszcze fjedno pytanfie: kfiedy można zauffać dośwfiadczonemu 
zawodowcowfi, gdy twfierdzfi, że wfie coś „fintuficyfjnfie”. Gary Kflefin przewo-
dzfił grupfie badaczy krytykufjącefj pracę naukową Danfiefla KaThnemana. Ten 
w odpowfiedzfi, sceptyczny wobec „fintuficfjfi ekspertów” fi prowadzący badanfia 
dotyczące wyższoścfi aflgorytmów nad rozpoznanfiem fludzkfim, zaproponował 
wspóflne badanfia, aby znafleźć granfice oddzfieflafjącą „cud” fintuficfjfi od fjefj wad. 
Jego zastrzeżenfia odnośnfie do rzeteflnoścfi fintuficfjfi poflegały na tym, że przyfję-
cfie fjakfiefjś opcfjfi powodufje wytłumfienfie wątpflfiwoścfi fi przywoływanfie fjedynfie 
finfformacfjfi spófjnycTh z przyfjętą opcfją. Dflatego KaThneman uważał, że subfiek-
tywna pewność co do fintuficfjfi nfie fjest mfiarodafjnym wskaźnfikfiem traffnoścfi 
fintuficfjfi.
Skąd sfię wzfięły tak znaczące różnfice w wynfikacTh badań Kflefina fi KaThne-

mana? Odkrycfie ficTh źródeł nfie byłoby tak łatwe, gdyby nfie podfjęflfi współ-
pracy. Otóż Kflefin badał strażaków, pfieflęgnfiarkfi, szacThfistów, a KaThneman 
psycThoflogów kflfinficznycTh fi finwestorów gfiełdowycTh. To mfiało wpływ na roz-
bfieżnoścfi dotyczące zauffanfia fintuficfjfi ekspertów w danefj branży. Pozwoflfiło 
sprecyzować pewne kryterfia, według którycTh powfinno sfię ocenfiać, kfiedy 
można uffać fintuficfjfi eksperta, a kfiedy nfie. Odpowfiedzfi dostarczafją dwa pod-
stawowe warunkfi: a) w środowfisku muszą fistnfieć reguflarne prawfidłowoścfi, 
które umożflfiwfiafją przewfidywanfie; b) są to prawfidłowoścfi, które dafją sfię 
poznać dzfiękfi długotrwałefj praktyce. Kfiedy te dwa warunkfi są spełnfione, 
można mówfić o fintuficfjfi opartefj na umfiefjętnoścfiacTh. Skrafjnym przypad-
kfiem środowfiska o reguflarnycTh prawfidłowoścfiacTh są szacThy, afle można do 
nficTh także zaflficzyć medycynę fi sport. Traffne fintuficfje opfierafją sfię na traff-
nycTh wskazówkacTh, które ekspert nauczył sfię wyłapywać ze środowfiska. 
Tymczasem finwestorzy gfiełdowfi fi poflfitoflodzy tworzący długotermfinowe 
prognozy dzfiałafją w środowfisku zerowefj traffnoścfi. IcTh porażkfi są odbficfiem 
ffundamentaflnefj nfieprzewfidywaflnoścfi zdarzeń, które próbufją prognozować. 
Podkreśfla to także Nassfim NficThoflas Tafleb, o którego pogflądzfie Zbfignfiew 
Jagfiełło77 powfiedzfiał: „Autor stawfia śmfiałą tezę – fi konsekwentnfie fją udo-
wadnfia – że na rynku fi nansowym, afle też w wfieflu finnycTh dzfiedzfinacTh życfia 

75 J. Kozfiefleckfi, op. cfit. s. 50.
76 Kozfiefleckfi powołufje sfię ogóflnfie na A. Waflda fi finnycTh, fibfidem, s. 51.
77 Z. Jagfiełło, przedmowa do poflskfiego wydanfia ksfiążkfi N.N. Tafleba, AntykrucThość. O rzeczacTh, 
którym służą wstrząsy”, Warszawa 2013, s. 17.



Czy każdy sędzfia powfinfien być szacThfistą? 141

racThunek prawdopodobfieństwa fi wszeflkfie narzędzfia statystyczne oparte na 
anaflfizfie zdarzeń fi danycTh z przeszłoścfi są dość mało przydatne. Krytyku-
fje prognostów fi tycTh, który podefjmufją brzemfienne w skutkfi decyzfje bfiz-
nesowe na podstawfie wnfiosków płynącycTh tyflko z ThfistorycznycTh danycTh, 
wycThodząc z założenfia, że maksymaflna skafla ryzyka, fjakfie może wystąpfić, 
fjest taka fjak nafjgorszego zdarzenfia odnotowanego w przeszłoścfi”. Cytowanfi 
badacze uznaflfi, że flepfiefj zwrócfić uwagę na „środowfisko decyzfjfi” nfiż samą 
decyzfję, przy ocenfie fintuficfjfi eksperta. Jeśflfi środowfisko decyzfjfi opfiera sfię 
na okreśflonycTh prawfidłowoścfiacTh, które decydent poznał fi mfiał możflfiwość 
nauczyć sfię rozpoznawać sygnały płynące z tego środowfiska, to dofjdzfie do 
rozpoznanfia sytuacfjfi, co umożflfiwfi szybką fi traffną prognozę. Trudno nfie 
znafleźć anaflogfifi do środowfiska pracy sędzfiów, zbudowanego na regułacTh 
prawa fi fjest to mfiefjsce „tuż za szacThfistamfi”.
Z przeprowadzanycTh badań wynfika, że sędzfiowfie z powodzenfiem korzy-

stafją z fintuficfjfi. Okazufje sfię także, że na gruncfie teoretycznym fjest to metoda 
godna użycfia przez sędzfiego, tak samo fjak fjest godna użycfia przez szacThfi-
stów fi finne kategorfie proffesfjonaflfistów dzfiałafjącycTh w środowfisku decyzyfjnym 
o okreśflonycTh parametracTh. SzacThfiścfi, a obok nficTh sędzfiowfie, nafleżą do grup 
dzfiałafjącycTh w środowfisku umożflfiwfiafjącym dzfiałanfie fintuficyfjne, czyflfi oparte 
na dośwfiadczenfiu.

Suma dośwfiadczeń

Intuficfja fjest narzędzfiem osób dośwfiadczonycTh fi pozwafla fim korzystać z zaso-
bów zdobytefj w ten sposób wfiedzy78. Będąc narzędzfiem dzfiałanfia, nfie stanowfi 
fjednak podstawy podfjęcfia decyzfjfi. Jest wykorzystywana na różnycTh etapacTh 
procesu decyzyfjnego fjako maszyna skofjarzenfiowa, profjektufjąca nafjflepsze 
możflfiwe rozstrzygnfięcfie, które fjest następnfie weryfi kowane. „Samo podefj-
mowanfie decyzfjfi wygfląda tak, że nafjpfierw fjest decyzfja, a potem następufje 
szukanfie motywów. I w tym procesfie weryfi kufje sfię decyzfję. Jak sfię nfie da 
fjefj obronfić, to sfię fją zmfienfia”79. „Po podfjęcfiu decyzfjfi patrzę na skutkfi, fja-
kfie wywoła. Jeśflfi są fidfiotyczne, to uważam, że zrobfiłam błąd w wykładnfi”80. 
„Uzasadnfienfie przycThodzfi późnfiefj. [...] Podefjmufję decyzfję na bazfie przepfisów 

78 Z tego wynfika koflefjny ważny wnfiosek: w obecnym systemfie kształcenfia sędzfiów – którzy 
wcThodzą do zawodu fjako wykształcenfi prawnficy, afle bez dośwfiadczenfia – warto zwrócfić uwagę 
na finny sposób podefjmowanfia przez nficTh decyzfjfi, nfiż w przypadku sędzfiów dośwfiadczonycTh, 
co może mfieć znaczenfie przy tworzenfiu sądów fi podzfiału spraw mfiędzy różne kategorfie tycThże 
sądów.

79 SSR.
80 SSR.
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fi wynfików postępowanfia, a potem uzasadnfiam”81. „Uzasadnfienfie służy tyflko 
kontroflfi”82.
Sędzfiowfie potrafi ą korzystać z tego narzędzfia, ponfieważ wyszkoflfiflfi sfię 

w „nfieprzyzwyczafjanfiu sfię” do danefj wersfjfi rozwfiązanfia fi fjeśflfi dane rozwfiąza-
nfie nfie przecThodzfi weryfi kacfjfi w śwfietfle dowodzonycTh ffaktów, zostafje skory-
gowane. „Jeśflfi sprawa fjest skompflfikowana, to robfię notatkfi fi na dofle każdefj 
notatkfi odnotowufję, co mfi sfię nfie zgadza”83. „Zdarza sfię, że mam fjuż decyzfję. 
Wydafje mfi sfię ona w porządku, afle nfie cThcę fjefj fjeszcze ogłaszać. CThcę sfię z nfią 
fjeszcze przespać”84. „Nfieoczywfista fjest też sprawa, kfiedy fjest pófl na pół; że 
można oddaflfić, można uwzgflędnfić. I też zawsze robfię to samo: pfiszę profjekt 
uzasadnfienfia”85. Intuficfja fjest wykorzystywana na nfiemafl wszystkficTh etapacTh 
podefjmowanfia decyzfjfi, fjakfie można zfidentyfi kować na podstawfie anaflfizy 
przepfisów kodeksu postępowanfia cywfiflnego, wyfjąwszy może te „decyzfje” 
sędzfiego, które nfie są w rzeczywfistoścfi decyzfjamfi w takfim sensfie, w fjakfim 
są nfimfi orzeczenfia rozstrzygafjące sprawy, flecz fjedynfie czynnoścfiamfi podefj-
mowanymfi w ceflu przewodnficzenfia postępowanfiu86. Nfiezwykfle fistotne fjest, 
aby sędzfiowfie wfiedzfieflfi, że korzystafją z fintuficfjfi fi że nfie fjest to żaden szósty 
zmysł, flecz zwykłe narzędzfie proffesfjonaflfisty. Brak tefj wfiedzy powodufje różne 
negatywne skutkfi począwszy od ucfiążflfiwycTh prób fignorowanfia podpowfie-
dzfi płynącycTh z dośwfiadczenfia za pośrednfictwem „rozpoznanfia” (RPD), a na 
wydłużanfiu procesu decyzyfjnego przez stosowanfie „aflgorytmficznycTh” modeflfi 
decydowanfia kończąc. Pytanfie o to, „czy każdy sędzfia powfinfien być szacThfi-
stą”, fjest przewrotne. Bfiorąc pod uwagę cecThy procesu decyzyfjnego w śro-
dowfiskacTh decyzyfjnycTh tycTh dwócTh kategorfifi proffesfjonaflfistów – szacThfistów 
fi sędzfiów – tak, sędzfia powfinfien być szacThfistą.

Abstract
SThoufld every fjudge be a cThess pflayer?

Th  e prfincfipafl obfjectfive off tThfis artficfle fis to present tThe fissue off fintufitfion fin tThe fjudge’s 

work. Th  e paper flfimfits fits scope strfictfly to tThe prfivate flaw cases. Th  ere are two dfiff erent 

ways off percefivfing tThe fjudge’s decfisfions: tThe fi rst one sees tThe decfisfion-makfing process 

81 SSO.
82 SSO. Można tu także użyć wyrażenfia bardzfiefj oddafjącego roflę uzasadnfienfia w ramacTh procesu 
decyzyfjnego: „Uzasadnfienfie służy tyflko weryfi kacfjfi decyzfjfi”.

83 SSR.
84 SSR.
85 SSO.
86 Istotna fjest kwestfia, czy wszystkfie tego rodzafju decyzfje powfinny być podefjmowane przez 
sędzfiów, a nfie sędzfiowskfi personefl pomocnficzy. Zagadnfienfie zostało tu tyflko zasygnaflfizowane, 
ponfieważ wykracza poza temat nfinfiefjszego artykułu.
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as a procedure based purefly on tThe provfisfions off tThe cfivfifl procedure, wThfifle tThe otTher 

consfiders fit a process off more psycThoflogficafl nature. Conffrontfing tThe two standpofints 

Thas fled to an finterestfing concflusfion: tThe finfl uence off psycThoflogficafl aspects on tThe pro-

cess off decfisfion-makfing fis cflearfly unavofidabfle. Th  ereffore, fit fis useffufl to recognfise tThe 

fimpact off psycThoflogy on a fjudge’s work, keepfing fin mfind tThat many researcThers Thave 

provfided concflusfions on decfisfion-makfing process, notabfly, Gary Kflefin wTho estabflfisThed 

tThat fintufitfion Thas no “magficafl” nature but fis purefly a resuflt off tThe flong accrued experfi-

ence.
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Prawo do rzeteflnego procesu a pomyłkfi sądowe

W demokratycznym państwfie ffundamentaflnym prawem każdefj fjednostkfi fjest 
prawo do rzeteflnego procesu. Ta koTherentna fformuła kryfje w sobfie szerokfi 
kataflog zasad, które nfie są tyflko pustą dekflaracfją, afle standardem praworząd-
nego państwa, respektufjącego prawa fi woflnoścfi człowfieka, muszą zatem zna-
fleźć swe urzeczywfistnfienfie w codzfiennefj praktyce wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi.
Prawo do rzeteflnego procesu zostało przewfidzfiane w wfieflu aktacTh nor-

matywnycTh, zarówno rangfi krafjowefj, fjak fi mfiędzynarodowefj. Konstytucfja 
Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj1 w art. 45 stanowfi, że „każdy ma prawo do sprawfie-
dflfiwego fi fjawnego rozpatrzenfia sprawy bez nfieuzasadnfionefj zwłokfi przez wła-
ścfiwy, nfiezafleżny, bezstronny fi nfiezawfisły sąd”. PowszecThna Dekflaracfja Praw 
Człowfieka z 1948 r. w art. 10 stwfierdza, że „każdy człowfiek przy rozstrzy-
ganfiu o fjego prawacTh fi zobowfiązanfiacTh flub o skfierowanfiu przecfiwko nfiemu 
oskarżenfia o przestępstwo, fjest uprawnfiony do sprawfiedflfiwego fi pubflficznego 
wysłucThanfia przez bezstronny sąd”2. Równfież Mfiędzynarodowy Pakt Praw 
ObywateflskficTh fi PoflfitycznycTh w art. 14 nawfiązufje do prawa do rzeteflnego 
procesu stwfierdzafjąc, że „każdy ma prawo do sprawfiedflfiwego fi pubflficznego 
rozpatrzenfia sprawy przez właścfiwy, nfiezafleżny fi bezstronny sąd, ustanowfiony 
przez ustawę, przy orzekanfiu przecfiw nfiemu w sprawacTh karnycTh”3. Podobną 
reguflacfję zawfiera art. 6 ust. 1 Europefjskfiefj Konwencfjfi o OcThronfie Praw Czło-
wfieka fi PodstawowycTh Woflnoścfi z 1950 r.4

1 Konstytucfja Rzeczypospoflfitefj Poflskfiefj z 2 kwfietnfia 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483.
2 Prawa człowfieka. Dokumenty, red. Z. Kędzfia, t. 1, Warszawa–Wrocław 1989, s. 24–32.
3 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
4 Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284. EKPC, która to zgodnfie z angflofjęzyczną termfinoflogfią praw-
nficzą mówfi o rfigTht to a ffafir trfiafl, rozumfiane fjako prawo do rzeteflnego wysłucThanfia bądź prawo 
do rzeteflnego procesu sądowego, różnfice te, co podkreśfla sfię w doktrynfie, wynfikafją z od-
mfiennoścfi fjęzykowycTh; Zob. wfięcefj: P. Hoffmańskfi, Europefjska Konwencfja Praw Człowfieka fi fjefj 
znaczenfie dfla prawa karnego materfiaflnego, procesowego fi wykonawczego, Bfiałystok 1993, s. 398 
fi nast.; fidem, OcThrona praw człowfieka. Studfium z zakresu ocThrony prawnefj przed fingerencfjamfi 
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Prawo do rzeteflnego procesu powfinno być bezwzgflędnfie przestrzegane we 
wszystkficTh rodzafjacTh postępowań – w postępowanfiu cywfiflnym, admfinfistra-
cyfjnym, a w szczegóflnoścfi w procedurze karnefj. Każda fjednostka ma prawo 
do takfiego samego traktowanfia przez nfiezawfisły fi bezstronny sąd, nfiezafleż-
nfie od tego, czy sprawa toczy sfię przed sądem pfierwszefj finstancfjfi czy Sądem 
Nafjwyższym. Wfieflokrotnfie sam Trybunał Konstytucyfjny podkreśflał w swofim 
orzecznfictwfie, że prawo do sprawfiedflfiwego (rzeteflnego) rozpatrzenfia spra-
wy nfie podflega ogranficzenfiom. Przepfis art. 45 Konstytucfjfi RP nfie pozwafla 
bowfiem na nadmfierne (nfieproporcfjonaflne) ogranficzenfie korzystanfia z pra-
wa do sprawfiedflfiwego (rzeteflnego) rozpatrzenfia sprawy5. Ponadto prawo do 
sprawfiedflfiwego rozpatrzenfia sprawy utożsamfiane fjest z prawem do rzeteflnego 
procesu sądowego czy też prawem do sprawfiedflfiwefj procedury sądowefj. Na-
tomfiast pofjęcfie sprawfiedflfiwoścfi proceduraflnefj6 używane fjest zamfiennfie z po-
fjęcfiem rzeteflnefj procedury sądowefj7.
Trybunał Konstytucyfjny odwołufje sfię często do art. 6 Europefjskfiefj Kon-

wencfjfi Praw Człowfieka. Co ważne, artykuł ten został zatytułowany „Prawo 
do rzeteflnego procesu sądowegoę. W ust. 1 tego przepfisu wyrażone zosta-
ło prawo do sprawfiedflfiwego fi pubflficznego rozpatrzenfia sprawy (w zdanfiu 
pfierwszym) oraz sfformułowanfie, że postępowanfie przed sądem fjest fjawne 
(w zdanfiu drugfim). Tak ogóflnfie wyrażone prawo do rzeteflnego procesu sądo-
wego składa sfię na:

w prawa uczestnfików procesu karnego, Bfiałystok 1994, s. 339 fi nast.; OcThrona praw człowfieka 
w procesfie karnym. Zasada ffafir trfiafl, [w:] Standardy praw człowfieka a poflskfie prawo karne, red. 
J. Skupfińskfi, Warszawa 1995, s. 35–51; Woflnoścfi fi prawa fjednostkfi oraz ficTh gwarancfje w prakty-
ce, red. L. Wfiśnfiewskfi, Warszawa 2006.

5 W wfieflu pubflfikacfjacTh oraz orzecznfictwfie ETPCz pofjęcfia „sprawfiedflfiwy” fi „rzeteflny” proces są 
używane zamfiennfie; zob. wfięcefj: Rzeteflny proces karny w orzecznfictwfie sądów poflskficTh fi mfiędzy-
narodowycTh, red. P. Wfiflfińskfi, Warszawa 2009.

6 Trybunał Konstytucyfjny zwraca przy tym uwagę, że pofjęcfie sprawfiedflfiwoścfi proceduraflnefj nfie 
ma ścfiśfle sprecyzowanego znaczenfia. Nfiemnfiefj, różne koncepcfje sprawfiedflfiwoścfi procedurafl-
nefj mafją wspóflny rdzeń, sprowadzafjący sfię do: – możflfiwoścfi bycfia wysłucThanym, – ufjawnfianfia 
w czyteflny sposób motywów rozstrzygnfięcfia, w stopnfiu umożflfiwfiafjącym weryfi kacfję sposobu 
myśflenfia sądu (fi to nawet fjeśflfi samo rozstrzygnfięcfie fjest nfiezaskarżaflne, tzw. flegfitymacfja przez 
przefjrzystość), a wfięc unfikanfia dowoflnoścfi czy wręcz arbfitraflnoścfi w dzfiałanfiu sądu, zapewnfie-
nfia przewfidywaflnoścfi dfla uczestnfika postępowanfia przez odpowfiednfią spófjność fi wewnętrzną 
flogfikę mecThanfizmów, którym fjest poddany.

7 Trybunał Konstytucyfjny zauważa, że w pfiśmfiennfictwfie prawnficzym fi fjudykatacTh sądowycTh 
brakufje precyzyfjnego, fi co ważne, powszecThnfie akceptowanego znaczenfia termfinu „sprawfiedflfi-
wość proceduraflna”. Dostrzega ten probflem, fjednak nfie podefjmufje próby zdefi nfiowanfia tego 
pofjęcfia fi rozstrzygnfięcfia, czym fjest sprawfiedflfiwość proceduraflna fi fjak to pofjęcfie rozumfieć. Czy 
stanowfi ona podmfiotowe prawo, zasadę konstruowanfia procedury sądowefj, zasadę dzfiałanfia 
sądów przy rozpatrywanfiu spraw, czy też wartość, która musfi być uwzgflędnfiana przy tworze-
nfiu procedur sądowycTh fi wymfierzanfiu przez sądy sprawfiedflfiwoścfi? Odnosząc sfię do pofjęcfia 
sprawfiedflfiwoścfi proceduraflnefj, Trybunał Konstytucyfjny wskazufje fjedynfie kataflog na cecTh czy 
eflementów, fjakfie powfinny być zawarte fi przestrzegane w prawfie procesowym.
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1. prawo do sprawfiedflfiwego fi pubflficznego rozpatrzenfia sprawy,
2. prawo do fjawnego postępowanfie przed sądem.
Prawo do sprawfiedflfiwego fi pubflficznego rozpatrzenfia sprawy uzupełnfio-

ne zostało daflszymfi prawamfi przysługufjącymfi fjednostce. W ust. 2 fi 3 art. 6 
ETPCz wyrażone zostały koflefjne uprawnfienfia, przynafleżne fjuż tyflko oskarżo-
nemu w sprawacTh karnycTh. Wszystkfie te prawa składafją sfię zatem na ogóflne 
prawo do rzeteflnego procesu sądowego8. Mafjąc to na wzgflędzfie nafleży powfie-
dzfieć, że art. 6 EKPCz ustafla zespół gwarancfjfi rzeteflnego procesu, fformułufjąc 
nafjpfierw (ust. 1) ogóflną zasadę o szerokfim zastosowanfiu, a następnfie (ust. 2 
fi 3) wskazufje na szereg szczegółowycTh gwarancfjfi dfla postępowanfia w spra-
wacTh karnycTh. Stosownfie do ust. 1 art. 6, na ogóflne prawo do sprawfiedflfiwego 
fi pubflficznego rozpatrzenfia sprawy składafją sfię daflsze prawa, a mfianowficfie 
prawo do:
1. rozpatrzenfia sprawy w rozsądnym termfinfie,
2. nfiezawfisłego fi bezstronnego sądu ustanowfionego ustawą,
3. fjawnego postępowanfia.
Do praw szczegółowycTh, odnoszącycTh sfię wyłącznfie do postępowanfia kar-

nego, Konwencfja zaflficza:
1. domnfiemanfie nfiewfinnoścfi,
2. prawo do finfformacfjfi o oskarżenfiu,
3. prawo do odpowfiednfiego czasu fi możflfiwoścfi przygotowanfia sfię do 

obrony,
4. prawo do bronfienfia sfię osobfiścfie flub przez ustanowfionego przez oskar-

żonego obrońcę,
5. prawo do bezpłatnego korzystanfia z obrońcy wyznaczonego z urzędu,
6. prawo do przesłucThanfia flub spowodowanfia przesłucThanfia śwfiadków,
7. prawo do korzystanfia z bezpłatnefj pomocy tłumacza,
8. prawo odwołanfia sfię od wyroku do sądu wyższefj finstancfjfi,
9. zakaz powtórnego sądzenfia fi karanfia za ten sam czyn (ne bfis fin fidem).
Bez wątpfienfia prawo fjednostkfi do rzeteflnego procesu pełnfi szczegóflną 

roflę w procesfie karnym, gdyż wszeflkfie naruszenfia tego prawa mogą spowo-
dować nfieodwracaflne konsekwencfje nfie tyflko w sfferze mafjątkowefj fjednostkfi, 
afle przede wszystkfim w fjefj sfferze osobfistefj. Mafjąc na uwadze podstawowy 
cefl procesu karnego (wprost wyrażony w art. 2 k.p.k.), fjakfim fjest wykrycfie 
osoby rzeczywfiścfie odpowfiedzfiaflnefj za popełnfienfie czynu zabronfionego fi nfie-
obarczenfie tą odpowfiedzfiaflnoścfią osoby nfiewfinnefj, sądy muszą bezwzgflęd-
nfie przestrzegać prawa fjednostkfi do rzeteflnego postępowanfia tak, aby zmfi-

8 P. Wfiflfińskfi, Rzeteflny proces karny w orzecznfictwfie sądów poflskficTh fi mfiędzynarodowycTh, Warszawa 
2009.
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nfimaflfizować ryzyko wystąpfienfia ewentuaflnycTh pomyłek w toku orzekanfia. 
Nfiestety, wymfiar sprawfiedflfiwoścfi, cThoćby nawet nafjflepfiefj zorganfizowany, nfie 
fjest w stanfie ucThronfić sfię od błędów. Instytucfję „wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi” 
reaflfizufją fludzfie, którzy mfimo że zgodnfie z art. 7 k.p.k., mafją „kształtować 
swe przekonanfia na podstawfie wszeflkficTh przeprowadzonycTh dowodów, oce-
nfianycTh swobodnfie z uwzgflędnfienfiem zasad prawfidłowego rozumowanfia 
oraz wskazań wfiedzy dośwfiadczenfia życfiowego” nfie są nfieomyflnfi. Zasadne 
fjest zatem pytanfie o flficzbę osób nfiewfinnfie skazanycTh, czyflfi o skaflę pomyłek 
sądowycTh9 oraz fjefj źródła.
Pytanfie to padło po raz pfierwszy 1912 r. podczas Amerfican Prfison Con-

gress10. Rok anaflfiz tego zagadnfienfia doprowadzfił do zadzfiwfiafjącycTh wnfio-
sków, a mfianowficfie skonstatowano, że takficTh spraw nfie ma. Nfiemnfiefj w tym 
samym roku swófj prekursorskfi artykuł opubflfikował E.M. BorcThard, autor 
ksfiążkfi Convfictfing tThe Innocent (1932)11, w którefj to opfisał 65 przypadków 
nfiesłusznego (błędnego) skazanfia. Ustaflfił, że głównymfi przyczynamfi były 
m.fin.: błędne rozpoznanfie, ffałszywe zeznanfia oraz źfle zfinterpretowane do-
wody poszflakowe. Pfierwszym czasopfismem opfisufjącym zfjawfisko nfiesłuszne-
go skazanfia (tzw. wrongffufl convfictfions) w StanacTh ZfjednoczonycTh było „Ju-
stfice Denfied”12. Koflefjne badanfia przeprowadzfiflfi m.fin. J. Frank w 1957  r., 
E. Radfin (1964), R. Brandon fi C. Davfies (1973) oraz H. Bedaur fi M. Ra-
deflet (1987) – z 350 zbadanycTh przez nficTh spraw przypadafjącycTh na flata 
1900–1986, przeszło fjedna trzecfia osób skazanycTh na karę śmfiercfi okazała sfię 
nfiewfinna. Wspomnfianfi badacze za nafjczęstsze przyczyny pomyłek sądowycTh 
wskazywaflfi: nfieprawfidłowe rozpoznanfie fi ffałszywe zeznanfia, wymuszone 
przyznanfie sfię do wfiny – błędy poflficfjfi fi prokuratury, błędna finterpretacfja do-
wodów poszflakowycTh oraz ufleganfie nacfiskom społecznym przez organ orze-
kafjący. W 2000 r. ukazała sfię ksfiążka Actuafl Innocence: Ffive Days to Executfion 
and OtTher DfispatcThers From tThe Wrongfly Convficted B. ScThecka, P. Neuffeflda 
fi J.  Dwyera. Zawfiera ona wnfioskfi ze 130 spraw, w którycTh anaflfiza dowo-
du z badań DNA pozwoflfiła na skorygowanfie, a w konsekwencfjfi unfiewfin-
nfienfie osób skazanycTh13. Główną przyczyną pomyłek sądowycTh w badanycTh 
sprawacTh była błędna fidentyfi kacfja podefjrzanego o popełnfienfie przestępstwa 

9 Przez pofjęcfie pomyłkfi sądowefj, rozumfiana fjest tutafj taka sytuacfja, w którefj osoba nfiewfinna 
zostafje pocfiągnfięta do odpowfiedzfiaflnoścfi karnefj, za czyn którego nfie popełnfiła, którego skut-
kfiem fjest prawomocny wyrok skazufjący.

10 Coroczny zfjazd organfizowany przez Amerfican Prfison Organfizatfion.
11 E.M. BorcThard, Convfictfing tThe Innocent. Errors off Crfimfinafl Justfice, New Haven 1932.
12 www.fjustficedenfied.org.
13 Za: J. Wófjcfikfiewficz, Temfida nad mfikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Toruń 
2009, s. 254–264.
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(przez śwfiadka). Odmfienne wynfikfi w przedmfiotowefj materfifi przynfiosły ba-
danfia austraflfifjskfie, przeprowadzone na podstawfie anaflfizy 20 spraw sądowycTh, 
w którycTh głównym czynnfikfiem sprawczym pomyłek sądowycTh, obok złefj 
praktykfi poflficyfjnefj, nfiewfiarygodnycTh dowodów, błędnefj fidentyfi kacfjfi  po-
defjrzanego przez śwfiadków, okazały sfię błędne opfinfie bfiegłycTh oraz presfja 
społeczeństwa fi sugestfia medfiów. Błędy bfiegłycTh były fistotnym czynnfikfiem 
pomyłkogennym w ponad połowfie wydanycTh wyroków skazufjącycTh14.
Na kontynencfie europefjskfim badanfia na temat przedmfiotowego zagad-

nfienfia prowadzfi Crfimfinafl Cases Rfiver Commfisfion15. Anaflfizy CCRC wska-
zufją, że skafla ucThybfień sądowycTh wynosfi tam 18 (!) rocznfie16. Jest to zadzfi-
wfiafjąco nfiskfi wynfik.
W Poflsce, mfimo że pubflficystyka zwraca uwagę na „nfiską fjakość wymfie-

rzanefj sprawfiedflfiwoścfi”, a badanfia CBOS wskazufją na złą kondycfję wymfiaru 
sprawfiedflfiwoścfi17, brak fjest dogłębnycTh badań zfjawfiska pomyłek sądowycTh. 
Prace naukowe na ten temat są nfieflficzne18. W 2002 r. w czasopfiśmfie prawnfi-

14 FPT Heads off Prosecutfions Commfittee (2005), Report off tThe Workfing Group on tThe Preven-
tfion off Mfiscarrfiage off Justfice, www.fjustfice.gc.ca; J. Wófjcfikfiewficz, op. cfit., s. 254–255.

15 Th  e Crfimfinafl Cases Revfiew Commfissfion fjest nfiezafleżną pubflficzną organfizacfją powstałą w ceflu 
badanfia pomyłek sądowycTh w Angflfifi, Waflfifi fi Północnefj Irflandfifi.

16 D. Eady, Crfimfinoflogy & Crfimfinafl Justfice. J. Wófjcfikfiewficz (op. cfit., s. 256–257) wskazufje w cy-
towanefj pubflfikacfjfi że rzeczywfista skafla pomyłek wynosfi 18, fjednak w skaflfi dzfiennefj. Autor 
opfiera swe badanfia na anaflfizfie całkowfitefj flficzby apeflacfjfi w sądacTh brytyfjskficTh.

17 Poflskfie społeczeństwo dzfiałaflność poflskficTh sądów ocenfia negatywnfie. Na podstawfie badań 
przeprowadzonycTh przez CBOS w 2002 r. w kategorfifi organów ścfiganfia fi wymfiaru sprawfiedflfi-
woścfi, sądy w ocenfie społeczeństwa wypadły gorzefj nfiż poflficfja fi prokuratura. PowszecThna wy-
dafje sfię opfinfia o stafle pogarszafjącym sfię ffunkcfjonowanfiu sądów w Poflsce. Opfinfię tę podtrzy-
mufją zapewne finfformacfje w masowycTh środkacTh przekazu, w którycTh uwypukfla sfię potknfięcfia 
proceduraflne fi nfiedoskonałoścfi organfizacyfjne, fjakfie popełnfiafją organy wymfiaru sprawfiedflfiwo-
ścfi. Zasadnficzą przyczyną nfiesprawfiedflfiwycTh wyroków w sprawacTh karnycTh fjest korupcfja, złe, 
nfiesprawfiedflfiwe prawo wynfikafjące z trudnoścfi dowodowycTh. Według środowfiska adwokatów, 
przyczyną nfiesłusznycTh wyroków fjest słabe przygotowanfie merytoryczne sędzfiów, nfierzeteflne 
zbfieranfie dowodów. Podkreśflaflfi onfi brak rzeteflnoścfi organów procesowycTh przy gromadzenfiu 
dowodów, nfiewłaścfiwą ocenę materfiału dowodowego oraz brak dostatecznego dośwfiadczenfia 
życfiowego sędzfiów oraz przecfiążenfia sądów fjako przyczyny nfiesłusznycTh wyroków. Krytycz-
ne opfinfie o sądacTh to przede wszystkfim pogorszenfie ffunkcfjonowanfia sądów, nfiefjednakowe 
traktowanfie w nficTh obywateflfi, nfiesprawfiedflfiwe wyrokfi fi ufleganfie nacfiskom opfinfifi pubflficznefj. 
Zob.: M. Wenzefl, Opfinfie o dzfiałaflnoścfi finstytucfjfi pubflficznycTh, Komunfikat CBOS, grudzfień 
2002. Były to badanfia reprezentatywnefj próby dorosłefj fludnoścfi Poflskfi w ramacTh 151 badań 
pt. „Aktuaflne probflemy fi wydarzenfia”. Zob. szerzefj: M. Borucka-Arctowa, M. Pałeckfi, Sądy 
w opfinfifi społeczeństwa poflskfiego, Kraków 2003.

18 Mfimo, że fjuż na początku XX w. podefjmowano dyskusfję na temat przyczyn pomyłek sądo-
wycTh na gruncfie poflskfiego prawa karnego. J. Rosenbflatt w swofim artykufle zwracał uwagę na 
ogromną potrzebę badanfia przypadków, w którycTh doszło do nfiesłusznego skazanfia z punktu 
wfidzenfia rozwofju naukfi prawa karnego, krymfinaflfistykfi, nauk sądowycTh fi pokrewnycTh. Na 
podstawfie kfiflku zestawfionycTh fi opfisanycTh spraw uznał, że nafjczęstszą przyczyną błędnycTh wy-
roków fjest: bezkrytyczna wfiara organów procesowycTh w zeznanfia naocznycTh śwfiadków, orze-
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czym ukazał sfię artykuł A. Sowy dotyczący przyczyn pomyłek sądowycTh na 
podstawfie badań prowadzonycTh w StanacTh ZfjednoczonycTh. Anaflfiza zebranefj 
flfiteratury wskazufje, że nafjczęścfiefj do nfiewfinnego skazanfia docThodzfi na sku-
tek ffałszywego przyznanfia do wfiny oraz poprzez błędne rozpoznanfie (tzw. 
błędna fidentyfi kacfja) podczas okazanfia sprawcy przez naocznego śwfiadka 
zdarzenfia19. Natomfiast w 2007 r. w wynfiku przeprowadzonycTh badań na gru-
pfie adwokatów, opubflfikowany został artykuł J. Wfidackfiego fi J. Dudzfińskfiefj 
na temat pomyłek sądowycTh w Poflsce. Pubflfikacfja ta wskazufje dopfiero „wfierz-
cThołek góry flodowefj”, fjaką stanowfi probflem skazywanfia osób nfiewfinnycTh 
w Poflsce. Według anaflfizy, nafjczęścfiefj pomyłkfi sądowe wynfikafją z: nadużycfia 
przez organy orzekafjące dowodu poszflakowego, łamanfie zasady fin dubfio pro 
reo, nadmfiernefj wfierze w zeznanfia śwfiadka koronnego fi śwfiadka fincognfito 
oraz błędów w przeprowadzonym okazanfiu20. W czasopfiśmfie prawnficzym 
ukazały sfię równfież badanfia O. Mazur, która badała opfinfie prokuratorów 
fi poflficfjantów na temat skaflfi nfiesłusznycTh skazań w Poflsce. Mfimo nfie do koń-
ca zrozumfiałego doboru próby badanycTh fi nfieścfisłoścfiacTh natury metodoflo-
gficznefj, praca ta pokazała, że obfie grupy badawcze źródeł pomyłek sadowycTh 
doszukufją sfię w błędnefj fidentyfi kacfjfi śwfiadków bądź ofi ar, źfle przeprowa-
dzonym okazanfiu, ffałszywycTh samooskarżenfiacTh, błędnycTh ekspertyzacTh21. 
W 2011 r. na podstawfie przeprowadzonycTh badań pfiflotażowycTh – opfinfifi 
adwokatów, strażnfików wfięzfiennycTh oraz samycTh skazanycTh22 na temat skaflfi 
pomyłek sądowycTh, ukazał sfię artykuł, który przybflfiżył nafjczęstsze przyczyny 
pomyłek sądowycTh według adwokatów, strażnfików wfięzfiennycTh oraz samycTh 
skazanycTh. Według trzecTh grup badawczycTh, źródłem pomyłek sądowycTh fjest 

kanfie na podstawfie dowodów poszflakowycTh oraz łamanfie zasady fin dubfio pro reo. Zob. wfięcefj: 
J. Rosenbflatt, Fałszywe wyrokfi karne fi ficTh przyczyny, „Czasopfismo Prawnficze fi Ekonomficzne” 
1903, t. 9, s. 1–18.

19 A. Sowa, Przyczyny pomyłek sądowycTh, „Paflestra” 2002, nr 1–2.
20 J. Wfidackfi, A. Dudzfińska, Pomyłkfi sądowe. Skazanfia osób nfiewfinnycTh przez sądy w Poflsce, „Pa-
flestra” 2007, nr 11–12, s. 64–68.

21 O. Mazur, Nfiesłuszne skazanfia w Poflsce w opfinfifi prokuratorów fi poflficfjantów, „Paflestra” 2012, 
nr 3–4, s. 19–33.

22 Nfiepubflfikowana praca magfisterska: M. Huszcza, „Nfiewfinnfie skazanfi. Skafla pomyłek sądowycTh 
w Poflsce”, Kraków 2012. Badanfiamfi obfjęto trzy grupy reprezentatywne na terenfie Krakowa. 
Każda z nficTh flficzyła 30 osób. Pfierwszą grupę stanowfiflfi krakowscy adwokacfi, drugą wfięźnfiowfie 
odbywafjący karę pozbawfienfia woflnoścfi w Zakładzfie Karnym w Krakowfie Nowefj Hucfie. Jest 
to fjednostka typu półotwartego, przeznaczona dfla skazanycTh odbywafjącycTh karę pozbawfienfia 
woflnoścfi po raz pfierwszy. Znafjdufją sfię w nfim następufjące oddzfiały: aresztu śfledczego dfla ko-
bfiet tymczasowo aresztowanycTh, zakładu karnego półotwartego dfla skazanycTh kobfiet odbywa-
fjącycTh karę po raz pfierwszy, recydywfistek penfitencfjarnycTh fi młodocfianycTh, zakładu karnego 
półotwartego dfla skazanycTh mężczyzn odbywafjącycTh karę po raz pfierwszy fi młodocfianycTh. 
Trzecfią grupę zaś pracownficy służby wfięzfiennefj, w tym strażnficy wfięzfiennfi, wycThowawcy, psy-
cThoflog, kapeflan, flekarz.
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nadmfierna (bezkrytyczna) wfiara organów orzekafjącycTh w nfiepodważaflność, 
słuszność opfinfifi bfiegłego. Respondencfi źródeł pomyłek sądowycTh upatrywaflfi 
równfież w nadmfiernefj wfierze organów procesowycTh w obcfiążafjące zeznanfia/
wyfjaśnfienfia śwfiadka koronnego flub „małego śwfiadka koronnego”. Istotny 
wpływ na skazywanfie osób nfiewfinnycTh mfiały, ficTh zdanfiem, błędne rozpozna-
nfia w ramacTh przeprowadzonego okazanfia23.
Warto równfież wspomnfieć o Heflsfińskfiefj Fundacfjfi Praw Człowfieka, któ-

ra w ramacTh swofjefj dzfiałaflnoścfi, na podstawfie rozpatrywanycTh spraw bada 
przyczyny nfiewfinnycTh skazań24. Nafjczęstsze przyczyny pomyłek sądowycTh, 
badane w ramacTh programu „Kflfinfika nfiewfinnoścfi” to: zeznanfia śwfiadków 
ffałszywfie obcfiążafjące podefjrzanego, błędy popełnfione podczas pfierwszycTh 
etapów postępowanfia, błędy dokonane podczas okazanfia, poflegafjące na myfl-
nym rozpoznanfiu sprawcy, ffałszywe przyznanfie sfię podefjrzanego, do prze-
stępstwa którego nfie popełnfił, naruszenfie zasady fin dubfio pro reo, pomówfienfia 
ze strony współoskarżonycTh25. Natomfiast w 2012 r. ukazał sfię ważny raport 
Forum Obywateflskfiego Rozwofju sporządzony przez Ł. CThofjnfiaka fi Ł. Wfi-
śnfiewskfiego, który przybflfiża tematykę przyczyn pomyłek sądowycTh w Pofl-
sce na podstawfie anaflfizy akt sądowycTh. Prawomocne wyrokfi sądowe zostały 
w nficTh ucThyflone w drodze kasacfjfi aflbo wznowfienfia postępowanfia w flatacTh 
2007–2009. Łącznfie przeanaflfizowanycTh zostało 119 spraw (ze 171 wszyst-
kficTh wytypowanycTh spraw) rozpoznanycTh przez sądy z obszaru właścfiwoścfi 
Sądu Apeflacyfjnego w Poznanfiu, z czego w 68 przypadkacTh doszło do nfie-
słusznego skazanfia. Na podstawfie przeanaflfizowanycTh spraw, ku zaskoczenfiu 
samycTh autorów, nafjczęstszą przyczyna pomyłek sądowycTh był brak proffesfjo-
naflfizmu fi nfiekompetencfja proffesfjonaflnycTh uczestnfików postępowanfia, czyflfi 
tzw. czynnfik fludzkfi26.
Nfiestety, reaflna flficzba nfiesłusznycTh skazań w Poflsce wcfiąż nfie fjest znana, 

zaś flficzba wznowfionycTh postępowań (z tytułu późnfiefjszego wykrycfia sprawcy 
czynu) fi flficzba przyznanycTh odszkodowań z tytułu nfiesłusznego skazanfia ufjęta 
w statystykacTh Mfinfisterstwa Sprawfiedflfiwoścfi, nfie fjest zbyt duża. Od 2000 r. 
do połowy 2010 r. zadośćuczynfienfie pfienfiężne w trybfie art. 552 § 1 fi 2 k.p.k 
przyznano 442 osobom na łączną kwotę 9 585 350 zł. Statystykfi fjednak nfie 
obefjmufją rzeczywfistefj flficzby nfiesłusznycTh skazań. Obefjmufją tyflko te, które 

23 Zob. wfięcefj: M. Huszcza, Nfiewfinnfie skazanfi. Skafla pomyłek sądowycTh w Poflsce, „Przegfląd Poflfi-
cyfjny” 2011, nr 3 (103), s. 187–195.

24 Według M. EfjcThart z HFPC, pomyłkfi sądowe w Poflsce stanowfią od 2 do 5% wszystkficTh wy-
dawanycTh wyroków.

25 Raport Heflsfińskfiefj Fundacfjfi Prawa Człowfieka, „Bfiufletyn Programu Nfiewfinność”, czerwfiec 
2010.

26 Ł. CThofjnfiak, Ł. Wfiśnfiewskfi, Przyczyny nfiesłusznycTh skazań w Poflsce, Warszawa 2012.
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po wyroku stwfierdzafjącym, że doszło do nfiesłusznego skazanfia, ubfiegały sfię 
o odszkodowanfie fi fje uzyskały. Nfieznana fjest wfięc flficzba osób skazanycTh fi na-
stępnfie prawomocnfie unfiewfinnfionycTh, która na przykład zrezygnowała z dafl-
szefj drogfi docThodzenfia do praw mafjątkowycTh przecfiwko Skarbowfi Państwa. 
Tym bardzfiefj nfie fjest znana „cfiemna flficzba” pomyłek sądowycTh w Poflsce.
W StanacTh ZfjednoczonycTh probflematyce nfiesłusznycTh wyroków pośwfięca 

sfię wfiefle uwagfi od prawfie 200 flat, bowfiem właśnfie zfjawfisko pomyłek są-
dowycTh, skutkufjącycTh skazywanfiem osób nfiewfinnycTh uznano za nafjwfięk-
sza „katastroffę” angflosaskfiego wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi. Dflatego wysunfięto 
postuflaty powołanfia specfjaflnefj komfisfjfi, tzw. finnocence commfissfion27 w ceflu 
monfitorowanfia, wykrywanfia, a także przeprowadzenfia docThodzeń w razfie 
nfiesłusznego skazanfia. Jeżeflfi owa komfisfja wykryfje takfie przypadkfi, ponownfie 
bada sprawę, wskazufje przyczyny fi wfinnycTh błędów. Wszystko to w ceflu wy-
eflfimfinowanfie fjak nafjwfiększefj flficzby ucThybfień sądowycTh fi aby w przyszłoścfi 
unfiknąć podobnycTh błędów. W zwfiązku z powyższym, w 2002 r. Sąd Nafjwyż-
szy Północnefj Karoflfiny28, fjako pfierwszy w USA ogłosfił powstanfie finnocence 
commfissfion. Natomfiast w 2003 r. Connectficut fjako pfierwszy stan powołał 
taką właśnfie komfisfję na drodze flegfisflacfjfi, wkrótce zapewne powstaną koflefjne. 
Wyłączafjąc odrębnoścfi fi specyfi kę prawa angflosaskfiego nafleży uznać, że pra-
wodawca tego systemu stara sfię przez dzfiałanfia prewencyfjne wyeflfimfinować 
przypadkfi nfiesłusznycTh skazań, a w razfie ficTh zafistnfienfia zrekompensować od-
szkodowanfiem. Z pozoru duża flficzba tycTh przypadków29 nfie śwfiadczy fjednak 
o nfiewydoflnoścfi tamtefjszego wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi. Jest wręcz przefjawem 
dobrefj praktykfi poflegafjącefj na cfiągłym monfitorowanfiu skaflfi zfjawfiska. W Pofl-
sce, nfiestety, fjest to wcfiąż temat tabu. Nafleży zatem wysunąć postuflat prze-
prowadzenfia anaflogficznycTh rozwfiązań. Nfie można bowfiem podfjąć środków 
zaradczycTh, nfie znafjąc skaflfi zfjawfisk, ba! nawet go sobfie nfie wyobrażafjąc. Bez 
wątpfienfia pomyłkfi sądowe noszą pfiętno tragedfifi w wymfiarze ogóflnym (fjako 
błąd systemu wymfierzanfia sprawfiedflfiwoścfi), afle także (fi przede wszystkfim) 
nfieszczęścfie w wymfiarze findywfiduaflnym – czysto fludzkfim. Błędy te często 
są wynfikfiem przegranefj, długotrwałefj waflkfi o poznanfie prawdy, nacecThowa-
nefj przekonanfiem o znaflezfienfiu traffnego, sprawfiedflfiwego rozwfiązanfia. Afle 
zdarzyć sfię może, że są wynfikfiem złefj woflfi, bądź braku proffesfjonaflfizmu orga-
nów ścfiganfia, nfiezweryfi kowanycTh przez sąd. Z pewnoścfią o nfiektórycTh po-
myłkacTh sądowycTh nfigdy nfie będzfie wfiadomo, gdyż nfie zostaną rozpoznane, 
a ficTh ofi ary nfigdy nfie zostaną zreThabfiflfitowane. Tyflko nfiektóre z nficTh, bardzo 

27 www.finnocenceprofject.org/docs/NC_Innocence_Commfissfion_Mfissfion.Thtmfl.
28 Th  e Supreme Court off NortTh Caroflfina.
29 Według M. EfjcThart z HFPC, pomyłkfi sądowe stanowfią tam nawet 5% wszystkficTh wydawanycTh 
wyroków.
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nfieflficzne, zostaną zweryfi kowane dzfiękfi wznowfionym postępowanfiom z ty-
tułu późnfiefjszego wykrycfia prawdzfiwego sprawcy czynu. Część cThoć w fjakfimś 
stopnfiu zostanfie zadośćuczynfiona dzfiękfi procesom odszkodowawczym. Nfie 
uflega wątpflfiwoścfi, że oprócz tycTh ufjawnfionycTh przypadków pomyłek sądo-
wycTh, fjest fjeszcze pewna flficzba takficTh przypadków, która w tefj drodze nfie 
została ufjawnfiona, tzw. cfiemna flficzba pomyłek sądowycTh. Prawdzfiwy roz-
mfiar zfjawfiska okreśfla przecfież suma ufjawnfionycTh przypadków pomyłek są-
dowycTh fi tycTh nfieufjawnfionycTh. Mfimo że sam ffenomen „pomyłek sądowycTh” 
fjest trudny do bezpośrednfiego badanfia30, ceflowe wydafje sfię podfjęcfie badań 
naukowycTh o zasfięgu ogóflnopoflskfim na temat reaflnefj skaflfi fi przyczyn po-
myłek sądowycTh w Poflsce, które będą próbą okreśflenfia wfieflkoścfi wspomnfia-
nefj „cfiemnefj flficzby”. Wynfikfi takficTh badań pozwoflfiłyby m.fin. skrystaflfizować 
czynnfikfi bądź finstytucfje, które mafją wpływ na błędne skazanfia bądź czasem 
wprost te błędy generufją. IcTh rozpoznanfie mogłoby w przyszłoścfi przyczynfić 
sfię do zmnfiefjszenfia flficzby takficTh przypadków w Poflsce, a zatem do poprawy 
fjakoścfi wymfierzanefj sprawfiedflfiwoścfi.

Abstract
TThe rfigTht to ffafir trfiafl vs. fjudficfiafl errors

Th  e rfigTht to ffafir trfiafl fis a ffundamentafl and prfincfipafl rfigTht off every cfitfizen fin a demo-

cratfic socfiety. Th  us as a rufle fit can be ffound fin many flegfisflatfives acts fincfludfing tThe most 

fimportant one – tThe Constfitutfion off Repubflfic off Pofland. Bearfing fin mfind tThe essentfiafl 

purpose off crfimfinafl procedure, wThficTh fis to determfine tThe gufiflt, courts must abfide by 

tThe rfigTht to ffafir trfiafl, to mfinfimfise tThe potentfiafl rfisk reflated to mfiscarrfiages off fjustfice. 

Unflfike fin tThe Unfited States, wThere mfiscarrfiages off fjustfice are examfined by Innocent 

Commfissfions, tThe subfject remafins stfiflfl flargefly unknown and unresearcThed fin Pofland.

30 Zfjawfiska tego nfie można badać w sposób bezpośrednfi, natomfiast z całą pewnoścfią fjest możflfiwe 
badanfie opfinfifi o rozmfiarze tego zfjawfiska fi fjego przyczynacTh u osób zawodowo zafjmufjącycTh 
sfię praktyką sądową w sprawacTh karnycTh, np. dośwfiadczonycTh sędzfiów wydzfiałów karnycTh. 
Można równfież badać opfinfię obrońców w sprawacTh karnycTh, którzy dzfiękfi swofjemu dośwfiad-
czenfiu fi pełnfionefj w procesfie roflfi, a także flficznym rozmowom, które przeprowadzafją ze swofimfi 
kflfientamfi (podefjrzanymfi flub oskarżonymfi), wyrabfiafją własną ocenę sytuacfjfi, a w szczegóflnoścfi 
nabfierafją przekonanfia o ficTh wfinfie bądź nfiewfinnoścfi fi mogą skonffrontować te przekonanfia 
z zapadafjącymfi wyrokamfi.
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Postępowanfia kontroflne prowadzone 
przez finspekcfję sanfitarną. 

Część 2: Kontrofla przedsfiębfiorcy według przepfisów 
ustawy o swobodzfie dzfiałaflnoścfi gospodarczefj1

Do kontroflfi dzfiałaflnoścfi gospodarczefj przedsfiębfiorcy, dokonywanefj przez fin-
spekcfję sanfitarną stosufje sfię przepfisy rozdzfiału pfiątego (Kontrofla dzfiałaflnoścfi 
gospodarczefj przedsfiębfiorcy) ustawy z 2 flfipca 2004 r. o swobodzfie dzfiałaflno-
ścfi gospodarczefj.
Omówfione ponfiżefj zasady prowadzenfia kontroflfi podflegafją modyfi kacfjfi 

wynfikafjącefj z ustawy o bezpfieczeństwfie żywnoścfi fi żywfienfia z 25 sfierpnfia 
2006 r. (tekst fjednoflfity z 29 czerwca 2010 r., Dz.U. Nr 136, poz. 914). W nfi-
nfiefjszym tekścfie różnfice te zostaną fjedynfie wzmfiankowane, zaś bardzfiefj szcze-
gółowo zostaną omówfione w artykufle pośwfięconym prawu żywnoścfiowemu.
Przestrzeganfie przewfidzfianycTh zasad kontroflowanfia fjest szczegóflnfie fistot-

ne ze wzgflędu na ffakt, że zgodnfie z art. 77 ust. 6. u.s.d.g., dowody przepro-
wadzone w toku kontroflfi przez organ kontroflfi z naruszenfiem przepfisów pra-
wa w zakresfie kontroflfi dzfiałaflnoścfi gospodarczefj przedsfiębfiorcy, fjeżeflfi mfiały 
fistotny wpływ na wynfikfi kontroflfi, nfie mogą stanowfić dowodu w żadnym po-
stępowanfiu admfinfistracyfjnym (także podatkowym fi karnym flub karno-skar-
bowym) dotyczącym kontroflowanego przedsfiębfiorcy. Ponadto przedsfiębfior-
ca, który ponfiósł szkodę wskutek przeprowadzenfia czynnoścfi kontroflnycTh 
z naruszenfiem przepfisów prawa w zakresfie kontroflfi dzfiałaflnoścfi gospodarczefj 
przedsfiębfiorcy, ma roszczenfie o odszkodowanfie (na zasadacTh fi w trybfie okre-
śflonycTh w odrębnycTh przepfisacTh). Szczegóflnfie fistotne są reguflacfje dotyczące:
•  zawfiadomfienfia o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi,
•  upoważnfienfia do przeprowadzenfia kontroflfi,
•  finfformowanfia o prawacTh fi obowfiązkacTh kontroflowanego,

1 Część 1 ukazała sfię w: „Studfia Prawnficze. Rozprawy fi Materfiały” 2013, nr 1, s. 153–166.
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•  mfiefjsca fi przebfiegu kontroflfi,
•  utrwaflanfia wynfików kontroflfi w ksfiążce kontroflfi fi protokołacTh,
•  ogranficzeń w prowadzenfiu kontroflfi.

Zawfiadomfienfie o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi

Obowfiązek zawfiadamfianfia o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi wynfika z ustawy 
o swobodzfie dzfiałaflnoścfi gospodarczefj fi dotyczy przedsfiębfiorców. W tym 
mfiefjscu nafleży wfięc przedstawfić rudymentarne cThoćby wfiadomoścfi o pofjęcfiu 
przedsfiębfiorcy, by następnfie kontynuować rozważanfia dotyczące zasad zawfia-
damfianfia o zamfiarze kontroflfi.
Zgodnfie z defi nficfją przedsfiębfiorcy zawartą w powołanefj ustawfie, przedsfię-

bfiorcą „fjest osoba fi zyczna, osoba prawna fi fjednostka organfizacyfjna nfiebędąca 
osobą prawną, którefj odrębna ustawa przyznafje zdoflność prawną – wykonu-
fjąca we własnym fimfienfiu dzfiałaflność gospodarczą. Za przedsfiębfiorców uzna-
fje sfię także wspóflnfików spółkfi cywfiflnefj w zakresfie wykonywanefj przez nficTh 
dzfiałaflnoścfi gospodarczefj”. Defi nficfja ta stwarzała wątpflfiwoścfi finterpretacyfj-
ne fi była wfieflokrotnfie przedmfiotem badań orzecznfictwa, doktryny oraz wy-
kładnfi dokonywanefj przez organy władzy państwowefj fi finstytucfje pubflficzne, 
którycTh zakres kompetencfjfi dotyczy szeroko rozumfianefj kwestfifi prowadzenfia 
dzfiałaflnoścfi gospodarczefj2.
Zakres pofjęcfia przedsfiębfiorcy defi nfiufją dwa kryterfia: podmfiotowe oraz 

ffunkcfjonaflne. Odnosząc sfię do kryterfium podmfiotowego, nafleży wskazać 
trzy kategorfie: osoby fi zyczne, prawne fi ułomne osoby prawne. Osobą fi -
zyczną fjest każdy człowfiek. Przysługufją mu dwa atrybuty – zdoflność prawna 
fi zdoflność do czynnoścfi prawnycTh. Przedsfiębfiorcą może być osoba ogranfi-
czona w zdoflnoścfi do czynnoścfi prawnycTh, gdyż w fjefj fimfienfiu fi na fjefj ra-
cThunek dzfiałała przedstawficfiefl ustawowy3. Artykuł 33 k.c. zawfiera defi nficfję 
osób prawnycTh. Osobamfi prawnymfi są Skarb Państwa fi fjednostkfi organfiza-
cyfjne, którym przepfisy szczegóflne przyznafją osobowość prawną. Jednostkfi 
organfizacyfjne, którym odrębna ustawa przyznafje zdoflność prawną, to przede 
wszystkfim spółkfi osobowe prawa Thandflowego (spółkfi fjawne, partnerskfie, ko-
mandytowe, komandytowo-akcyfjne).

2 Zob. zwłaszcza: J. Lfic, M. Łuc, Defi nficfje pofjęć „dzfiałaflność gospodarcza” fi „przedsfiębfiorca”, „Pań-
stwo fi Prawo” 2008, z. 10, s. 59; W.J. Katner, Pofjęcfie przedsfiębfiorcy – poflemfika, „Przegfląd Prawa 
Handflowego” 2007, nr 4, s. 41; M. Pawełczyk, Przedsfiębfiorca w śwfietfle ustawy o swobodzfie 
dzfiałaflnoścfi gospodarczefj, „Radca Prawny” 2005, nr 6, s. 35 fi nast.

3 A. Bfierć, Sytuacfja prawna przedsfiębfiorcy. Zagadnfienfia wybrane, „Studfia Prawnficze” 1998, nr 3, 
s. 10 fi nast.
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Status przedsfiębfiorcy został przyznany wyżefj wymfienfionym kategorfiom 
podmfiotów, o fifle wykonufją one dzfiałaflność gospodarczą „we własnym fimfie-
nfiu" (są samodzfieflne w ramacTh stosunków prawnycTh, w którycTh występufją 
a zwfiązane z wykonywaną dzfiałaflnoścfią gospodarczą prawa fi obowfiązkfi naby-
wafją bezpośrednfio).
Ze wzgflędu na brak enumeratywnego wyflficzenfia podmfiotów zaflficzanycTh 

do kategorfifi przedsfiębfiorców mogą pofjawfiać sfię rozbfieżnoścfi finterpretacyfjne. 
W praktyce kontroflnefj finspekcfjfi sanfitarnefj wątpflfiwoścfi budzfiło pytanfie, czy 
szpfitafle – samodzfieflne pubflficzne zakłady opfiekfi zdrowotnefj, posfiadafją status 
przedsfiębfiorcy. Kontrofla szpfitaflfi fjest przecfież fjednym z nafjbardzfiefj kfluczo-
wycTh zadań finspekcfjfi sanfitarnefj w dzfiedzfinfie zdrowfia pubflficznego. Kompflek-
sowa kontrofla ma na ceflu nfie tyflko sprawdzenfie bfieżącego stanu sanfitarnego 
obfiektu, afle przede wszystkfim ocenfia zagrożenfia, które mogą wystąpfić w za-
kresfie dezynffekcfjfi fi steryflfizacfjfi. 
Część wypowfiedzfi orzecznfictwa fi doktryny odmawfiała zakładom opfiekfi 

zdrowotnefj statusu przedsfiębfiorcy4, fjednakże co nafjmnfiefj równfie flficznfie re-
prezentowane było stanowfisko przecfiwne5. Dyskusfja ta fi wątpflfiwoścfi finter-
pretacyfjne stały sfię fjednak pozornfie nfieaktuaflne po wefjścfiu w życfie Ustawy 
o dzfiałaflnoścfi flecznficzefj z 15 kwfietnfia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654), 
która fjednoznacznfie uznafje SPZOZ za podmfiot nfiebędący przedsfiębfiorcą. 
W powołanefj ustawfie znafjdufją sfię defi nficfje użytycTh w nfiefj okreśfleń (zgod-
nfie z defi nficfją zawartą w art. 2 pkt 4), „podmfiot flecznficzy nfiebędący przed-
sfiębfiorcą oznacza podmfiot flecznficzy wymfienfiony w art. 4 ust. 1 pkt 2 fi 3 
ustawy” – czyflfi samodzfieflne pubflficzne zakłady opfiekfi zdrowotnefj (pkt 2) 

4 Wskazać nafleży komentarz do art. 4 ustawy z 2 flfipca 2004 r. o swobodzfie dzfiałaflnoścfi gospo-
darczefj: Ustawa o swobodzfie dzfiałaflnoścfi gospodarczefj. Komentarz, red. A. Powałowskfi, S. Ko-
rofluk, M. Pawełczyk, E. Przeszło, K. Trzcfińskfi, E. Wfieczorek, Warszawa 2007; M. Brożyna, 
M. CThudzfik, K. KoThutek, J. Moflfis, S. Szuster, Komentarz do ustawy o swobodzfie dzfiałaflnoścfi go-
spodarczefj, Lex 2005. Wymfienfienfi autorzy zgodnfie twfierdzfiflfi, że zakład opfiekfi zdrowotnefj nfie 
fjest przedsfiębfiorcą, odsyłafjąc do uzasadnfienfia do ucThwały NSA z 24 wrześnfia 2001 r. (OPK 
13/01, ONSA 2002, nr 1, poz. 12), oraz monografi fi: U. Drozdowska, M. Zaremba, Probflema-
tyka podmfiotowoścfi gospodarczefj zakładów opfiekfi zdrowotnefj na tfle wybranycTh orzeczeń Naczefl-
nego Sądu Admfinfistracyfjnego, „Prawo fi Medycyna” 2003, nr 13, s. 138. Równfie kategorycznfie 
wypowfiada sfię J.P. Naworskfi: „s.p.z.o.z. udzfieflafjąc śwfiadczeń zdrowotnycTh fi nansowanycTh ze 
środków pubflficznycTh nfie prowadzfi dzfiałaflnoścfi gospodarczefj, nfie fjest zatem przedsfiębfiorcą” 
(Sprawy gospodarcze – gflosa – III CZP 11/05, MOP 2006, nr 6).

5 Por. rozważanfia prezentowane w uzasadnfienfiu ucThwały SN z 11 mafja 2005 r. (sygn. akt III 
CZP 11/05) sprawa o zapłatę ceny sprzętu medycznego, wszczęta przez przedsfiębfiorcę prze-
cfiwko samodzfieflnemu pubflficznemu zakładowfi opfiekfi zdrowotnefj, fjest sprawą gospodarczą. 
Podobne rozstrzygnfięcfie znafleźć można także m.fin. w wyroku Sądu Okręgowego w Tarnowfie 
z 20 czerwca 2011 r. (sygn. akt II Waz 42/11, nfiepubflfikowane), uznafjącym SPZOZ za przed-
sfiębfiorcę, czego konsekwencfją było uznanfie obowfiązku zawfiadamfianfia SPZOZ-ów o zamfiarze 
wszczęcfia kontroflfi zgodnfie z zasadamfi zawartymfi w ustawfie o swobodzfie dzfiałaflnoścfi gospo-
darczefj.
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oraz fjednostkfi budżetowe, w tym państwowe fjednostkfi budżetowe tworzo-
ne fi nadzorowane przez mfinfistra obrony narodowefj, mfinfistra właścfiwego do 
spraw wewnętrznycTh, mfinfistra sprawfiedflfiwoścfi flub szeffa Agencfjfi Bezpfieczeń-
stwa Wewnętrznego, posfiadafjące w strukturze organfizacyfjnefj ambuflatorfium, 
ambuflatorfium z fizbą cThorycTh flub flekarza podstawowefj opfiekfi zdrowotnefj 
(pkt  3). W aktuaflnym stanfie prawnym nfie ma zatem podstaw do uznanfia 
obowfiązku zawfiadamfianfia SPZOZ-ów o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi. Woflą 
ustawodawcy SPZOZ-y zdefi nfiowane zostały fjako podmfioty flecznficze nfiebę-
dące przedsfiębfiorcą, nfie stosufje sfię do nficTh zatem przepfisów ustawy o swobo-
dzfie dzfiałaflnoścfi gospodarczefj, które wprowadzafją obowfiązek finfformowanfia 
przedsfiębfiorcy o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi (podobnfie fjak nfie stosufje sfię ficTh 
do fjednostek budżetowycTh).
W tym mfiefjscu nafleży fjednak zauważyć, że w doktrynfie prawa nadafl 

podnoszone są argumenty, fiż reguflacfja wprowadzona przez Ustawę o dzfiałafl-
noścfi flecznficzefj, która uznafje SPZOZ za podmfiot nfiebędący przedsfiębfiorcą 
fjest wadflfiwa fi nfiespófjna z finnymfi przepfisamfi prawa poflskfiego, a w konse-
kwencfjfi wymaga noweflfizacfjfi6. Wypowfiedzfi takfie nfie zmfienfiafją wprawdzfie 
fjednoznacznego brzmfienfia ustawy o dzfiałaflnoścfi flecznficzefj, afle mogą być 
powoływane przez kfierufjącycTh SPZOZ-amfi fjako okoflficzność uzasadnfiafjąca 
nfiedopuszczenfie do kontroflfi bez zawfiadomfienfia flub usprawfiedflfiwfiafjąca ficTh 
dzfiałanfie w przypadku postawfienfia zarzutu utrudnfianfia kontroflfi.
Przedsfiębfiorca powfinfien być zawfiadomfiony o zamfiarze wszczęcfia kon-

troflfi (art. 79 u.s.d.g.). Zawfiadomfienfia nfie dokonufje sfię w przypadkacTh enu-
meratywnfie wskazanycTh w ustawfie, a dotyczącycTh mfiędzy finnymfi sytuacfjfi, 
gdy kontrofla ma zostać przeprowadzona na podstawfie bezpośrednfio sto-
sowanycTh przepfisów powszecThnfie obowfiązufjącego prawa wspóflnotowego 
aflbo na podstawfie ratyfi kowanefj umowy mfiędzynarodowefj; przeprowadze-
nfie kontroflfi fjest nfiezbędne dfla przecfiwdzfiałanfia popełnfienfiu przestępstwa 
flub wykroczenfia, przecfiwdzfiałanfia popełnfienfiu przestępstwa skarbowego 
flub wykroczenfia skarbowego flub zabezpfieczenfia dowodów fjego popełnfie-
nfia; przeprowadzenfie kontroflfi fjest uzasadnfione bezpośrednfim zagrożenfiem 
życfia, zdrowfia flub środowfiska naturaflnego; przedsfiębfiorca nfie ma adresu 
zamfieszkanfia flub adresu sfiedzfiby flub doręczanfie pfism na podane adresy 
było bezskuteczne flub utrudnfione. W dzfiałanfiu finspekcfjfi sanfitarnefj pro-
wadzenfie kontroflfi bez zawfiadomfienfia będzfie nafjczęścfiefj uzasadnfiane bez-
pośrednfim zagrożenfiem życfia flub zdrowfia. Uzasadnfienfie przyczyny braku 

6 Zob.: A. Dyfląg, Status prawny samodzfieflnego pubflficznego zakładu opfiekfi zdrowotnefj fjako przed-
sfiębfiorcy w śwfietfle ustawy o dzfiałaflnoścfi flecznficzefj, „Monfitor Prawnficzy” 2011, nr 17; P. Ratafj, 
P. Pfietrołafj, Wykonywanfie dzfiałaflnoścfi flecznficzefj na gruncfie nowefj ustawy przez podmfioty flecznfi-
cze, „Edukacfja Prawnficza” 2012, nr 1.
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zawfiadomfienfia o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi umfieszcza sfię w ksfiążce kon-
troflfi fi protokofle kontroflfi.
Zgodnfie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenfia (WE) nr 882/2004 Parflamentu 

Europefjskfiego fi Rady z 29 kwfietnfia 2004 r., w sprawfie kontroflfi urzędowycTh 
przeprowadzanycTh w ceflu sprawdzenfia zgodnoścfi z prawem paszowym fi żyw-
noścfiowym oraz regułamfi dotyczącymfi zdrowfia zwfierząt fi dobrostanu zwfie-
rząt (Dz.Urz.UE.L 2004 Nr 165, s. 1, wyd. spec. Dz.Urz.UE.WS, rozdz. 
3, t. 45, s. 200), „Kontrofle urzędowe przeprowadzane są bez wcześnfiefjszego 
uprzedzenfia, z wyfjątkfiem takficTh przypadków fjak audyt, w którycTh fjest ko-
nfieczne uprzednfie zawfiadomfienfie podmfiotu prowadzącego przedsfiębfiorstwo 
paszowe flub żywnoścfiowe. Kontrofle urzędowe mogą być równfież przepro-
wadzane ad Thoc”. Przepfis powyższy fjest bezpośrednfio stosowanym przepfisem 
powszecThnfie obowfiązufjącego prawa wspóflnotowego, który pozwafla na pro-
wadzenfie kontroflfi bez zawfiadomfienfia nawet w stosunku do przedsfiębfiorcy, 
zgodnfie z art. 79 ust. 2 ustawy o swobodzfie dzfiałaflnoścfi gospodarczefj.
Kontrofla może być wszczęta nfie wcześnfiefj nfiż po upływfie 7 dnfi od dnfia 

doręczenfia zawfiadomfienfia (przed ficTh upływem na wnfiosek przedsfiębfiorcy – 
organ kontroflfi nfie fjest fjednak tym wnfioskfiem zwfiązany) oraz nfie późnfiefj nfiż 
przed upływem 30 dnfi od dnfia doręczenfia zawfiadomfienfia o zamfiarze wszczę-
cfia kontroflfi (brak wszczęcfia kontroflfi w tym termfinfie skutkufje konfiecznoścfią 
ponownego zawfiadomfienfia). Zawfiadomfienfie o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi 
musfi zawfierać wskazanfie zakresu przedmfiotowego kontroflfi.

Upoważnfienfie do przeprowadzenfia kontroflfi

Pracownfik organu kontroflfi może podfjąć czynnoścfi kontroflne po okazanfiu 
flegfitymacfjfi służbowefj upoważnfiafjącefj do wykonywanfia takficTh czynnoścfi oraz 
po doręczenfiu upoważnfienfia, cThyba że przepfisy szczegóflne przewfidufją moż-
flfiwość podfjęcfia kontroflfi fjedynfie po okazanfiu flegfitymacfjfi (w takfim wypadku 
upoważnfienfie doręcza sfię przedsfiębfiorcy aflbo osobfie przez nfiego upoważnfio-
nefj w termfinfie okreśflonym w tycTh przepfisacTh, flecz nfie późnfiefj nfiż trzecfiego 
dnfia od wszczęcfia kontroflfi). Upoważnfienfie do przeprowadzenfia kontroflfi, 
oprócz danycTh fidentyfi kufjącycTh organ fi pracownfika oraz przedsfiębfiorcę obfję-
tego kontroflą, zawfiera okreśflenfie zakresu przedmfiotowego kontroflfi (ffaktycz-
ny zakres kontroflfi nfie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnfie-
nfiu) oraz wskazanfie daty rozpoczęcfia fi przewfidywanego termfinu zakończenfia 
kontroflfi.
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Infformowanfie o prawacTh fi obowfiązkacTh kontroflowanego

Kontroflufjący przed podfjęcfiem pfierwszefj czynnoścfi kontroflnefj, musfi pofin-
fformować kontroflowanego o fjego prawacTh fi obowfiązkacTh w trakcfie kontroflfi. 
Obowfiązek ten fistnfiefje bez wzgflędu na status kontroflowanego, fjego findywfi-
duaflną wfiedzę fi kompetencfje. Proffesfjonaflfizm kontroflowanego nfie wyłącza 
konfiecznoścfi pofinfformowanfia o prawacTh fi obowfiązkacTh.

Mfiefjsce fi przebfieg kontroflfi

Kontrofla przeprowadzana fjest w sfiedzfibfie kontroflowanego flub w mfiefjscu wy-
konywanfia dzfiałaflnoścfi gospodarczefj oraz w godzfinacTh pracy flub w czasfie 
ffaktycznego wykonywanfia dzfiałaflnoścfi gospodarczefj przez kontroflowanego 
(art. 80a u.s.d.g.).
Pofjęcfie sfiedzfiby używane fjest w kodeksfie spółek ThandflowycTh, zarówno 

w odnfiesfienfiu do spółek osobowycTh, fjak fi kapfitałowycTh. W przypadku spółek 
osobowycTh może to być mfiefjsce zamfieszkanfia któregoś ze wspóflnfików aflbo 
mfiefjscowość, w którefj znafjdufje sfię zakład produkcyfjny czy magazyn nafleżący 
do spółkfi. Nafleży fjednak pamfiętać, że sfiedzfibą spółkfi fjest zawsze okreśflo-
na mfiefjscowość, a nfie konkretny adres7. W przypadku osób prawnycTh, o fifle 
ustawa flub statut nfie stanowfią finaczefj, sfiedzfibą fjest mfiefjscowość, w którefj 
sfiedzfibę ma fjefj organ zarządzafjący (art. 41 k.c.). I w tym wypadku cThodzfi 
o mfiefjscowość, a nfie dokładny adres. Mfiefjsca wykonywanfia dzfiałaflnoścfi go-
spodarczefj to punkty sprzedaży, przyfjmowanfia zfleceń, śwfiadczenfia usług. 
Mfiefjsce wykonywanfia dzfiałaflnoścfi może być fjednocześnfie sfiedzfibą, afle mogą 
to być różne mfiefjsca, cThoć znafjdufjące sfię w tefj samefj mfiefjscowoścfi. Powyższe 
uwagfi pozwaflafją stwfierdzfić, że w praktyce cThodzfi tu o rozróżnfienfie konkret-
nego adresu, pod którym urzędufje zarządzafjący przedsfiębfiorstwem fi adresu 
pod którym wykonywane są czynnoścfi obfjęte dzfiałaflnoścfią przedsfiębfiorstwa. 
W przypadku prowadzenfia sprzedaży obwoźnefj kontrofla może być prowa-
dzona tam, gdzfie prowadzona fjest sprzedaż, fjest to bowfiem mfiefjsce wykony-
wanfia dzfiałaflnoścfi.
Rozróżnfienfie godzfin pracy fi czasu ffaktycznego wykonywanfia dzfiałaflnoścfi 

nfie fjest precyzyfjne termfinoflogficznfie fi może budzfić pewne wątpflfiwoścfi, nafleży 
fjednak przyfjąć, że odnosfi sfię do oddzfieflenfia godzfin, w którycTh przedsfiębfiorca 
(fjego pracownficy) fjest ofi cfjaflnfie czynny (dostępny dfla kflfientów w godzfinacTh 
podanycTh do pubflficznefj wfiadomoścfi) od godzfin rzeczywfistego wykonywanfia 
dzfiałaflnoścfi – np. godzfiny pracy fjakfiegokoflwfiek warsztatu utożsamfiać będzfie 

7 W. Pyzfioł, W. Pyzfioł, A. Szumańskfi, I. Wefiss, Prawo spółek, Bydgoszcz–Kraków 2003, s. 107.
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sfię z czasem, w którym kflfiencfi mogą składać zamówfienfia, oddawać fi odbfierać 
sprzęt, natomfiast wykonywanfie dzfiałaflnoścfi obefjmufje także czas prowadzenfia 
prac „przy zamknfiętycTh drzwfiacTh”.
Kontrofla flub poszczegóflne czynnoścfi kontroflne, za zgodą kontroflowanego 

mogą być przeprowadzane równfież w sfiedzfibfie organu kontroflfi, fjeżeflfi może 
to usprawnfić prowadzenfie kontroflfi. Czynnoścfi kontroflne powfinny być prze-
prowadzane w sposób sprawny fi możflfiwfie nfiezakłócafjący ffunkcfjonowanfia 
kontroflowanego przedsfiębfiorcy. W przypadku, gdy przedsfiębfiorca wskaże na 
pfiśmfie, że przeprowadzane czynnoścfi zakłócafją w sposób fistotny dzfiałaflność 
gospodarczą przedsfiębfiorcy, konfieczność podfjęcfia takficTh czynnoścfi powfinna 
być uzasadnfiona w protokofle kontroflfi.
Zasadą fjest, że czynnoścfi kontroflnycTh dokonufje sfię w obecnoścfi kontro-

flowanego flub osoby przez nfiego upoważnfionefj. Ustawodawca wprowadzfił 
bowfiem zakaz prowadzenfia kontroflfi pod nfieobecność kontroflowanego flub 
osoby przez nfiego upoważnfionefj, używafjąc w art. 80 u.s.d.g. zwrotu „czyn-
noścfi kontroflnycTh dokonufje sfię w obecnoścfi”. Takfie sfformułowanfie prowa-
dzfi do wnfiosku, że nfie wystarcza obecność przedsfiębfiorcy na terenfie zakładu 
pracy, afle powfinfien on uczestnficzyć w czynnoścfiacTh kontroflnycTh (nfie może 
w tym czasfie wykonywać finnycTh prac), a fjeśflfi nfie może osobfiścfie uczestnficzyć 
w czynnoścfiacTh kontroflnycTh, fjest zobowfiązany do wyznaczenfia osoby upo-
ważnfionefj do reprezentowanfia go w czasfie kontroflfi (art. 80 ust. 3). Bardzo 
często to fforma prawna oraz skafla prowadzonefj dzfiałaflnoścfi mafją wpływ na 
to, kto uczestnficzy w czynnoścfiacTh kontroflnycTh ze strony podmfiotu kontro-
flowanego. W przypadku fjednoosobowefj dzfiałaflnoścfi gospodarczefj flub spół-
kfi osobowefj prowadzącefj dzfiałaflność w nfiewfieflkficTh rozmfiaracTh może to być 
właścficfiefl flub wspóflnfik. W przypadku dużycTh przedsfiębfiorstw może to być 
kfierownfik oddzfiału, główny tecThnoflog.
Obowfiązek pfisemnego wskazanfia osoby upoważnfionefj do reprezentowa-

nfia przedsfiębfiorcy w trakcfie kontroflfi służy usprawnfienfiu przebfiegu kontroflfi. 
CThodzfi tu bowfiem o osobę „ułatwfiafjącą kontroflufjącemu przeprowadzenfie 
kontroflfi: poprzez umożflfiwfienfie korzystanfia z nfiezbędnefj dokumentacfjfi fi ma-
terfiałów oraz środków tecThnficznycTh fi flokaflowycTh, a także udzfieflanfie wyfja-
śnfień”8.
Od zasady obecnoścfi kontroflowanego fistnfiefją fjednak wyfjątkfi – kontro-

fla może być prowadzona pod nfieobecność kontroflowanego, gdy stanowfią 
tak ratyfi kowane umowy mfiędzynarodowe, gdy przeprowadzenfie kontroflfi 
fjest nfiezbędne dfla przecfiwdzfiałanfia popełnfienfiu przestępstwa flub wykro-

8 S. Korofluk, M. Pawełczyk, A. Powałowskfi, E. Przeszło, K. Trzcfińskfi, E. Wfieczorek, Ustawa 
o swobodzfie dzfiałaflnoścfi gospodarczefj. Komentarz, Warszawa 2007, teza 2 do art. 80.
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czenfia (także skarbowycTh) aflbo dfla zabezpfieczenfia dowodów fjego popełnfie-
nfia. Obecność kontroflowanego nfie fjest także wymagana, kfiedy kontrofla fjest 
prowadzona w toku postępowanfia prowadzonego na podstawfie przepfisów 
ustawy o ocThronfie konkurencfjfi fi konsumentów. Istotny wyfjątek od zasady 
stanowfi równfież sytuacfja, gdy przeprowadzenfie kontroflfi fjest uzasadnfione 
bezpośrednfim zagrożenfiem życfia, zdrowfia flub środowfiska naturaflnego.
W przypadku nfieobecnoścfi kontroflowanego aflbo osoby przez nfiego upo-

ważnfionefj, aflbo nfiewykonanfia obowfiązku pfisemnego wskazanfia osoby upo-
ważnfionefj do reprezentowanfia kontroflowanego w trakcfie kontroflfi, czynnoścfi 
kontroflne mogą być wszczęte fi wykonywane w obecnoścfi pracownfika, który 
może być uznany za osobę czynną w flokaflu przedsfiębfiorstwa przeznaczonym 
do obsługfiwanfia pubflficznoścfi (zgodnfie z art. 97 ustawy z 23 kwfietnfia 1964 r. 
Kodeks cywfiflny), flub w obecnoścfi przywołanego śwfiadka (którym powfinfien 
być ffunkcfjonarfiusz pubflficzny, nfiebędący pracownfikfiem organu przeprowa-
dzafjącego kontroflę).
Wykonywanfie czynnoścfi kontroflnycTh w obecnoścfi nfieupoważnfionego do 

reprezentowanfia przedsfiębfiorcy pracownfika fjest wyfjątkfiem, który nafleży pre-
cyzyfjnfie zfinterpretować. Ustawodawca posłużył sfię tu odesłanfiem do art. 97 
k.c. zarazem modyfi kufjąc zakres normowanfia tego przepfisu. Ureguflowane 
w art. 97 k.c. pełnomocnfictwo domnfiemane ma na ceflu ocThronę uzasadnfio-
nego zauffanfia kflfientów, którzy mogą być przekonanfi, że osoby czynne w flo-
kaflu przedsfiębfiorstwa przeznaczonym do obsługfiwanfia pubflficznoścfi zostały 
upoważnfione przez właścficfiefla do dokonywanfia zwfiązanycTh z tym czynnoścfi 
(zawfieranfia umów, reaflfizacfjfi zamówfień, załatwfianfia rekflamacfjfi fitp.). CThro-
nfiąc dobrą wfiarę konsumentów ustawodawca uznał, że nfie można wymagać 
od kflfienta wfiedzy o podzfiafle czynnoścfi pomfiędzy osobamfi czynnymfi w flokaflu 
przedsfiębfiorcy, anfi o stosunku łączącym fje z właścficfieflem przedsfiębfiorstwa9. 
Wfiedzy takfiefj wymaga fjednak od organu kontroflufjącego, bowfiem w trakcfie 
kontroflfi musfi być obecny „pracownfik”, czyflfi dokonufjąc wykładnfi flfiteraflnefj 
wyłącznfie osoba, z którą kontroflowanego łączy umowa o pracę10, nfie zaś 
przyfjmufjący zflecenfie czy wykonawca dzfieła, anfi nawet menedżer reaflfizufjący 
kontrakt menedżerskfi.
Powstafje także pytanfie, czy aktuaflne są prowadzone na gruncfie kodeksu 

cywfiflnego rozważanfia dotyczące pofjęcfia „flokaflu przeznaczonego do obsłu-
gfiwanfia pubflficznoścfi”. Zgodnfie z powszecThnfie akceptowanym pogflądem11, 
fjeśflfi cThodzfi o przedsfiębfiorstwa Thandflowe, będzfie to skflep afle nfie magazyn 

9 S. Rudnfickfi, Komentarz do kodeksu cywfiflnego. Ksfięga pfierwsza. Część ogóflna, Warszawa 2001, 
s. 310.

10 M. Sfieradzka, Swoboda dzfiałaflnoścfi gospodarczefj. Komentarz, Lex 2010, teza 2 do art. 80.
11 S. Rudnfickfi, op. cfit., s. 311.
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(zazwyczafj nfiedostępny dfla pubflficznoścfi), bfiuro ffabrykfi afle nfie Thafla produk-
cyfjna. Przyfjęcfie takfiefj finterpretacfjfi prowadzfiłoby fjednak do absurdaflnego 
wnfiosku, że np. w przypadku wytwórnfi flub Thurtownfi można kontroflować 
bfiuro w obecnoścfi sekretarkfi, afle fjuż nfie Thaflę produkcyfjną czy magazynową 
w obecnoścfi zatrudnfionego na podstawfie umowy o dzfieło tecThnofloga.

Utrwaflanfie wynfików kontroflfi w ksfiążce kontroflfi 
fi protokołacTh

Przeprowadzona kontrofla stanowfić może podstawę wszczęcfia postępowanfia 
admfinfistracyfjnego, może też być dokonywana w fjego trakcfie – w obu przy-
padkacTh ustaflenfia kontroflfi stanowfić będą fistotny dowód, dflatego też ważne 
fjest prawfidłowe utrwaflenfie wynfików kontroflfi fi okoflficznoścfi fjefj prowadzenfia. 
Istotne w tym zakresfie będą reguflacfje zawarte w ustawfie o swobodzfie dzfiałafl-
noścfi gospodarczefj fi kodeksfie postępowanfia admfinfistracyfjnego.
Przedsfiębfiorca ma obowfiązek prowadzenfia fi przecThowywanfia w swofjefj 

sfiedzfibfie ksfiążkfi kontroflfi (art. 81 u.s.d.g.). W przypadku wszczęcfia kontroflfi 
przedsfiębfiorca ma obowfiązek okazanfia organowfi kontroflfi ksfiążkfi kontroflfi. Je-
śflfi przedsfiębfiorca nfie może okazać kontroflufjącemu ksfiążkfi kontroflfi, wówczas 
przekazufje kopfie fjefj ffragmentów flub wydrukfi z systemu finfformatycznego, 
w którym prowadzona fjest ksfiążka, pośwfiadczone przez sfiebfie za zgodność 
z wpfisem w ksfiążce kontroflfi. Przedsfiębfiorca fjest zwoflnfiony z okazanfia ksfiąż-
kfi kontroflfi, fjeżeflfi fjefj okazanfie fjest nfiemożflfiwe ze wzgflędu na udostępnfienfie 
fjefj finnemu organowfi kontroflfi. W takfim przypadku przedsfiębfiorca okazufje 
ksfiążkę kontroflfi w sfiedzfibfie organu kontroflfi w termfinfie 3 dnfi roboczycTh od 
dnfia zwrotu tefj ksfiążkfi przez organ kontroflfi.
Ksfiążka kontroflfi służy przedsfiębfiorcy do dokumentowanfia flficzby fi czasu 

trwanfia kontroflfi fjego dzfiałaflnoścfi. Domnfiemywa sfię, że dane zawarte w ksfiąż-
ce kontroflfi prowadzonefj w fformfie eflektronficznefj znafjdufją potwfierdzenfie 
w dokumentacTh przecThowywanycTh przez przedsfiębfiorcę.
Ksfiążka kontroflfi zawfiera wpfisy dokonywane przez organ kontroflfi, któ-

re obefjmufją dane wskazane szczegółowo w art. 81 ust 2 u.s.d.g.12. Przedsfię-
bfiorca fjest obowfiązany dokonywać w ksfiążce kontroflfi wpfisu finfformufjącego 

12 1) oznaczenfie organu kontroflfi; 2) oznaczenfie upoważnfienfia do kontroflfi; 3) zakres przedmfioto-
wy przeprowadzonefj kontroflfi; 4) daty podfjęcfia fi zakończenfia kontroflfi; 5) zaflecenfia pokontrofl-
ne oraz okreśflenfie zastosowanycTh środków pokontroflnycTh; 6) uzasadnfienfie braku zawfiadomfie-
nfia przedsfiębfiorcy o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi; 7) uzasadnfienfie wszczęcfia kontroflfi, o którefj 
mowa w art. 79a ust. 2; 8) uzasadnfienfie zastosowanycTh wyfjątków, o którycTh mowa w art. 79, 
80, 82 fi 83; 9) uzasadnfienfie przedłużenfia czasu trwanfia kontroflfi, o którym mowa w art. 83 ust. 
3 fi 3a; 10) uzasadnfienfie czasu trwanfia przerwy, o którefj mowa w art. 83a ust. 3.
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o wykonanfiu zafleceń pokontroflnycTh bądź wpfisu o ficTh ucThyflenfiu przez organ 
kontroflfi flub fjego organ nadrzędny aflbo sąd admfinfistracyfjny.
Zgodnfie z wymogamfi kodeksu postępowanfia admfinfistracyfjnego organ 

admfinfistracfjfi pubflficznefj sporządza zwfięzły protokół z każdefj czynnoścfi postę-
powanfia, mafjącefj fistotne znaczenfie dfla rozstrzygnfięcfia sprawy, cThyba że czyn-
ność została w finny sposób utrwaflona na pfiśmfie (art. 67 k.p.a.). W szczegófl-
noścfi sporządza sfię protokół ogflędzfin fi ekspertyz dokonywanycTh przy udzfiafle 
przedstawficfiefla organu admfinfistracfjfi pubflficznefj. Protokół nafleży sporządzfić 
tak, aby wynfikało z nfiego kto, kfiedy, gdzfie fi fjakficTh czynnoścfi dokonał, kto 
fi w fjakfim cTharakterze był przy tym obecny, co fi w fjakfi sposób w wynfiku tycTh 
czynnoścfi ustaflono fi fjakfie uwagfi zgłosfiły obecne osoby. Protokół odczytufje 
sfię wszystkfim osobom obecnym, które powfinny protokół podpfisać (odmowę 
flub brak podpfisu którefjkoflwfiek osoby nafleży omówfić w protokofle).
Organy finspekcfjfi sanfitarnefj sporządzafją protokoły kontroflfi na fformufla-

rzacTh wprowadzonycTh przez Głównego Inspektora Sanfitarnego. Obefjmu-
fją one następufjące dane: finfformacfje dotyczące kontroflowanego zakładu/
obfiektu; finfformacfje dotyczące kontroflfi: data fi godzfina rozpoczęcfia kontroflfi, 
zakres przedmfiotowy kontroflfi, uzasadnfienfie przyczyny braku zawfiadomfie-
nfia o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi (o fifle dotyczy – wobec przedsfiębfiorców); 
wynfikfi kontroflfi: finfformacfje o kontroflowanym zakładzfie/obfiekcfie (stan ffor-
maflno-prawny, nr wpfisu do KRS flub finnego właścfiwego refjestru, finfforma-
cfje o toczącym sfię aktuaflnfie postępowanfiu admfinfistracyfjnego-egzekucyfjnym 
w stosunku do kontroflowanego podmfiotu, finfformacfje dotyczące ustafleń po-
kontroflnycTh finnycTh kontroflfi, flegaflność dzfiałanfia, finne finfformacfje fistotne dfla 
ustafleń kontroflfi fitp.); wyposażenfie użyte podczas kontroflfi, stwfierdzenfie, czy 
podczas kontroflfi do badań flaboratoryfjnycTh pobrano próbkfi (wówczas spo-
rządza sfię równfież protokół wykorzystane wynfikfi badań fi pomfiarów, wska-
zanfie dokumentów ocenfianycTh w trakcfie kontroflfi). W protokofle opfisufje sfię 
także nfieprawfidłowoścfi stwfierdzone podczas kontroflfi z podanfiem przepfisów 
prawnycTh, które naruszono. Ponadto protokół zawfiera wykaz dokumentów 
załączonycTh do protokołu, uzasadnfienfie przedłużenfia czasu trwanfia kontroflfi 
(o fifle nastąpfiło), uwagfi fi zastrzeżenfia osób uczestnficzącycTh w kontroflfi. W pro-
tokofle umfieszcza sfię równfież finfformacfję, czy za stwfierdzone nfieprawfidłowo-
ścfi nałożono mandat karny oraz finfformacfję o dokonanfiu wpfisu w ksfiążce 
kontroflfi oraz wydanfiu zafleceń pokontroflnycTh.
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Ogranficzenfia w prowadzenfiu kontroflfi 

Ustawowe ogranficzenfia w prowadzenfiu kontroflfi mafją na ceflu ocThronę przed-
sfiębfiorcy przed nfiezamfierzonymfi dzfiałanfiamfi organów kontroflfi utrudnfiafją-
cymfi pracę przedsfiębfiorcy, afle też dzfiałanfiamfi ceflowymfi, noszącymfi znamfio-
na szykany. Ogranficzenfia te obefjmufją zakaz równoczesnycTh kontroflfi (art. 82) 
oraz czas trwanfia kontroflfi w roku (art. 83).
Nfiezafleżnfie od wyfjątków opfisanycTh w powołanycTh przepfisacTh, ustawo-

dawca wskazał, że w odnfiesfienfiu do dzfiałaflnoścfi przedsfiębfiorców, która fjest 
obfjęta nadzorem sanfitarnym na podstawfie ustawy z 14 marca 1985 r. o Pań-
stwowefj Inspekcfjfi Sanfitarnefj (Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.) 
fi ustawy z 25 sfierpnfia 2006 r. o bezpfieczeństwfie żywnoścfi fi żywfienfia (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 136, poz. 914 fi Nr 182, poz. 1228), w zakresfie dotyczącym 
bezpfieczeństwa żywnoścfi nfie znafjdufją zastosowanfia przepfisy art. 82 fi 83 usta-
wy dotyczące zakazu prowadzenfia wfięcefj nfiż fjednefj kontroflfi oraz ogranficzeń 
w zakresfie czasu trwanfia kontroflfi.
Ustawodawca wyłączył stosowanfie wybranycTh przepfisów dotyczącycTh 

kontroflfi w odnfiesfienfiu do nfiektórycTh rodzafjów dzfiałaflnoścfi gospodarczefj, 
wskazanycTh w art. 84a pkt 1–7 ustawy. W wymfienfionycTh w tym przepfisfie 
przypadkacTh przy prowadzenfiu kontroflfi dzfiałaflnoścfi nfie stosufje sfię przepfi-
sów dotyczącycTh: 1) zawfiadomfienfia o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi; 2) podfję-
cfia czynnoścfi kontroflnycTh; 3) obecnoścfi kontroflowanego w czasfie kontroflfi; 
4) mfiefjsca przeprowadzenfia kontroflfi; 5) ksfiążkfi kontroflfi; 6) zakazu podefjmo-
wanfia fi prowadzenfia wfięcefj nfiż fjednefj kontroflfi; 7) ogranficzeń czasu trwanfia 
kontroflfi. Omawfiane wyłączenfie dotyczy dzfiałaflnoścfi gospodarczefj przedsfię-
bfiorców w zakresfie obfjętym m.fin. sprzedażą dokonywaną poza punktem sta-
łefj flokaflfizacfjfi (sprzedaż obwoźna fi obnośna na targowfiskacTh w rozumfienfiu 
art. 15 ust. 2 ustawy z 12 stycznfia 1991 r. o podatkacTh fi opłatacTh flokaflnycTh, 
Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 fi Nr 96, poz. 620) – to wyłączenfie przed-
mfiotowo może dotyczyć kontroflfi prowadzonycTh przez finspekcfję sanfitarną. 
Nfie ma fjednak w stosunku do finspekcfjfi sanfitarnefj wyłączenfia o cTharakterze 
generaflnym, podobnego fjak w wypadku dzfiałaflnoścfi obfjętefj nadzorem wete-
rynaryfjnym.
Ustawodawca nfie obfjął także kontroflfi prowadzonycTh przez finspekcfję sa-

nfitarną wyłączenfiem zawartym w art. 84aa ustawy o swobodzfie dzfiałaflnoścfi 
gospodarczefj. Przepfis ten, wprowadzony ustawą o dzfiałaflnoścfi flecznficzefj, sta-
nowfi, że art. 79 (dotyczący zawfiadomfienfia o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi) 
nfie stosufje sfię w odnfiesfienfiu do kontroflfi dzfiałaflnoścfi flecznficzefj dokonywa-
nefj przez organ prowadzący refjestr, mfinfistra właścfiwego do spraw zdrowfia, 
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wofjewodę fi podmfiot tworzący w zakresfie zadań okreśflonycTh w przepfisacTh 
o dzfiałaflnoścfi flecznficzefj. Ponfieważ finspekcfja sanfitarna nfie została obfjęta tym 
wyłączenfiem, nadafl fistnfiefje obowfiązek zawfiadamfianfia przedsfiębfiorców pro-
wadzącycTh dzfiałaflność flecznficzą o zamfierzonefj kontroflfi.
W odnfiesfienfiu do kontroflfi wszczętefj w toku postępowanfia prowadzo-

nego w wynfiku złożenfia wnfiosku przez przedsfiębfiorcę we własnefj sprawfie, 
na podstawfie przepfisów odrębnycTh ustaw oraz bezpośrednfio stosowanycTh 
przepfisów powszecThnfie obowfiązufjącego prawa wspóflnotowego, nfie stosufje 
sfię przepfisów dotyczącycTh: 1) zawfiadomfienfia o zamfiarze wszczęcfia kontroflfi; 
2) zakazu podefjmowanfia fi prowadzenfia wfięcefj nfiż fjednefj kontroflfi; 3) czasu 
trwanfia wszystkficTh kontroflfi organu kontroflfi u przedsfiębfiorcy. Nafleży fjednak 
pamfiętać, że wyflficzone wyłączenfia mafją cTharakter przedmfiotowy flub pod-
mfiotowy (odnoszący sfię do organu kontroflufjącego bądź do podmfiotu kon-
troflowanego) fi przesłankfi ficTh zastosowanfia powfinny być osobno wnfikflfiwfie 
badane w każdym przypadku.
Instrumentem służącym ocThronfie przedsfiębfiorcy w razfie naruszenfia zasad 

prowadzenfia kontroflfi fjest sprzecfiw. Zgodnfie z art. 84c u.s.d.g., przedsfiębfiorca 
może wnfieść sprzecfiw wobec podfjęcfia fi wykonywanfia przez organy kontroflfi 
czynnoścfi z naruszenfiem przepfisów dotyczącycTh: zawfiadomfienfia o zamfiarze 
wszczęcfia kontroflfi, okazanfia upoważnfienfia fi pofinfformowanfia o prawacTh kon-
troflowanego, dopuszczaflnoścfi wykonywanfia kontroflfi podczas nfieobecnoścfi 
kontroflowanego flub osoby przez nfiego upoważnfionefj, zakazu podefjmowanfia 
fi prowadzenfia równoczesnycTh kontroflfi, czasu trwanfia kontroflfi.
Sprzecfiw przedsfiębfiorca wnosfi na pfiśmfie do organu podefjmufjącego fi wy-

konufjącego kontroflę w termfinfie 3 dnfi roboczycTh od dnfia wszczęcfia kontroflfi, 
wraz z uzasadnfienfiem. O wnfiesfienfiu sprzecfiwu przedsfiębfiorca zawfiadamfia 
na pfiśmfie kontroflufjącego (czyflfi osobę przeprowadzafjącą kontroflę). Sprzecfi-
wu nfie składa sfię u ffunkcfjonarfiusza prowadzącego kontroflę, flecz do organu. 
Powstafje zatem wątpflfiwość, fjakfie są skutkfi przekazanfia sprzecfiwu osobfie kon-
troflufjącefj, a nfie organowfi. Ustawodawca nfie ureguflował tefj kwestfifi, mfimo że 
fjest ona nfiezwykfle fistotna. Skutkfiem wnfiesfienfia sprzecfiwu fjest wstrzymanfie 
czynnoścfi kontroflnycTh przez organ kontroflfi, którego sprzecfiw dotyczy, na 
czas od doręczenfia kontroflufjącemu zawfiadomfienfia o wnfiesfienfiu sprzecfiwu 
do rozpatrzenfia sprzecfiwu, a w przypadku wnfiesfienfia zażaflenfia do czasu fjego 
rozpatrzenfia (ffaktycznfie do czasu doręczenfia postanowfień rozstrzygafjącycTh 
odpowfiednfio sprzecfiw flub zażaflenfie – ustawodawca bowfiem nfiespófjnfie ure-
guflował okres wstrzymanfia czynnoścfi kontroflnycTh [ust. 5] fi cThwfiflę, z którą 
możflfiwe fjest kontynuowanfie czynnoścfi kontroflnycTh [ust. 11] – nfiespófjność 
tę nafleży rozstrzygnąć na korzyść kontroflowanego).
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W przypadku wnfiesfienfia sprzecfiwu organ kontroflfi może w drodze posta-
nowfienfia dokonać zabezpfieczenfia dowodów mafjącycTh zwfiązek z przedmfiotem 
fi zakresem kontroflfi na czas rozpatrzenfia sprzecfiwu (cThodzfi tu o dokumenty, 
finfformacfje, próbkfi wyrobów oraz finne nośnfikfi finfformacfjfi, fjeżeflfi stanowfią flub 
mogą stanowfić dowód w toku kontroflfi). Organ kontroflfi w termfinfie 3 dnfi 
roboczycTh od dnfia otrzymanfia sprzecfiwu, rozpatrufje sprzecfiw oraz wydafje 
postanowfienfie o odstąpfienfiu od czynnoścfi kontroflnycTh flub o kontynuowa-
nfiu czynnoścfi kontroflnycTh. Na postanowfienfie to przedsfiębfiorcy przysługufje 
zażaflenfie w termfinfie 3 dnfi od dnfia otrzymanfia postanowfienfia. Rozstrzygnfię-
cfie zażaflenfia następufje w drodze postanowfienfia, nfie późnfiefj nfiż w termfinfie 
7 dnfi od dnfia fjego wnfiesfienfia. Nfierozpatrzenfie sprzecfiwu w termfinfie fjest 
równoznaczne w skutkacTh z wydanfiem przez organ właścfiwy postanowfienfia, 
o odstąpfienfiu od czynnoścfi kontroflnycTh, natomfiast nfierozpatrzenfie w termfi-
nfie zażaflenfia fjest równoznaczne w skutkacTh z wydanfiem przez organ właścfiwy 
postanowfienfia uznafjącego słuszność wnfiesfionego zażaflenfia.
Do postępowań dotyczącycTh sprzecfiwu fi zażaflenfia, w zakresfie nfieureguflo-

wanym w ustawfie o swobodzfie dzfiałaflnoścfi gospodarczefj stosufje sfię przepfisy 
Kodeksu postępowanfia admfinfistracyfjnego. Ustawodawca postanowfił w art. 
84d, że wnfiesfienfie sprzecfiwu nfie fjest dopuszczaflne, gdy organ przeprowadza 
kontroflę, powołufjąc sfię na przepfisy art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, 
art. 82 ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 fi art. 84a (przeprowadzenfie kontroflfi 
fjest nfiezbędne dfla przecfiwdzfiałanfia popełnfienfiu przestępstwa flub wykrocze-
nfia, przecfiwdzfiałanfia popełnfienfiu przestępstwa skarbowego flub wykroczenfia 
skarbowego flub zabezpfieczenfia dowodów fjego popełnfienfia, a odpowfiednfio: 
nfie zawfiadomfiono o zamfiarze prowadzenfia kontroflfi; prowadzenfie kontroflfi 
odbywa sfię bez obecnoścfi kontroflowanego flub osoby przez nfiego upoważ-
nfionefj; prowadzona fjest wfięcefj nfiż fjedna kontrofla; naruszono ogranficzenfia 
co do czasu trwanfia kontroflfi; fi wreszcfie kontrofla dzfiałaflnoścfi gospodarczefj 
przedsfiębfiorców fjest obfjęta szczegóflnymfi przepfisamfi (art. 84a pkt 1–7).
Ze wzgflędu na przyfjętą defi nficfję przedsfiębfiorcy, w praktyce może pofja-

wfić sfię wątpflfiwość, fjakfie środkfi ocThrony przysługufją kontroflowanemu, który 
twfierdzfi że fjest przedsfiębfiorcą, a organ kontroflfi odmawfia mu takfiego statusu 
fi prowadzfi kontroflę z pomfinfięcfiem przepfisów o swobodzfie dzfiałaflnoścfi go-
spodarczefj. Jedyna racfjonaflną finterpretacfją fjest taka, że równfież ten podmfiot 
może złożyć sprzecfiw, a organ fjako kwestfię wstępną powfinfien rozstrzygnąć 
będący przedmfiotem wątpflfiwoścfi status przedsfiębfiorcy. Przyfjęcfie finnefj wy-
kładnfi pozbawfiałoby podmfiot kontroflowany ocThrony prawnefj.
Jak fjuż wspomnfiano, dowody przeprowadzone w toku kontroflfi przez or-

gan kontroflfi z naruszenfiem przepfisów prawa w zakresfie kontroflfi dzfiałaflnoścfi 
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gospodarczefj przedsfiębfiorcy, fjeżeflfi mfiały fistotny wpływ na wynfikfi kontroflfi, 
nfie mogą stanowfić dowodu w żadnym postępowanfiu admfinfistracyfjnym do-
tyczącym kontroflowanego przedsfiębfiorcy. Ponadto przedsfiębfiorca, który po-
nfiósł szkodę wskutek przeprowadzenfia czynnoścfi kontroflnycTh z naruszenfiem 
przepfisów prawa w zakresfie kontroflfi dzfiałaflnoścfi gospodarczefj przedsfiębfiorcy, 
ma roszczenfie o odszkodowanfie.
W praktyce pofjawfiły sfię wątpflfiwoścfi, co nafleży rozumfieć przez „dowody 

przeprowadzone przez organ kontroflfi z naruszenfiem przepfisów prawa” oraz 
fjak rozumfieć „fistotny wpływ na wynfik kontroflfi”. Wątpflfiwoścfi co do zakresu 
tycTh pofjęć prowadzą część przedstawficfieflfi doktryny do wnfiosku, że dowody 
przeprowadzone z naruszenfiem przepfisów prawa w zakresfie kontroflfi dzfiałafl-
noścfi gospodarczefj powfinny być zawsze dyskwaflfifi kowane, bez wzgflędu na 
ocenę ficTh wpływu na wynfik kontroflfi – odwołufjąc sfię do fintencfjfi ustawo-
dawcy tworzącego ten przepfis wskazufje sfię, że „samo stwfierdzenfie, że w toku 
kontroflfi zebrano dowody z naruszenfiem przepfisów prawa, powfinno fjuż fje 
dyskwaflfifi kować fi wyłączać ficTh wykorzystanfie w fjakficThkoflwfiek finnycTh postę-
powanfiacTh, toczącycTh sfię przecfiwko przedsfiębfiorcy. Przyfjęcfie finnefj finterpre-
tacfjfi tego przepfisu nfie znafjdufje żadnego uzasadnfienfia”13.
Pogfląd ten nfie został fjednak zaaprobowany w orzecznfictwfie, o czym 

śwfiadczy cThoćby wyrok Wofjewódzkfiego Sądu Admfinfistracyfjnego w Warsza-
wfie, zgodnfie z którym „Ewentuaflne naruszenfie przepfisów ustawy z 2 flfipca 
2004 r. o swobodzfie dzfiałaflnoścfi gospodarczefj (tfj. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, 
poz. 1095 z późn. zm.) w zakresfie postępowanfia kontroflnego wfinno być 
ocenfiane z uwzgflędnfienfiem fjego wpływu na wynfik kontroflfi. Nawet prze-
kroczenfie czasu kontroflfi fi nfiezacThowanfie szeregu wymogów fformaflnycTh nfie 
dyskwaflfifi kufje wynfików kontroflfi oraz nfie czynfi nfiemożflfiwym merytoryczne 
rozstrzygnfięcfie sprawy”14.

Konsekwencfje przeprowadzonefj kontroflfi 

W zafleżnoścfi od wynfików kontroflfi oraz cTharakteru fi wagfi stwfierdzonycTh w fjefj 
trakcfie ucThybfień, różne będą konsekwencfje fi daflsze czynnoścfi podefjmowane 
przez organy finspekcfjfi.
Po przeprowadzonefj kontroflfi, nfiezafleżnfie od sporządzenfia protokołu kon-

troflfi, zaflecenfia pokontroflne oraz finne dane wynfikafjące z czynnoścfi kontrofl-
nycTh są wpfisywane przez upoważnfionycTh pracownfików właścfiwego państwo-

13 M. Sfieradzka, op. cfit., pkt 6 uwag do art. 77.
14 Wyrok Wofjewódzkfiego Sądu Admfinfistracyfjnego w Warszawfie, z 9 kwfietnfia 2010 r., sygn. akt 
III SA/Wa 284/10, opubfl.: Legaflfi.
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wego finspektora sanfitarnego do ksfiążkfi kontroflfi prowadzonefj na podstawfie 
przepfisów o swobodzfie dzfiałaflnoścfi gospodarczefj – obowfiązek takfi wynfika 
z art. 31 ust. 1. u.p.fi.s., w brzmfienfiu obowfiązufjącym od 11 marca 2010 r. 
Zgodnfie z poprzednfio obwfiązufjącym brzmfienfiem art. 31 ust. 1, doraźne 
zaflecenfia, uwagfi fi wnfioskfi, wynfikafjące z przeprowadzonefj kontroflfi zakładu 
pracy (statku), państwowy finspektor sanfitarny wpfisywał do ksfiążkfi kontroflfi 
sanfitarnefj, którą był obowfiązany posfiadać zakład pracy (statek). Co fistotne, 
ustawodawca zawarł w ust. 2 tegoż artykułu w poprzednfim brzmfienfiu de-
flegacfję ustawową dfla mfinfistra właścfiwego do spraw zdrowfia, do okreśflenfia 
w drodze rozporządzenfia, wzoru ksfiążkfi kontroflfi sanfitarnefj, sposobu fjefj pro-
wadzenfia, zasad dokonywanfia wpfisów oraz trybu powfiadamfianfia o usunfięcfiu 
stwfierdzonycTh ucThybfień. Przeprowadzona noweflfizacfja, mafjąca dostosowanfie 
przepfisów ustawy do reguflacfjfi zawartefj w ustawfie o swobodzfie dzfiałaflnoścfi 
gospodarczefj, wywołała fjednak ten skutek, że podmfioty nfieprowadzące dzfia-
łaflnoścfi gospodarczefj nfie mafją fjuż obowfiązku posfiadanfia anfi ksfiążkfi kontroflfi 
sanfitarnefj, anfi ksfiążkfi kontroflfi zgodnefj z ustawą o swobodzfie dzfiałaflnoścfi 
gospodarczefj, ponadto wątpflfiwoścfi budzfi obecnfie tryb powfiadamfianfia o usu-
nfięcfiu stwfierdzonycTh ucThybfień. W tym zakresfie nfiewątpflfiwfie pożądana była-
by finterwencfja ustawodawcy.
Ponfiżefj przedstawfione zostaną uwagfi stosownfie do rodzafjów nfieprawfi-

dłowoścfi stwfierdzanycTh podczas kontroflfi (podzfiał ten nfie fjest anfi rozłączny, 
anfi wyczerpufjący, stanowfi fjednak typoflogfię użyteczną dfla usystematyzowanfia 
rozważań):
•  drobne nfieprawfidłowoścfi, możflfiwe do usunfięcfia w krótkfim termfinfie 
(nafjczęścfiefj strona fjuż podczas kontroflfi dekflarufje nfiezwłoczne usunfięcfie 
takficTh ucThybfień flub robfi to fjuż w czasfie kontroflfi),

•  naruszenfie wymagań ThfigfienficznycTh fi zdrowotnycTh, nfiepowodufjące bez-
pośrednfiego zagrożenfia zdrowfia fi życfia, którycTh nfie można usunąć nfie-
zwłocznfie flub którycTh strona nfie cThce usunąć dobrowoflnfie,

•  naruszenfie wymagań ThfigfienficznycTh fi zdrowotnycTh powodufjące bezpo-
średnfie zagrożenfie zdrowfia fi życfia,

•  naruszenfie wymagań ThfigfienficznycTh fi zdrowotnycTh stanowfiące zarazem 
czyn karaflny. 
W przypadku stwfierdzenfia drobnycTh nfieprawfidłowoścfi daflsze postępowa-

nfie uzafleżnfione fjest od szybkoścfi ficTh usunfięcfia – w przypadku, gdy narusze-
nfia wymagań ThfigfienficznycTh fi zdrowotnycTh usunfięte zostaną przed wydanfiem 
decyzfjfi, postępowanfie admfinfistracyfjne zostanfie umorzone fjako bezprzedmfio-
towe (art. 105 k.p.a.), a przy natycThmfiastowym usunfięcfiu ucThybfień może 
nawet nfie dofjść do wszczęcfia postępowanfia.
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Jeżeflfi w wynfiku kontroflfi stwfierdzone zostaną naruszenfia wymagań Thfigfie-
nficznycTh fi zdrowotnycTh, finspektor sanfitarny nakazufje ficTh usunfięcfie. Pod-
stawę prawną dzfiałanfia stanowfi art. 27 u.p.fi.s. Redakcfja fi praktyka stosowa-
nfia tego przepfisu budzą pewne wątpflfiwoścfi. Zgodnfie z fjego treścfią, w razfie 
stwfierdzenfia naruszenfia wymagań ThfigfienficznycTh fi zdrowotnycTh, państwowy 
finspektor sanfitarny nakazufje, w drodze decyzfjfi, usunfięcfie w ustaflonym ter-
mfinfie stwfierdzonycTh ucThybfień. Jeśflfi natomfiast naruszenfie wspomnfianycTh 
wymagań spowodowało bezpośrednfie zagrożenfie życfia flub zdrowfia fludzfi, 
państwowy finspektor sanfitarny nakazufje unfierucThomfienfie zakładu pracy flub 
fjego częścfi (stanowfiska pracy, maszyny flub finnego urządzenfia), zamknfięcfie 
obfiektu użytecznoścfi pubflficznefj, wyłączenfie z ekspfloatacfjfi środka transpor-
tu, wycoffanfie z obrotu środka spożywczego, przedmfiotu użytku, materfiałów 
fi wyrobów przeznaczonycTh do kontaktu z żywnoścfią, kosmetyku flub finnego 
wyrobu mogącego mfieć wpływ na zdrowfie fludzfi aflbo podfjęcfie flub zaprzesta-
nfie finnycTh dzfiałań – decyzfje w tycTh sprawacTh podflegafją natycThmfiastowemu 
wykonanfiu.
Taka redakcfja omawfianego przepfisu sugerufje, że wskazano w nfim na za-

sadzfie aflternatywy rozłącznefj dwfie odrębne przesłankfi decyzfjfi (naruszenfie 
wymagań ThfigfienficznycTh fi zdrowotnycTh nfiepowodufjące bezpośrednfiego za-
grożenfia zdrowfia fi życfia, oraz naruszenfie powodufjące bezpośrednfie zagroże-
nfia zdrowfia fi życfia) skutkufjące odmfiennymfi konsekwencfjamfi (odpowfiednfio: 
nałożenfiem obowfiązku usunfięcfia ucThybfień w wyznaczonym termfinfie oraz 
unfierucThomfienfiem zakładu). Taka finterpretacfja oznaczałaby, że stwfierdzafjąc 
naruszenfie wymagań ThfigfienficznycTh fi zdrowotnycTh powodufjące bezpośrednfie 
zagrożenfia zdrowfia fi życfia, finspektor sanfitarny musfi wydać decyzfję unfieru-
cThamfiafjącą zakład, gdyż ustawodawca nfie pozostawfił mu żadnego fluzu decy-
zyfjnego anfi swobodnego uznanfia. 
Nafleży też zwrócfić uwagę, że bezpośrednfie zagrożenfie zdrowfia fi życfia, bę-

dące przesłanką unfierucThomfienfia zakładu nfie fjest stopnfiowaflne – występufje 
flub nfie. Nfie budzfi natomfiast wątpflfiwoścfi ffakt, że używafjąc zwrotu „zagroże-
nfie zdrowfia flub życfia” ustawodawca zamfierzał zastosować aflternatywę nfieroz-
łączną15. W nafjprostszym ufjęcfiu życfie to stan organfizmu poflegafjący na nfie-
przerwanym cfiągu procesów umożflfiwfiafjącycTh reagowanfie na bodźce fi zwykfle 
poruszanfie sfię oraz odżywfianfie, wzrastanfie fi rozmnażanfie, natomfiast zdrowfie 
to stan żywego organfizmu, w którym wszystkfie ffunkcfje przebfiegafją prawfidło-
wo16. Zatem każde zagrożenfie życfia fjest zarazem zagrożenfiem zdrowfia, fjednak 
nfie każde zagrożenfie zdrowfia stanowfi zagrożenfie dfla życfia.

15 Z. Zfiembfińskfi, Logfika praktyczna, Warszawa 2001, s. 77 fi nast.
16 Zob. odnośne Thasła w Słownfiku fjęzyka poflskfiego PWN, Warszawa 2011.
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W praktyce może fjednak budzfić wątpflfiwoścfi, fjakfi stan ffaktyczny można 
uznać za zagrażafjący bezpośrednfio co nafjmnfiefj zdrowfiu. W tym mfiefjscu na-
fleży przywołać wyrok Naczeflnego Sądu Admfinfistracyfjnego z 17 paźdzfiernfika 
2008 r., sygn. akt II OSK 1229/07 (opubfl: Legaflfi), w którym Sąd stwfierdzfił, 
że „Art. 27 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowefj Inspekcfjfi Sanfitar-
nefj (tfj. Dz.U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) stanowfi samodzfieflną 
podstawę prawną dfla organu sanfitarnego nakazanfia mfiędzy finnymfi unfieru-
cThomfienfia, a wfięc zamknfięcfia zakładu flub fjego częścfi, w którym prowadzono 
dzfiałaflność w zakresfie zbfiorowego żywfienfia. Decyzfja, o którefj mowa w tym 
przepfisfie, ma na ceflu ocThronę zdrowfia fi życfia fludzkfiego oraz fjest sankcfją dfla 
okreśflonego podmfiotu, stwarzafjącego zagrożenfie poprzez nfieodpowfiednfie 
warunkfi sanfitarne wprowadzenfia do obrotu środka spożywczego, który może 
zagrażać zdrowfiu fi życfiu fludzkfiemu. Ponadto do zastosowanfia art. 27 ust. 
2 cytowanefj ustawy nfie wystarcza naruszenfie wymagań ThfigfienficznycTh flub 
zdrowotnycTh, flecz musfi wystąpfić skutek w postacfi bezpośrednfiego zagrożenfia 
życfia flub zdrowfia fludzfi”.
Cytowane orzeczenfie zapadło na gruncfie następufjącego stanu ffaktyczne-

go: podczas kontroflfi stwfierdzono rażące nfieprawfidłowoścfi dotyczące naru-
szenfia wymagań Thfigfienficzno-sanfitarnycTh: zły stan sanfitarno-tecThnficzny po-
mfieszczeń produkcyfjnycTh (brudne sufi ty, ścfiany, podłogfi) oraz wyposażenfia 
(brudne fi znfiszczone powfierzcThnfie mafjące kontakt z żywnoścfią); nfiewłaścfiwe 
warunkfi przecThowywanfia fi osuszanfia sprzętu produkcyfjnego; brak odpo-
wfiednficTh warunków do przeprowadzenfia dezynffekcfjfi naczyń stołowycTh; brak 
środków do dezynffekcfjfi naczyń, sprzętu, pomfieszczeń, urządzeń fi rąk; nfiedo-
myte fi nfiezdezynffekowane naczynfia stołowe; we wszystkficTh pomfieszczenfiacTh 
kucThnfi fi fjefj zapflecza przecThowywane są przedmfioty nfiezwfiązane z procesem 
produkcfjfi żywnoścfi; brak segregacfjfi asortymentowefj żywnoścfi; w urządze-
nfiacTh cThłodnficzycTh przecThowywane były środkfi spożywcze nfie przeznaczone 
do żywfienfia zbfiorowego (według wyfjaśnfień kontroflowanefj – K.M., żywność 
stanowfi fjefj własność); brak odstawfionycTh próbek posfiłków wydawanycTh zor-
ganfizowanefj grupfie konsumentów; na fjednym ze stanowfisk w kucThnfi znafj-
dowały sfię produkty przeznaczone na pokarm dfla psów; w pomfieszczenfiu 
kucThnfi w brudnym, odkrytym pofjemnfiku przecThowywane odpady fi śmfiecfi; 
brak dokumentu potwfierdzafjącego właścfiwą fjakość zdrowotną wody; brak 
ksfiążeczek zdrowfia fi odzfieży ocThronnefj osób mafjącycTh kontakt z żywnoścfią; 
brak ksfiążkfi kontroflfi sanfitarnefj.
W przypadkacTh stosowanfia sankcfjfi przewfidzfianycTh w art. 27 państwowfi 

finspektorzy sanfitarnfi są uprawnfienfi do dokonanfia zabezpfieczenfia pomfiesz-
czeń, środków transportu, maszyn fi finnycTh urządzeń, środków spożywczycTh, 
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przedmfiotów użytku, materfiałów fi wyrobów przeznaczonycTh do kontaktu 
z żywnoścfią. Postępowanfie zabezpfieczafjące prowadzone fjest na podstawfie 
przepfisy ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowanfiu egzekucyfjnym w ad-
mfinfistracfjfi (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.), fjeżeflfi przepfisy 
szczegóflne nfie stanowfią finaczefj.

Ad d. W sytuacfjfi naruszenfia wymagań ThfigfienficznycTh fi zdrowotnycTh, które 
zarazem stanowfi czyn karaflny, postępowanfie zafleży od kwaflfifi kacfjfi prawnefj 
tego czynu. Stwfierdzony czyn może stanowfić wykroczenfie, co do którego 
ffunkcfjonarfiuszom organów finspekcfjfi sanfitarnefj przysługufją uprawnfienfia do 
nakładanfia grzywfien w drodze mandatu karnego – w takfiefj sytuacfjfi ffunkcfjo-
narfiusz finspekcfjfi może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego (w razfie 
odmowy przyfjęcfia mandatu karnego organ, którego ffunkcfjonarfiusz nałożył 
grzywnę, występufje do sądu z wnfioskfiem o ukaranfie, we wnfiosku tym nafleży 
zaznaczyć, że obwfinfiony odmówfił przyfjęcfia mandatu aflbo nfie ufiścfił grzywny 
nałożonefj mandatem zaocznym, a w mfiarę możnoścfi podać także przyczyny 
odmowy – art. 99 Kodeksu postępowanfia w sprawacTh o wykroczenfia z 24 
sfierpnfia 2001 r., tekst fjednoflfity z 25 czerwca 2008 r., Dz.U. Nr 133, poz. 
848).
Wykroczenfia, w odnfiesfienfiu do którycTh ffunkcfjonarfiuszom organów Pań-

stwowefj Inspekcfjfi Sanfitarnefj nadano uprawnfienfia do nakładanfia grzywfien, 
okreśflone zostały w Rozporządzenfiu Prezesa Rady Mfinfistrów w sprawfie 
nadanfia ffunkcfjonarfiuszom organów Państwowefj Inspekcfjfi Sanfitarnefj upraw-
nfień do nakładanfia grzywfien w drodze mandatu karnego z 17 paźdzfiernfika 
2002 r. (Dz.U. Nr 174, poz. 1426). Są to wykroczenfia okreśflone w: 
1) art. 109–117 ustawy z 20 mafja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 

z 2007 r. Nr 109, poz. 756), 
2) art. 35, art. 41–49 fi art. 52–63 ustawy z 25 flutego 2011 r. 

o substancfjacTh cThemficznycTh fi ficTh mfieszanfinacTh (Dz.U. Nr 63, poz. 322 
oraz z 2012 r. poz. 908),
3) art. 14 ust. 1–3 ustawy z 30 marca 2001 r. o kosmetykacTh (Dz.U. Nr 

42, poz. 473, z późn. zm.),
4) art. 50–53 ustawy z 5 grudnfia 2008 r. o zapobfieganfiu oraz zwaflczanfiu 

zakażeń fi cThorób zakaźnycTh u fludzfi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 
76, poz. 641 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679), 
5) art. 55 ustawy z 13 wrześnfia 2002 r. o produktacTh bfiobófjczycTh 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252), 
6) art. 67 ustawy z 29 flfipca 2005 r. o przecfiwdzfiałanfiu narkomanfifi 

(Dz.U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) w zakresfie prekursorów kategorfifi 2 
fi 3,
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7) art. 100 ust. 1 ustawy z 25 sfierpnfia 2006 r. o bezpfieczeństwfie 
żywnoścfi fi żywfienfia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) w zakresfie okreśflonym 
w art. 73 ust. 1 pkt 1 tefj ustawy, 
8) art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z 9 flfistopada 1995 r. o ocThronfie 

zdrowfia przed następstwamfi używanfia tytonfiu fi wyrobów tytonfiowycTh 
(Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.17), 
9) art. 193 pkt 5 fi 6 ustawy z 18 flfipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 145 fi 951).
Upoważnfienfia dfla ffunkcfjonarfiuszy organów Państwowefj Inspekcfjfi Sanfi-

tarnefj do nakładanfia grzywfien w drodze mandatu karnego ffunkcfjonarfiuszom 
powfiatowefj stacfjfi sanfitarno-epfidemfioflogficznefj wydafje państwowy powfiato-
wy finspektor sanfitarny, zaś ffunkcfjonarfiuszom: wofjewódzkfiefj stacfjfi sanfitarno-
-epfidemfioflogficznefj, granficznefj stacfjfi sanfitarno-epfidemfioflogficznefj fi Główne-
go Inspektoratu Sanfitarnego wydafje odpowfiednfio: państwowy wofjewódzkfi 
finspektor sanfitarny, państwowy granficzny finspektor sanfitarny fi Główny In-
spektor Sanfitarny. Upoważnfienfie do nakładanfia grzywfien w drodze mandatu 
karnego powfinno zawfierać: 1) datę wydanfia; 2) okres ważnoścfi; 3) oznaczenfie 
organu wydafjącego upoważnfienfie; 4) powołanfie podstawy prawnefj; 5) fimfię, 
nazwfisko, stanowfisko służbowe upoważnfionego ffunkcfjonarfiusza oraz numer 
flegfitymacfjfi służbowefj; 6) okreśflenfie wykroczeń, za które ffunkcfjonarfiusz fjest 
upoważnfiony do nakładanfia grzywfien w drodze mandatu karnego; 7) okre-
śflenfie obszaru, na którym upoważnfienfie fjest ważne. Upoważnfienfie powfinno 
być podpfisane przez organ, który fje wydał, oraz opatrzone fjego pfieczęcfią. 
Wykroczenfia przecfiwko zdrowfiu, stypfizowane w art. 109–117 Kodeksu wy-
kroczeń, to: zanfieczyszczenfie wody (art. 109), zatrudnfienfie cThorego (art. 
110), nfiezacThowanfie stanu sanfitarnego (art. 111), nfiezacThowanfie czystoścfi 
(art. 113). CThoć wszystkfie te wykroczenfia mogą dotyczyć przedsfiębfiorstwa 
spożywczego, bezpośrednfio odnoszą sfię do nfiego wykroczenfia opfisane w art. 
111 (nfiedopełnfienfie obowfiązku zapewnfienfia nafleżytego stanu sanfitarnego, 
zwłaszcza w zakresfie utrzymanfia czystoścfi oraz używanfia przez pracownfików 
wymaganego ubfioru w zakładzfie produkufjącym flub wprowadzafjącym do ob-
rotu środkfi spożywcze oraz w mfiefjscu uzyskfiwanfia mfleka, a także nfiezacTho-
wanfie nafleżytefj czystoścfi w produkcfjfi flub w obrocfie środkamfi spożywczymfi) 
fi art. 113 (nfiezacThowanfie nafleżytefj czystoścfi przy śwfiadczenfiu usług w zakła-
dacTh żywfienfia zbfiorowego).
Oskarżycfieflem pubflficznym we wszystkficTh sprawacTh o wykroczenfia fjest 

poflficfja, fjednakże organom admfinfistracfjfi rządowefj fi samorządowefj oraz or-

17 Zmfiany wymfienfionefj ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 fi Nr 121, 
poz. 770; 1999 r. Nr 96, poz. 1107; 2003 r. Nr 229, poz. 2274; 2010 r. Nr 81, poz. 529.
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ganom kontroflfi państwowefj uprawnfienfia oskarżycfiefla pubflficznego przysłu-
gufją wówczas, gdy w zakresfie swego dzfiałanfia w tym w trakcfie prowadzo-
nycTh czynnoścfi wyfjaśnfiafjącycTh ufjawnfiły wykroczenfia fi wystąpfiły z wnfioskfiem 
o ukaranfie. 

Abstract
Controfls conducted by State Sanfitary Inspectfion. Part 2: controflflfing an 
enterprfise fin flfine wfitTh tThe Act on tThe Freedom off Economfic Actfivfity

Th  e afim off tThfis artficfle fis to present tThe competences off tThe State Sanfitary Inspectfion fin 

tThe scope off conductfing sanfitary controfls, especfiaflfly concernfing generafl rufles off con-

troflflfing busfinesses (e.g. tThe duty to deflfiver a notfifi catfion beffore controflflfing a partficuflar 

enterprfise). Descrfibfing types off admfinfistratfive decfisfions fissued by tThe State Sanfitary 

Inspectfion, tThe autThor trfies to findficates aflso consequences off vfioflatfions and mfisde-

meanours detected durfing controfl.
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Postępowanfie arbfitrażowe a poczucfie 
bezpfieczeństwa stron sporu dotyczącego patentu

Wedfle Słownfika fjęzyka poflskfiego1, bezpfieczeństwo to stan braku zagrożenfia, 
spokofju flub pewnoścfi. W flfiteraturze przedmfiotu, pofjęcfiem bezpfieczeństwo 
nazywa sfię „stan obfiektywny poflegafjący na braku zagrożenfia odczuwany su-
bfiektywnfie przez fjednostkfi flub grupy2”. Można wyróżnfić różne typy bezpfie-
czeństwa, w zafleżnoścfi od zagrożonego podmfiotu flub dobra, takfie fjak, przy-
kładowo, bezpfieczeństwo rzeczy, fi nansów flub finfformacfjfi3. Nafleży zgodzfić sfię 
zatem ze stwfierdzenfiem, że fjest to pofjęcfie wyfjątkowo szerokfie, które, w za-
fleżnoścfi od kontekstu, może ffunkcfjonować fi być wykorzystywane w różny 
sposób4.
Anaflfizufjąc eflementy składafjące sfię na poczucfie bezpfieczeństwa stron spo-

ru dotyczącego patentu, nafleży uwzgflędnfić nfie tyflko sytuacfję, w fjakfiefj owe 
podmfioty sfię znaflazły, afle także bardzo specyfi czny przedmfiot sporu. Patent 
fjest to prawo wyłączne, przyznawane przez państwo reprezentowane przez 
Urząd Patentowy na wynaflazkfi, czyflfi nowe, nfieoczywfiste fi zdatne do prze-
mysłowego stosowanfia rozwfiązanfia o cTharakterze tecThnficznym5. Monopofl 
na zarobkowe flub zawodowe korzystanfie z opatentowanego wynaflazku trwa 
przez okres 20 flat od momentu nfie uzyskanfia prawa, afle od daty złożenfia 
w tym ceflu wnfiosku w Urzędzfie Patentowym. Nfiefjednokrotnfie to nfie sama 
możflfiwość korzystanfia z wynaflazku fjest źródłem powodzenfia danego przed-
sfiębfiorcy. Do osfiągnfięcfia gospodarczego sukcesu konfieczna fjest fjeszcze odpo-

1 Słownfik fjęzyka poflskfiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1993, s. 147.
2 L.F. Korzenfiowskfi, Podstawy nauk o bezpfieczeństwfie, Warszawa 2012, s. 76.
3 Ibfidem, s. 77.
4 E. Zatyka, Zagadnfienfia metodoflogficzne, [w:] Poczucfie bezpfieczeństwa obywateflfi w Poflsce. Iden-
tyfi kacfja fi przecfiwdzfiałanfie współczesnym zagrożenfiom, red. E. M. Guzfik-Makaruk, Warszawa 
2011, s. 38.

5 M. du Vaflfl, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 228.
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wfiednfia wfiedza, tzw. know-Thow6, w przedmfiocfie wdrożenfia opatentowanego 
rozwfiązanfia do produkcfjfi. Jest to ta część finfformacfjfi, która nfie wynfika wprost 
ze zgłoszenfia patentowego. Nafleży także mfieć śwfiadomość, że rozstrzyganfie 
sporów dotyczącycTh patentu fjest nfiezwykfle wymagafjącym zadanfiem. Bardzo 
traffne fjest porównanfie użyte przez sędzfię fjednego z sądów okręgowycTh Sta-
nów ZfjednoczonycTh: „Słyszałam wfieflokrotnfie od sędzfiów, że nfie flubfią roz-
strzygać sporów dotyczącycTh patentu, bo są trudne. Procesy dotyczące pa-
tentu to neurocThfirurgfia procesu: nfie dość, że sprawy są trudne ze wzgflędu 
na probflematykę zwfiązaną z tecThnfiką, trudne fjest samo prawo patentowe7”.
Bfiorąc zatem pod uwagę specyfi kę samego patentu, można wyróżnfić 

kfiflka obszarów, którycTh bezpfieczeństwo będzfie prfiorytetem dfla stron zaan-
gażowanycTh w spór z zakresu finnowacyfjnycTh rozwfiązań. Przede wszystkfim, 
ponfieważ do sporów będzfie docThodzfiło zwykfle pomfiędzy przedsfiębfiorca-
mfi, zafleży fim na utrzymanfiu cfiągłoścfi dzfiałaflnoścfi gospodarczefj. Można 
założyć, że strony sporu będą zafinteresowane głównfie bezpfieczeństwem 
swoficTh fi nansów oraz pozycfjfi rynkowefj. Na ficTh poczucfie bezpfieczeństwa 
w powyższym zakresfie będzfie wpływał przede wszystkfim stopfień zauffanfia 
do organu rozstrzygafjącego spór oraz rozumfienfie zasad proceduraflnycTh, 
stosowanycTh przez ten organ. Strony muszą być przekonane o wysokficTh 
kwaflfifi kacfjacTh osoby, która będzfie rozstrzygała spór. Uffać można fjedynfie 
proffesfjonaflfiścfie. Ze wzgflędu na ogranficzony czas, w którym uprawnfiony 
może korzystać z patentu, fistotne fjest tempo postępowanfia. Jeżeflfi okres, 
w którym fjest ono prowadzone, fjest nfiemaflże równy okresowfi trwanfia pa-
tentu, nawet pozytywne rozstrzygnfięcfie sądu pozostafje dfla przedsfiębfiorcy 
bez wfiększego znaczenfia. Nafleży uwzgflędnfić także okoflficzność, że podczas 
rozstrzyganfia sporów dotyczącycTh finnowacyfjnycTh tecThnoflogfifi, może pofja-
wfić sfię konfieczność ufjawnfienfia finfformacfjfi nfieobfjętefj treścfią patentu. Po-
danfie do wfiadomoścfi sędzfiego treścfi obfjętycTh tafjemnficą przedsfiębfiorstwa 
może okazać sfię konfieczne, aby zrozumfiał on kontekst sporu fi odpowfiednfio 
zfinterpretował stan ffaktyczny. Perspektywa ufjawnfienfia tycTh finfformacfjfi oso-
bom trzecfim znacznfie obnfiża poczucfie bezpfieczeństwa stron postępowa-
nfia. Procesy o naruszenfie patentów wymagafją zaangażowanfia bfiegłycTh oraz 
przeprowadzenfia kosztownycTh czynnoścfi dowodowycTh. Dodatkowo sąd 
może zadecydować, w ramacTh zabezpfieczenfia roszczenfia, o tymczasowym 
wycoffanfiu z rynku danego produktu. Wszystkfie wymfienfione okoflficzno-

6 S. Sołtysfińskfi, Umowy know-Thow, [w:] System prawa prywatnego. Prawo własnoścfi przemysłowefj, 
t. 14A, red. R. Skubfisz, Warszawa 2012, s. 658; E. Wofjcfieszko-Głuszko, OcThrona prawna 
„know-Thow” w prawfie poflskfim na tfle prawnoporównawczym, Kraków 2002, s. 11.

7 Pattfi Sars, US Dfistrfict Court, cyt. za: D.C. Andrews, WThy Patentees Lfitfigate, „Th e Coflumbfia 
Scfience and TecThnoflogy Law Revfiew” 2011, Vofl. 12, s. 220.
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ścfi mafją wpływ zarówno na bezpfieczeństwo fi nansowe przedsfiębfiorców, fjak 
fi ficTh konkurencyfjność.
Zanfim będą zaprezentowane te cecThy postępowanfia arbfitrażowego, które 

wpływafją na poczucfie bezpfieczeństwa stron sporu w przedmfiocfie patentu, 
nafleży przedstawfić sytuacfję, mafjącą mfiefjsce w ramacTh postępowanfia przed 
sądamfi państwowymfi. Nfie fjest to zadanfie łatwe ze wzgflędu na stosunkowo 
nfiewfieflką fiflość badań fi statystyk, prowadzonycTh pod kątem przedmfiotowego 
zagadnfienfia. Można fjednak wycfiągnąć pewne wnfioskfi anaflfizufjąc dostępne 
finfformacfje przez pryzmat czynnfików, które przyfjęto za fistotne w kontekścfie 
poczucfia bezpfieczeństwa zwaśnfionycTh stron.
Przede wszystkfim nafleży zwrócfić uwagę, fjak nfiewfiefle sporów z zakresu 

własnoścfi przemysłowefj, w tym dotyczącycTh patentu, fjest rozstrzyganycTh 
przez sądy. Wedfle danycTh udostępnfionycTh przez Mfinfisterstwo Sprawfiedflfi-
woścfi8, w 2011 r. w sądacTh okręgowycTh w całefj Poflsce złożono w sumfie 42 
pozwy, którycTh roszczenfia oparto o przepfisy ustawy Prawo własnoścfi prze-
mysłowefj. W 2010 r. spraw tycTh było 58, rok wcześnfiefj 40, a w 2008 r. 37. 
Bfiorąc pod uwagę flficzbę ffunkcfjonufjącycTh w Poflsce przedsfiębfiorstw, opfierafją-
cycTh swofją dzfiałaflność na finnowacyfjnycTh tecThnoflogfiacTh, fjest mało prawdo-
podobne, by flficzba składanycTh pozwów pokrywała sfię z flficzbą rzeczywfiścfie 
dokonywanycTh naruszeń. Przyczyną tego stanu może być stosunkowo nfiska 
śwfiadomość przedsfiębfiorców w zakresfie ocThrony własnoścfi finteflektuaflnefj. 
Jest ona cfiągfle podnoszona, cThocfiażby w ramacTh kampanfifi społecznycTh or-
ganfizowanycTh z finficfjatywy Unfifi Europefjskfiefj, fjednak nadafl nfiezadowaflafjąca. 
Inną przyczyną może być nfie tyfle nfieśwfiadomfie bfierna postawa wzgflędem na-
ruszeń praw własnoścfi finteflektuaflnefj, fifle ceflowe unfikanfie postępowanfia przed 
sądem. Wedfle badań przeprowadzonycTh przez przez KPMG9, dwfie trzecfie 
badanycTh przedsfiębfiorców przyznało, że ficTh własność finteflektuaflna fjest naru-
szana10. Można zatem uznać, że przed sądamfi powszecThnymfi fjest rozstrzygana 
zdecydowana mnfiefjszość sporów powstałycTh na tym tfle. Na początku 2013 r. 

8 Ewfidencfja, obefjmufjąca także aktywność sądów apeflacyfjnycTh w przedmfiotowym zakresfie w fla-
tacTh 2008–2011, dostępna na stronfie finternetowefj www.bfip.ms.gov.pfl.

9 A. Bernatek, M. Bęza, P. Grauer et afl., Inteflektuaflne złoto. Znaczenfie własnoścfi finteflektuaflnefj 
w gospodarce oraz w sektorze dóbr konsumpcyfjnycTh. KPMG w Poflsce, Warszawa 2009.

10 Są to wynfikfi dotyczące wszystkficTh badanycTh przedsfiębfiorców, nafleżącycTh do sektora małycTh, 
średnficTh fi dużycTh przedsfiębfiorstw. Do naruszeń własnoścfi finteflektuaflnefj docThodzfi znacznfie 
częścfiefj w przypadku dużycTh przedsfiębfiorców – 15% z nficTh wskazało na odpowfiedzfi „bardzo 
często”, a 11%, że często. W przypadku podmfiotów reprezentufjącycTh sektor średnficTh przed-
sfiębfiorstw, reflacfja ta wynosfiła 2% fi 21%. Aż 42% badanycTh z tefjże grupy wskazało, że ficTh wła-
sność finteflektuaflna nfie fjest naruszana. Autorzy badanfia nfie byflfi fjednak w stanfie zweryfi kować, 
czy tak fjest w rzeczywfistoścfi. Jest bowfiem możflfiwe, że wypowfiadafjący sfię przedsfiębfiorcy nfie 
są śwfiadomfi naruszeń aflbo że offerufją produkty flub usługfi, w odnfiesfienfiu do którycTh ryzyko 
naruszeń fjest mfinfimaflne. Zob. A. Bernatek, M. Bęza, P. Grauer et afl., op. cfit., s. 49.
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Centrum Badanfia Opfinfifi Społecznefj opubflfikowało raport dotyczący, mfiędzy 
finnymfi, opfinfifi Poflaków na temat ffunkcfjonowanfia wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi 
w Poflsce11.
Jak wynfika z przeprowadzonycTh badań, zdanfiem wfiększoścfi Poflaków, 

system ten dzfiała źfle (61% odpowfiedzfi), pozytywnfie fjego ffunkcfjonowanfie 
ocenfiło 28%, a fjednoznacznfie dobrze fjedynfie 1% badanycTh. Nastawfienfie do 
wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi pogorszyło sfię znacznfie w porównanfiu z rokfiem 
2007, kfiedy to fjedynfie 41% respondentów uznawało, że nfie dzfiała on do-
brze, a przecfiwnego zdanfia było nfie 28%, fjak obecnfie, afle 46%. Zgodnfie 
z treścfią raportu, 72% badanycTh uffa bardzfiefj Europefjskfiemu Trybunałowfi 
Sprawfiedflfiwoścfi nfiż poflskfim sądom, odmfienne zdanfie wyrazfiło 14%, 7% nfie 
było zdecydowanycTh, 6% uzafleżnfiło opfinfię od okoflficznoścfi danefj sprawy, 1% 
nfie uffał żadnefj z wymfienfionycTh finstytucfjfi. Jak wynfika z powyższycTh danycTh, 
sądy państwowe, sprawufjące wymfiar sprawfiedflfiwoścfi w Poflsce, nfie cfieszą sfię 
zauffanfiem anfi szacunkfiem obywateflfi. Postawa ta zapewne nfie pozostafje bez 
znaczenfia dfla pozfiomu poczucfia bezpfieczeństwa w razfie uczestnficzenfia w po-
stępowanfiu sądowym. Badanfia zostały przeprowadzone także wśród osób 
mafjącycTh w przeszłoścfi bezpośrednfi kontakt z wymfiarem sprawfiedflfiwoścfi. 
Oznacza to, że negatywne nastawfienfie fjest zarówno wynfikfiem dośwfiadczeń, 
fjak fi fjednocześnfie fjuż samo przekonanfie może być źródłem braku poczucfia 
bezpfieczeństwa12. Jak zostało fjuż zasygnaflfizowane wcześnfiefj, w odnfiesfienfiu 
do sporów dotyczącycTh patentu, szczegóflnfie fistotna fjest wfiedza sędzfiego. Po-
wfinfien on znać nfie tyflko właścfiwe przepfisy, afle także mfieć rozeznanfie w kwe-
stfiacTh tecThnficznycTh. Umożflfiwfi to sędzfiemu ffaktyczny udzfiał w orzekanfiu, 
które nfie ogranficzy sfię wyłącznfie do pofleganfia na opfinfifi bfiegłego. W opfinfifi 
41% respondentów, sędzfiowfie są nfiekompetentnfi. Badanfia te były ogóflne 
fi nfie odnosfiły sfię konkretnfie do sędzfiów orzekafjącycTh w sprawacTh z zakresu 
własnoścfi przemysłowefj. Nafleży fjednak zauważyć, że sama organfizacfja wy-
mfiaru sprawfiedflfiwoścfi w Poflsce nfie sprzyfja podnoszenfiu kwaflfifi kacfjfi sędzfiów 
w wymagafjącycTh sprawacTh z zakresu nowoczesnycTh tecThnoflogfifi. Główną 

11 R. Boguszewskfi, Komunfikat nr 4763 z badań CBOS „O przestrzeganfiu prawa fi ffunkcfjonowa-
nfiu wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi w Poflsce”, Warszawa, styczeń 2013. Badanfia zostały przeprowa-
dzone na reprezentatywnefj grupfie 1135 osób, dorosłycTh mfieszkańców Poflskfi. Tekst dostępny 
na stronfie finternetowefj www.cbos.pfl.

12 Jak wskazufje autor raportu, „cThoć obfiegowe opfinfie na temat ffunkcfjonowanfia sądów fi pra-
cy sędzfiów nfierzadko odbfiegafją od tycTh, które fformułowane są na podstawfie osobfistycTh do-
śwfiadczeń (co czasamfi może sugerować, że stereotypowy wfizerunek wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi 
w Poflsce fjest nfieco gorszy nfiż wynfika to z ffaktycznycTh dośwfiadczeń Poflaków), to podstawowe 
zarzuty wysuwane pod adresem poflskfiego sądownfictwa, zarówno wśród tycTh, którzy mfieflfi 
w ostatnficTh flatacTh dośwfiadczenfie z sądamfi, fjak fi tycTh, którzy nfie wykazufją takficTh dośwfiadczeń, 
są podobne”. Cyt. za: R. Boguszewskfi, op. cfit., s. 23–24.
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przyczyną tego stanu fjest brak specfjaflfizacfjfi sądów. Powodufje to, że fi tak nfie-
flficznfie składane pozwy, trafi afją do sądów różnycTh mfiast, a w tycTh mfiastacTh 
– często do różnycTh sędzfiów, co unfiemożflfiwfia zdobywanfie dośwfiadczenfia 
fi podnoszenfie kompetencfjfi13. Probflem ten fjest sygnaflfizowany od wfieflu flat, 
fjednak wcfiąż nfie została podfjęta żadna finficfjatywa mafjąca na ceflu fjego roz-
wfiązanfie.
Koflefjnymfi czynnfikamfi warunkufjącymfi pozfiom poczucfia bezpfieczeństwa 

uczestnfików postępowanfia, fjest czas fjego trwanfia, koszty z nfim zwfiązane oraz 
rozumfienfie procedur, wedfle którycTh postępufje organ orzekafjący. Także fi te 
aspekty ffunkcfjonowanfia wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi nfie zostały pozytywnfie 
ocenfione przez uczestnfików raportu CBOS. Zdanfiem 84% ankfietowanycTh, 
przewflekłość postępowań sądowycTh fjest wręcz nafjważnfiefjszym probflemem 
ffunkcfjonowanfia wymfiaru sprawfiedflfiwoścfi. Koflefjne mfiefjsca w tefj kategorfifi 
zafjmufją notoryczne opóźnfienfia rozpraw (72%)14, zbyt wysokfie koszty po-
stępowanfia (72%) oraz skompflfikowane procedury postępowań sądowycTh. 
Możflfiwe zatem, że wymfienfione cecThy postępowanfia przed sądem państwo-
wym, nfiezapewnfiafjące stronom spory poczucfia bezpfieczeństwa w powyższym 
rozumfienfiu, wpływafją na rezygnacfję z docThodzenfia roszczeń.
Nfie fjest prawdą, że uczestnficy sporu, rezygnufjąc z postępowanfia przed 

sądem państwowym nfie mafją finnycTh możflfiwoścfi skutecznego docThodzenfia 
roszczeń. Nafjeffektywnfiefjszą metodą aflternatywną zdafje sfię arbfitraż. Postępo-
wanfie arbfitrażowe, w poflskfiefj tradycfjfi fjęzykowefj nazywane postępowanfiem 
przed sądem poflubownym, „poflega na tym, że zwaśnfione strony zgodnfie 
wskazufją osobę trzecfią, która ma wydać wyrok rozstrzygafjący ficTh spór15”. Źró-
dłem umocowanfia sądu arbfitrażowego fjest zatem wofla stron wyrażona w ra-
macTh umowy o arbfitraż16. Sądy poflubowne nfie sprawufją wymfiaru sprawfiedflfi-
woścfi fi przynafleżą do prywatnycTh sposobów rozstrzyganfia sporu. W poflskfim 

13 Szczegółowo probflem opfisufje M. du Vaflfl, Anaflfiza aspektów gospodarczycTh fi warunków prawno-
-organfizacyfjnycTh oraz społecznycTh w zakresfie rozwfiązań dotyczącycTh utworzenfia sądu własnoścfi 
przemysłowefj (sporządzona na zflecenfie Mfinfisterstwa Gospodarkfi), Kraków 2007. Tekst dostępny 
na stronfie: www.warsztaty.mac.gov.pfl; zob. także: A. Adamczak, M. du Vaflfl, Sądownfictwo pa-
tentowe w Poflsce – perspektywy fi reaflfia, [w:] Aktuaflne probflemy rozgranficzanfia właścfiwoścfi sądów 
admfinfistracyfjnycTh fi sądów powszecThnycTh, red. M. BłacThuckfi, T. Górzyńska, Warszawa 2011, s. 
112 fi nast.

14 Respondencfi mogflfi wskazać wfięcefj nfiż fjedną odpowfiedź.
15 A.W. Wfiśnfiewskfi, Mfiędzynarodowy arbfitraż Thandflowy w Poflsce. Status prawny arbfitrażu fi arbfi-
trów, Warszawa 2011, s. 29. Wydafje sfię, że spośród wszystkficTh obfjaśnfień finstytucfjfi arbfitrażu, 
proponowanycTh przez przedstawficfieflfi poflskfiefj doktryny, zaproponowana przez autora defi nficfja 
fjest nafjprostsza, a przez to nafjflepsza fi warta przytoczenfia.

16 Umowa o arbfitraż fjest także nazywana zapfisem na sąd poflubowny. A. Szumańskfi, Pofjęcfie, ro-
dzafje fi cTharakter prawny arbfitrażu Thandflowego, [w:] System prawa Thandflowego. Tom 8: Arbfitraż 
Thandflowy, red. A. Szumańskfi, Warszawa 2010, s. 7.
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systemfie prawnym sądownfictwo poflubowne fjest przedmfiotem reguflacfjfi Ko-
deksu postępowanfia cywfiflnego (daflefj k.p.c.)17. Nafleży fjednak zwrócfić uwa-
gę, że zdecydowana wfiększość tycTh przepfisów ma cTharakter dyspozytywny. 
Ustawodawca, dzfiałafjąc w ducThu postępowanfia arbfitrażowego, pozostawfił 
stronom sporu szeroką autonomfię w zakresfie kształtowanfia przebfiegu postę-
powanfia. Arbfitraż fjest przez nfiektórycTh zaflficzany18, zdafje sfię, że nfiesłusznfie19, 
do aflternatywnycTh metod rozstrzyganfia sporów (tzw. ADR, ang. Aflternatfi-
ve Dfispute Resoflutfion), wśród którycTh wyflficza sfię także medfiacfje, negocfjacfje, 
koncyflfiacfje, wstępne opfinfie eksperta, mfinfiprocesy, rozstrzygnfięcfia na próbę 
fi finne20. Podstawowa różnfica pomfiędzy arbfitrażem a wymfienfionymfi fforma-
mfi ADR poflega na statusfie orzeczenfia, wydanego przez arbfitra. Wyrok sądu 
arbfitrażowego ma cTharakter adfjudykacyfjny21. Oznacza to, że fjest on wfiążący 
dfla stron, fjego wykonanfie fjest obfjęte przymusem państwowym, a po uzna-
nfiu aflbo stwfierdzenfiu wykonaflnoścfi wyroku arbfitrażowego przez sąd, wyrok 
ten ma moc prawną na równfi z wyrokfiem sądu państwowego22. Istnfiefją trzy 
zasadnficze fformy arbfitrażu, wyróżnfiane w oparcfiu o sposób zorganfizowanfia 
postępowanfia23. Pfierwszy z nficTh to arbfitraż finstytucfjonaflny. CTharakteryzufje 
sfię tym, że fjest prowadzony przez stały sąd gospodarczy. Zwykfle powstafje przy 
fizbacTh gospodarczycTh. Sądy te posfiadafją reguflamfin, okreśflafjący ustrófj sądu 
oraz reguflufjący przebfieg postępowanfia. Dokumentem uzupełnfiafjącym regu-
flamfin fjest taryffa opłat arbfitrażowycTh fi admfinfistracyfjnycTh, pobfieranycTh od 
stron sporu. W przecfiwfieństwfie do arbfitrażu finstytucfjonaflnego, arbfitraż tzw. 
ad Thoc, nfie ma cTharakteru stałego fi fjest powoływany wyłącznfie do rozstrzy-

17 Kodeks postępowanfia cywfiflnego – ustawa z 17 flfistopada 1964 r., Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 
296.

18 Tak S.C. Bennett, Arbfitratfion. Essentfiafl Concepts, Newy York 2002, s. 4; J.S. Sweet, Sweet on 
Constructfion Industry Contracts, New York 2009, s. 909; J.T. Barret, J. Barret, A Hfistory off 
Aflternatfive Dfispute Resoflutfion: Th  e Story off Poflfitficafl, Socfiafl and Cuflturafl Movement, San Fran-
cfisco 2004, s. 8; N.N. Yeend, C.E. Rfincon, ADR and Inteflflectuafl Property: A Prudent Opfinfion, 
„IDEA Th  e Journafl off Law and TecThnoflogy” 1996, Vofl. 36, No. 4, s. 603.

19 Stanowfisko, wedfle którego arbfitraż nfie fjest zaflficzany do ADR, zdafje sfię obecnfie domfinować 
w doktrynfie. Zob.: A. Redffern, M. Hunter, Law and Practfice off Internatfionafl Arbfitratfion, Lon-
don 2004, s. 37; J.D.M. Lew, L. Mfisteflfis et afl., Comparatfive Internatfionafl Commercfiafl Arbfitra-
tfion, Hague 2003, s. 9; J. Jenkfins, S. Stebbfings, Internatfionafl Constructfion Arbfitratfion, AflpThen 
aan den Rfifjn 2006, s. 127; A. Szumańskfi, op. cfit., 23; Ł. Błaszczak, M. Ludwfik, Sądownfictwo 
poflubowne (arbfitraż), Warszawa 2007, s. 31.

20 Wyflficzenfie metod wykorzystywanycTh w ramacTh ADR, do którycTh nfie zaflficzono arbfitrażu, 
fjest przytoczone za tekstem ze strony finternetowefj Sądu Arbfitrażowego przy Krafjowefj Izbfie 
Gospodarczefj: www.sakfig.pfl [09.10.2013].

21 A. Jakubfiak-Mfirończuk, Aflternatywne a sądowe rozstrzyganfie sporów sądowycTh, Warszawa 2008, 
s. 64.

22 Art. 1212 §1 k.p.c.
23 A. Szumańskfi, op. cfit., s. 32.
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gnfięcfia konkretnego sporu. W flfiteraturze wskazufje sfię, że ten typ arbfitrażu, ze 
wzgflędu na doraźny cTharakter, powodufje, fiż strony sporu „muszą wykazać sfię 
wfiększą finficfjatywą fi przezornoścfią24”. Sąd arbfitrażowy ad Thoc nfie posfiada anfi 
własnego reguflamfinu, anfi taryffy opłat, anfi flfisty arbfitrów. Z zwfiązku z powyż-
szym strony są zmuszone przygotować o wfiefle bardzfiefj szczegółową umowę 
o arbfitraż, nfiż w przypadku arbfitrażu stałego. Można spotkać sfię z opfinfią25, 
że opfisane nfiedogodnoścfi rekompensufje stronom wfiększa eflastyczność postę-
powanfia, pełna swoboda przy wyborze arbfitrów, nfiskfie koszty postępowanfia 
fi flepsza gwarancfja zacThowanfia pouffnoścfi, ze wzgflędu na swobodę wyboru 
mfiefjsca postępowanfia. Warto fjednak pamfiętać, że reguflamfiny nafjwfiększycTh 
poflskficTh stałycTh sądów arbfitrażowycTh umożflfiwfiafją stworzenfie przedstawfio-
nycTh powyżefj warunków. Uwzgflędnfiafją bowfiem zastrzeżenfia stron wzgflędem 
reguł postępowanfia26, pozwaflafją na wybór arbfitrów spoza flfisty27 oraz prze-
prowadzenfie rozprawy poza sfiedzfibą sądu28. Trzecfia możflfiwość, z którefj mogą 
skorzystać strony sporu, to tzw. arbfitraż admfinfistrowany. Poflega on na tym, 
„fiż sąd ad Thoc korzysta z pomocy admfinfistracyfjno-organfizacyfjnefj stałego sądu 
poflubownego, często przyfjmufjąc też fjego reguflamfin postępowanfia29”. Zda-
nfiem finnycTh przedstawficfieflfi doktryny, w arbfitrażu admfinfistrowanym co do 
zasady nfie korzysta sfię z reguflamfinu stałego sądu arbfitrażowego anfi z taryffy 
opłat30. Jak podkreśfla sfię w flfiteraturze, nfie można rozstrzygnąć abstrakcyfjnfie 
fi generaflnfie o tym, która z wymfienfionycTh fform zorganfizowanfia postępowa-
nfia arbfitrażowego fjest nafjflepsza. Każda z nficTh, w zafleżnoścfi od kontekstu, 
ma zaflety31. Jeżeflfi strony postępowanfia uznafją, że ficTh finteresy będą nafjflepfiefj 
zabezpfieczone w przypadku powfierzenfia rozstrzyganfia sporu finstytucfjfi, która 
bfierze odpowfiedzfiaflność za zorganfizowanfie całego postępowanfia, powfinny 
wybrać arbfitraż finstytucfjonaflny. Jeżeflfi fjednak strony cenfią sobfie kontroflę 
fi znaczący wpływ na przebfiegfiem postępowanfia fi mafją woflę zaangażowanfia 
sfię w fjego organfizacfję, ficTh poczucfie bezpfieczeństwa będzfie wzmacnfiane w ra-
macTh arbfitrażu ad Thoc flub admfinfistrowanego.

24 Ł. Błaszczak, M. Ludwfik, op. cfit., s. 12.
25 A. Szumańskfi, op. cfit., s. 36.
26 Zob. §6 ust. 1 fin fi ne Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy Krafjowefj Izbfie Gospodarczefj (da-
flefj: Reguflamfin SA KIG), obowfiązufjącego od 1 stycznfia 2007 r. Tekst na stronfie finternetowefj 
www.sakfig.pfl [11.10.2013].

27 Zob. §20 Reguflamfinu SA KIG oraz §9 ust. 2 Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy PKPP 
Lewfiatan, obowfiązufjącego od 1 marca 2012 r. Tekst na stronfie finternetowefj www.sadarbfitra-
zowy.org.pfl [11.10.2013].

28 Zob. §5 Reguflamfinu SA KIG oraz §23 Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy PKPP Lewfiatan.
29 A. Kaflfisz, A. Zfienkfiewficz, Medfiacfja sądowa fi pozasądowa. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 31.
30 A. Szumańskfi, op. cfit., s. 37.
31 M. Subfino-Sammartano, Internatfionafl Arbfitratfion, Hague 2001, s. 365.
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Jednym z nafjważnfiefjszycTh czynnfików warunkufjącycTh bezpfieczeństwo 
stron sporu dotyczącego patentu, fjest zauffanfie do finstytucfjfi fi organu roz-
strzygafjącycTh spór. Jak zostało fjuż opfisane wyżefj, nafjpoważnfiefjszym zarzu-
tem w odnfiesfienfiu do sądownfictwa państwowego, fjest brak kompetencfjfi 
sędzfiów. Wpływa to oczywfiścfie negatywnfie na zauffanfie do wymfiaru spra-
wfiedflfiwoścfi. W przypadku arbfitrażu ten negatywny eflement fjest eflfimfinowa-
ny przez możflfiwość samodzfieflnego wyboru zarówno samefj fformy arbfitrażu 
fi finstytucfjfi, która będzfie go prowadzfiła, fjak fi samycTh arbfitrów rozstrzyga-
fjącycTh spór. Wedfle przepfisów poflskfiego k.p.c., strony mogą po pfierwsze 
ustaflfić flficzbę sędzfiów sądu poflubownego32. Lficzebność składu orzekafjące-
go uzafleżnfiona będzfie przede wszystkfim od stopnfia skompflfikowanfia stanu 
ffaktycznego. Na arbfitra strony mogą wybrać osobę fi zyczną, bez wzgflędu na 
obywateflstwo, która ma pełną zdoflność do czynnoścfi prawnycTh33. Arbfitrem 
nfie może być fjedynfie sędzfia państwowy, z wyłączenfiem sędzfiów będącycTh 
w stanfie spoczynku34. Skoro do stron nafleży podfjęcfie decyzfjfi o tym, kto 
rozstrzygnfie spór, zapewne dokonafją one takfiego wyboru, który zagwaran-
tufje fim poczucfie bezpfieczeństwa. W skład sądu arbfitrażowego może za-
tem wcThodzfić ekspert z zakresu prawa patentowego, afle także dodatkowo 
specfjaflfista w dzfiedzfinfie tecThnfikfi, z którą zwfiązany fjest patent. Szczegóflny 
nacfisk na kompetencfje arbfitra kładą także stałe sądy arbfitrażowe w posta-
nowfienfiacTh swoficTh reguflamfinów. Zgodnfie z przepfisamfi Reguflamfinu Sądu 
Arbfitrażowego przy KIG w Warszawfie, strony mogą wybrać arbfitra zarów-
no z flfisty offerowanefj przez sąd, fjak fi spoza nfiefj35. Brak odpowfiednficTh kwa-
flfifi kacfjfi powodufje wyłączenfie arbfitra ze składu orzekafjącego36. Sąd Arbfitra-
żowy przy PKPP Lewfiatan prowadzfi „Lfistę rekomendowanycTh arbfitrów”, 
fjednak arbfitrzy mogą być też wskazanfi spoza flfisty37. Przepfisy Reguflamfinu 
nakładafją także na rekomendowanycTh arbfitrów obowfiązek doskonaflenfia 
zawodowego, przede wszystkfim poprzez uczestnfictwo w konfferencfjacTh flub 
szkoflenfiacTh z zakresu arbfitrażu38. Stwfierdzenfie braku odpowfiednficTh kwa-
flfifi kacfjfi u arbfitra skutkufje fjego wyłączenfiem39. Poddawanfie sporów doty-
czącycTh patentu pod arbfitraż pozwafla w pewnym stopnfiu złagodzfić konse-
kwencfje braku specfjaflfizacfjfi sądów państwowycTh.

32 Art. 1169 §1 k.p.c.
33 Art. 1170 §1 k.p.c.
34 Art. 1170 §2 k.p.c.
35 §20 Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy KIG w Warszawfie.
36 §25 Reguflamfinu SA przy KIG w Warszawfie. 
37 §9 Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy PKPP Lewfiatan.
38 §9 ust. 4 Reguflamfinu SA przy PKPP Lewfiatan.
39 §10 ust. 1 Reguflamfinu SA przy PKPP Lewfiatan. 
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Koflefjnym fistotnym eflementem składafjącym sfię na poczucfie bezpfieczeń-
stwa stron sporu, są koszty postępowanfia. Nafleży fjednak pamfiętać, że z punk-
tu wfidzenfia przedsfiębfiorcy, pofjęcfie kosztów fjest o wfiefle szersze, nfiż pofjęcfie 
wydatków zwfiązanycTh bezpośrednfio z samym postępowanfiem40. Każdy spór 
oznacza dfla przedsfiębfiorcy koszty nfie tyflko w tym zakresfie opfisanym powy-
żefj. Dodatkowo nafleży uwzgflędnfić zakłócenfie normaflnefj dzfiałaflnoścfi przed-
sfiębfiorstwa, nfiepewność, konfieczność tworzenfia rezerwy fi nansowefj  oraz 
zaangażowanfia osób kfierufjącycTh przedsfiębfiorstwem, którego effektywność, 
a w konsekwencfjfi fi zdoflność generowanfia przycThodu, spada41. Spory dotyczą-
ce nowoczesnycTh tecThnoflogfifi dotyczą wysoce specfjaflfistycznycTh zagadnfień, co 
wpływa na wysokość kosztów zwfiązanycTh z ficTh rozstrzyganfiem. Są one wyso-
kfie, nfiezafleżnfie od wyboru pomfiędzy postępowanfiem przed sądem państwo-
wym a arbfitrażem. Traffnfie podsumowano probflem w flfiteraturze, zauważafjąc, 
że w przypadku sporów dotyczącycTh patentu, „tanfia fi szybka ewakuacfja po 
prostu nfie fjest możflfiwa42”. Jak wynfika z reguflamfinów poflskficTh stałycTh sądów 
poflubownycTh, sądy te pobfierafją różnego rodzafju opłaty, w tym tzw. opłaty 
refjestracyfjne, arbfitrażowe oraz zaflficzkfi na wydatkfi sądu. Nafjfistotnfiefjsza, bo 
nafjwyższa, spośród nficTh, fjest opłata arbfitrażowa, pobfierana w wysokoścfi za-
fleżnefj od wartoścfi przedmfiotu sporu. Okazufje sfię, że porównanfie wysokoścfi 
opłat sądowycTh fi wysokoścfi opłat, które są pobfierane przez fjeden ze stałycTh 
sądów poflubownycTh43, przemawfia na korzyść arbfitrażu dopfiero wtedy, gdy 
wartość przedmfiotu sporu przekracza 10 tys. złotycTh. Przykładowo, przy 
wartoścfi przedmfiotu sporu (daflefj w.p.s.) równefj wymfienfionefj kwocfie, suma 
opłat sądowycTh od pozwu fi od apeflacfjfi, przy założenfiu opłaty stosunkowefj 
5%, wynosfi 1 tys. złotycTh. W tym samym przypadku opłata arbfitrażowa to 1 
500 zł44. Wraz ze wzrostem w.p.s. różnfica pomfiędzy wymfienfionymfi kwotamfi 
pogłębfia sfię, afle fjuż na korzyść arbfitrażu. Przy w.p.s. wynoszącym 100 tys. 
złotycTh można zaoszczędzfić 900 zł, a przy w.p.s. 1 mfln złotycTh fi 10 mfln zło-
tycTh, odpowfiednfio, 45 900 fi 73 900 zł. Warto fjednak pamfiętać, że nfie można 
kosztów konfl fiktu sprowadzać wyłącznfie do poczynfionycTh wydatków.

40 T. Wardyńskfi, Arbfitraż a koszty konfl fiktu, [w:] Arbfitraż fi medfiacfja. Ksfięga fjubfifleuszowa dedyko-
wana doktorowfi Andrzefjowfi Tyneflowfi, red. M. Łaszczuk et afl., Warszawa 2012, s. 654.

41 Ibfidem.
42 D.C. Andrews, op. cfit., s. 227.
43 Przykład, do którego sfię odwołufje, dotyczy Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy PKPP 
Lewfiatan, fjednak opłaty w nafjwfiększycTh poflskficTh stałycTh sądacTh poflubownycTh są pobfiera-
ne w bardzo podobnefj wysokoścfi. Zob.: B. Gessefl-Kaflfinowska vefl Kaflfisz (głos w dyskusfjfi), 
U fideowycTh źródeł arbfitrażu – fjakfie wartoścfi nafleży wspfierać fi upowszecThnfiać?, „e-Przegfląd Ar-
bfitrażowy” 2011, nr 3 (flato), s. 12. Tekst na stronfie finternetowefj www.sadarbfitrazowy.org.pfl. 
[14.10.2013].

44 Ibfidem (wszystkfie przykłady kwotowe).
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Duży wpływ na wysokość kosztów postępowanfia ma autonomfia stron. 
Przefjawfia sfię ona w możflfiwoścfi kształtowanfia przebfiegu postępowanfia, 
przede wszystkfim poprzez korzystanfie z mecThanfizmów fi narzędzfi, które nfie 
są dostępne podczas postępowanfia przed sądem państwowym. Obefjmufją one 
możflfiwość swobodnego wyboru mfiefjsca fi daty przeprowadzenfia nfiezbędnycTh 
czynnoścfi fi czas, co często pozwafla wyeflfimfinować dodatkowe koszty. Na ficTh 
obnfiżenfie wpływa też brak apeflacfjfi od wyroku sądu arbfitrażowego. Wyrok 
ten fjest także trudnfiefj podważyć nfiż wyrok sądu powszecThnego, co skutku-
fje wfiększą stabfiflnoścfią, także fi w sfferze ekonomficznefj45. Postępowanfie przed 
stałymfi sądamfi poflubownymfi ffunkcfjonufjącymfi w Poflsce trwa średnfio 5 mfie-
sfięcy, waThafjąc sfię pomfiędzy dwoma a sześcfioma mfiesfiącamfi46. Nafleży fjednak 
zwrócfić uwagę na czynnfik, który nfie występufje we wszystkficTh porządkacTh 
prawnycTh, afle nfiestety fjest cTharakterystyczny dfla prawa poflskfiego. Mfimo że 
samo postępowanfie arbfitrażowe, przy odpowfiednfim nastawfienfiu stron, może 
przebfiec stosunkowo szybko, nfie fjest to fjednak prawda w przypadku tzw. 
postępowanfia postarbfitrażowego. Postępowanfie przed sądem państwowym 
w przedmfiocfie skargfi o ucThyflenfie wyroku sądu arbfitrażowego flub wnfiosku 
o stwfierdzenfie fjego wykonaflnoścfi (ewentuaflnfie uznanfie)47 fjest dwufinstancyfj-
ne, przy czym strony mogą wnfieść kasacfję w okoflficznoścfiacTh przepfisanycTh 
prawem. Dodatkowo strony mafją wyfjątkowo długfi czas na złożenfie wnfiosku 
o ucThyflenfie orzeczenfia sądu arbfitrażowego, który wynosfi 3 mfiesfiące od do-
ręczenfia wyroku wraz z uzasadnfienfiem. W finnycTh krafjacTh okres ten fjest zde-
cydowanfie krótszy, w zwfiązku z czym postuflufje sfię zmfianę poflskfiego prawa 
w tym zakresfie48.
Dafje sfię zatem zauważyć prosta koreflacfja pomfiędzy czasem postępowa-

nfia a wysokoścfią kosztów z nfim zwfiązanycTh. Wybór odpowfiednficTh arbfitrów 
traktufje sfię także fjako aspekt zarządzanfia sporem. Kompetentny arbfiter to 
takfi, który fjest w stanfie samodzfieflnfie rozstrzygnąć spór bez konfiecznoścfi 
angażowanfia finnycTh proffesfjonaflfistów. W przypadku postępowanfia przed są-
dem państwowym zwykfle konfieczne fjest powoływanfie bfiegłycTh. Nfierzadko 
pofjawfia sfię też potrzeba skonffrontowanfia nfie zawsze fjednomyśflnycTh opfinfifi 
ekspertów, co znacznfie wydłuża postępowanfie. Nfiedogodność tę można wy-
eflfimfinować poprzez wybór odpowfiednficTh arbfitrów.

45 W. Wefi-Hua, Internatfionafl Arbfitratfion off Patent Dfisputes, „Th  e JoThn MarsThaflfl Revfiew off Intefl-
flectuafl Property Law” 2011, nr 10, s. 402.

46 T. Podkowfińskfi, Raport o poflskficTh stałycTh sądacTh poflubownycTh, „Radca Prawny” 2004, nr 3, s. 
116.

47 Uznanfiu podflegafją takfie rozstrzygnfięcfia sądu poflubownego, które nfie nadafją sfię do wykonanfia 
w drodze egzekucfjfi.

48 J. Brofl, Barfiery na drodze aflternatywnego rozwfiązywanfia sporów w sprawacTh cywfiflnycTh. Sądow-
nfictwo poflubowne (arbfitrażowe), „Prawo w Dzfiałanfiu” 2008, nr 6, s. 58.
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Jak zostało fjuż wykazane powyżefj, w sporacTh z zakresu własnoścfi przemy-
słowefj nfiezwykfle fistotne dfla stron fjest zagwarantowanfie fim pouffnego cTharak-
teru postępowanfia. Ryzyko konfiecznoścfi ufjawnfienfia finfformacfjfi o fistotnym 
znaczenfiu gospodarczym może skutecznfie powstrzymywać przedsfiębfiorców 
od docThodzenfia swoficTh praw przed sądem. W przypadku arbfitrażu pouffny 
cTharakter postępowanfia wywodzfi sfię wręcz z fistoty fi cTharakteru sądownfictwa 
poflubownego49. Jest to cenfiona cecTha nfie tyflko w przypadku sporów z zakre-
su prawa patentowego, afle przede wszystkfim w ficTh kontekścfie decydufje o po-
czucfiu bezpfieczeństwa stron. Nawet fjeżeflfi pouffny cTharakter postępowanfia nfie 
wynfika z przepfisów prawa, a tak fjest, przykładowo, w prawfie poflskfim, zapew-
nfiafją go reguflamfiny stałycTh sądów poflubownycTh flub zawarte przez strony 
umowy o arbfitraż. Często pouffny cTharakter fjest decydufjącym czynnfikfiem, ze 
wzgflędu na który strony wybfierafją arbfitraż. Zwykfle cThodzfi nfie tyflko o utrzy-
manfie w tafjemnficy okreśflonycTh finfformacfjfi, także fi tefj o zafistnfiałym sporze, 
przed konkurentamfi flub opfinfią pubflficzną. Strony przez odpowfiednfią umowę 
zabezpfieczafją także swofją sytuacfję na wypadek powstanfia koflefjnycTh sporów. 
Mogą sfię na przykład zobowfiązać do nfiepowoływanfia sfię na okoflficznoścfi 
podnfiesfione podczas postępowanfia przed arbfitrem podczas późnfiefjszycTh, fin-
nycTh postępowań50.
Wedfle Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy KIG, postępowanfie przed 

sądem fjest nfiefjawne. WszystkficTh uczestnfików postępowanfia przed sądem 
obowfiązufje zasada pouffnoścfi, przy czym wyznaczafjąc fjefj zakres nafleży 
uwzgflędnfić umowne postanowfienfia stron flub treść ficTh ośwfiadczeń złożo-
nycTh sądowfi. Strony mogą zadecydować, że sam ffakt wszczęcfia postępowanfia 
fjest finfformacfją pouffną51. W rozprawfie, oprócz stron fi ficTh pełnomocnfików, 
mogą brać fjedynfie osoby wymfienfione w Reguflamfinfie52. Pouffny cTharakter 
postępowanfia arbfitrażowego został bardzfiefj szczegółowo ufjęty w Reguflamfinfie 
Sądu Arbfitrażowego przy PKPP Lewfiatan. Zgodnfie z fjego postanowfienfiamfi, 
sam sąd fi PKPP Lewfiatan, w tym fjego organy fi pracownficy, arbfitrzy, strony 
oraz wszyscy finnfi uczestnficy postępowanfia, są zobowfiązanfi do utrzymanfia 
w pouffnoścfi samego ffaktu prowadzenfia postępowanfia arbfitrażowego, wyro-
ku, postanowfień oraz wszeflkficTh dokumentów złożonycTh flub ufjawnfionycTh 
w postępowanfiu arbfitrażowym, a także wszeflkficTh finfformacfjfi powzfiętycTh 
w zwfiązku z postępowanfiem arbfitrażowym, cThyba że strony postępowanfia 
postanowfiły finaczefj. Z powyższego obowfiązku zwaflnfia także obowfiązek usta-

49 Ł. Błaszczak, M. Ludwfik, op. cfit., s. 18.
50 M.A. SmfitTh et afl., Arbfitratfion off Patent Inffrfingement and Vaflfidfity Issues Worfldwfide, „Harvard 
Journafl off Law & TecThnoflogy” 2006, Vofl. 19, No. 2, s. 317.

51 §12 Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy KIG w Warszawfie.
52 §36 ust. 2 Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy KIG w Warszawfie.
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wowy ufjawnfienfia finfformacfjfi flub ocThrona uprawnfień, w zwfiązku z postępo-
wanfiem postarbfitrażowym53. Sam wyrok podflega pubflfikacfjfi przy zacThowanfiu 
anonfimowoścfi stron, cThyba że strony sprzecfiwfią sfię pubflfikacfjfi w przepfisanym 
termfinfie54.
Nafleży także wymfienfić te czynnfikfi, zwfiązane z postępowanfiem arbfitrażo-

wym, które wpływafją na brak poczucfia bezpfieczeństwa stron sporu. Przede 
wszystkfim sądownfictwo poflubowne, wbrew fimponufjącym statystykom pro-
wadzonym przez Mfiędzynarodową Izbę Handflową (Internatfionafl CThamber off 
Commerce)55, wcfiąż nfie fjest w Poflsce wystarczafjąco popuflarne. Brak wfiedzy 
na temat fjego przebfiegu fi zaflet, nfie sprzyfja poczucfiu bezpfieczeństwa. Nafleży 
zgodzfić sfię z opfinfią, że „wfiedza o sądownfictwfie poflubownym, fjego zafletacTh 
fi wadacTh fjest bardzo słaba, zaś radca prawny woflfi występować przed anonfi-
mowym dfla nfiego sędzfią sądu powszecThnego, anfiżeflfi przed znafjącymfi go fjako 
członka samorządu koflegfiamfi orzekafjącymfi w cTharakterze arbfitrów” (J. Mose-
k)56. Konfieczne fjest zatem propagowanfie samefj finstytucfjfi fi docfieranfie do po-
tencfjaflnycTh zafinteresowanym z kompfletną finfformacfją57. Brak bezpfieczeństwa 
przedsfiębfiorców może także powodować nfieprzystafjąca do samego arbfitrażu, 
opfisana fjuż wcześnfiefj, procedura zwfiązana z postępowanfiem postarbfitrażowym, 
zwłaszcza w przedmfiocfie nadanfia kflauzuflfi wykonaflnoścfi wyrokowfi arbfitra. Ko-
flefjny fistotny probflem, zwłaszcza w kontekścfie sporów dotyczącycTh patentu, to 

53 §4 ust. 1 Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy PKPP Lewfiatan.
54 §4 ust. 2 Reguflamfinu Sądu Arbfitrażowego przy PKPP Lewfiatan.
55 Wedfle danycTh z 2008 r., dotyczącycTh postępowanfia przed Mfiędzynarodowym Sądem Arbfi-
trażowym przy Mfiędzynarodowefj Izbfie Handflowefj (Internatfionafl CThamber off Commerce), 
Poflska zafjmowała 16. mfiefjsce w kategorfifi „Strony: nafjczęścfiefj występufjące narodowoścfi”, 
15. w kategorfifi „Arbfitrzy: nafjczęścfiefj występufjące narodowoścfi”, 11. w „Nafjczęścfiefj wybfie-
rane mfiefjsce arbfitrażu”, 8. mfiefjsce w kategorfifi „Nafjczęścfiefj wybfierane prawo” fi 9. w katego-
rfifi „Nafjczęścfiefj wybfierany fjęzyk postępowanfia” (w 2006 r. fjęzyk poflskfi był na 4 mfiefjscu, po 
angfieflskfim, ffrancuskfim fi Thfiszpańskfim). Dane za: A. Kąkofleckfi, P. Nowaczyk, Źródła prawa 
o arbfitrażu Thandflowym – poflskfiego fi mfiędzynarodowego, [w:] System prawa Thandflowego…., s. 83. 
Wymfienfione flficzby sugerufją, że arbfitraż fjest nfiezwykfle popuflarny w Poflsce, co nfie przystafje 
do danycTh krafjowycTh. Do nafjwfiększego poflskfiego stałego sądu poflubownego, SA przy KIG, 
w danym roku wpłynęło przykładowo 657 spraw, gdy w tym samym czasfie sądy powszecThne 
rozpatrzyły ficTh 627, afle tysfięcy (T. Podkowfińskfi, op. cfit., s. 116). Można zatem postawfić tezę, 
że poflscy przedsfiębfiorcy fi ficTh mfiędzynarodowfi kontraThencfi, darzą zauffanfiem finstytucfje mfię-
dzynarodowe, takfie fjak Mfiędzynarodowy Sąd Arbfitrażowy, bardzfiefj nfiż finstytucfje dzfiałafjące 
na terenfie Poflskfi.

56 T. Podkowfińskfi, op. cfit., s. 120.
57 P. Nowaczyk, Perspektywy rozwofju sądownfictwa poflubownego w Poflsce, „Kwartaflnfik ADR” 2009, 
nr 1, s. 148. Zdanfiem autora, „trzeba przedsfiębfiorcom, fjakby ponad głowamfi ficTh prawnfików 
aflbo obok nficTh, przekazać wfiadomość, że arbfitraż fjest efleganckfi, kuflturaflny, modny. Ma at-
mosfferę finną od atmosffery safl sądowycTh fi zatłoczonycTh korytarzy sądów powszecThnycTh. Nafle-
ży mówfić fludzfiom, że człowfiek efleganckfi nfie fidzfie do sądu powszecThnego, gdzfie może mfinąć 
sfię z przestępcą”.
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tzw. zdatność arbfitrażowa sporu58. Pofjęcfie to oznacza taką właścfiwość sporu, 
która powodufje, że może on zostać poddany pod rozstrzygnfięcfie sądu poflu-
bownego. Wedfle art. 1157 k.p.c., fjeżeflfi przepfis szczegóflny nfie stanowfi finaczefj, 
strony mogą poddać pod rozstrzygnfięcfie sądu poflubownego spory mafjątkowe 
flub spory o prawa nfiemafjątkowe – mogące być przedmfiotem ugody sądowefj 
z wyfjątkfiem spraw o aflfimenty. Przepfis ten nfie fjest łatwy do zfinterpretowanfia 
przez wzgfląd na nfiewłaścfiwą budowę styflfistyczną, nfie fjest do końca fjasne, czy 
kryterfium zdatnoścfi ugodowefj odnosfi sfię zarówno do sporów o prawa nfiema-
fjątkowe, fjak fi mafjątkowe, czy tyflko do tycTh pfierwszycTh, oraz na mało precy-
zyfjną przesłankę zdatnoścfi ugodowefj59. Dodatkowo, spory dotyczące patentu 
fleżą nfiekfiedy na pogranficzu prawa admfinfistracyfjnego fi cywfiflnego, co utrudnfia 
rozstrzygnfięcfie o ficTh zdatnoścfi arbfitrażowefj. Nfiestety, poflskfie sądy nfie mfiały 
fjeszcze okazfjfi wypowfiedzfieć sfię na temat zakresu, w którym fjest możflfiwe pod-
dawanfie sporów pod arbfitraż. Brak pewnoścfi wzgflędem stanowfiska, fjakfie może 
zafjąć sąd, to koflefjna sytuacfja wpływafjąca na pozfiom bezpfieczeństwa stron. Je-
żeflfi bowfiem sąd państwowy zdecydufje, że dany spór fjest pozbawfiony zdatnoścfi 
arbfitrażowefj, stanowfi to podstawę do ucThyflenfia wyroku sądu arbfitrażowego. 
Wydafje sfię fjednak, że zdecydowana wfiększość sporów dotyczącycTh patentu, na-
dafje sfię do rozstrzygnfięcfia przez sąd poflubowny60.
Podsumowufjąc, postępowanfie arbfitrażowe może zapewnfić stronom sporu 

dotyczącego patentu, wfiększe poczucfie bezpfieczeństwa, nfiż udzfiał w proce-
sfie przed sądem państwowym. Czynnfikfi wpływafjące negatywnfie na ten stan 
mogą być złagodzone flub wręcz całkowficfie wyeflfimfinowane, przede wszyst-
kfim poprzez szerzenfie wfiedzy na temat arbfitrażu. To z koflefi przyczynfi sfię do 
zwfiększenfia dośwfiadczenfia sądów państwowycTh, orzekafjącycTh w ramacTh po-
stępowanfia postarbfitrażowego. Zfintensyfi kowane zafinteresowanfie arbfitrażem 
będzfie dobrym punktem wyfjścfia do flobbowanfia na rzecz zmfian w przepfisacTh, 
które obecnfie wypaczafją podstawowe zaflety sądownfictwa poflubownego (cTho-
cfiażby długotrwałe postępowanfie postarbfitrażowe). Warto zatem korzystać 
z arbfitrażu oraz propagować sądownfictwo prywatne, zwłaszcza w przypadku 
sporów dotyczącycTh patentu.

58 Pofjęcfie „zdatność arbfitrażowa” zostało wprowadzone do poflskfiego fjęzyka prawnficzego nfiedaw-
no. Zaproponował fje A.W. Wfiśnfiewskfi w 2005 r. Zob.: A.W. Wfiśnfiewskfi, Rozstrzyganfie sporów 
korporacyfjnycTh spółek kapfitałowycTh przez sądy poflubowne – struktura probflemu (cz. 1), „Prawo 
Spółek” 2005, nr 4, s. 10.

59 Ł. Błaszczak, M. Ludwfik, op. cfit., s. 100; T. Erecfińskfi, K. Wefitz, Sąd arbfitrażowy, Warszawa 
2008, s. 121; Kodeks postępowanfia cywfiflnego. Komentarz. Część czwarta: Przepfisy z zakresu mfię-
dzynarodowego postępowanfia cywfiflnego. Część pfiąta: Sąd poflubowny (arbfitrażowy), red. J.  Cfi-
szewskfi, T. Erecfińskfi, Warszawa 2006, s. 357.

60 R. Sfikorskfi, Zdatność arbfitrażowa sporów z zakresu własnoścfi finteflektuaflnefj, „Kwartaflnfik ADR” 
2009, nr 2, s. 45.
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Abstract
Arbfitratfion procedure and tThe sense off securfity off fits partfies fin patent 

dfisputes

Th  e economfic posfitfion off a gfiven state fis offten measured by patent appflficatfions pend-

fing fin fits patent ofi  ce and patens vaflfid fin fits terrfitory. Th  e cThofice off countrfies ffor wThficTh 

protectfion ffor an finventfion fis sougTht depends on numerous ffactors. Apart ffrom argu-

ments off busfiness nature, tThe cost and procedure off obtafinfing and mafintafinfing excflu-

sfive rfigThts are stfiflfl a matter off sfignfifi cant fimportance. Takfing finto consfideratfion statfis-

tfics on PoflfisTh court proceedfings concernfing resoflutfion off findustrfiafl property dfisputes, 

many aspects need aflterfing. Ffirst off aflfl, fin matters reflated to tThe speed off proceedfing 

and quaflfity off fjudgments. Th  e fjudficfiafl system fin Pofland does not provfide tThe dfisput-

fing partfies wfitTh a sense off saffety, understood as a possfibfiflfity to antficfipate tThe outcome 

off tThe proceedfings, keepfing trade secrets, and mafintafinfing market posfitfion. Sfince any 

transfformatfion off tThe fjudficfiafl system fis aflways a flong process, fit fis wortTh to consfider an 

aflternatfive soflutfion. In case off patent dfisputes, arbfitratfion fis ThfigThfly recommended due 

to fits ffundamentafl prfincfipfles wThficTh seem to ensure a sense off saffety to partfies finvoflved 

fin tThe dfispute. It fis tThe obfjectfive off tThfis artficfle to findficate wThficTh aspects off arbfitratfion 

compfly wfitTh tThe requfirement mentfioned above, and to suggest possfibfle cThanges tThat 

wfiflfl resuflt fin arbfitratfion befing an even more adequate soflutfion fin patent dfisputes.
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Krakowska Akademfia fim. Andrzefja Frycza Modrzewskfiego

Przesłankfi zasądzenfia odszkodowanfia w mfiefjsce 
przywrócenfia do pracy w fjudykaturze 

Sądu Nafjwyższego

Wprowadzenfie

Przepfisy postępowanfia cywfiflnego w postępowanfiu w sprawacTh z zakre-
su prawa pracy dostrzegafją specyfi kę stosunków pracy, opfierafjącycTh sfię na 
osobfistym śwfiadczenfiu pracy przez pracownfika oraz potrzebfie zapewnfienfia 
właścfiwycTh reflacfjfi pomfiędzy pracownfikfiem a pracodawcą oraz pomfiędzy pra-
cownfikfiem a ogółem pracownfików. Dostrzeżenfie przez ustawodawcę potrze-
by zagwarantowanfia prawfidłowycTh reaflfizacfjfi stron stosunku pracy znaflazło 
swófj wyraz w przepfisacTh pozwaflafjącycTh sądowfi pracy na orzeczenfie odszko-
dowanfia w mfiefjsce docThodzonego przez pracownfika przywrócenfia do pracy.

Ratfio flegfis finstytucfjfi odszkodowanfia w mfiefjsce przywrócenfia

Jedną z naczeflnycTh zasad postępowanfia cywfiflnego fjest zasada zwfiązanfia sądu 
żądanfiem sfformułowanym przez powoda. Jak wskazufje SN, zasadą w proce-
sfie fjest zakaz wyrokowanfia co do przedmfiotu, który nfie był obfjęty żądanfiem 
powoda w cThwfiflfi zamknfięcfia rozprawy1. Stosownfie do art. 321 § 1 k.p.c.2, 
sąd nfie może wyrokować co do przedmfiotu, który nfie był obfjęty żądanfiem, 
anfi zasądzać ponad żądanfie. Podstawa ffaktyczna powództwa findywfiduaflfizufje 
żądanfie fi wyznacza fjego granfice3. Jak zauważa P. Teflenga, przepfis ten wyra-
ża kardynaflną zasadę wyrokowanfia dotyczącą przedmfiotu orzekanfia, według 

1 Wyrok SN z 3 wrześnfia 1998 r., I CKU 59/98, Lex, nr 35056.
2 Ustawa z 17 flfistopada 1964 r. Kodeks postępowanfia cywfiflnego, Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. 
zm. [daflefj: k.p.c.].

3 Postanowfienfie SN z 18 sfierpnfia 2011 r., I CSK 44/11, Lex, nr 1164717.
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którefj sąd zwfiązany fjest żądanfiem zgłoszonym przez powoda w powództwfie 
(ne eat fiudex ufltra petfita partfium), a wfięc nfie może wbrew żądanfiu powoda 
zasądzfić czegoś fjakoścfiowo finnego aflbo w wfiększym rozmfiarze czy też zasą-
dzfić powództwo na finnefj podstawfie ffaktycznefj nfiż wskazana przez powo-
da4.  Zwfiązanfie sądu przy wyrokowanfiu żądanfiem fjest wyrazem obowfiązy-
wanfia w postępowanfiu cywfiflnym zasady dyspozytywnoścfi, zgodnfie z którą 
to powód decydufje nfie tyflko o wszczęcfiu postępowanfia, afle także o zakresfie 
rozstrzygnfięcfia sprawy5.
Dfla powyższefj zasady, rządzącefj procesem cywfiflnym, ustawodawca prze-

wfidufje fjednak wyfjątkfi reguflufjące zasady orzekanfia w sprawacTh z zakresu 
prawa pracy. Jak zauważa J. Iwuflskfi, wszystkfie finstytucfje procedury cywfiflnefj 
o ogóflnym cTharakterze obowfiązufją w tym postępowanfiu, afle z flficznymfi mo-
dyfi kacfjamfi fi uzupełnfienfiamfi6. Odrębność postępowanfia w sprawacTh z za-
kresu prawa pracy ułatwfia pracownfikowfi docThodzenfie swycTh roszczeń w od-
fformaflfizowanym postępowanfiu sądowym, przy fjednoczesnym zapewnfienfiu 
zwfiększonefj ocThrony7.
W okreśflonycTh sytuacfjacTh rozwfiązanfia flub wypowfiedzenfia stosunku pracy 

przepfisy przyznafją pracownfikowfi prawo domaganfia sfię w postępowanfiu sądo-
wym przywrócenfia do pracy. Przywrócenfie do pracy na poprzednficTh warun-
kacTh oznacza, że pracodawca fjest obowfiązany zatrudnfić pracownfika na takfim 
samym stanowfisku, fjakfie zafjmował poprzednfio, zapewnfić mu możflfiwość wy-
konywanfia takfiefj samefj pracy fi z wynagrodzenfiem zgodnym z obowfiązufjącym 
u tego pracodawcy reguflamfinem flub taryfi katorem wynagrodzeń8. Jednakże 
wfieflopłaszczyznowość stosunków pracy determfinufje sąd pracy do potrzeby 
anaflfizy skutków, fjakfie w wymfiarze wzmfiankowanycTh powyżefj reflacfjfi stron, 
spowodufje przywrócenfie pracownfika do pracy. Przywrócenfie pracownfika do 
pracy bądź odmowa przywrócenfia, fjak wskazufje SN, wymaga uwzgflędnfienfia 
wszystkficTh okoflficznoścfi sprawy, w tym także fleżącycTh po stronfie pracownfika 
fi przemawfiafjącycTh za przywrócenfiem go do pracy. W szczegóflnoścfi sąd nfie 
może brać pod uwagę wyłącznfie finteresu pracodawcy, flecz powfinfien rozważyć 

4 Komentarz aktuaflfizowany do ustawy z dnfia 17 flfistopada 1964 r. Kodeks postępowanfia cywfiflnego, 
red. A. Jakubeckfi, J. Bodfio, T. Demendeckfi et afl., Lex 2013, komentarz do art. 321.

5 A. Jakubeckfi, Naczeflne zasady postępowanfia cywfiflnego w śwfietfle noweflfizacfjfi kodeksu postępowanfia 
cywfiflnego, [w:] Czterdzfiestoflecfie kodeksu postępowanfia cywfiflnego. Zfjazd katedr postępowanfia cy-
wfiflnego w Zakopanem (7–9 paźdzfiernfika 2005 r.), Kraków 2006, s. 351; Kodeks postępowanfia 
cywfiflnego. Komentarz. Tom 1: Artykuły 1–366, red. H. Dofleckfi, T. Wfiśnfiewskfi, I. Gromska-
-Szuster et afl., Lex 2013, komentarz do art. 321.

6 Kodeks postępowanfia cywfiflnego. Komentarz. Tom 2: Artykuły 367–50537, red. H. Dofleckfi, 
T. Wfiśnfiewskfi, J. Iwuflskfi et afl., Lex 2013, komentarz do art. 459.

7 Komentarz aktuaflfizowany do ustawy z dnfia 17 flfistopada 1964 r.…, komentarz do art. 321.
8 Wyrok SN z 24 paźdzfiernfika 1997 r., I PKN 326/97, OSNP 1998, nr 15, poz. 454.
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także skutkfi, fjakfie odmowa przywrócenfia do pracy wywoła w sfferze finteresów 
pracownfika9.

MecThanfizmy uznanfiowoścfi sądu pracy

Dopuszczenfie orzeczenfia odszkodowanfia 
w mfiefjsce przywrócenfia według Kodeksu Pracy

Kodeks pracy10 w art. 45 § 2 stanowfi, że sąd pracy może nfie uwzgflędnfić żąda-
nfia pracownfika uznanfia wypowfiedzenfia za bezskuteczne flub przywrócenfia do 
pracy, fjeżeflfi ustaflfi, fiż uwzgflędnfienfie takfiego żądanfia fjest nfiemożflfiwe flub nfie-
ceflowe; w takfim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowanfiu. Oczywfiścfie 
możflfiwość fingerencfjfi sądu pracy w dokonany przez pracownfika wybór rosz-
czenfia fjest fjednokfierunkowa. Dopuszczaflne fjest fjedynfie orzeczenfie o odszko-
dowanfiu w mfiefjsce żądanego uznanfia wypowfiedzenfia za bezskuteczne flub 
przywrócenfia do pracy. Nfiedopuszczaflna fjest natomfiast restytucfja stosunku 
pracy bez wnfiosku pracownfika, aflbowfiem takfie rozstrzygnfięcfie naruszałoby 
wyrażoną w art. 11 k.p. zasadę woflnoścfi pracy11.
Jak zauważa J. Iwuflskfi, zmfiany wprowadzone do art. 45 k.p. starafją sfię 

uwzgflędnfić potrzeby praktykfi oraz dośwfiadczenfia wynfikafjące z orzecznfictwa 
sądów pracy w sporacTh na tfle zwoflnfień z pracy. Wskazywały one na konfiecz-
ność wyposażenfia sądów pracy w wfiększą swobodę w zakresfie możflfiwoścfi orze-
kanfia o odszkodowanfiu, mfimo domaganfia sfię przez pracownfika uznanfia wy-
powfiedzenfia za bezskuteczne aflbo przywrócenfia do pracy. Jest to uzasadnfione 
różnorodnoścfią okoflficznoścfi ffaktycznycTh, w którycTh docThodzfi do spory mfiędzy 
stronamfi na tfle wypowfiedzenfia dokonanego przez pracodawcę12. Jak wskazufje 
A.M. Śwfiątkowskfi, odmawfiafjąc zaspokofjenfia słusznego roszczenfia pracownfi-
ka, który domaga sfię reaktywowanfia bezprawnfie flub bezpodstawnfie zerwanego 
stosunku pracy, sąd pracy orzeka w oparcfiu o zasady słusznoścfi fi własne roze-
znanfie13. Decyzfja sądowa ma cTharakter wyfjątkowy fi raczefj ma uwzgflędnfiać sy-
tuacfje szczegóflne, w fjakficTh znaflazł sfię pracodawca flub brać pod uwagę właścfiwe 
ffunkcfjonowanfie w przyszłoścfi reaktywowanego stosunku pracy14.

9 Postanowfienfie SN z 15 czerwca 2007 r., II PK 37/07, Lex, nr 898852.
10 Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tekst fjedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. 
zm. [daflefj: k.p.].

11 Wyrok SN z 24 sfierpnfia 2010 r., I PK 43/10, Lex, nr 1217622.
12 J. Iwuflskfi, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz do art. 45.
13 A.M. Śwfiątkowskfi, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 249.
14 M. Raczkowskfi, M. Gersdorff, K. Rączka, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2012, komentarz 
do art. 45.
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Przepfis wprowadza dwfie nfiezafleżne przesłankfi, pozwaflafjące sądowfi pracy 
na orzeczenfie odszkodowanfia w mfiefjsce przywrócenfia. Przesłankamfi tymfi fjest 
nfiemożność oraz nfieceflowość przywrócenfia. Nafleży zauważyć, że przesłanka 
nfiemożnoścfi przywrócenfia ma cTharakter zobfiektywfizowany, natomfiast prze-
słanka nfieceflowoścfi przywrócenfia pracownfika do pracy cecThufje sfię wysokfim 
pozfiomem uznanfiowoścfi fi subfiektywfizmu. Ocena roszczenfia pracownfika 
o przywrócenfie do pracy z punktu wfidzenfia kryterfium „możflfiwoścfi” fi „ce-
flowoścfi” fjego daflszego zatrudnfianfia powfinna uwzgflędnfiać takfie okoflficzno-
ścfi, fjak: rodzafj przyczyny rozwfiązanfia stosunku pracy („cfiężkfie” czy „zwykłe” 
naruszenfie obowfiązków pracownficzycTh, przyczyny nfiezwfiązane z osobą pra-
cownfika fitp.), podstawa orzeczenfia o przywrócenfiu do pracy (bezzasadność 
zarzutów czy naruszenfie przez pracodawcę wymagań fformaflnycTh obowfiązufją-
cycTh przy rozwfiązywanfiu umów o pracę), skutkfi mogące wynfiknąć dfla fjednefj 
flub drugfiefj strony z przywrócenfia pracownfika do pracy flub z zasądzenfia na 
fjego rzecz odszkodowanfia (konfieczność ponownego rozwfiązanfia przez pra-
codawcę stosunku pracy, zwoflnfienfia dobrze pracufjącycTh pracownfików, moż-
flfiwość odrodzenfia sfię sytuacfjfi konfl fiktowefj w zakładzfie pracy, pozbawfienfie 
pracownfika okresu zatrudnfienfia wymaganego do nabycfia pewnycTh upraw-
nfień fitp.)15. Przepfis ten dotyczy nfie tyflko zmfiany w sytuacfjfi pozwanego pra-
codawcy, która spowodowana została sfiłą wyższą flub dzfiałanfiem nfieprzewfi-
dzfianycTh zdarzeń przypadkowycTh16. Na podstawfie art. 45 § 2 k.p. sąd może 
nfie uwzgflędnfić zgłoszonego przez pracownfika roszczenfia o przywrócenfie do 
pracy, fjeżeflfi mfiałoby to prowadzfić do powtórzenfia sfię sytuacfjfi, na którą zasad-
nfie powoływał sfię pracodawca fjako na przyczynę wypowfiedzenfia17.
Zastosowanfie art. 45 § 2 k.p. fjest ocenne, afle w tym znaczenfiu, że do sądu 

pracy nafleży ocena, czy w konkretnefj sprawfie spełnfione są przesłankfi fjego 
zastosowanfia. Ocena ta nfie może być oczywfiścfie dowoflna, a musfi być poprze-
dzona szczegółowymfi ustaflenfiamfi18. Ocena, czy przywrócenfie pracownfika do 
pracy fjest nfiemożflfiwe flub nfieceflowe, musfi być dokonywana przy uwzgflęd-
nfienfiu stanu rzeczy fistnfiefjącego w cThwfiflfi zamknfięcfia rozprawy19 fi wydawanfia 
wyroku (dokonywanfia oceny)20. Ocena nfiemożnoścfi flub nfieceflowoścfi przy-
wrócenfia do pracy powfinna uwzgflędnfiać także okoflficznoścfi, które wystąpfiły 
po dokonanfiu wypowfiedzenfia umowy o pracę21.

15 Wyrok SN z 10 paźdzfiernfika 2000 r., I PKN 66/00, OSNP 2002, nr 10, poz. 235.
16 Wyrok SN z 13 mafja 1998 r., I PKN 104/98, OSNP 1999, nr 10, poz. 334.
17 Wyrok SN z 29 flfistopada 2005 r., II PK 101/05, OSNP 2006, nr 19–20, poz. 300.
18 Wyrok SN z 18 marca 2008 r., II PK 258/07, Lex, nr 846571.
19 Wyrok SN z 3 sfierpnfia 2011 r., I PK 30/11, Lex, nr 1101326.
20 Wyrok SN z 26 flfipca 2012 r., I PK 20/12, Lex, nr 1222143.
21 Wyrok SN z 4 paźdzfiernfika 2000 r., I PKN 531/00, OSNP 2002, nr 10, poz. 234.
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Z proceduraflnego punktu wfidzenfia ustaflenfie, że uwzgflędnfienfie żąda-
nfia pracownfika przywrócenfia go do pracy na poprzednficTh warunkacTh fjest 
nfiemożflfiwe flub nfieceflowe, następufje zgodnfie z zasadą kontradyktoryfjnoścfi, 
a sąd pracy nfie ma obowfiązku prowadzenfia w tym zakresfie postępowanfia 
dowodowego z urzędu22. Gdy w wynfiku postępowanfia dowodowego okaże 
sfię, że przyczyna rozwfiązanfia z pracownfikfiem umowy o pracę była nfieuza-
sadnfiona, to tyflko szczegóflne przyczyny fleżące po stronfie pracownfika bądź 
pracodawcy flub w ogófle nfiezafleżne od obydwu stron mogą spowodować za-
sądzenfie na fjego rzecz odszkodowanfia – na mfiefjsce przywrócenfia do pracy 
żądanego przez pracownfika23. Możflfiwość orzeczenfia o roszczenfiu aflternatyw-
nym fistnfiefje w sprawfie, nawet gdy pracownfik go nfie docThodzfił24, a prawo 
do odszkodowanfia nfie fjest uwarunkowane ponfiesfienfiem przez pracownfika 
fjakfiefjkoflwfiek szkody25. Sąd pracy fjest obowfiązany uzasadnfić zastosowanfie art. 
45 § 2 k.p. flub na zarzut pozwanego pracodawcy odmowę fjego zastosowanfia. 
Sąd nfie ma takfiego obowfiązku, fjeżeflfi przy braku wnfiosku pracodawcy nfie 
stosufje art. 45 § 2 k.p.26

Anaflfizowany przepfis wykflucza możflfiwość fjego zastosowanfia w stosunku 
do pracownfików podflegafjącycTh szczegóflnefj ocThronfie trwałoścfi stosunku pra-
cy. Stosownfie do § 3 cyt. przepfisu, w stosunku do pracownfików podflegafjącycTh 
szczegóflnefj ocThronfie przed rozwfiązanfiem fi wypowfiedzenfiem stosunku pracy, 
sąd pracy zobowfiązany fjest do orzeczenfia zgodnfie z żądanfiem pracownfika. Je-
dyną okoflficznoścfią uzasadnfiafjącą orzeczenfie odszkodowanfia stanowfi sytuacfja 
upadłoścfi bądź flfikwfidacfjfi pracodawcy, rozumfiana fjako całkowfite zaprzestanfie 
bytu prawnego pracodawcy. W powyższym kontekścfie § 3 art. 45 k.p., fjest 
odstępstwem od wyfjątku poflegafjącego na możflfiwoścfi nfieuwzgflędnfienfia przez 
sąd pracy żądanfia pracownfika uznanfia wypowfiedzenfia za bezskuteczne flub 
przywrócenfia do pracy fi orzeczenfia na to mfiefjsce odszkodowanfia, oznaczafjąc 
de ffacto powrót do zasady ogóflnefj – konfiecznoścfi zasądzenfia zgodnfie z wnfio-
skfiem pracownfika27.

22 Wyrok SN z 24 wrześnfia 2009 r., II PK 69/09, Lex, nr 529773.
23 U. Jackowfiak, M. Pfiankowskfi, J. Steflfina et afl., Kodeks pracy z komentarzem, Gdynfia 2004, 
komentarz do art. 45.

24 Postanowfienfie SN z 18 stycznfia 2008 r., II PK 267/07, Lex, nr 865927.
25 K. Jaśkowskfi, E. Manfiewska, Komentarz aktuaflfizowany do ustawy z dnfia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94), Lex 2013, komentarz do art. 45.

26 Wyrok SN z 17 flutego 1998 r., I PKN 572/97, OSNP 1999, nr 3, poz. 83.
27 M. Raczkowskfi, M. Gersdorff, K. Rączka, op. cfit., komentarz do art. 45.
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MecThanfizm odszkodowanfia w mfiefjsce 
przywrócenfia w przepfisacTh Kodeksu postępowanfia 
cywfiflnego

Obok przepfisów Kodeksu pracy, równfież przepfisy Kodeksu postępowanfia cy-
wfiflnego, wprowadzafją finstytucfję prawną, pozwaflafjącą sądowfi pracy na orze-
czenfie odszkodowanfia w mfiefjsce przywrócenfia. Art. 4771 k.p.c. stanowfi, że 
w sytuacfjfi gdy pracownfik dokonał wyboru fjednego z przysługufjącycTh mu 
aflternatywnfie roszczeń, a zgłoszone roszczenfie okaże sfię nfieuzasadnfione, sąd 
może z urzędu uwzgflędnfić finne roszczenfie aflternatywne. Przepfis dopuszcza 
możflfiwość uwzgflędnfienfia przez sąd z urzędu, w razfie zafistnfienfia okoflficzno-
ścfi wskazanycTh w tym przepfisfie, finnego zasadnego roszczenfia aflternatywnego 
zgłoszonego przez pracownfika28.
Z doktrynaflnego punktu wfidzenfia, nafleży zwrócfić uwagę, że przepfis art. 

4771 ma cTharakter procesowy fi nfie zawfiera normy pozwaflafjącefj na uznanfie 
wybranego przez pracownfika roszczenfia za nfieuzasadnfione. Podstawę takfiefj 
oceny stanowfić może wyłącznfie przepfis prawa materfiaflnego29. Na podsta-
wfie art. 4771 § 2 k.p.c. sąd może uwzgflędnfić roszczenfie o odszkodowanfie 
zamfiast roszczenfia o przywrócenfie do pracy zgłoszonego przez pracownfika 
obfjętego ocThroną przed rozwfiązanfiem stosunku pracy, wówczas, gdy roszcze-
nfie to okaże sfię nfieuzasadnfione ze wzgflędu na fjego sprzeczność ze społecz-
no-gospodarczym przeznaczenfiem prawa30. Mfimo nfiezastosowanfia art. 45 § 
2 KP, dopuszczaflne fjest zasądzenfie odszkodowanfia wyłącznfie na podstawfie 
sprzecznoścfi wybranego przez pracownfika roszczenfia z zasadamfi współżycfia 
społecznego na mocy art. 8 k.p. fi art. 4771 k.p.c,, które stanowfią proceso-
wą przesłankę takfiego rozstrzygnfięcfia31. Gdy zgłoszone żądanfie fjest ocenfione 
fjako sprzeczne z zasadamfi współżycfia społecznego, wówczas na podstawfie 
art. 4771 k.p.c. może być uwzgflędnfione roszczenfie aflternatywne, mfimo że 
pracownfik nfie zgłosfił takfiego żądanfia32. W konsekwencfjfi sąd rozpoznafjący 
roszczenfie o przywrócenfie do pracy może uwzgflędnfić roszczenfie aflternatywne 
(o odszkodowanfie) nfie tyflko wtedy, gdy stwfierdzfi nfieceflowość przywrócenfia 
(art. 45 § 2 k.p.), afle także wówczas, gdy ustaflfi nfiezasadność wybranego rosz-
czenfia, co oznacza fjego sprzeczność z zasadamfi współżycfia społecznego33.

28 Komentarz aktuaflfizowany do ustawy z dnfia 17 flfistopada 1964 r.…., komentarz do art. 4771.
29 Ibfidem.
30 UcThwała SN z 30 marca 1994 r., I PZP 40/93, OSNCP 1994, nr 12, poz. 230.
31 Wyrok SN z 8 flfistopada 2006 r., I PK 115/06, M.P.Pr. 2007, nr 5, poz. 258.
32 Wyrok SN z 8 stycznfia 2007 r., I PK 104/06, M.P.Pr. 2007, nr 8, poz. 425.
33 Wyrok SN z 3 sfierpnfia 2011 r., I PK 30/11, Lex, nr 1101326.
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Jednakże M. Gersdorff wskazufje, że powstafje zagadnfienfie, czy fjest to 
możflfiwe de flege flata, skoro ustawodawca roszczenfia aflternatywne fi możflfi-
wość ficTh zasądzenfia przy wadflfiwym wypowfiedzenfiu ureguflował w art. 45 
k.p. Na podstawfie takfiego stanu prawnego powstafje pytanfie, czy przepfis 
procesowy może zmfienfiać normy materfiaflnoprawne. Można zatem zasad-
nfie twfierdzfić, że przynafjmnfiefj przy wypowfiedzenfiu nfie fjest to możflfiwe, 
a art. 4771 k.p.c. nfie może znafleźć zastosowanfia właśnfie ze wzgflędu na 
art. 45 k.p. Ostatnfio Sąd Nafjwyższy nfie wykflucza fjednak możflfiwoścfi sko-
rzystanfia z art. 4771 k.p.c. w sytuacfjacTh, w którycTh nawet na podstawfie 
art. 45 k.p. nfie fjest możflfiwe z urzędu zasądzenfie roszczenfia aflternatywne-
go, tfj. w stosunku do osób obfjętycTh szczegóflną ocThroną przed wypowfie-
dzenfiem34.
Nfie można przyfjąć, że w przypadku nfiezgłoszenfia przez pracownfika rosz-

czenfia o odszkodowanfie, fjego zasądzenfie przez sąd na podstawfie art. 4771 
k.p.c. wycThodzfi ponad żądanfie, z naruszenfiem art. 321 k.p.c. Zasądzafjąc na 
podstawfie art. 4771 k.p.c. roszczenfie aflternatywne w postacfi odszkodowa-
nfia, zamfiast wybranego przez pracownfika przywrócenfia do pracy, sąd dzfiała 
z urzędu35. W konsekwencfjfi przepfis powyższy, cThocfiaż ma wymfiar strficte pro-
cesowy, de ffacto w połączenfiu z art. 8 k.p., przewfidufjącym przesłankfi nad-
użycfia prawa, stanowfi odrębną od konstrukcfjfi art. 45 § 2 k.p., podstawę do 
zasądzenfia odszkodowanfia w mfiefjsce przywrócenfia.

Nfiemożflfiwość przywrócenfia fjako przesłanka 
zasądzenfia odszkodowanfia

Obfiektywną przesłankę, dafjącą sądowfi pracy flegfitymacfję do zasądzenfia od-
szkodowanfia w mfiefjsce przywrócenfia, stanowfi okoflficzność nfiemożflfiwoścfi 
przywrócenfia pracownfika do pracy. Przesłanka ta zwfiązana fjest z sytuacfją sta-
łego braku warunków do podfjęcfia przez pracownfika pracy na poprzednfio zafj-
mowanym stanowfisku. Przesłankę taką będą stanowfiły okoflficznoścfi, opfisane 
w art. 411 k.p., takfie fjak upadłość bądź flfikwfidacfja pracodawcy.
W odnfiesfienfiu do postępowanfia flfikwfidacyfjnego, fjak wskazufje SN, przepfis 

art. 411 § 1 k.p., wyłączafjący ocThronę pracownfików przed wypowfiedzenfiem 
flub rozwfiązanfiem umowy o pracę, ma zastosowanfie tyflko w razfie ogłoszenfia 
upadłoścfi obefjmufjącefj flfikwfidacfję mafjątku dłużnfika fi nfie ma zastosowanfia 
w razfie ogłoszenfia upadłoścfi z możflfiwoścfią zawarcfia układu36. CThodzfi bo-

34 M. Gersdorff, K. Rączka, J. Skoczyńskfi, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008, s. 267.
35 Wyrok SN z 2 grudnfia 2010 r., II PK 131/10, Lex, nr 794786.
36 UcThwała SN z 16 marca 2010 r., I PZP 2/10, OSNP 2011, nr 7–8, poz. 97. Zob. równfież 
m.fin. Wyrok SN z 4 kwfietnfia 2007 r., III PK 1/07, OSNP 2008, nr 11–12, poz. 164.
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wfiem o zakończenfie bytu prawnego pracodawcy, a nfie o podefjmowanfie fja-
kficThkoflwfiek aktywnoścfi restrukturyzacyfjnycTh.
Lfikwfidacfja pracodawcy nfie fjest przez przepfisy k.p. szczegóflnfie ureguflowa-

na, flecz przez różne przepfisy prawa w zafleżnoścfi od fformy prawnefj pracodaw-
cy – pocfiąga to za sobą zróżnficowanfie w zakresfie fform, przesłanek fi trybu fjefj 
przeprowadzenfia37. Mówfiąc o flfikwfidacfjfi pracodawcy nafleży brać pod uwagę 
wyłącznfie sytuacfję pełnefj fi ostatecznefj flfikwfidacfjfi zakładu pracy, a wfięc ta-
kfiefj, w którefj żaden finny pracodawca nfie stafje sfię następcą zflfikwfidowanego 
zakładu, a zakład flfikwfidowany przestafje fistnfieć zarówno w sfferze ffaktu, fjak 
fi w sfferze prawa38. Nfie ma sfię bowfiem do czynfienfia z flfikwfidacfją pracodawcy, 
w sytuacfjfi, gdy w fistocfie rzeczy nfie następufje flfikwfidacfja zakładu pracy, flecz 
fjego przefjęcfie przez finny zakład39.
W odnfiesfienfiu do pracodawców, będącycTh osobamfi fi zycznymfi w sposób 

specyfi czny wypowfiada sfię SN, zwracafjąc uwagę na fistotę podmfiotu zatrud-
nfiafjącego. Wykreśflenfie osoby fi zycznefj z ewfidencfjfi dzfiałaflnoścfi gospodarczefj 
nfie fjest flfikwfidacfją pracodawcy w rozumfienfiu art. 411 k.p. Podmfiotem za-
trudnfiafjącym pracownfików fjest przedsfiębfiorca – osoba fi zyczna  prowadzą-
ca dzfiałaflność gospodarczą, nfie zaś „dzfiałaflność gospodarcza” flub mfiefjsce fjefj 
prowadzenfia – zakład pracy w znaczenfiu przedmfiotowym40. Zakończenfie 
dzfiałaflnoścfi gospodarczefj fjest z całą pewnoścfią uzasadnfioną przyczyną wypo-
wfiedzenfia umowy o pracę, nfie fjest fjednak flfikwfidacfją pracodawcy41.
Równfież częścfiowa flfikwfidacfja pracodawcy, nfie stanowfi podstawy do uzna-

nfia flfikwfidacfjfi w rozumfienfiu przepfisów prawa pracy. Jak wskazał w 2009 r. 
SN, „zamknfięcfie” oddzfiału w Poflsce będącego pracodawcą w rozumfienfiu art. 
3 k.p. przez spółkę będącą zagranficzną osobą prawną, nfie stanowfi flfikwfidacfjfi 
pracodawcy w rozumfienfiu art. 411 k.p.42

W bardzo wąskfim zakresfie SN przesądza o nfiemożflfiwoścfi przywrócenfia 
pracownfika do pracy w sytuacfjfi flfikwfidacfjfi stanowfiska pracy zwoflnfionego 
pracownfika bądź też podefjmowanfia przez pracodawcę dzfiałań restrukturyza-
cyfjnycTh. W 1998 r. SN zwrócfił uwagę, że dzfiałanfia pracodawcy zmfierzafjące 
do ogóflnego zmnfiefjszenfia zatrudnfienfia nfie stanowfią wystarczafjącefj podstawy 
do odmowy uwzgflędnfienfia żądanfia przywrócenfia do pracy bez oceny, czy 
odnoszą sfię do stanowfiska pracy zafjmowanego przez pracownfika43. Rów-

37 Wyrok SN z 3 grudnfia 2009 r., II PK 147/09, Lex, nr 550998.
38 Wyrok SN z 14 marca 2012 r., I PK 116/11, Lex, nr 1215410.
39 Ibfidem.
40 Wyrok S. Apefl. w KatowficacTh z 18 kwfietnfia 2013 r., III AUa 73/13, Lex, nr 1314743.
41 Wyrok S. Apefl. w Lubflfinfie z 19 wrześnfia 2012 r., III AUa 720/12, Lex, nr 1218477.
42 Wyrok SN z 3 grudnfia 2009 r., II PK 147/09, OSNP 2011, nr 11–12, poz. 154.
43 Wyrok SN z 26 marca 1998 r., I PKN 566/97, OSNP 1999, nr 5, poz. 166.
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nfież zatrudnfienfie nowego pracownfika w mfiefjsce zwoflnfionego z pracy nfie 
fjest wystarczafjące do uznanfia, że przywrócenfie do pracy fjest nfiemożflfiwe flub 
nfieceflowe44. Dopfiero gdy stanowfisko pracy pracownfika mfiało cTharakter wy-
łączny, a dotycThczas reaflfizowane przez pracodawcę zadanfia w ramacTh wła-
snycTh pracownfików zostały zflfikwfidowane, może sytuacfja taka przemawfiać za 
uznanfiem nfiemożflfiwoścfi przywrócenfia45.
W aspekcfie czasowym prowadzonego postępowanfia upadłoścfiowego bądź 

prowadzonefj flfikwfidacfjfi, aby sąd pracy mógł skorzystać z możflfiwoścfi zasądze-
nfia odszkodowanfia w mfiefjsce przywrócenfia, flfikwfidacfja bądź upadłość nfie 
musfi być zakończona w dnfiu wydawanfia wyroku. Okreśflona procedura może 
być fjeszcze w toku, przy czym okoflficznoścfi muszą uwfiarygadnfiać ffaktyczną 
fjefj reaflfizacfję. Odwołufjąc sfię do fjudykatury nafleży wskazać, że według SN 
nfie można przyfjmować, fiż ucThyflenfie ocThrony przed wypowfiedzenfiem fi roz-
wfiązanfiem stosunku pracy ma zastosowanfie dopfiero wtedy, gdy docThodzfi do 
ffaktycznego fi prawnego unficestwfienfia pracodawcy. W takfiefj sytuacfjfi nfie fist-
nfiałby przecfież podmfiot mogący rozwfiązać z pracownfikamfi stosunkfi pracy. 
Dflatego też powołany przepfis nfie posługufje sfię termfinem „zflfikwfidowanfia” 
pracodawcy afle zwrotem „flfikwfidacfja” fi ma zastosowanfie fjuż w momencfie za-
rządzenfia owefj flfikwfidacfjfi, cThyba że decyzfja taka fjest nfieważna flub pozorna46. 
Natomfiast w przypadku upadłoścfi, fjuż od dnfia fjefj ogłoszenfia przestafją pra-
codawcę obowfiązywać przepfisy ogranficzafjące możflfiwość wypowfiadanfia fi roz-
wfiązywanfia umów o pracę47.

Nfieceflowość przywrócenfia pracownfika

Odmfienną od przesłankfi nfiemożnoścfi przywrócenfia do pracy fjest prze-
słanka nfieceflowoścfi przywrócenfia. Zakres przedmfiotowy przesłankfi nfie został 
w przepfisacTh prawa zdefi nfiowany, sama przesłanka ma cTharakter subfiektyw-
ny. Nfieceflowy to nfieprowadzący do ceflu, nfiedafjący effektów48 – można wfięc 
stwfierdzfić, że nfieceflowość przywrócenfia oznacza brak możflfiwoścfi effektywne-
go reaflfizowanfia wzafjemnycTh obowfiązków stron, wynfikafjącycTh z reaktywo-
wanego na skutek orzeczenfia sądu pracy stosunku pracy. W fjudykaturze SN, 
pofjęcfie „nfieceflowoścfi” przywrócenfia do pracy ma szerokfi zasfięg. Nfieceflowość 
przywrócenfia do pracy wymaga mfiędzy finnymfi rozważenfia z punktu wfidze-
nfia przyczyn rozwfiązanfia umowy o pracę fi możflfiwoścfi powrotu pracownfika 

44 Wyrok SN z 17 flutego 1998 r., I PKN 572/97, OSNP 1999, nr 3, poz. 83.
45 Wyrok SN z 1 paźdzfiernfika 1998 r., I PKN 357/98, OSNP 1999, nr 21, poz. 680.
46 Wyrok SN z 25 wrześnfia 2008 r., II PK 44/08, Lex, nr 519969.
47 Wyrok SN z 21 paźdzfiernfika 2004 r., I PK 686/03, Lex, nr 532130.
48 www.sfjp.pwn.pfl [28.08.2013].



SEBASTIAN KOCZUR206

do pracy. „Nfieceflowość” wydanfia orzeczenfia o przywrócenfiu do pracy uza-
sadnfiafją nfiewątpflfiwfie okoflficznoścfi wfiążące sfię z fjednefj strony z ffunkcfjono-
wanfiem zakładu pracy, a z drugfiefj – z na tyfle nagannym postępowanfiem 
pracownfika, że fjego powrót do pracy byłby nfiewskazany49. Ocena ceflowoścfi 
przywrócenfia pracownfika do pracy powfinna uwzgflędnfiać obfiektywny finteres 
pracodawcy, a nfie findywfiduaflne rozumfienfie tego finteresu przez poszczegófl-
nycTh pracownfików50.

Konffflfikt fjako znamfię nfieceflowoścfi przywrócenfia

Jedną z nafjczęścfiefj przywoływanycTh w orzecznfictwfie okoflficznoścfi, przema-
wfiafjącefj za uznanfiem nfieceflowoścfi przywrócenfia pracownfika do pracy fjest 
występowanfie sytuacfjfi konfl fiktowefj pomfiędzy stronamfi stosunku pracy oraz 
pomfiędzy byłym pracownfikfiem a zespołem pracownfików. Jak wskazufje SN, 
fistnfiefjący mfiędzy pracownfikfiem a pracodawcą konfl fikt może stanowfić oko-
flficzność, śwfiadczącą o nfieceflowoścfi przywrócenfia do pracy. W szczegóflnoścfi 
przemawfia za tym możflfiwość odrodzenfia sfię sytuacfjfi konfl fiktowefj w zakła-
dzfie pracy51. Uzasadnfiafjąc powyższe rozstrzygnfięcfie, Sąd zwrócfił uwagę, że 
nfiezafleżnfie od wykonywanfia merytorycznycTh obowfiązków, pracownfik pozo-
stafje co do zasady członkfiem mnfiefjszego flub wfiększego zespołu współpracow-
nfików fi wymagane są co nafjmnfiefj poprawne fjego reflacfje z tym zespołem. Nfie 
można zatem odrzucać całkowficfie tego eflementu oceny zacThowań pracownfi-
ka przy ustaflanfiu, czy przywrócenfie do pracy pozostafje ceflowe52. W 2008 r. 
Sąd Nafjwyższy zwrócfił uwagę, że w przypadku poważnego fi długotrwałe-
go konfl fiktu mfiędzy pracodawcą a pracownfikfiem, który dzfiała negatywnfie 
na pozostałycTh pracownfików, a także na wfizerunek zakładu pracy, wątpflfiwa 
fjest ceflowość orzekanfia o przywrócenfiu tego pracownfika do pracy53. Rów-
nfież pozostawanfie pracownfika zatrudnfionego na stanowfisku kfierownficzym 
w długotrwałym fi głębokfim konfl fikcfie z pracodawcą flub osobą zarządzafjącą 
zakładem w fimfienfiu pracodawcy, uzasadnfia ocenę, że przywrócenfie go do 
pracy nfie byłoby ceflowe54. Natomfiast konfl fikt mfiędzy pracodawcą a pracow-
nfikfiem w zwfiązku z procesem sądowym nfie przesądza o nfiemożflfiwoścfi flub 
nfieceflowoścfi przywrócenfia do pracy55.

49 Wyrok SN z 10 stycznfia 2003 r., I PK 144/02, Pr.Pracy 2003, nr 12, poz. 32.
50 Wyrok SN z 28 flfipca 1999 r., I PKN 168/99, OSNP 2000, nr 21, poz. 784.
51 Wyrok SN z 5 flfipca 2011 r., I PK 21/11, Lex, nr 1001274.
52 Ibfidem.
53 Wyrok SN z 4 stycznfia 2008 r., I PK 179/07, M.P.Pr. 2008, nr 5, poz. 250.
54 Wyrok SN z 19 flfistopada 1997 r., I PKN 374/97, OSNP 1998, nr 17, poz. 508.
55 Wyrok SN z 19 mafja 1997 r., I PKN 173/97, OSNP 1998, nr 8, poz. 243.
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Oczywfiścfie w ocenfie, czy przywrócenfie pracownfika do pracy zaostrzyło-
by fistnfiefjący konfl fikt fi nfie sprzyfjało współpracy załogfi, nafleży uwzgflędnfić 
przyczyny, głębfię owego konfl fiktu oraz flficzbę fjego uczestnfików56. Zgodnfie 
bowfiem z zasadą de sua maflfitfia nemo debet commodum reportare57, sprowo-
kowanfie bądź wywołanfie przez pracodawcę konfl fiktu z pracownfikfiem, który 
następnfie został zwoflnfiony, nfie może stanowfić uzasadnfienfia dfla nfieprzywra-
canfia tegoż pracownfika do pracy.

Nfienafleżyte wykonywanfie obowfiązków 
pracownficzycTh

W fjudykaturze nfiefjednokrotnfie zwracano uwagę, że nfienafleżyte wyko-
nywanfie przez pracownfika obowfiązków pracownficzycTh, zwłaszcza fjeżeflfi ma 
cTharakter stały bądź powtarzafjący sfię, dokonywane fjest w sposób umyśflny, 
może stanowfić przesłankę dfla orzeczenfia odszkodowanfia w mfiefjsce przy-
wrócenfia. W odnfiesfienfiu do naruszenfia przez pracownfika fjego obowfiązków 
pracownficzycTh o nfiezasadnoścfi przywrócenfia będzfie decydowała donfiosłość 
naruszenfia. Okoflficzność, że czyn pracownfika nfie kwaflfifi kufje sfię fjako cfiężkfie 
naruszenfie podstawowycTh obowfiązków pracownficzycTh, flecz stanowfi „zwy-
kłe” wykroczenfie przecfiwko fjego obowfiązkom, nfie przesądza o nfieceflowoścfi 
przywrócenfia go do pracy58. Natomfiast przywrócenfie do pracy pracownfika 
zafjmufjącego stanowfisko kfierownficze może być uznane za nfieceflowe, fjeżeflfi 
usprawfiedflfiwfioną przyczyną wypowfiedzenfia umowy o pracę była negatywna 
ocena wykonywanfia przez nfiego obowfiązków, wskutek zanfiecThanfia dzfiałań 
zapewnfiafjącycTh prawfidłowe ffunkcfjonowanfie kfierowanefj fjednostkfi oraz brak 
umfiefjętnoścfi współpracy z przełożonymfi fi podwładnymfi, a zasadność fjego 
roszczeń wynfika z ucThybfień fformaflnycTh pracodawcy59. W konsekwencfjfi sąd 
pracy może uznać przywrócenfie do pracy za nfieceflowe, fjeżeflfi wypowfiedze-
nfie umowy o pracę było uzasadnfione naruszenfiem przez pracownfika fjego 
obowfiązków, cThoćby pracodawca naruszył przepfisy dotyczące rozwfiązywanfia 
umów o pracę w tym trybfie, w szczegóflnoścfi dotyczące fformy60. Naruszenfie 
przez pracodawcę przepfisów o rozwfiązywanfiu umów o pracę bez wypowfie-
dzenfia z wfiny pracownfika przez nfiedostateczne sprecyzowanfie fjego przyczy-
ny, fjeżeflfi było nfią nfiewykonywanfie pofleceń przełożonycTh fi wynfikafjąca stąd 

56 Wyrok SN z 28 flfipca 1999 r., I PKN 168/99, OSNP 2000, nr 21, poz. 784.
57 „Nfikt nfie powfinfien czerpać korzyścfi z popełnfionego osobfiścfie bezprawfia”; www.prawnfik.pfl/
paremfie-flacfinskfie/456,De-sua-maflfitfia-nemo-debet-commodum-reportare.Thtmfl [28.08.2013].

58 Wyrok SN z 10 paźdzfiernfika 2000 r., I PKN 67/00, OSNP 2002, nr 10, poz. 236.
59 Wyrok SN z 8 czerwca 2006 r., II PK 315/05, OSNP 2007, nr 11–12, poz. 159.
60 Wyrok SN z 9 grudnfia 1998 r., I PKN 503/98, OSNP 2000, nr 3, poz. 108.
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sytuacfja konfl fiktowa, może powodować uznanfie przywrócenfia do pracy za 
nfieceflowe flub nfiemożflfiwe61. W 2001 r. SN zwrócfił uwagę, że nfieceflowość 
przywrócenfia do pracy pracownfika, który zafjmował stanowfisko kfierownficze, 
mogą mfiędzy finnymfi uzasadnfiać negatywna ocena fjego pracy, brak umfie-
fjętnoścfi współpracy z pracownfikamfi fi przełożonymfi mafjący nfiekorzystny 
wpływ na pracę danefj komórkfi organfizacyfjnefj czy nfiewystarczafjące zdoflnoścfi 
organfizacyfjne62.

Utrata zauffanfia do pracownfika

Wnfiosek o nfieceflowoścfi uwzgflędnfienfia żądanfia powoda przywrócenfia go do 
pracy może wynfikać z ustaflenfia utraty zauffanfia pracodawcy w stosunku do 
pracownfika z przyczyn przez nfiego zawfinfionycTh63. Uzasadnfia utratę zauffanfia 
pracodawcy fi w konsekwencfjfi wypowfiedzenfie umowy o pracę nfiemożność 
porozumfienfia sfię fi współpracy przełożonego z pracownfikfiem, wynfikafjąca 
z ficTh odmfiennefj wfizfjfi prowadzenfia zakładu pracy, wyrażafjąca sfię dezapro-
batą pracownfika dfla zmfian organfizacyfjnycTh fi przefjawfiafjącą sfię w sposobfie 
wykonywanfia obowfiązków pracownficzycTh64. Równfież naruszenfie przepfi-
sów fi nansowycTh przez pracownfika zatrudnfionego na stanowfisku głównego 
ksfięgowego może stanowfić przyczynę utraty do nfiego zauffanfia pracodawcy, 
uzasadnfiafjąc ocenę nfieceflowoścfi przywrócenfia do pracy ze wzgflędu na brak 
możflfiwoścfi prawfidłowefj współpracy w przyszłoścfi65.

Nfiemożność dostarczenfia pracy pracownfikowfi

O nfieceflowoścfi przywrócenfia pracownfika do pracy mogą przemawfiać tak-
że okoflficznoścfi nfiedotyczące pracownfika, a unfiemożflfiwfiafjące dostarczenfie 
mu pracy przez pracodawcę. Oczywfiścfie w tym przypadku cThodzfi o sytu-
acfje odmfienne od flfikwfidacfjfi bądź upadłoścfi pracodawcy fin toto, powyższe 
bowfiem przesądza o nfiemożflfiwoścfi przywrócenfia. W anaflfizowanycTh stanacTh 
ffaktycznycTh będzfie cThodzfiło o sytuacfję gdy dfla konkretnego pracownfika, 
który mfiałby zostać przywrócony, pracodawca nfie może dostarczyć pracy na 
skutek flfikwfidacfjfi stanowfiska pracy bądź zmfian organfizacyfjnycTh w zakładzfie 
pracy. Jak wskazał SN w 1999 r., flfikwfidacfja stanowfisk pracy fi brak środków 
fi nansowycTh na utrzymanfie dotycThczasowego zatrudnfienfia przemawfiafją za 

61 Wyrok SN z 1 grudnfia 1999 r., I PKN 422/99, OSNP 2001, nr 8, poz. 260.
62 Wyrok SN z 28 czerwca 2001 r., I PKN 497/00, OSNP 2003, nr 9, poz. 221.
63 Wyrok SN z 5 czerwca 2008 r., III PK 5/08, Lex, nr 494088.
64 Wyrok SN z 12 flfipca 2001 r., I PKN 539/00, OSNP 2003, nr 11, poz. 267.
65 Wyrok SN z 14 flfipca 1999 r., I PKN 148/99, OSNP 2000, nr 19, poz. 711.
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uznanfiem nfieceflowoścfi przywrócenfia do pracy66. Oczywfiścfie sytuacfja taka 
musfi mfieć cTharakter stały fi wyfjątkowy, a praktyczne korzystanfie z nfiefj fjest 
mocno regflamentowane w praktyce orzecznficzefj. A contrarfio, nfie uzasadnfia 
oceny nfieceflowoścfi przywrócenfia pracownfika do pracy podfjęcfie przez nfiego 
zatrudnfienfia u finnego pracodawcy, wykonywanfie finnefj pracy na podstawfie 
umów prawa cywfiflnego (umowy o dzfieło, umowy zflecenfia, umowy o śwfiad-
czenfie usług) flub podfjęcfie dzfiałaflnoścfi gospodarczefj na własny racThunek67.

Brak zasadnoścfi przywrócenfia fjako przesłanka zasądzenfia 
odszkodowanfia

Jak zostało wskazane pkt 2, art. 45 § 2 k.p. nfie stosufje sfię do pracownfików 
szczegóflnfie cThronfionycTh. Jednakże sąd może orzec o odszkodowanfiu zamfiast 
przywrócenfia do pracy, gdy pracownfik podflega szczegóflnefj ocThronfie trwało-
ścfi stosunku pracy, fjeżeflfi docThodzenfie przez takfiego pracownfika roszczenfia 
o przywrócenfie do pracy może zostać zakwaflfifi kowane w konkretnefj sytuacfjfi 
fjako nadużycfie prawa (art. 8 k.p.). Podstawę orzeczenfia odszkodowanfia za-
mfiast przywrócenfia do pracy bez odpowfiednfiego żądanfia pracownfika pod-
flegafjącego szczegóflnefj ocThronfie stanowfi w tym wypadku art. 4771 k.p.c.68 
W przepfisfie tym cThodzfi o sytuacfję, w którefj powództwo fjest uzasadnfione, 
flecz wybrane przez pracownfika fjedno z aflternatywnycTh roszczeń okaże sfię 
nfieuzasadnfione z uwagfi na fjego sprzeczność z zasadamfi współżycfia społecz-
nego flub społeczno-gospodarczym przeznaczenfiem prawa69.
Z możflfiwoścfi wynfikafjącefj z art. 4771 k.p.c., sąd pracy może czynfić użytek 

także w stosunku do pracownfików podflegafjącycTh szczegóflnefj ocThronfie przed 
wypowfiedzenfiem fi rozwfiązanfiem stosunku pracy. Nafleży pamfiętać fjednakże, 
że oddaflenfie – na podstawfie art. 8 k.p. – roszczenfia o przywrócenfie do pracy 
pracownfika, podflegafjącego szczegóflnefj ocThronfie przed rozwfiązanfiem z nfim 
stosunku pracy, gdy rozwfiązanfie to w sposób oczywfisty naruszało prawo, 
może mfieć mfiefjsce wyfjątkowo, w okoflficznoścfiacTh szczegóflnfie rażącego na-
ruszenfia przez pracownfika obowfiązków pracownficzycTh flub obowfiązufjącycTh 
przepfisów prawa70. Jeżeflfi pracodawca rozwfiązał umowę o pracę z pracow-
nfikfiem szczegóflnfie cThronfionym z naruszenfiem przepfisów o rozwfiązywanfiu 
umów o pracę, to o tym, czy można uznać fjego roszczenfie za sprzeczne z za-
sadamfi współżycfia społecznego flub społeczno-gospodarczym przeznaczenfiem 

66 Wyrok SN z 14 mafja 1999 r., I PKN 57/99, OSNP 2000, nr 15, poz. 576.
67 Wyrok SN z 17 stycznfia 2007 r., I PK 259/06, OSNP 2008, nr 11–12, poz. 156.
68 Wyrok SN z 2 grudnfia 2010 r., II PK 131/10, Lex, nr 794786.
69 Wyrok SN z 29 flfistopada 2000 r., I PKN 123/00, Lex, nr 1170586.
70 Wyrok SN z 7 stycznfia 2010 r., II PK 159/09, Lex, nr 577461.
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prawa, decydufje przyczyna rozwfiązanfia z nfim umowy o pracę, w szczegóflno-
ścfi, czy była to przyczyna fleżąca po fjego stronfie, zwłaszcza przez nfiego zawfi-
nfiona, a fjego zacThowanfie, które doprowadzfiło do rozwfiązanfia umowy o pra-
cę, było rażąco naganne71. Za szczegóflną okoflficzność uzasadnfiafjącą przyfjęcfie 
sprzecznoścfi żądanfia przywrócenfia do pracy z zasadamfi współżycfia społeczne-
go flub społeczno-gospodarczym przeznaczenfiem prawa nfie może być uznany 
nfiewfieflkfi stopfień naruszenfia przez pracodawcę przepfisów o wypowfiadanfiu 
umów o pracę72.
Nafleży pamfiętać, że pozbawfienfie pracownfika szczegóflnfie cThronfionego 

wzmożonefj ocThrony trwałoścfi stosunku pracy, w wynfiku zastosowanfia art. 8 
k.p. fi art. 4771 k.p.c., wymaga precyzyfjnego fi przekonufjącego uzasadnfienfia 
nadużycfia prawa do tefj ocThrony73.

Sprzeczność przywrócenfia do pracy ze społeczno-
-gospodarczym przeznaczenfiem prawa

Pofjęcfie społeczno-gospodarczego przeznaczenfia prawa stanowfi kflauzuflę ge-
neraflną determfinufjącą właścfiwe korzystanfie z przewfidzfianycTh w przepfisacTh 
finstytucfjfi prawnycTh. Jak wskazufje K.W. Baran, kflauzufla społeczno-gospodar-
czego przeznaczenfia prawa ma na ceflu ocThronę w stosunkacTh pracy ogóflnycTh 
finteresów społeczno-gospodarczycTh. Powfinna wfięc być ona finterpretowana 
w kontekścfie standardów społecznefj gospodarkfi rynkowefj. W płaszczyź-
nfie normatywnefj stanowfi mecThanfizm ogranficzafjący nadużywanfie praw 
fi woflnoścfi74. Według K. Pfiaseckfiego, przy ocenfie społeczno-gospodarczego 
przeznaczenfia prawa nafleży mfieć na wzgflędzfie ffunkcfję okreśflonego prawa 
w społeczeństwfie fi finteres społeczny (cefl okreśflonego rodzafju prawa). Spo-
łeczno-gospodarcze przeznaczenfie prawa wynfika z fjego treścfi fi cTharakteru75. 
W stosunkacTh pracy kflauzufla społeczno-gospodarczego przeznaczenfia prawa 
służy ocThronfie w stosunkacTh pracy ogóflnycTh finteresów społeczno-gospodar-
czycTh. Stanowfi mecThanfizm ogranficzafjący nadużywanfie praw fi woflnoścfi76.
W sytuacfjfi, gdy wybrane przez pracownfika roszczenfie o przywrócenfie do 

pracy zostanfie uznane za sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznacze-

71 Wyrok SN z 29 flfistopada 2000 r., I PKN 123/00, Lex, nr 1170586.
72 Wyrok SN z 8 kwfietnfia 1999 r., I PKN 185/99, OSNP 2000, nr 22, poz. 811.
73 Wyrok SN z 20 stycznfia 2011 r., I PK 112/10, M.P.Pr. 2011, nr 7, poz. 372–376.
74 Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran, B.M. Ćwfiertnfiak, S. Drficzfinskfi et afl. WKP 2012, 
komentarz do art. 8.

75 K. Pfiaseckfi, Kodeks cywfiflny. Komentarz. Ksfięga pfierwsza. Część ogóflna, Kraków 2003, komentarz 
do art. 5.

76 Wyrok S. Apefl. w Łodzfi z 21 flfistopada 2012 r., III APa 27/12, Lex, nr 1246752.
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nfiem prawa, sąd pracy może zasądzfić odszkodowanfie na podstawfie art. 4771 
k.p.c. Jest to uprawnfienfie sądu, z którego – w braku takfiego roszczenfia – nfie 
musfi skorzystać77.
Wfieflokrotnfie w fjudykaturze SN rozważana była sytuacfja wykorzystywa-

nfia ocThrony zwfiązkowefj dfla reaflfizacfjfi roszczenfia o przywrócenfie do pracy. 
Według SN, wstąpfienfie do zwfiązku zawodowego (fjak też utworzenfie zwfiąz-
ku zawodowego78) w ceflu uzyskanfia szczegóflnefj ocThrony trwałoścfi stosunku 
pracy przez pracownfika, któremu wypowfiedzfiano umowę o pracę z przyczyn 
ekonomficznycTh, fjest nadużycfiem woflnoścfi zwfiązkowefj fi powfinno prowadzfić 
do oceny, że roszczenfie o przywrócenfie do pracy fjest sprzeczne ze społeczno-
-gospodarczym przeznaczenfiem prawa pracownfika, który w ten sposób uzy-
skał omawfianą ocThronę79.
Za sprzeczną ze społeczno-gospodarczym przeznaczenfiem prawa SN uznał 

sytuacfję, gdy fjedynym ceflem docThodzenfia przywrócenfia do pracy fjest uzyska-
nfie wynagrodzenfia za czas pozostawanfia bez pracy fi pracownfik kfierufje sfię 
wyłącznfie tak rozumfianym finteresem fi nansowym, a nfie potrzebą odzyskanfia 
pracy. Przy takfiefj motywacfjfi fistnfiefje podstawa dfla oceny fjego żądanfia fjako 
sprzecznego ze społeczno-gospodarczym przeznaczenfiem prawa, co może 
uzasadnfiać orzeczenfie o odszkodowanfiu w mfiefjsce przywrócenfia do pracy80.
Równfież w sytuacfjfi, gdy postępowanfie pracownfika było szczegóflnfie na-

ganne, sąd pracy może zasądzfić na rzecz pracownfika podflegafjącego szczegófl-
nefj ocThronfie odszkodowanfie, a nawet w ogófle nfie przyznać tego roszczenfia. 
W takfiefj sytuacfjfi, w ocenfie SN, udzfieflenfie pracownfikowfi ocThrony przed roz-
wfiązanfiem stosunku pracy pozostawałoby w sprzecznoścfi ze społeczno-go-
spodarczym przeznaczenfiem prawa81.
Okoflficznoścfią nfiezawfinfioną przez pracownfika, a pozostafjącą w sprzecz-

noścfi ze społeczno-gospodarczym przeznaczenfiem prawa dfla domaganfia sfię 
przywrócenfia do pracy, może stanowfić stan zdrowfia pracownfika. W 1998 r. 
SN uznał, że sprzeczna ze społeczno-gospodarczym przeznaczenfiem prawa 
przywrócenfia do pracy na poprzednficTh warunkacTh fjest próba uczynfienfia 
z tego prawa użytku, gdy pracownfik nfie cThce fi ze wzgflędów zdrowotnycTh nfie 
może na tym stanowfisku wykonywać częścfi normaflnycTh zadań82.

77 Wyrok SN z 23 stycznfia 2008 r., II PK 124/07, Lex, nr 448149.
78 Wyrok SN z 27 flutego 1997 r., I PKN 17/97, OSNP 1997, nr 21, poz. 416.
79 Wyrok SN z 2 czerwca 2000 r., I PKN 691/99, Lex, nr 1222178.
80 Wyrok SN z 12 mafja 2010 r., I PK 10/10, Lex, nr 602199.
81 Wyrok SN z 26 flfistopada 2002 r., I PKN 535/01, Lex, nr 1165843.
82 Wyrok SN z 9 grudnfia 1998 r., I PKN 502/98, OSNP 2000, nr 3, poz. 107.
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Sprzeczność przywrócenfia do pracy z zasadamfi współżycfia 
społecznego

Art. 4771 k.p.c. pozwafla sądowfi na zasądzenfia odszkodowanfia w mfiefj-
sce przywrócenfia do pracy, w sytuacfjfi gdy roszczenfie pracownfika pozostafje 
w sprzecznoścfi z zasadamfi współżycfia społecznego. Jak wskazufje G. Goźdzfie-
wficz, zasady współżycfia społecznego  stanowfią kryterfium okreśflafjącym gra-
nfice wykonywanfia uprawnfień (praw podmfiotowycTh) w stosunkacTh reguflo-
wanycTh przez prawo pracy. Obecnfie zasady współżycfia społecznego znaczą 
w prawfie pracy to samo, co pozaprawne normy moraflne fi obyczafjowe, które 
kształtufją stosunkfi mfiędzy pracodawcamfi a pracownfikamfi83. Zasady współ-
życfia społecznego zatem to wyłącznfie reguły moraflne (standardy etyczno-mo-
raflne84), cThoć oczywfiścfie nfie wszystkfie, flecz tyflko odnoszące sfię do stosunków 
mfiędzyfludzkficTh. Przestrzeganfie owycTh reguł spotyka sfię z pozytywną oceną, 
fjest aprobowane, zaś ficTh naruszanfie fjest traktowane fjako naganne, spotyka 
sfię z dezaprobatą85. Odwołanfie sfię do reguł moraflnycTh pozwafla czy wręcz 
nakazufje poszukfiwanfie prawdy, dobra, sprawfiedflfiwoścfi przy całkowfitym po-
rzucenfiu „prawnficzycTh wybfiegów”86.
W orzecznfictwfie, wskazufjąc na sprzeczność roszczenfia o przywrócenfie do 

pracy z zasadamfi współżycfia społecznego, podnosfi sfię naganne postępowanfie 
pracownfika. Według SN, naruszenfie zasad współżycfia społecznego uzasad-
nfiafjące zasądzenfie odszkodowanfia musfi być rażące fi wyrażać sfię w wyfjątko-
wefj nagannoścfi zacThowanfia pracownfika87. W 2010 r. SN zwrócfił uwagę, że 
roszczenfie o przywrócenfie do pracy można uznać za nfieuzasadnfione, fjeżeflfi 
zacThowanfie pracownfika było naganne w takfim stopnfiu, że fjego powrót do 
pracy mógłby wywołać zgorszenfie finnycTh zatrudnfionycTh pracownfików, a na-
ruszenfie przez pracodawcę przepfisów o rozwfiązywanfiu umów o pracę bez wy-
powfiedzenfia nfie było poważne88. W sprawfie, w którefj czynfi sfię pracownfikowfi 
zarzut naruszenfia zasad współżycfia społecznego w zakładzfie pracy, wskutek 
fjego postępowanfia stwarzafjącego napfięcfia, konfl fikty fi zagrożenfia spokofju, 
fistotne fjest przede wszystkfim to, czy przypfisywane pracownfikowfi postępowa-

83 L. Fflorek (red.), R. Cefleda, K. Gonera, G. Goźdzfiewficz, A. Hfintz, A. Kfifjowskfi, Ł. Pfisarczyk, 
J. Skoczyńskfi, B. Wagner, T. Zfieflfińskfi, Kodeks pracy. Komentarz, LEX, 2011, komentarz do 
art. 8.

84 Wyrok S. Apefl. w Łodzfi z 21 flfistopada 2012 r., III APa 27/12, Lex, nr 1246752.
85 Kodeks cywfiflny. Część ogóflna. Komentarz, red. M. Pyzfiak-Szaffnficka, B. Gfiesen, W.J. Katner, 
P. Ksfiężak et afl., Lex 2009, komentarz do art. 5.

86 W. Dafjczak, Zasady współżycfia społecznego czy dobra wfiara, „Refjent” 2001, nr 1, s. 47, komen-
tarz do art. 5.

87 Wyrok SN z 22 kwfietnfia 2010 r., III PK 70/09, Lex, nr 602058.
88 Wyrok SN z 7 stycznfia 2010 r., II PK 159/09, Lex, nr 577461.
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nfie mfiało rzeczywfiścfie mfiefjsce fi fjakfie wywołało skutkfi, a nfie motywy, fjakfimfi 
kfierował sfię pracownfik89. Oczywfiścfie z powołanfia sfię na zasady współżycfia 
społecznego nfie może korzystać ten, kto sam te zasady narusza w sposób 
śwfiadomy fi rażący90. W konsekwencfjfi, z ustawowycTh gwarancfjfi wzmożonefj 
ocThrony trwałoścfi stosunku pracy nfie powfinfien korzystać ten dzfiałacz zwfiąz-
kowy, któremu można zarzucfić cfiężkfie naruszenfie podstawowycTh obowfiąz-
ków pracownficzycTh fi nadużywanfie ffunkcfjfi zwfiązkowefj dfla ocThrony przed 
uzasadnfionymfi sankcfjamfi prawa pracy91.
Uzasadnfia zasądzenfie odszkodowanfia w mfiefjsce przywrócenfia równfież 

utrata zauffanfia do pracownfika. W 2010 r. SN wskazał, że utrata zauffanfia 
pracodawcy do pracownfika, z którym rozwfiązano w sposób nfiedopuszczaflny 
stosunek pracy w wfieku przedemerytaflnym, może uzasadnfiać zamfianę żąda-
nfia przywrócenfia do pracy na odszkodowanfie92.
Długotrwała nfieobecność w pracy oraz nfiezdoflność do pracy, stanowfiąc 

zobfiektywfizowane okoflficznoścfi, mogą czynfić równfież uzasadnfienfie dfla 
uznanfia roszczenfia pracownfika o przywrócenfie do pracy, fjako sprzecznego 
z zasadamfi współżycfia społecznego. Według SN, nfieśwfiadczenfie pracy, na-
wet usprawfiedflfiwfione, przez długfi czas (10 flat) sprawfia, że wfięź obflfigacyfjna 
mfiędzy stronamfi fistnfiefje tyflko w szczątkowym kształcfie, sprowadzafjącym sfię 
do wypłaty różnycTh śwfiadczeń przez pracodawcę w uwzgflędnfienfiu koflefjnycTh 
wnfiosków pracownfika. W tefj sytuacfjfi żądanfie przywrócenfia do pracy może 
być zasadnfie zakwestfionowane w śwfietfle zasad współżycfia społecznego93. Nfie 
stanowfi naruszenfia zasad współżycfia społecznego zasądzenfie odszkodowanfia 
na rzecz pracownfika podflegafjącego szczegóflnefj ocThronfie, gdy po rozwfiązanfiu 
stosunku pracy stał sfię całkowficfie nfiezdoflny do pracy fi pobfiera śwfiadcze-
nfie z tego tytułu, a przywrócenfie go do pracy na poprzednficTh warunkacTh 
wymagałoby zwoflnfienfia fjednego z dwócTh nfienagannfie wypełnfiafjącycTh swofje 
obowfiązkfi pracownfików94.

Uwagfi końcowe

Przewfidzfiane w art. 45 k.p. oraz w art. 4771 k.p.c., finstytucfje prawne po-
zwaflafją sądowfi pracy na uwzgflędnfianfie przy orzekanfiu co do roszczenfia pra-
cownfika o przywrócenfie do pracy, okoflficznoścfi, fjakfie wystąpfiłyby na skutek 

89 Wyrok SN z 7 kwfietnfia 2011 r., I PK 239/10, Lex, nr 896460.
90 Ibfidem.
91 Wyrok SN z 5 grudnfia 2002 r., I PKN 689/01, Lex, nr 1165845.
92 Wyrok SN z 12 mafja 2010 r., I PK 10/10, Lex, nr 602199.
93 Wyrok SN z 3 sfierpnfia 2011 r., I PK 30/11, Lex, nr 1101326.
94 Wyrok SN z 22 wrześnfia 1999 r., I PKN 271/99, OSNP 2001, nr 2, poz. 41.
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powrotu pracownfika do pracy. W anaflfizowanycTh przepfisacTh sąd pracy zo-
stał wyposażony w kompetencfję samodzfieflnefj oceny skutków, fjakfie wywo-
ła przywrócenfie pracownfika do pracy. W konsekwencfjfi sąd pracy, w razfie 
wywfiedzfionego przez pracownfika roszczenfia o przywrócenfie do pracy, nfie 
determfinufje konfiecznoścfi śflepego orzeczenfia zgodnfie z żądanfiem. Stosunkfi 
pracy cecThufją sfię bowfiem wysokfim stopnfiem złożonoścfi reflacfjfi społecznycTh, 
a prawfidłowe wykonywanfie pracy, będzfie możflfiwe wyłącznfie w sytuacfjfi za-
cThowanfia poprawnoścfi tycTh reflacfjfi.
Wydafjąc wyrok sąd pracy będzfie sfię kfierował w swofim orzeczenfiu zarów-

no możflfiwoścfią powrotu pracownfika do pracy, patrząc przez pryzmat ffak-
tycznycTh możflfiwoścfi podfjęcfia przez pracownfika pracy po przywrócenfiu, fjak 
fi ceflowoścfią przywrócenfia pracownfika do pracy, bfiorąc pod uwagę możflfi-
woścfi prawfidłowego ffunkcfjonowanfia pracownfika w środowfisku pracy oraz 
zgodnoścfią przywrócenfia pracownfika z zasadamfi współżycfia społecznego oraz 
społeczno-gospodarczym przeznaczenfiem prawa.
Jak zostało wykazane, wspomnfiane przesłankfi mafją otwarty cTharakter, 

a ficTh ogóflna wymowa sprawfia, że przez cały czas pozostafją aktuaflne fi możflfiwe 
do wykorzystanfia w dyktowanycTh życfiowymfi okoflficznoścfiamfi stanamfi ffak-
tycznymfi, czego nafjflepszy dowód stanowfi bogaty dorobek fjudykatury.

Abstract
Premfises ffor awardfing compensatfion fin flfieu off returnfing to empfloyment 

fin tThe sentences off tThe Supreme Court

Th  e artficfle presents tThe power off flabour courts to award compensatfion as a substfitute 

ffor re-estabflfisThfing empfloyment contracts. Th  e autThor findficates tThe flegafl finstfitutfions 

tThat aflflow tThe flabour court to execute tThe competence mentfioned above, contafined fin 

tThe provfisfions off flabour flaw and tThe provfisfions off cfivfifl procedure. Th  e artficfle studfies 

tThe premfises tThat must occur to make tThe flegafl mecThanfism off awardfing sucTh compensa-

tfion practficafl. As finterpretatfion off sucTh premfises may vary, tThe autThor cfites tThe fjudge-

ment off tThe Supreme Court to sThow wThat tThey practficaflfly mean. 
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Sebastfian Koczur

Stosunkfi pracy u małycTh pracodawców, 
red. G. Goźdzfiewficz, [Woflters Kfluwer, 

Warszawa 2013, 407 s.]

Rozważafjąc ffunkcfjonowanfie poszczegóflnycTh finstytucfjfi prawa pracy, ma sfię 
zazwyczafj na myśflfi pozycfję pracownfika, postrzeganego przez pryzmat reaflfiza-
cfjfi gwarancfjfi, wynfikafjącycTh z ffunkcfjfi ocThronnefj prawa pracy. Nafleży fjednak 
pamfiętać, że stosunek pracy, to stosunek prawny nawfiązany pomfiędzy cThro-
nfionym przez ffunkcfję ocThronną pracownfikfiem a pracodawcą. Stosunek pra-
cy fjest dobrowoflnym stosunkfiem prawnym o cTharakterze zobowfiązanfiowym, 
zacThodzącym mfiędzy dwoma podmfiotamfi, z którycTh fjeden, zwany pracow-
nfikfiem, obowfiązany fjest śwfiadczyć osobfiścfie fi w sposób cfiągły, powtarzafjący 
sfię, na rzecz fi pod kfierownfictwem drugfiego podmfiotu, zwanego pracodawcą, 
pracę okreśflonego rodzafju oraz w mfiefjscu fi czasfie wyznaczonym przez praco-
dawcę, a pracodawca zatrudnfiać pracownfika, z wynagrodzenfiem1. Autono-
mfia stron umowy o pracę w kształtowanfiu fjefj postanowfień podflega ocThronfie 
fjedynfie w ramacTh wartoścfi uznawanycTh fi reaflfizowanycTh przez system prawa, 
a strony zobowfiązufje nfie tyflko do respektowanfia własnego finteresu fjednost-
kowego, afle wzgflędu na finteres pubflficzny2. I właśnfie pozycfjfi prawnefj drugfiefj 
strony stosunku pracy zostało pośwfięcone monografi czne opracowanfie, na-
pfisane pod redakcfją G. Goźdzfiewficza, Stosunkfi pracy u małycTh pracodawców.
Sam tytuł ma cTharakter bardzfiefj pubflficystyczny nfiż ścfiśfle zwfiązany z defi -

nficfjamfi prawnymfi, nfiemnfiefj dokonufje właścfiwego opfisanfia dfiff erentfia specfi-
fi ca dfla wyodrębnfienfia rzeczonycTh „małycTh pracodawców”. Zgodnfie z art. 3 
Kodeksu pracy, pracodawcą fjest podmfiot w dowoflnefj fformufle organfizacyfjnefj, 
pod warunkfiem zatrudnfianfia pracownfików. Pracodawcą fjest przedsfiębfiorca, 
który fjako osoba fi zyczna prowadzfi dzfiałaflność […], nfie zaś prowadzone 
przez nfiego przedsfiębfiorstwo fjako zorganfizowany zespół składnfików mate-

1 Wyrok SN z 7 paźdzfiernfika 2009 r., III PK 39/09, Lex, nr 578140.
2 Wyrok Sądu Apeflacyfjnego w KatowficacTh z 4 kwfietnfia 2013 r., III AUa 759/12, Lex, nr 1313278.
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rfiaflnycTh fi nfiematerfiaflnycTh przeznaczonycTh do prowadzenfia dzfiałaflnoścfi go-
spodarczefj3. Żaden przepfis nfie dokonufje natomfiast wyróżnfienfia tzw. małego 
pracodawcy. Nfie uflega fjednak wątpflfiwoścfi, że przepfisy zarówno kodeksu pra-
cy, fjak fi finnycTh ustaw, posługufjąc sfię progamfi flficzby zatrudnfionycTh pracow-
nfików, dokonufją dyfferencfjacfjfi pracodawców. Można na tefj podstawfie rzec, że 
flficzba 20 zatrudnfionycTh stanowfi magficzną flficzbę pracownfików, determfinufją-
cą pozycfję prawną pracodawcy. Redaktor stawfia pytanfie, czy wyodrębnfienfie 
pofjęcfia „małego pracodawcy” fjest potrzebne, fjednocześnfie udzfieflafjąc na po-
wyższe twfierdzącefj odpowfiedzfi. Potrzeba wyodrębnfienfia małego pracodawcy 
wynfika z konfiecznoścfi bardzfiefj eflastycznego potraktowanfia małego podmfio-
tu. W konsekwencfjfi wbrew pozorom okazufje sfię, że w sfferze prawa pracy 
dzfiałaflność małego pracodawcy fjest ffunkcfjonaflnfie łatwfiefjsza.
Monografi a składa sfię z 23 artykułów, które zostały zaprezentowane na 

konfferencfjfi naukowefj w Zamoścfiu, w dnfiacTh 27–29 czerwca 2012 r. Opraco-
wanfie otwfierafją teksty cecThufjące sfię szeroką perspektywą anaflfizy, rozważafjące 
z wfieflu punktów wfidzenfia zagadnfienfie ffunkcfjonowanfia małycTh pracodaw-
ców.
M. Seweryńskfi podfjął rozważanfia ffunkcfjonowanfia małycTh pracodawców 

de flege fferenda, przybflfiżafjąc pozycfję prawną małycTh pracodawców w profjekcfie 
kodeksu pracy. Zasygnaflfizował, że wprowadzenfie nowego kodeksu pracy bę-
dzfie oznaczało dfla małycTh pracodawców skorzystanfie z rozwfiązań ueflastycz-
nfiafjącycTh prawo pracy (s. 44). Lektura powyższego artykułu pozwafla czytefl-
nfikowfi na zapoznanfie sfię ze sposobem pozycfjonowanfia małycTh pracodawców 
przez komfisfję kodyfi kacyfjną prawa pracy.
Przenfiesfienfia rozważań dotyczącycTh sytuacfjfi małego pracodawcy na płasz-

czyznę prawa unfifjnego dokonał W. Sanetra. Przybflfiżył czyteflnfikowfi ufjęcfie 
małego pracodawcy zawarte w Europefjskfiefj Karcfie MałycTh Przedsfiębfiorstw 
z 2000 r. Lektura tekstu pozwafla czyteflnfikowfi na samodzfieflnfie zestawfienfie 
pozycfjfi prawnefj małego pracodawcy, według rozwfiązań krafjowycTh fi reguflacfjfi 
unfifjnycTh.
Daflsze trzy teksty mafją cTharakter rozważań teoretycznoprawnycTh. Anaflfizy 

te przynoszą nfiezwykfle cenny wkład dfla teoretyków prawa pracy, uzasadnfia-
fjąc z doktrynaflnego punktu wfidzenfia potrzebę wyodrębnfienfia małycTh praco-
dawców w systemfie prawa pracy.
M. Gersdorff anaflfizufje przyczyny różnficowanfia pracodawców. Autorka 

podkreśfla, że „cecThy pracodawcy muszą wpływać na okreśflenfie zakresu fjego 
obowfiązków”. Potrzeba wyróżnfienfia małycTh pracodawców wynfika z nfie-
możnoścfi reaflfizacfjfi przez te podmfioty wszystkficTh zobowfiązań wynfikafjącycTh 

3 Wyrok SN z 22 sfierpnfia 2003 r., I PK 284/02, OSNP 2004, nr 17, poz. 297.
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z norm zatrudnfienfiowycTh. W konsekwencfjfi prawne wyróżnfienfie małycTh pra-
codawców fjest fjedynfie następstwem sytuacfjfi ffaktycznefj, a nfie odwrotnfie.
Probflematyką wfieflkoścfi zatrudnfienfia fjako kryterfium dyfferencfjacfjfi zafjął sfię 

z koflefi M. Łaga, natomfiast P. Nowfik zwrócfił uwagę na wykorzystanfie przy-
wołanego kryterfium fjako finstrumentu reaflfizacfjfi ffunkcfjfi wyrównawczefj.
Ł. Pfisarczyk przybflfiżył system źródeł prawa pracy, dfla którego ffunkcfjono-

wanfia flficzba 20 osób zatrudnfionycTh stanowfi znamfienne kryterfium podzfiału, 
którego przekroczenfie obflfigufje pracodawcę do wydawanfia swofistycTh źródeł 
prawa pracy.
Bfiorąc pod uwagę wfieflowątkowość dzfieła (co fjest skądfinąd fjego zafletą), 

w opracowanfiu, poza powyżefj opfisanymfi zagadnfienfiamfi o cTharakterze ogófl-
nym, można wyróżnfić trzy obszary tematyczne. Pfierwsza grupa porusza te-
maty z zakresu reguflacfjfi findywfiduaflnego stosunku pracy. Omówfiono stoso-
wanfie u małycTh pracodawców finstytucfjfi prawnycTh z zakresu reguflacfjfi czasu 
pracy (Ł. Prasołek), ocThrony trwałoścfi stosunku pracy (M. Latos-Mfiłkow-
ska), obowfiązków pracodawcy w zakresfie ocThrony zdrowfia fi życfia pracownfi-
ków (A. Szymańskfi), przeprowadzanfia badań flekarskficTh (A. Napfiórkowska), 
zatrudnfianfia osób nfiepełnosprawnycTh (M. Szabłowska). Poruszono równfież 
zagadnfienfia ze sffery zbfiorowycTh stosunków pracy, omawfiafjąc kwestfię party-
cypacfjfi pracownficzefj (która właśnfie u małycTh pracodawców może nafjpełnfiefj 
reaflfizować sfię w fformfie partycypacfjfi bezpośrednfiefj) (A. Gfiedrewficz-Nfiewfiń-
ska) oraz ocThrony socfjaflnefj pracownfików (D. Dzfienfisfiuk).
Drugfi obszar anaflfizowanycTh w ksfiążce zagadnfień dotyczy probflematykfi 

ffunkcfjonowanfia małycTh pracodawców w środowfisku zewnętrznym. Podda-
no anaflfizfie pozycfję prawną małego pracodawcy, fjako płatnfika składek na 
ubezpfieczenfie społeczne (S. Graboń). M. Madefj wskazała na powfinnoścfi 
pracodawcy w zakresfie ocThrony finfformacfjfi pouffnycTh, natomfiast A. Zfiętek, 
zwrócfiła uwagę na kwestfie zabezpfieczenfia wfierzyteflnoścfi małycTh pracodaw-
ców. W ostatnfim obszarze wyróżnfionycTh zagadnfień omówfiono specyfi kę 
stosunków pracy u pracodawców „domowycTh” (M. Kurzynoga), by wreszcfie 
wskazać na fformułowane postuflaty zmfian reguflacfjfi prawnycTh w zakresfie sta-
tusu prawnego małego pracodawcy, bfiorąc pod uwagę punkt wfidzenfia orga-
nfizacfjfi pracodawców (M. GładocTh) oraz perspektywę zwfiązków zawodowycTh 
(J. Szmfit).
Omawfiane powyżefj trzy obszary tematyczne dostarczyły ogromny zasób 

finfformacfjfi, którycTh poznanfie może być w równym stopnfiu fistotne fi przydat-
ne zarówno przez przedstawficfieflfi doktryny prawa pracy, fjak fi przez prakty-
ków, czynnfie dzfiałafjącycTh w obszarze tefj gałęzfi prawa. Opracowanfie zawfiera 
obszerny wykaz flfiteratury, adekwatnefj dfla anaflfizowanycTh wątków. Pofjawfienfie 
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sfię przedmfiotowefj pozycfjfi na rynku wydawnficzym fjest wfięc cennym dorob-
kfiem doktryny prawa pracy, kompfleksowo fi wfieflowątkowo ufjmufjącym pro-
bflematykę małycTh pracodawców, a rozpfiętość tematyczna opracowanfia spra-
wfia, że pozycfja ta może być rekomendowana szerokfiemu kręgowfi adresatów.
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Małgorzata Wofjtarowficz

Sprawozdanfie z VI Mfiędzynarodowego Semfinarfium 
Poflfigrafi cznego „50 flat psycThofi zfjoflogficznycTh badań 
poflfigrafi cznycTh w poflskfim procesfie karnym”

W dnfiacTh 25–27 wrześnfia 2013 r. w Wapflewfie odbyło sfię VI Mfiędzynaro-
dowe Semfinarfium Poflfigrafi czne, w tym roku pośwfięcone psycThofi zfjoflogficz-
nym badanfiom poflfigrafi cznym z okazfjfi 50-flecfia ficTh zastosowanfia w poflskfim 
procesfie karnym. Mfiędzynarodowe Semfinarfium Poflfigrafi czne zostało zafinfi-
cfjowane w 2008 r. przez Wydzfiał Badań Poflfigrafi cznycTh Zarządu DocThodze-
nfiowo-Śfledczego Komendy Głównefj Żandarmerfifi Wofjskowefj. W tym roku 
towarzyszyła mu wystawa poflfigraffów anaflogowycTh fi podręcznfików zwfiąza-
nycTh z tą tematyką.
Uczestnfików uroczyścfie powfitał komendant główny Żandarmerfifi Wofj-

skowefj gen. dyw. dr Mfirosław Rozmus, podkreśflafjąc fistotną roflę badań po-
flfigrafi cznycTh dfla pracownfików służb mundurowycTh. Następnfie ppłk Pfiotr 
Sukfiennfik z Wydzfiału Badań Poflfigrafi cznycTh Zarządu DocThodzenfiowo-Śfled-
czego Komendy Głównefj Żandarmerfifi Wofjskowefj zaprezentował program 
konfferencfjfi, przedstawfił zgromadzonycTh goścfi, m.fin. Ryszarda Jaworskfiego, 
Pfiotra Herbowskfiego, Jana Wfidackfiego, przedstawficfieflfi ABW, poflficfjfi, ośrod-
ków akademfickficTh, zacThęcfił też wszystkficTh uczestnfików konfferencfjfi do obefj-
rzenfia fi flmu pośwfięconego ffunkcfjonowanfiu Żandarmerfifi Wofjskowefj fi zapro-
sfił do pamfiątkowefj ffotografi fi.
Kameraflny cTharakter semfinarfium oraz mfiła atmosffera sprzyfjała konstruk-

tywnefj wymfianfie zdań fi opfinfifi. Obecność zarówno praktyków stosufjącycTh 
badanfia poflfigrafi czne w pracy zawodowefj, fjak fi teoretyków zafinteresowanycTh 
zagadnfienfiem, sprzyfjała nfiefjednokrotnfie gorącym dyskusfjom.
Program konfferencfjfi podzfieflony był na 3 panefle. Pfierwszy, dotyczący Thfi-

storfifi rozwofju badań poflfigrafi cznycTh w Poflsce, otworzył Pfiotr Herbowskfi ze 
Szkoły Wyższefj PsycThoflogfifi Społecznefj z Poznanfia, a dotyczył 50-flecfia badań 
poflfigrafi cznycTh w poflskfim procesfie karnym. W koflefjnym wystąpfienfiu Ry-
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szard Jaworskfi zaprezentował Thfistorfię zastosowanfia badań poflfigrafi cznycTh na 
Unfiwersytecfie Wrocławskfim. Doktorantkfi Krakowskfiefj Akademfifi, Martyna 
Huszcza fi Agnfieszka Domfin-Kuźma, zaprezentowały udzfiał Poflaków w ba-
danfiacTh stanowfiącycTh podstawy finstrumentaflnefj detekcfjfi kłamstwa. Koflefjnfi 
preflegencfi, Afleksandra Cempura fi Anna Kasoflfik, omówfiły zastosowanfie ba-
dań poflfigrafi cznycTh w praktyce. Podkreśflfiły zagadnfienfie rozbfieżnoścfi orzecz-
nfictwa sądów w zakresfie dowodu z badań poflfigrafi cznycTh (np. wyrok SW 
w Oflsztynfie z 30 flfistopada 1963 r. IV K 94/63; wyrok SN z 25 wrześnfia 
1976 r., II KR 171/76), uznafjące odpowfiednfio dopuszczaflność, nfiedopusz-
czaflność badań poflfigrafi cznycTh oraz możflfiwość uznanfia za dowód pomocnfi-
czy. Następnfie Aflficfja Szatrafj z Agencfjfi Bezpfieczeństwa Wewnętrznego zrefla-
cfjonowała Thfistorfię rozwofju badań poflfigrafi cznycTh w ABW. 
Drugfi panefl dotyczył współczesnycTh tecThnfik zastosowanfia badań poflfigra-

fi cznycTh fi oceny ficTh wynfików. Swofje badanfia omówfiły Anna Ibek fi Małgorza-
ta Wrońska, przedstawfiafjąc proces zmfian dotyczący opfinfiowanfia w eksperty-
zfie poflfigrafi cznefj. Tezy oparły na przeprowadzonym badanfiu akt, w którym 
takfie badanfie było wykonane, wysuwafjąc postuflat m.fin. ufjednoflficenfia opfinfifi 
z badanfia poflfigrafi cznego czy stosowanfie fjednoznacznego, nfiezapożyczone-
go z finnycTh dzfiedzfin słownfictwa. Powyższe uwagfi wywołały gorącą dysku-
sfję, zwłaszcza wśród praktyków. Nfiezwykfle finteresufjący okazał sfię wykład 
Marcfina Gołaszewskfiego z Agencfjfi Bezpfieczeństwa Wewnętrznego, na temat 
probflemów w zakresfie oceny testów poflfigrafi cznycTh, ficTh wfiarygodnoścfi, pra-
wfidłowoścfi przeprowadzenfia fi możflfiwycTh prób zakłócanfia.
Trzecfi panefl pośwfięcony został nowoczesnym tecThnfikom fi metodom 

wspomagafjącym badanfia poflfigrafi czne. Rozważanfia na płaszczyźnfie teore-
tycznefj rozpoczął Przemysław Wrzosek, omawfiafjąc anaflfizę wypowfiedzfi fjako 
metodę badanfia poflfigrafi cznego. Koflefjnfi refferencfi, Pfiotr Herbowskfi fi Do-
mfinfika Słapczyńska, opfisaflfi probflem badań poflfigrafi cznycTh śwfiadków ko-
ronnycTh. Temat okazał sfię cfiekawy, zwłaszcza w kontekścfie kontrowersyfjnefj 
konstrukcfjfi przepfisów z zakresu śwfiadka koronnego. Zaproponowaflfi sto-
sowanfie pytanfia możflfiwego do wykorzystanfia w badanfiacTh poflfigrafi cznycTh 
z tego zakresu. Koflefjny refferat pośwfięcony detekcfjfi kłamstwa za pomocą ka-
mery termowfizyfjnefj, przekrofjowo przedstawfiał osfiągnfięcfia w tefj dzfiedzfinfie 
badaczy zagranficznycTh fi poflskficTh. Przedstawfione wynfikfi badań porównane 
zostały w wynfikamfi uzyskanymfi w badanfiacTh poflfigrafi cznycTh. Poruszona zo-
stała kwestfia materfifi prawnefj, oraz, fjak sfię wydafje – równfie fistotna, kwestfia 
etyczna, ze wzgflędu na możflfiwość przeprowadzenfia badań bez zgody osoby 
badanefj. Koflefjnym preflegentem był Jan Wfidackfi, który omówfił probflem że-
nufjącego pozfiomu ksfiążek z zakresu krymfinaflfistykfi, szczegóflnfie zagadnfień 



Sprawozdanfie z VI Mfiędzynarodowego Semfinarfium Poflfigrafi cznego… 225

dotyczącycTh badań poflfigrafi cznycTh. Krytyka, płynąca z dośwfiadczenfia akade-
mfickfiego fi zawodowego, dotyczyła przede wszystkfim nfiespófjnoścfi podręcznfi-
ków a często wręcz sprzecznoścfi tez dotyczącycTh dopuszczaflnoścfi zastosowa-
nfia fi wfiarygodnoścfi badań poflfigrafi cznycTh.
Na semfinarfium obecnfi byflfi równfież przedstawficfiefle fi rm produkufjącycTh 

sprzęt poflfigrafi czny: Bruce WfitThe z fi rmy Axcfiton, oraz Monfika Antos z fi rmy 
Lfimestone, którzy zaprezentowaflfi nafjśwfieższe rozwfiązanfia tecThnoflogficzne.
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Anna Szuba-Boroń

Proffesor Jan Wofleńskfi 
– flaureat nagrody Fundacfjfi na rzecz Naukfi Poflskfiefj

Fundacfja Naukfi Poflskfiefj, przyznafjąc nagrodę, wyróżnfia uczonycTh, którycTh 
„osfiągnfięcfia naukowe przesuwafją granfice poznanfia, otwfierafją nowe perspek-
tywy badawcze, wnoszą wybfitny wkład w postęp cywfiflfizacyfjny fi kuflturowy 
naszego krafju oraz zapewnfiafją mu znaczące mfiefjsce w śwfiatowefj nauce”. Tym 
zaszczytnym wyróżnfienfiem w roku 2013 uThonorowano proff. dra Thab. Jana 
Wofleńskfiego za wszecThstronną anaflfizę prac szkoły flwowsko-warszawskfiefj 
oraz wprowadzenfie fjefj dokonań do mfiędzynarodowego dyskursu współcze-
snefj fi flozofi fi.
Wśród zagadnfień badawczycTh reaflfizowanycTh przez proffesora Wofleńskfie-

go domfinufjący kfierunek dotyczy fi flozofi fi anaflfitycznefj, epfistemoflogfifi, flogfikfi, 
teorfifi fi fi flozofi fi prawa, teorfifi prawdy fi fi flozofi fi fjęzyka.
Ze szkołą flwowsko-warszawską proffesor Wofleńskfi zetknął sfię fjuż fjako stu-

dent prawa Unfiwersytetu Jagfieflflońskfiego. Ffiflozofi a zaffascynowała młodego 
Jana Wofleńskfiego na tyfle, że w 1960 r. – dwa flata po rozpoczęcfiu studfiów 
prawnficzycTh – podfjął równoflegfle studfia fi flozofi czne. Spotkał sfię wówczas m.fin. 
z proffesor Izydorą Dąmbską – uczennficą cTharyzmatycznego założycfiefla szko-
ły flwowsko-warszawskfiefj, proffesora Kazfimfierza Twardowskfiego. O nfiezwykłefj 
cThoć zróżnficowanefj śwfiatopogflądowo grupfie fi flozoffów, flogfików, matematy-
ków, etyków, wśród którycTh byflfi m.fin. Jan Łukasfiewficz, Kazfimfierz Afjdukfie-
wficz, Tadeusz Kotarbfińskfi, Tadeusz Czeżowskfi, Aflffred Tarskfi czy wspomnfiana 
fjuż Izydora Dąmbska, w połowfie flat 80. XX w. wydana została monografi a Ffiflo-
zofi czna szkoła flwowsko-warszawska autorstwa proffesora Wofleńskfiego. Ksfiążkę 
uznano wówczas za nafjważnfiefjszą pubflfikacfję fi flozofi czną dzfiesfięcfioflecfia 1975–
–1985. Szkoła flwowsko-warszawska była wyrazfistym fi flficzącym sfię ośrodkfiem 
w dyskursfie fi flozofi cznym dwudzfiestoflecfia mfiędzywofjennego. Dzfiękfi pracom 
proffesora Jana Wofleńskfiego poflska fi flozofi a anaflfityczna została powszecThnfie 
uznana za fjedno z nafjwfiększycTh osfiągnfięć Thumanfistykfi XX w.
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Laureat tegorocznefj Nagrody na rzecz Naukfi Poflskfiefj – proffesor Jan Wo-
fleńskfi, urodzony w 1940 r. w Radomfiu, na Unfiwersytecfie Jagfieflflońskfim stu-
dfiował prawo (1958–1963) oraz fi flozofi ę (1960–1964). Stopfień doktora uzy-
skał w 1968 r. bronfiąc na Wydzfiafle Prawa UJ rozprawę doktorską Ffiflozofi a 
flfingwfistyczna a fjurysprudencfja anaflfityczna. W 1972 r. przeprowadzfił przewód 
Thabfiflfitacyfjny z teorfifi prawa na podstawfie rozprawy Logficzne probflemy wy-
kładnfi prawa. W 1992 r. otrzymał tytuł proffesora nauk ThumanfistycznycTh. 
Jest fjednym z nafjbardzfiefj rozpoznawaflnycTh na śwfiecfie fi flozoffów  poflskficTh. 
Uznawany fjest za kontynuatora tradycfjfi szkoły flwowsko-warszawskfiefj. Szkoła 
ta, w opfinfifi proffesora Jana Wofleńskfiego, nadafl bowfiem „żyfje” – nfie tyflko na 
płaszczyźnfie Thfistorycznefj, afle fjako finspfiracfja dfla obecnego pokoflenfia fi flozo-
ffów poflskficTh.
Jan Wofleńskfi to postać wybfitna. Śwfiadczy o tym nfie tyflko fjego bogaty do-

robek naukowy fi pubflfikacyfjny – flficzący nfiemafl 2000 pozycfjfi, wśród którycTh 
przeszło 600 wydanycTh zostało w ośmfiu fjęzykacTh. Do fjego nafjważnfiefjszycTh 
prac nafleżą, oprócz wspomnfianefj wyżefj Ffiflozofi cznefj szkoły flwowsko-warszaw-
skfiefj, Z zagadnfień anaflfitycznefj fi flozofi fi prawa (1980), Matematyka fi epfistemo-
flogfia (2004), Epfistemoflogfia. Poznanfie, prawda, wfiedza fi reaflfizm (2005), oraz 
zbfiory artykułów: Essays fin Logfic and Its Appflficatfions fin PThfiflosopThy (2011), 
Hfistorfico-PThfiflosopThficafl Essays (2012). Wydane w 2004 r. Granfice nfiewfiary 
uThonorowano nagrodą Krakowskfiefj Ksfiążkfi Mfiesfiąca.
Jest członkfiem krafjowycTh fi mfiędzynarodowycTh gremfiów dzfiałafjącycTh na 

rzecz naukfi: Poflskfiego Towarzystwa Ffiflozofi cznego,  Poflskfiego Towarzystwa 
Logfikfi fi Ffiflozofi fi Naukfi, Poflskfiego Towarzystwa Semfiotycznego, Poflskfiego 
Towarzystwa Matematycznego, Poflskfiefj Akademfifi Nauk, Towarzystwa Na-
ukowego Warszawskfiego, Poflskfiefj Akademfifi Umfiefjętnoścfi, Academfia Euro-
pea, Amerfican MatThematficafl Socfiety, Arfistoteflfian Socfiety, Brentano Geseflfl-
scThafft, Instfitute „Vfienna Cfircfle”, European Socfiety ffor Anaflytficafl PThfiflosopThy, 
Internatfionafle Instfitut de PThfiflosopThfie. W flatacTh 2005–2008 był prezyden-
tem Europefjskfiego Towarzystwa Ffiflozofi fi Anaflfitycznefj. Nafleży do flficznycTh 
rad redakcyfjnycTh krafjowycTh fi zagranficznycTh.
Ffiflozoff fi prawnfik, proffesor zwyczafjny nauk ThumanfistycznycTh, zwfiązany 

z Instytutem Ffiflozofi fi Unfiwersytetu Jagfieflflońskfiego, a obecnfie z Wyższą Szko-
łą Zarządzanfia fi Infformatykfi w Rzeszowfie, fjest promotorem 25 przewodów 
doktorskficTh fi recenzentem nfiemafl 30 rozpraw doktorskficTh fi ThabfiflfitacyfjnycTh. 
Wykładał w wfieflu ośrodkacTh zagranficznycTh, m.fin. na Unfiwersytecfie w Safl-
zburgu, we Lwowfie, w Sun Jat-sen (GuangzThou, CThfiny) fi Hebrew Unfiversfity 
w Jerozoflfimfie, a także w Instytucfie Ffiflozofi fi fi Socfjoflogfifi PAN, Unfiwersy-
tetu Warszawskfiego fi Unfiwersytetu Poznańskfiego. Od roku akademfickfiego 
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2013/2014 z wfiedzy fi dośwfiadczenfia proffesora Jana Wofleńskfiego czerpać 
mogą także studencfi Krakowskfiefj Akademfifi fim. Andrzefja Frycza Modrzew-
skfiego.
Laureat wfieflu nagród, w tym m.fin. Nagrody Prezesa Rady Mfinfistrów za 

osfiągnfięcfia naukowe (2002). W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawafler-
skfim Orderu Odrodzenfia Poflskfi za wybfitne zasługfi w pracy naukowo-badaw-
czefj oraz za osfiągnfięcfia w dzfiałaflnoścfi dydaktycznefj fi społecznefj.
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Lfista recenzentów

W roku 2013 artykuły zgłaszane do „Studfiów PrawnficzycTh. Rozpraw fi Ma-
terfiałów” opfinfiowaflfi pod kątem ficTh naukowefj przydatnoścfi do rozpowszecTh-
nfianfia:

Tadeusz Bfiernat, dr Thab.
Andrzefj Bryk, dr Thab.
Bogumfił Brzezfińskfi, proff. dr Thab.
Paweł Czepfiefl, dr
Heflena Franaszek, dr
Marfian Grzybowskfi, proff. dr Thab.
Darfiusz Kasprzyckfi, dr
Jerzy Konfieczny, dr Thab.
Krzysztoff Krafjewskfi, proff. dr Thab.
Jerzy Kunfikowskfi, proff. dr Thab.
Krzysztoff Pałeckfi, proff. dr Thab.
Andrzefj Śwfiatłowskfi, proff. dr Thab.
Andrzefj Śwfiątkowskfi, proff. dr Thab.
Tadeusz Wfidła, proff. dr Thab.
Leszek Wfiflk, dr Thab.
Magdaflena Zubańska, dr
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