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Od REdAKTORA NAUKOWEGO

Po raz kolejny przypadł mi zaszczyt redagowania, tym razem już 21 tomu 
(2018)  cyklicznie  ukazujących  się  „Humanistycznych  Zeszytów  Na-
ukowych – Prawa Człowieka/Humanistic Scientific Fascicles – Human 
 Rights” (HZNPC/HSFHR).

Tradycyjnie już numer ten składa się z wyraźnych części, tj. artykułów, 
recenzji i not bibliograficznych, glos oraz sprawozdań. Obejmuje 7 wyse-
lekcjonowanych i podwójnie recenzowanych artykułów oraz wspomnie-
nie. Niestety i  tym razem nie pojawiły się żadne publikacje studenckie, 
choć  zauważyć  należy  coraz  większe  zainteresowanie  publikowaniem 
w czasopiśmie doktorantów i praktyków. Mam nadzieję, że w przyszłości 
studenci przejawią większą aktywność.

Niemniej jednak – w mojej i recenzentów ocenie – jest to ponownie 
numer bardzo interesujący, po raz kolejny wzmacniający pozycję Huma-
nistycznych Zeszytów Naukowych Prawa Człowieka/Humanistic Scien-
tific Fascicles Human Rights.

Piszący te słowa Leszek Wieczorek oraz współautor artykułu pt. Od-
powiedzialność karna zarządcy drogi związana z utrzymywaniem zieleni 
przydrożnej Tomasz Moll, obaj reprezentujący Uniwersytet Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach,  przedstawiają  problematykę  odpowiedzialności 
karnej zarządcy drogi, dotyczącą niewykonywania lub nienależytego wy-
konywania obowiązków wynikających z art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych tj. utrzymywania zieleni przydroż-
nej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów.

Joanna  Winiecka  z  Uniwersytetu  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu 
w tekście pt. O problemach i pułapkach przekładów tekstów prawnych na 
przykładzie tłumaczeń terminów prawa karnego i procesowego w języku 
litewskim omawia  problematykę  związaną  z  przygotowywaniem  prze-
kładów tekstów prawnych. Przedstawia różnice leksykalno-semantyczne 
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a  także  semantyczne  mające  podłoże  językowo-kulturowe  wynikające 
z polisemii, języka potocznego, tradycji kategorii zapożyczeń i terminów 
prawnych czy zjawiska faux amis.

Michał Ławernow, absolwent studiów politologicznych na Uniwersy-
tecie Śląskim o specjalności samorządowej oraz studiów podyplomowych 
psychologii menadżerskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowi-
cach w artykule pt. Prawne i praktyczne problemy polityki migracyjnej 
i integracyjnej wobec obywateli Ukrainy omawia problemy migracji i in-
tegracji cudzoziemców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem oby-
wateli Ukrainy. Autor  postrzega  omawianą  problematykę  zarówno  pod 
katem  instytucjonalnym,  jako wyzwanie  dla władz,  a  także  pod  kątem 
społecznym, akcentując konieczność stworzenia odpowiedniej atmosfery 
wokół życia, pracy lub studiów podejmowanych przez obcokrajowców.

Karol  Rutkowski  w  opracowaniu  pt. Ocena ważności i skuteczności 
czynności prawokształtujących w postępowaniu karnym prezentuje proble-
my napotykane przez Sądy i organy ścigania przestępstw w toku procesu 
karnego, czyniąc ustalenia faktyczne i prawne, problemy związane z wystę-
pującymi w obrocie prawnym czynnościami prawokształtującymi.

Z kolei Tomasz Moll z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
i adwokat Marcin Chodkowski w tekście pt. Status prawny pracownika 
samorządowego – wybrane zagadnienia przedstawiają analizę  regulacji 
odnoszących się do wybranych zagadnień związanych z pozycją prawną 
pracownika samorządowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego od-
powiedzialności.

Kamil  Spryszak  z  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach 
w  artykule  Działania Rady Europy na rzecz umacniania demokracji 
w kontekście obserwowania wyborów prezentuje rozważania obejmujące 
zagadnienie  obserwowania wyborów w  systemie  aksjologicznym Rady 
Europy. Autor podkreśla, że wolne  i demokratyczne wybory  to nie  tyl-
ko wartości mające wyraz w  normach  prawnych,  ale  znajdujące  także 
odzwierciedlenie w aksjologii  organizacji międzynarodowych. A zatem 
państwa członkowskie muszą się do nich dostosować, co otwiera drogę 
do międzynarodowej obserwacji wyborów. Formułowane w wyniku ob-
serwacji oceny są istotną przesłanką legitymizacji reżimów politycznych. 
Autor przedstawia analizę tych standardów oraz przesłanki i reguły obser-
wowania wyborów wypracowane przez Radę Europy.

Z kolei ostatni artykuł Patryka Zielińskiego z Uniwersytetu Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach, pt. Znaczenie zasady równości wobec prawa 
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na tle zakazu dyskryminacji, stanowi analizę konstytucyjnej zasady rów-
ności w odniesieniu do zakazu dyskryminacji. W tekście uwzględnione 
zostały regulacje państwowe, przepisy unijne oraz te o zasięgu międzyna-
rodowym, jak również orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. W ar-
tykule  uwzględniono  także  istotną  rolę  zasady  równości  wobec  prawa 
w koncepcji działania demokratycznego państwa prawnego.

Całość  numeru  uzupełnia  sprawozdanie  Emila  W.  Pływaczewskiego 
z Uniwersytetu w Białymstoku, z 73. Dorocznej Konferencji Amerykańskie-
go Stowarzyszenia Kryminologii, Filadelfia, PA 15–18. XI. 2017 r., a także 
przygotowane przez Sławomira Kalinowskiego i Leszka Wieczorka wspo-
mnienie o dr. hab. Zbigniewie Galorze, prof. nadzw. (1952–2017).

Wydaje się, że również i tym razem warto wyrazić nadzieję, iż kiero-
wane do Szanownych Czytelników w niniejszym numerze „Humanistycz-
nych  Zeszytów  Naukowych  –  Prawa  Człowieka/Humanistic  Scientific 
Fascicles – Human Rights” artykuły i wspomnienie spotkają się (tak, jak 
to było w przypadku poprzednich numerów) z zainteresowaniem i będą 
stanowiły asumpt do dalszych rozważań i dociekań naukowych.

Leszek WIECZOREK

Od Redaktora Naukowego
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FROM SCIENTIFIC EdITOR

Once again, I have the honour of editing, the 21 volume (2018) of the pe-
riodically appearing „Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowie-
ka/Humanistic Scientific Fascicles – Human Rights” (HZNPC/HSFHR).

Traditionally,  this  number  consists  of  articles,  reviews  and  notices, 
glosses and reports, which includes 7 selected and double-reviewed artic-
les and an obituary. Unfortunately, no students’ publication was submit-
ted, although there is an increasing number of PhD students’s publications 
and practitioners’s  one.  I  hope  that  in  the  future  students will  be more 
interested in publishing.

Nevertheless – in my and advisers opinion – this is again – a very in-
teresting number of  edition, which  redouble  the position of  the Huma-
nistyczne Zeszyty Naukowe Prawa Człowieka/Humanistic Scientific Fa-
scicles Human Rights.

Leszek Wieczorek the editor and a co-author with Tomasz Moll of the 
article Criminal responsibility of  the road administrator associated with 
the maintenance of roadside greenery, both representing the Jan Kocha-
nowski University in Kielce, present the problems of criminal responsibi-
lity of the road administrator regarding nonfeasance or improper perfor-
mance of duties stated in the article 20 point 16 of the Act of 21 March 
1985 on  public  roads,  i.e. maintenance  of  roadside  greenery,  including 
planting and removal of trees and shrubs.

Joanna Winiecka from Adam Mickiewicz University in Poznan in the 
text: Problems and pitfalls in legal translations, (illustrated by the example 
of) criminal and procedural law terms translations in Lithuanian language, 
discusses  the problematic  aspects  of  legal  translations preparation. She 
sets out lexical-semantic and semantic differences having linguistic-cul-
tural basis stems from polysemy, common language, tradition of loanword 
category and legal terms or faux amis phenomenon.
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Michał Ławernow, a graduate of a political science study at the Univer-
sity of Silesia (specialty – local government) and post-graduate studies in 
psychology of management at the University of Economics in Katowice 
in  the article Legal and practical problems of migration and integration 
policy towards Ukrainian citizens discusses the problems of migration and 
integration of foreigners in Poland, with particular emphasis on Ukrainian 
citizens. The author discuss the issues in institutional terms, as a challenge 
for the authorities, and also from the social point of view, underlining the 
necessity of creating a proper atmosphere around the life, work or study 
undertaken by foreigners.

Karol Rutkowski in the study entitled The assessment of the validity 
and effectiveness of  the creating  legal  rights  actions  in criminal proce-
edings presents  the problems encountered by  the courts and  law enfor-
cement bodies in the course of the criminal proceedings, during establi-
shment of facts and rights, problems related to the actions creating legal 
rights.

Next,  advocate Marcin Chodkowski  and Tomasz Moll  from  the  Jan 
Kochanowski University in Kielce in the paper The legal status of a local 
government employee – selected issues analysed the regulations relating 
to the legal position of a local government employee, with particular em-
phasis on his responsibility.

Kamil Spryszak from the Jan Kochanowski University in Kielce in an 
article of the Activities of the Council of Europe for strengthening demo-
cracy in the context of election observation consider the issue of an obse-
rvation of elections in the context of the axiological system of the Council 
of Europe. The author emphasizes that free and democratic elections are 
not only the values that are expressed in legal norms, but also are reflected 
in the axiology of international organizations. Therefore, member states 
have to apply to them, what provide to the international election observa-
tion. Due to the above the results of the observation become the important 
premise that a political regime is legitimate.

Next, Patryk Zieliński from the Jan Kochanowski University in Kielce, 
in the article The significance of the principle of the equality before the 
law in relatio complemented n to the prohibition of discrimination, consi-
dered not only state regulations, but also EU and international one, as well 
as the jurisdiction of the Constitutional Tribunal. The article also includes 
the important role of the principle of the equality before the law in relation 
to the democratic country.
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Whole publication is complemented by the report of Emil W. Plywa-
czewski from University of Bialystok, from 73 Annual Conference of The 
American Society of Criminology, Filadelfia, PA 15–18. XI. 2017 r. and 
the memorial  of  doctor  habilitatus Zbigniew Galor,  associate  professor 
(1952– 2017) prepared by Sławomir Kalinowski and Leszek Wieczorek.

I  hope,  that  this  issue  of  the  „Humanistycznych  Zeszytów  Nauko-
wych – Prawa Człowieka/Humanistic Scientific Fascicles – Human Ri-
ghts” will be interesting for our readers and will lead to further scientific 
researchers.

Leszek WIECZOREK

From Scientific Editor
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Tomasz MOLL  
Leszek WIECZOREK

OdPOWIEdZIALNOŚć KARNA ZARZądCy 
dROGI ZWIąZANA Z UTRZyMyWANIEM 

ZIELENI PRZydROżNEj

1. UWAGI WPROWAdZAjąCE
Problematyka  niniejszego  artykułu  dotyczy  odpowiedzialności  karnej 
zarządcy drogi, związanej z niewykonywaniem lub nienależytym wyko-
nywaniem obowiązków wynikających z art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych1.

Uściślając,  przedmiot  niniejszego  opracowania  obejmuje  przypad-
ki, w których pomimo wystąpienia istotnych przesłanek (np. sygnalizo-
wanych  w  petycjach,  wnioskach  lub  skargach  przez  zainteresowanych 
mieszkańców) powodujących konieczność podjęcia przez zarządcę dro-
gi  czynności w  zakresie  utrzymywania  zieleni  przydrożnej,  nie  zostają 
one podjęte albo dochodzi  jedynie do działań pozorowanych, które nie 
powodują zmian stanu faktycznego, czyli uchylenia niebezpieczeństwa, 
a w wyniku  takiego zaniechania dochodzi do naruszenia dóbr  chronio-
nych prawem karnym. Przykładem  takiego  stanu  rzeczy  jest  zlokalizo-
wane w pasie drogi drzewo, które ze względu na jego stan stanowi bez-
pośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu dla okolicznych mieszkańców, jak również użytkowników jezdni 
oraz chodnika.

1  Dz.U. z 2017 r. poz. 2222 ze zm., zwana dalej u.d.p.

Wieczorek, Moll
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2. ZARZądCA dROGI
Zgodnie z art. 19 ust. 2 zarządcami dróg są2 dla dróg:
1) krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich – zarząd województwa;
3) powiatowych – zarząd powiatu;
4) gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zauważyć należy, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) są organami monokratycznymi, 
co oznacza, że w przypadku ich działań albo zaniechań wskazanie pod-
miotu odpowiedzialnego  jest znacznie  łatwiejsze, aniżeli w odniesieniu 
do  organów  kolegialnych  takich  jak  zarząd  województwa  (który  liczy 
pięć osób), czy zarząd powiatu (liczącego od trzech do pięciu osób).

Jak  podkreśla  się  w  doktrynie  prawa,  współczesne  systemy  prawne 
przewidują  możliwość  postawienia  zarzutu  popełnienia  przestępstwa 
przede wszystkim osobie fizycznej3. A zatem osoby fizyczne mogą po-
nosić odpowiedzialność karną za swój czyn w granicach własnej winy. 
Zauważyć jednak należy, że osoby prawne działają przez swoje organy, 
które w  zależności  od przyjętej  struktury organizacyjnej mogą być ko-
legialne,  a  ich  działania  bądź  zaniechania  również mogą wyczerpywać 

2  Ustawa o drogach publicznych zawiera w tym zakresie rozwiązania szczególne, któ-
re wynikają z:

  – art. 19 ust. 3, który stanowi, że Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 
jest zarządcą autostrady wybudowanej na zasadach określonych w ustawie do czasu 
przekazania jej, w drodze porozumienia, spółce, z którą zawarto umowę o budowę 
i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady. Spółka pełni funkcję zarządcy 
autostrady płatnej na warunkach określonych w umowie o budowę i eksploatację albo 
wyłącznie eksploatację autostrady, z wyjątkiem zadań, o których mowa w art. 20 pkt 
1, 8, 17 i 20, które wykonuje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;

  –  art.  19 ust.  5, w myśl  którego w granicach miast  na prawach powiatu  zarządcą 
wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest pre-
zydent miasta;

  – art. 19 ust. 5a, zgodnie z którym funkcje zarządcy dróg krajowych, z wyjątkiem au-
tostrad i dróg ekspresowych, oraz dróg wojewódzkich, może pełnić zarząd związku 
metropolitalnego;

  – art. 19 ust. 8, który stanowi, że drogowa spółka specjalnego przeznaczenia pełni 
funkcję zarządcy drogi krajowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 stycz-
nia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia oraz umowie, o której 
mowa w art. 6 ust. 1 u.d.p.

3  J. Giezek, (w:) M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczegól-
na, Warszawa 2017, s. 110.
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znamiona  czynów  zabronionych4.  „Prawnokarna  ocena  tych  zachowań 
jest  szczególnie  utrudniona,  jeżeli weźmie  się  pod  uwagę  fakt,  że  pro-
ces decyzyjny i wykonawczy w strukturze organizacyjnej osób prawnych 
może mieć charakter złożony. W realizację takiego przedsięwzięcia bywa 
zaangażowana większa liczba osób działających wspólnie w ramach róż-
nych  organów  tej  samej  osoby  prawnej,  przy  czym dopiero  suma  tych 
czynności daje efekt, który możemy wiązać bezpośrednio z działaniem 
takiego podmiotu”5.

Ustawa o drogach publicznych zawiera również podstawę prawną do 
zawierania  porozumień  między  zarządcami  dróg. Art.  19  ust.  4  u.d.p. 
stanowi,  że  zarządzanie  drogami  publicznymi może  być  przekazywane 
między zarządcami w trybie porozumienia, regulującego w szczególności 
wzajemne rozliczenia finansowe. Zarządcy dróg mogą zawierać także po-
rozumienia w sprawie finansowania albo dofinansowania zadań z zakresu 
zarządzania drogami z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W myśl art. 19 ust. 4 u.d.p. zarządcy dróg mogą zawierać porozumienia 
administracyjne jak i komunalne. Różnica między tymi rodzajami form 
współdziałania  polega  na  tym,  że  z  porozumieniem  administracyjnym 
mamy do czynienia gdy przynajmniej jedna z jego stron jest podmiotem 
administracji rządowej, natomiast w przypadku gdy obie strony porozu-
mienia to jednostki samorządu terytorialnego, wówczas chodzi o porozu-
mienie komunalne6.

4  J. Lachowski, T. Oczkowski, Odpowiedzialność karna członków kolegialnych orga-
nów spółek kapitałowych – zagadnienia wybrane,  „Prokuratura  i Prawo” 2, 2006, 
s. 25.

5  J. Lachowski, T. Oczkowski, Odpowiedzialność..., s. 25.
  W myśl art. 3 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2018 r. poz. 703) podmiot 
zbiorowy podlega odpowiedzialności za czyn zabroniony, którym jest zachowanie 
osoby fizycznej: 1) działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ra-
mach uprawnienia lub obowiązku do jego reprezentowania, podejmowania w jego 
imieniu  decyzji  lub  wykonywania  kontroli  wewnętrznej  albo  przy  przekroczeniu 
tego uprawnienia lub niedopełnieniu tego obowiązku, 2) dopuszczonej do działania 
w wyniku  przekroczenia  uprawnień  lub  niedopełnienia  obowiązków  przez  osobę, 
o której mowa w pkt 1, 3) działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowe-
go, za zgodą lub wiedzą osoby, o której mowa w pkt 1, 3a) będącej przedsiębiorcą, 
który bezpośrednio współdziała z podmiotem zbiorowym w realizacji celu prawnie 
dopuszczalnego, (...) – jeżeli zachowanie to przyniosło lub mogło przynieść podmio-
towi zbiorowemu korzyść, chociażby niemajątkową.

6  L. Kieres, Związki i porozumienia komunalne, (w:) „Samorząd Terytorialny”, 1991, 
nr  10,  s.  8; Z. Leonski, Formy współdziałania w samorządzie terytorialnym, (w:) 

Tomasz MOLL, Leszek WIECZOREK. Odpowiedzialność karna zarządcy drogi...
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Porozumienie  jest  niewładczą  formą  działania  administracji, mającą 
swoją  podstawę  w  przepisach  prawa  administracyjnego.  Porozumienie 
dochodzi do skutku poprzez zgodne oświadczenie woli organów admini-
stracji publicznej7.

Poprzez  zawarcie  porozumienia  następuje  przeniesienie  zadań  oraz 
kompetencji jednego organu na inny. Organy administracji nabywają nie 
tylko uprawnienia o charakterze organizacyjnym, ale przede wszystkim 
kompetencje  administracyjne;  następuje  także  zmiana właściwości  rze-
czowej i miejscowej organu realizującego zadania publiczne.

Przejęte w drodze porozumienia zadania są  realizowane przez  te or-
gany administracji, które zadania przejęły, w ramach ich podmiotowości 
prawnej i własnej struktury organizacyjnej8.

Zawarcie porozumienia na podstawie art. 19 ust. 4 u.d.p. oznacza do-
browolne wyzbycie się przez zarządcę drogi ustawowo przypisanych mu 
zadań i przekazanie ich do realizacji innemu zarządcy drogi, co wiąże się 
z utratą zdolności do ich realizacji przez przekazującego na rzecz przyj-
mującego.

Podkreślić należy, że porozumienia zarządców dróg mogą mieć cha-
rakter horyzontalny, czyli być zawierane między organami usytuowanymi 
na tym samym poziomie (np. między zarządami powiatów) lub wertykal-
ny (np. między zarządem powiatu a wójtem), z zastrzeżeniem, że zadania 
zostaną przekazane przez organ usytuowany wyżej na rzecz organu usy-
tuowanego niżej9.

Możliwość  zawierania  porozumień  w  sprawie  zarządzania  drogami 
wiąże  się  ze  zmianą  zarządcy  drogi,  jego  struktury  organizacyjnej,  np. 
z monokratycznej na kolegialną i odwrotnie.

Kolejną  regulacją mającą  znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności 
karnej związanej z zarządzaniem drogami jest art. 21 ust. 1 u.d.p., zgodnie 

„Samorząd Terytorialny”, 1995, nr 4, s. 56; P. Brzezicka, Niektóre zagadnienia za-
wierania porozumień przez organy samorządu terytorialnego, (w:) „Samorząd Te-
rytorialny”, 2000, nr 3,  s. 42; T. Moll, Ustrój samorządu terytorialnego. Wybrane 
przepisy – orzecznictwo – kazusy, Katowice 2011, s. 84 i 85.

7  Z. Cieślak, J. Jagielski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, 
Warszawa 1996, s. 200.

8  B.  Jaworska-Dębska,  (w:)  Z. Duniewska, B.  Jaworska-Dębska, R. Michalska-Ba-
dziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Prawo administracyjne – pojęcia, instytu-
cje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2004, s. 314. 

9  Por. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 
2001, s. 98.
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z którym zarządca drogi, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2–4 i ust. 5 
u.d.p., może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy jednostki organi-
zacyjnej będącej zarządem drogi, utworzonej odpowiednio przez sejmik 
województwa, radę powiatu lub radę gminy. Jeżeli jednostka taka nie zo-
stała utworzona, zadania zarządu drogi wykonuje zarządca.

Art. 21 ust. 1 u.d.p. stwarza uprawnienie na rzecz samorządowych za-
rządców dróg do utworzenia struktury organizacyjnej, której celem będzie 
realizacja zadań zarządcy drogi. Owa struktura organizacyjna nie posiada 
odrębnej od tworzącej ją jednostki samorządu terytorialnego osobowości 
prawnej, bowiem działa w formie organizacyjno-prawnej zakładu budże-
towego albo jednostki budżetowej.

Wspomnieć  również należy o  art.  21 ust.  1a u.d.p., w myśl  którego 
zarządca drogi może upoważnić pracowników odpowiednio: urzędu mar-
szałkowskiego,  starostwa,  urzędu miasta  lub  gminy  albo  pracowników 
jednostki organizacyjnej będącej  zarządem drogi, do załatwiania  spraw 
w jego imieniu, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania 
decyzji administracyjnych.

Ustawa o drogach publicznych określa wprost zarządców dróg, jednak-
że stwarza możliwość przenoszenia zadań z tego zakresu między poszcze-
gólne  organy  administracji  publicznej,  a  ponadto  stanowi  podstawę  do 
utworzenia wyodrębnionej jednostki organizacyjnej (zarządu drogi), jak 
również do upoważnienia pracowników jednostki do załatwiania spraw 
należących do zarządcy drogi.

Przedstawione  powyżej  rozważania  pozwalają  skonstatować,  że  po-
tencjalna odpowiedzialność karna związana z wykonywaniem zadań za-
rządcy drogi obarcza  ten podmiot, który  faktycznie  je  realizuje. Przede 
wszystkim  konieczne  jest  ustalenie  do  jakiej  kategorii  należy  droga10, 
w  której  pasie  znajduje  się  drzewo  od  którego  pochodzi  zagrożenie11. 
Następnie należy stwierdzić, czy zarządca ustalony w powyższy sposób 
zawarł porozumienie w sprawie zarządzania drogą. Oprócz powyższych 
czynności istotne jest także stwierdzenie, czy w celu zarządzania drogami 
został utworzony zarząd dróg, jak również, czy zostało udzielne upoważ-
nienie w oparciu o art. 21 ust. 1a u.d.p.

10  W myśl art. 2 ust. 1 u.d.p. drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej 
dzielą się na następujące kategorie: 1) drogi krajowe; 2) drogi wojewódzkie; 3) drogi 
powiatowe; 4) drogi gminne.

11  Zob. art. 4a–10 u.d.p.
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Dodać  należy,  że  w  przypadku  zarządców  dróg  mających  strukturę 
kolegialną jak zarząd województwa i zarząd powiatu (jeśli nie utworzo-
no zarządu dróg, odpowiednio wojewódzkich albo powiatowych) należy 
ustalić, do którego członka organu należały zadania z zakresu zarządzania 
drogami.

Owe czynności mają na celu wskazanie konkretnej osoby fizycznej (or-
ganu, członka organu kolegialnego, kierownika jednostki organizacyjnej, 
czy upoważnionego urzędnika), zdolnej do poniesienia odpowiedzialno-
ści karnej, w przypadku gdy niewykonywanie  lub nienależyte wykony-
wanie obowiązków wynikających z art. 20 pkt 16 u.d.p. doprowadziło do 
naruszenia dóbr podlegających ochronie karnoprawnej.

3. PRAWNy CHARAKTER ZAdANIA OKREŚLONEGO 
W ART. 20 PKT 16 U.d.P.
W myśl art. 20 pkt 16 u.d.p. do zarządcy drogi należy utrzymywanie zie-
leni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

Definicja  legalna  zieleni  przydrożnej  została wyrażona w  art.  4  pkt 
22 u.d.p. zgodnie z którym zieleń przydrożna to roślinność umieszczona 
w pasie drogowym, mająca na celu w szczególności ochronę użytkow-
ników drogi przed oślepianiem przez pojazdy nadjeżdżające z kierunku 
przeciwnego, ochronę drogi przed zawiewaniem i zaśnieżaniem, ochronę 
przyległego  terenu przed  nadmiernym hałasem,  zanieczyszczeniem po-
wietrza, wody i gleby.

Podkreślić należy, iź zadanie to ma charakter obligatoryjny, co ozna-
cza,  że  na  zarządcy  drogi  ciąży  obowiązek  jego  realizacji12.  Zaniecha-
nie  wykonywania  zadań  obligatoryjnych  stanowi  przejaw  zachowania 
sprzecznego z prawem i jest naruszeniem nie tylko przepisu prawa ma-
terialnego będącego podstawą realizacji określonego zadania, ale przede 
wszystkim art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

12  Oprócz zadań obligatoryjnych, organy administracji publicznej mogą realizować za-
dania dobrowolne. Podstawa prawna wykonywania tych zadań jest również zawarta 
w przepisach prawa materialnego, z  tą  jednak różnicą, że  jako uzupełnienie zadań 
obowiązkowych uruchamia się je w sytuacji, gdy realizacja zadań obligatoryjnych 
jest niewystarczająca, a potrzeby społeczeństwa nie są w dostatecznym stopniu za-
spokajane. T. Moll, (w:) B. Dolnicki (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komen-
tarz, Warszawa 2016, s. 257.
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1997 r.13, w myśl którego organy władzy publicznej działają na podstawie 
i w granicach prawa.

Aktem normatywnym, który określa cele, zasady i formy ochrony przy-
rody żywej i nieożywionej oraz krajobrazu jest ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody14.

Organem, który jest obowiązany zakładać i utrzymywać w należytym 
stanie tereny zieleni i zadrzewienia jest z mocy art. 78 u.o.p. rada gminy. 
Jednakże art. 20 pkt 16 u.d.p. stanowi wobec art. 78 u.o.p. lex specialis, 
który uchyla zadania rady gminy w zakresie utrzymywania zieleni w pa-
sie drogowym, na rzecz zarządców dróg15.

W przypadku wystąpienia sytuacji faktycznej, przemawiającej za usu-
nięciem zlokalizowanego w pasie drogi drzewa, wówczas jedynie zarząd-
ca tej drogi publicznej, mający status podmiotu określonego w art. 83 ust. 
1 pkt 1 u.d.p.16 posiada legitymację do wystąpienia z wnioskiem do wła-
ściwego organu o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzewa. Podkreślić 
należy, że art. 20 pkt 16 u.d.p. nie jest samodzielną podstawą prawną usu-
wania drzew i krzewów, bowiem zarządca drogi obowiązany jest przed 
ich usunięciem uzyskać zezwolenie, z zastrzeżeniem art. 83f u.o.p.17

Konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 
traktowane jest bardzo rygorystycznie, ponieważ obejmuje także drzewa 
lub krzewy obumarłe. Wynika to z przyjmowanego w orzecznictwie zało-
żenia, że właściciel lub posiadacz nieruchomości nie posiada uprawnień 
do samodzielnej oceny rodzaju i wielkości drzew lub krzewów i samo-
wolnego usunięcia drzew lub krzewów, które według jego oceny z jakiś 
powodów powinny zostać usunięte. Jedynie właściwy organ, posiadają-
cy wiedzę w zakresie ochrony przyrody, władny jest dokonać oceny, czy 
drzewo lub krzew jest obumarłe18. Także w sytuacji, gdy drzewo zagra-

13  Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.
14  Dz.U. z 2018 r. poz. 142 ze zm., zwana u.o.p.
15  Zob. P. Zaborniak, Komentarz do art. 20 ustawy o drogach publicznych, (w:) W. Ma-

ciejko, P. Zaborniak, Ustawa o drogach publicznych. Komentarz, LexisNexis 2010. 
16  Art. 83 ust. 1 u.o.p. stanowi, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości 

lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:
  1) posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości.
17  Art. 83f u.o.p. stanowi lex specialis wobec art. 83 ust. 1 u.o.p., co oznacza, że w przy-

padku gdy drzewo lub krzew posiada właściwości określone w tym przepisie, wów-
czas podmiot legitymowany zwolniony jest z obowiązku wystąpienia z wnioskiem 
o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu. 

18  T. Moll, Kara za usuniecie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia w świetle 
orzecznictwa sądów administracyjnych, (w:) M. Borski (red.), „Roczniki administra-
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ża bezpieczeństwu, nie zwalnia to od obowiązku uzyskania zezwolenia, 
o którym mowa w art. 83 ust. 1 u.o.p.19

Organem właściwym do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub 
krzewu z terenu nieruchomości jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
(art. 83a ust. 1 u.o.p.). Zezwolenie na usunięcie drzewa w pasie drogowym 
drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po 
uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (art. 83a ust. 
2a u.o.p.).

W przypadku gdy drzewo znajduje się na obszarach objętych ochro-
ną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyro-
dy, wydanie zezwolenia wymaga uprzedniego uzgodnienia odpowiednio 
z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony 
środowiska.

Organ właściwy do wydania zezwolenia:
–  na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej,
–  na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajo-

brazową w granicach parku narodowego,
–  na usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach rezerwatu przyrody,
niezwłocznie przekazuje do uzgodnienia projekt zezwolenia wraz z akta-
mi sprawy, w tym dokumentację fotograficzną drzewa lub krzewu. W ra-
zie potrzeby przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, regionalny 
dyrektor ochrony środowiska albo dyrektor parku narodowego zawiada-
mia o jego wszczęciu.

Ustawa o ochronie przyrody zawiera w art. 83a ust. 6 domniemanie, 
zgodnie z którym w przypadku niewyrażenia stanowiska w terminie 30 
dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 
dni,  od  dnia  otrzymania  projektu  zezwolenia  przez  organ,  do  którego 
zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwole-
nia.

Jeżeli drzewo lub krzew znajduje się w pasie drogi gminnej, określone 
w ustawie o ochronie przyrody czynności w zakresie wydania zezwolenia 
na  jego usunięcie wykonuje starosta. W przypadku natomiast, gdy pre-
zydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcję starosty, określone 

cji i prawa”, rok XVI, Zeszyt 1, Sosnowiec 2016, s. 228; wyrok WSA w Krakowie 
z dnia 30 listopada 2011 r., II SA/Kr 1320/12, LEX nr 1697859 

19  Zob. wyrok NSA z dnia 19 lipca 2012 r., II OSK 810/11, LEX nr 1252194; wyrok 
WSA w Warszawie z dnia 14 lutego 2012 r., IV SA/Wa 1944/11, LEX nr 1146136.
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w ustawie o ochronie przyrody czynności w zakresie wydania zezwolenia 
na jego usunięcie wykonuje marszałek województwa.

A zatem, w świetle powyższego, w przypadku powzięcia przez zarząd-
cę drogi informacji o złym stanie drzewa zlokalizowanego w pasie drogi 
którą zarządza, powinien on w pierwszej kolejności ustalić rzeczywisty 
stan, w którym drzewo się znajduje, a następnie w razie wystąpienia ku 
temu uzasadnionych przesłanek, wystąpić do właściwego starosty o wy-
danie zezwolenia na jego usunięcie.

4. POTENCjALNE SKUTKI PRAWNE ZANIECHANIA 
REALIZACjI ZAdANIA OKREŚLONEGO W ART. 20 PKT 
16 U.d.P.
Skutki  karnoprawne,  które mogą wynikać  z  zaniechania  przez  zarząd-
cę drogi  realizacji  zadań w zakresie utrzymywania zieleni przydrożnej, 
a w szczególności usuwania drzew, których stan tego wymaga, związane 
są w szczególności z następującymi przestępstwami, określonymi w Ko-
deksie karnym20:
a)  narażeniem na niebezpieczeństwo 160 k.k.,
b) katastrofą art. 173 k.k.,
c)  niebezpieczeństwem katastrofy 174 k.k.,
d) nadużyciem funkcji art. 231 k.k.

Ad. a) Zgodnie z art. 160 § 1 k.k. kto naraża człowieka na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo  utraty  życia  albo  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 321.

20  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm., 
zwana dalej k.k. 

21  Należy również wspomnieć o kwalifikowanym typie przestępstwa narażenia na nie-
bezpieczeństwo. Jest ono przedmiotem regulacji z art. 160 § 2 k.k., który stanowi, że 
jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, 
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  Ten typ przestępstwa został pominięty w niniejszym opracowaniu, z uwagi na jego 
podmiot, który ma charakter indywidualny niewłaściwy. Sprawcą czynu określonego 
w art. 160 § 2 k.k. może być jedynie osoba, na której ciąży obowiązek opieki nad 
osobą narażoną na niebezpieczeństwo.

  Za A. Markiem można wskazać, że „szczególny obowiązek, o którym mowa, może 
wynikać z ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, z przepisów prawa rodzin-
nego (np. rodziców wobec nieletnich dzieci), z orzeczenia sądu lub innego aktu praw-
nego  (np.  obowiązek  opiekuna,  kierownika  szkoły,  naczelnika  aresztu),  z  umowy 
(np. obowiązki instruktora sportowego, pielęgniarki), a nawet z doraźnie podjętego 
zobowiązania (np. obowiązki osoby, która wzięła dzieci na wycieczkę)”. A. Marek, 
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Jeżeli sprawca czynu określonego wyżej działa nieumyślnie, podlega 
grzywnie,  karze  ograniczenia  wolności  albo  pozbawienia  wolności  do 
roku, a ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego 
(art. 160 § 3 w zw. z § 5 k.k.). Nie podlega karze za przestępstwo okre-
ślone w art. 180 § 1–3 k.k. sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące 
niebezpieczeństwo (art. 160 § 4 k.k.).

Podmiot przestępstwa określonego w art.  160 § 1 k.k. ma charakter 
powszechny, bowiem osobą zdolną do jego popełnienia jest każdy (w tym 
osoba pełniąca funkcję publiczną), kto ze względu na swój wiek jest zdol-
ny do ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Przedmiotem przestępstwa z art. 160 § 1 k.k. jest życie oraz zdrowie 
ludzkie.

Do  znamion  strony przedmiotowej omawianego przepisu należy  za-
równo działanie jak i zaniechanie. Określone w art. 160 § 1 k.k. znamię 
narażenia  człowieka  na  bezpośrednie  niebezpieczeństwo  utraty  życia 
albo  ciężkiego  uszczerbku  na  zdrowiu, może  zostać  zrealizowane  albo 
przez  sprowadzenie  zagrożenia,  albo  jego  znaczące  zwiększenie,  bądź 
też  w  przypadku  przestępstw  z  zaniechania  –  przez  niespowodowanie 
jego ustąpienia  albo  zmniejszenia22.  „Nie nastąpi  (...) wypełnienie  zna-
mion czynu zabronionego określonego w art. 160 k.k.,  jeżeli sprzeczne 
z obowiązkiem prawnym zachowanie (działanie, zaniechanie) nie będzie 
miało wpływu na stan zagrożenia dla życia lub zdrowia określonej oso-
by. Będzie tak również wówczas, gdy źródło narażenia znajdzie się poza 
możliwością oddziaływania osoby prawnie zobowiązanej do określonego 
zachowania” 23.

W przypadku dokonania kwalifikacji prawnej czynu polegającego na 
niewykonywaniu przez zarządcę drogi czynności określonych ustawą, jako 
występku określonego w art. 160 § 1 k.k., przestępstwo to będzie miało 
charakter przestępstwa popełnionego przez zaniechanie. W sytuacji, gdy 
zarządca drogi zaniechał ciążącego na mim obowiązku, w postaci utrzy-
mywania zieleni przydrożnej, w tym usuwania drzew, należy wykazać, że 
skutek w postaci narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wystąpi wówczas, gdy 

Komentarz do art. 160 Kodeksu karnego, (w:) A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, 
LEX.el. 2010.

22  Wyrok SN z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt III KK 77/11, LEX nr 1027852.
23  Ibidem.
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pożądane zachowanie alternatywne, polegające na wykonaniu przez za-
rządcę drogi ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku, zapobiegłoby 
realnemu i konkretnie istniejącemu niebezpieczeństwu, o którym mowa 
w art. 160 § 1 k.k.24 Jest to przestępstwo materialne, bowiem polega na 
narażeniu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, a jego skutek wynika 
ze stanu bezpośredniego zagrożenia dla chronionych prawem dóbr25.

Jak słusznie podkreślono w postanowieniu SN z 26 stycznia 2016 r., 
art. 160 k.k. „chroni życie i zdrowie człowieka na etapie poprzedzającym 
naruszenie tych dóbr. Jest to przestępstwo skutkowe, do przyjęcia odpo-
wiedzialności konieczne jest zatem zaistnienie skutku w postaci obiektyw-
nie istniejącego potencjału niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu. Narażenie na to niebezpieczeństwo ma mieć cha-
rakter konkretny, ustawodawca wymaga, aby było to niebezpieczeństwo 
bezpośrednie. Bezpośredniość tę rozumieć należy bądź jako nieuchronne 
następstwo dalszego niebezpiecznego dla życia lub zdrowia rozwoju sy-
tuacji, bądź jako wysokie prawdopodobieństwo jego wystąpienia”26.

Bezpośredniość zagrożenia oznacza wysoki stopień prawdopodobień-
stwa wystąpienia niebezpieczeństwa utraty życia albo ciężkiego uszczerb-
ku na zdrowiu człowieka, bez dalszych czy dodatkowych czynności ze 
strony sprawcy  lub  innych osób27. Bezpośrednie niebezpieczeństwo nie 
może  być  utożsamiane  z  potencjalnym  ryzykiem wystąpienia  skutków 
w postaci utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu28. „Jeśli dany 
układ sytuacyjny jest tego rodzaju, że w każdej chwili, bez jakiejkolwiek 
ingerencji człowieka, może doprowadzić do wskazanych skutków w po-
staci utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pokrzywdzonego, 
to jak najbardziej zasadne jest twierdzenie, że zaistniał już stan »bezpo-
średniego niebezpieczeństwa«, w rozumieniu art. 160 § 1 k.k.”29.

Niebezpieczeństwo to stan zagrożenia dla życia lub zdrowia człowie-
ka. Niebezpieczeństwo jest nie tylko zmianą w świecie zewnętrznym, lecz 
prowadzi również do dalszej zmiany30.

24  Por. wyrok SN z 21 czerwca 2017 r., sygn. akt II KK 74/17, LEX nr 2342166.
25  Por. A. Marek, (w:) A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, War-

szawa 2003, s. 70–71.
26  Postanowienie SN z 26 stycznia 2016 r., sygn. akt V KK 342/15, LEX nr 1977834.
27  Por. wyrok SN z dnia 27 października 1983 r., II KR 219/83, OSNKW 1984, nr 5, 

poz. 54.
28  Postanowienie SN z 26 stycznia 2016 r., sygn. akt V KK 342/14, LEX nr 1977834.
29  Postanowienie SN z dnia 6 maja 2015 r., sygn. akt IV KK 33/15, LEX nr 1745833.
30  Por. wyrok SN z 3 grudnia 1999 r., II KKN 377/97, Prok. i Pr. 2000/4.
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Zdaniem A. Zolla „narażenie człowieka na niebezpieczeństwo, o któ-
rym jest mowa w art. 160 § 1–3 k.k., zachodzić będzie w wypadku na-
ruszenia przez sprawcę opartych na naszej wiedzy i doświadczeniu reguł 
postępowania w stosunku do drugiego człowieka, reguł wykształconych 
dla określenia tolerowanego, ze względu na wagę podejmowanej czynno-
ści, stopnia zagrożenia. Sprawca musi naruszyć tę regułę postępowania, 
która chroni bezpieczeństwo życia lub zdrowia ludzkiego przed zagroże-
niem na tej drodze, na której sprawca je w rzeczywistości sprowadził”31.

Odnosząc się do strony podmiotowej, przestępstwo narażenia na nie-
bezpieczeństwo objęte jest zarówno formą winy umyślnej jak i nieumyśl-
nej (art. 160 § 1 w zw. z § 3 k.k.). 

W przypadku,  gdy  zarządca  drogi  powziął wiadomość  o możliwym 
zagrożeniu  dla  dóbr  chronionych  prawem  z  drzewa  rosnącego w  pasie 
drogi i nie podjął w związku z tym czynności do których jest obowiąza-
ny, umyślne narażenie życia lub zdrowia człowieka na bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo przybiera postać zamiaru ewentualnego, tj. godzenia się 
z tym, iż zaniechanie przez zarządcę działania stwarza bezpośrednie za-
grożenie dla życia lub zdrowia32. Wydaje się, że o bezpośrednim zamiarze 
narażenia na niebezpieczeństwo w takiej sytuacji nie może być mowy.

Zasadą będzie jednak lekkomyślność, polegająca w tym przypadku na 
świadomym naruszeniu przez zarządcę obowiązku ostrożności wymaga-
nej w danych okolicznościach.

SN w wyroku z 8 grudnia 2011 r. orzekł, że: „Przypisanie odpowie-
dzialności za przestępstwo określone w art. 160 § 1 k.k. wymaga indy-
widualizacji  pokrzywdzonego,  tj.  wskazania  konkretnej  osoby,  której 
w wyniku działania (lub zaniechania) sprawcy, groziło bezpośrednie nie-
bezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na  zdrowiu  lub utraty  życia. Nie 
jest natomiast niezbędne ustalenie tożsamości tej osoby”33.

Ad. b) W myśl art. 173 § 1 k.k. kto sprowadza katastrofę w ruchu lą-
dowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu  lub zdrowiu wie-
lu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia 
wolności od roku do lat 10.

31  A. Zoll, Komentarz do art. 160 Kodeksu karnego, (w:) W. Wróbel  (red.), A. Zoll 
(red.), Kodeks karny. Część szczególna, Tom  II, Część  I, Komentarz  do  art.  117–
211a, LEX. el.

32  Por. A. Marek, Komentarz do art. 160 Kodeksu karnego, (w:) A. Marek, Kodeks kar-
ny. Komentarz, LEX. el. 

33  Wyrok SN z 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II KK 177/11, LEX nr 1129045.
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Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5 (art. 173 § 2 k.k.). Jeżeli następstwem czynu 
określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu 
wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12 
(art. 173 § 3 k.k.). Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć 
człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 173 § 4 k.k.).

Podmiot przestępstwa określonego w art. 173 § 1 k.k. ma charakter po-
wszechny, bowiem osobą zdolną do jego popełnienia jest każdy, nie tylko 
uczestnik ruchu34, kto ze względu na swój wiek jest zdolny do ponoszenia 
odpowiedzialności  karnej. A  zatem,  do  grona  potencjalnych  sprawców 
przestępstwa katastrofy należą również osoby odpowiedzialne za utrzy-
manie dróg,  których  zaniechania w  zakresie  realizacji  zadań wynikają-
cych z ustawy o drogach publicznych mogą prowadzić do naruszenia dóbr 
podlegających ochronie przez art. 173 § 1 k.k.35 

Przedmiotem przestępstwa z art. 173 § 1 k.k. jest życie oraz zdrowie 
wielu osób oraz mienie w wielkich rozmiarach. Odnosząc się do zwrotu 
„wiele osób” zdaniem A. Marka można przyjąć, że „(...) w wypadku gdy 
np. siedem czy osiem osób poniosło ciężki uszczerbek na zdrowiu,  jest 
to duża  liczba,  czyli wielu pokrzywdzonych  (...)”36.  Innego  stanowisko 
prezentuje A. Lebiedowicz, który uważa, że pojęcie „wiele osób” oznacza 
ich co najmniej dziesięć37.

Natomiast  pojęcie  „»mienie w wielkich  rozmiarach« odnosi  się do 
cech  przestrzennych  substancji materialnej  objętej  zagrożeniem  –  nie 
wyraża  natomiast  warunku  odpowiedzialności  w  postaci  określonej 
wartości tego mienia”38.

34  Por. wyrok SA w Krakowie z dnia 28 czerwca 1991 r., II AKr 45/91, OSA 1991, nr 4, 
poz. 21.

35  Por.  http://prawoity.pl/wiadomosci/przestepstwa-drogowe-wytyczne-wymiaru-spar-
wiedliwosci (dostęp – 12.08.2018).

36  A. Marek, Komentarz do art. 140 Kodeksu karnego, (w:) A. Marek, Kodeks karny. 
Komentarz, LEX. el. 

37  A. Lebiedowicz, Oględziny miejsca katastrofy w ruchu lądowym oraz miejsca wy-
padku drogowego, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, Ze-
szyt 3(14)/2014, s. 69.

38  Uchwała SN z dnia 19 lutego 2003 r., sygn. akt I KZP 49/02, http://sn.pl/sites/orzecz-
nictwo/Orzeczenia1/I%20KZP%2049-02.pdf (dostęp – 12.08.2018).
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Do znamion strony przedmiotowej art. 173 § 1 k.k. należy zarówno 
działanie jak i zaniechanie39.

Katastrofa to zdarzenie zakłócające w sposób nagły i groźny ruch lą-
dowy,  sprowadzając  konkretne,  rozległe  i  dotkliwe  skutki  obejmujące 
większą liczbę ludzi lub mienie w znacznych rozmiarach40. Odnosząc po-
wyższe do omawianej problematyki, rozłam lub całkowity wykrot drzewa 
rosnącego w pasie drogi publicznej może zostać uznany za katastrofę.

W przypadku dokonania kwalifikacji prawnej niewykonywania przez 
zarządcę  drogi  czynności  określonych  ustawą,  jako  czynu  określonego 
w art. 173 § 1 k.k., przestępstwo to będzie miało charakter przestępstwa 
popełnionego przez zaniechanie.

Warunkiem  niezbędnym  odpowiedzialności  zarządcy  drogi  za  spo-
wodowanie  katastrofy  jest  stwierdzenie,  że między  jego  zaniechaniem, 
a skutkiem w postaci katastrofy istnieje związek przyczynowo-skutkowy. 
Należy przyjąć, że związek taki zachodzi, gdy zaniechanie realizacji za-
dania przez zarządcę drogi było bezpośrednią i wystarczającą przyczyną 
zaistnienia skutku41.

Katastrofa jest przestępstwem materialnym, a jego skutkiem jest zda-
rzenie stwarzające  realne  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia wielu  osób 
albo mienia w wielkich rozmiarach42.

Konstrukcja przestępstwa katastrofy jest dwustopniowa; pierwszy sto-
pień jest realnym skutkiem w postaci naruszenia dobra, a drugim skutek 
w postaci zagrożenia dobra prawnego43.

Odnosząc się do strony podmiotowej, przestępstwo katastrofy objęte 
jest zarówno formą winy umyślnej jak i nieumyślnej (art. 173 § 1 w zw. 
z § 2 k.k.). W przypadku, gdy zarządca drogi powziął wiadomość o moż-
liwym zagrożeniu wynikającym ze złego stanu drzewa rosnącego w pasie 
drogi, które może spowodować katastrofę w ruchu lądowym zagrażającą 
życiu  lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach i nie 
podjął w związku z tym czynności do których jest obowiązany i katastro-

39  A. Lebiedowicz, Oględziny ..., s. 68.
40  M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. 

Praktyczny komentarz, Warszawa 2007, s. 339. 
41  Por. A. Marek, Komentarz do art. 173 Kodeksu karnego, (w:) A. Marek, Kodeks kar-

ny. Komentarz, LEX. el. 
42  A. Marek, Komentarz do art. 173 ..., LEX. el. 
43  R.A. Stefański, (w:) A. Wąsek (red.), R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szcze-

gólna, t. 1, Warszawa 2010, s. 491.
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fa nastąpiła, mamy do czynienia z zamiarem ewentualnym. tj. godzeniem 
się z tym, iż przez zaniechanie zarządcy sprowadza on katastrofę w ru-
chu. Zasadą będzie  jednak nieumyślność,  polegająca w  tym przypadku 
na świadomym naruszeniu obowiązku ostrożności wymaganej w danych 
okolicznościach.

Ad.c)  Zgodnie  z  art.  174  §  1  k.k.  kto  sprowadza  bezpośrednie  nie-
bezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat 3 (art. 174 § 2 k.k.).

Różnica między omówionym wyżej przestępstwem katastrofy a prze-
stępstwem niebezpieczeństwa katastrofy polega na tym, że w tym ostat-
nim przypadku sprawca (zarządca drogi) nie sprowadził jeszcze katastrofy 
w ruchu zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wiel-
kich rozmiarach, a jedynie wywołał stan bezpośredniego i konkretnego jej 
niebezpieczeństwa44.

Ad d) W myśl art. 231 § 1 k.k. funkcjonariusz publiczny, który, prze-
kraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na 
szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.

Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnię-
cia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolno-
ści od roku do lat 10 (art. 231 § 2 k.k.).

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie i wyrządza 
istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2 (art. 231 § 3 k.k.).

Przepisu § 2 nie stosuje się,  jeżeli czyn wyczerpuje znamiona czynu 
zabronionego określonego w art. 228 (art. 231 § 4 k.k.).

Podmiot  przestępstwa  określonego w  art.  231  k.k. ma  charakter  in-
dywidualny właściwy, bowiem osobą zdolną do  jego popełnienia może 
być jedynie funkcjonariusz publiczny. Do grona potencjalnych sprawców 
przestępstwa nadużycia funkcji należą również zarządcy dróg publicznych 
(Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zarząd województwa, 

44  M. Bojarski, (w:) M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szcze-
gólna, Warszawa 2017, s. 581.
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zarząd powiatu oraz wójt, burmistrz, prezydent miasta) 45, którzy w świetle 
art. 115 § 1346 są funkcjonariuszami publicznymi. Jednakże do członków 
zarządu  powiatu  albo województwa,  którzy  nie  są  zatrudnieni  na  pod-
stawie wyboru (czyli pełnią funkcję honorowo)47 art. 231 k.k. nie będzie 
miał zastosowania, z uwagi na fakt, że nie mają oni statusu funkcjonariu-
szy publicznych lecz osób pełniących punkcję publiczną.

W przypadku utworzenia jednostki organizacyjnej – zarząd drogi, któ-
ra realizuje zadania zarządcy drogi i działa w formie organizacyjno-praw-
nej zakładu budżetowego albo jednostki budżetowej, osoby w niej zatrud-
nione mają status funkcjonariuszy publicznych, bowiem są pracownikami 
samorządowymi48.

Przedmiotem przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. jest gwarancja, że działa-
nia decyzyjne w sferze władczej będą realizowane przez funkcjonariuszy 
publicznych zgodnie z przyznanymi im uprawnieniami49.

Do  znamion  strony  przedmiotowej  przestępstwa  nadużycia  funkcji 
należy zarówno działanie jak i zaniechanie. Działanie oznacza w świetle 
art. 231 § 1 k.k. przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicz-

45  Jak podkreślono w orzecznictwie, burmistrz, będąc pracownikiem samorządowym 
zatrudnionym na podstawie wyboru, niewątpliwie jest funkcjonariuszem publicznym 
(por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 października 1991 r.,  sygn. akt  I KZP 
21/91, OSNKW 1992, z. 1–2, poz. 6; postanowienie SN z dnia 20 października 2016, 
sygn.  akt  III  KK  127/16,  http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20
KK%20127-16.pdf (dostęp – 12.08.2018). Status funkcjonariuszy publicznych będą 
mieli  również  członkowie  organów wykonawczych  powiatów  i  województw,  bo-
wiem w myśl art. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit a oraz b ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260) są pracowni-
kami samorządowymi. 

46  Art.  115  §  13  pkt  1  stanowi,  że  funkcjonariuszem  publicznym  jest  osoba  będąca 
pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu 
terytorialnego,  chyba  że  pełni wyłącznie  czynności  usługowe,  a  także  inna  osoba 
w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych.

47  Art. 4 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy o pracownikach samorządowych stanowi, że pracow-
nicy samorządowi są zatrudniani na podstawie wyboru w urzędzie marszałkowskim: 
marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali  członkowie  zarządu woje-
wództwa – jeżeli statut województwa tak stanowi. Analogiczne rozwiązanie dotyczy 
członków zarządu powiatu.

  W świetle powyższego to statut danej jednostki samorządu terytorialnego rozstrzyga, 
czy członek jej zarządu będzie miał status pracownika, a w konsekwencji funkcjona-
riusza publicznego.

48  Zob. art. 2 pkt 1–3 ustawy o pracownikach samorządowych.
49  M. Bojarski, (w:) M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szcze-

gólna, Warszawa 2017, s. 675.
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nego, natomiast zaniechanie to niedopełnienie przez niego obowiązków 
albo nienależyte ich wykonanie, sprzeczne z istotą lub charakterem dane-
go obowiązku50.

Na potrzeby niniejszego opracowania znaczenie będzie miało jedynie 
zaniechanie, bowiem to brak powinnego działania zarządcy drogi może 
stanowić realizację znamion czynu określonego w art. 231 k.k.

Podkreślić  należy,  że  dla  wypełnienia  znamion  czynu  określonego 
w art. 231 § 1 k.k. muszą zaistnieć łącznie dwie okoliczności. Pierwszą 
z nich będzie przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków 
przez funkcjonariusza, drugą – działanie na szkodę interesu publicznego 
lub prywatnego51.

Uprawnienie i obowiązek, o których mowa w art. 231 § 1 k.k. może 
mieć  swoje  źródło w ustawie,  akcie wykonawczym do ustawy,  a  także 
w innych aktach, które regulują zakres zadań i kompetencji funkcjonariu-
sza publicznego. Pojęcie szkody, o którym mowa w przepisie penalizują-
cym nadużycie funkcji jest rozumiane szeroko, bowiem obejmuje zarów-
no  interes publiczny  jaki  i prywatny, z  tym że  ten pierwszy  rozumiany 
jest w znaczeniu interesu wynikającego z prawa materialnego52. Ponadto 
szkodą w rozumieniu art. 231 § 1 k.k. jest szkoda majątkowa oraz szkoda 
niemajątkowa53.

Podkreślić należy, że do zakresu pojęcia dobra publicznego należy tak-
że prawidłowe funkcjonowanie organów administracji publicznej54.

Działanie na szkodę, o którym mowa w art. 231 § 1 k.k. oznacza za-
chowanie,  które  co  najmniej  powoduje możliwość  (niebezpieczeństwo, 
zagrożenie) jej powstania55, przy czym owa możliwość powstania szkody 
musi być realna, a nie tylko potencjalna lub ogólna56.

50  A. Marek, Komentarz do art. 231 Kodeksu karnego, (w:) A. Marek, Kodeks karny. 
Komentarz, LEX. el.

51  Por. A. Zoll, (w:) A, Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Kraków 1999 r., 
s. 356; wyrok SN z dnia 5 listopada 1974 r., sygn. akt. II KR 177/74; postanowienie 
SN z dnia 25 lutego 2003 r., sygn. akt WK 3/03, OSNKW 2003, nr 5–6, poz. 53.

52  Por. wyrok SN z dnia 7 lutego 2013 r., sygn. akt WA 1/13 Lex nr 1277838.
53  Uchwała  SN  z  dnia  23  czerwca  1992  r.,  sygn.  akt  I  KZP  21/92,  OSNKW  1992, 

nr 9–10, poz. 63.
54  Zob.  http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/odpowiedzialnosc-karna-

wojta (dostep: 15.08.2018 r.).
55  Wyrok SN z dnia 7 lipca 2009 r., sygn. akt V KK 82/09, Lex nr 512075.
56  A. Marek, Komentarz do art. 231 Kodeksu karnego, (w:) A. Marek, Kodeks karny. 

Komentarz, LEX. el.
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Należy zwrócić uwagę na widoczne w orzecznictwie rozbieżności do-
tyczące  charakteru  przestępstwa  nadużycia  funkcji. W  części  orzeczeń 
przyjmuje  się,  że  przestępstwo  nadużycia  władzy  jest  przestępstwem 
bezskutkowym, należącym do czynów abstrakcyjnego narażenia na nie-
bezpieczeństwo,  przy  czym  działanie  na  szkodę  interesu  publicznego 
lub prywatnego nie  jest charakterystyką skutku, a zachowania sprawcy, 
bowiem samo powstanie bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody nie 
jest znamieniem tego typu czynu zabronionego57. Z kolei w innych orze-
czeniach przyjmuje się, ze przestępstwo nadużycia władzy ma charakter 
materialny,  a  jego  skutkiem  jest wystąpienie  konkretnego  narażenia  na 
niebezpieczeństwo powstania  szkody dla  interesu publicznego  lub pry-
watnego, z czego wynika konieczność wykazania powiązania na płasz-
czyźnie przyczynowej i normatywnej pomiędzy przekroczeniem upraw-
nień lub niedopełnieniem obowiązków a narażeniem interesu publicznego 
lub prywatnego na szkodę58.

„Wydaje  się,  że  najwięcej  argumentów  przemawia  za  poglądem,  iż 
przestępstwo nadużycia władzy należy do szczególnej grupy typów abs-
trakcyjnego  narażenia  na  niebezpieczeństwo,  zwanych  przestępstwami 
potencjalnego zagrożenia”59. Z uwagi na trudności interpretacyjne w tym 
zakresie, w doktrynie prawa postuluje się zmianę art. 231 § 1 k.k. w kie-
runku dookreślenia jego znamion60.

Odnosząc powyższe uwagi do zaniechania przez zarządcę drogi reali-
zacji jego obowiązków wynikających z ustawy (nieusunięcie drzewa ro-
snącego w pasie drogi, które stwarza realne niebezpieczeństwo), wydaje 
się, że stan taki stanowi zagrożenie dla interesu publicznego (bezpieczeń-
stwa  użytkowników  drogi  i  mieszkańców  okolicznych  budynków)  jak 
i prywatnego (mienia znajdującego się w strefie zagrożenia).

Strona  podmiotowa  przestępstwa  nadużycia  funkcji  objęta  jest  za-
równo formą winy umyślnej jak i nieumyślnej (art. 231 § 1 w zw. z § 3 
k.k.).  Wina  umyślna  może  mieć  postać  zamiaru  bezpośredniego  jak 
i ewentualnego.

Powzięcie przez zarządcę drogi wiadomości o możliwym zagrożeniu 
dla dóbr chronionych prawem, wynikającym z drzewa rosnącego w pasie 

57  Zob. wyrok SN z dnia 2 grudnia 2002 r., sygn. akt IV KKN 273/01, Lex nr 74484.
58  Zob. wyrok SN z dnia 3 marca 2009 r., WA 5/09, Lex nr 491237.
59  A. Liszewska, Przestępstwo nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego, 

(w:) „Państwo i społeczeństwo”, nr 5/wrzesień–październik/2014, s. 815.
60  A. Liszewska, Przestępstwo nadużycia..., s. 93.
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drogi i niepodjęcie w związku z tym czynności do których jest obowiąza-
ny, oznacza niedopełnienie obowiązków oraz działanie na szkodę interesu 
publicznego lub prywatnego; mamy wówczas do czynienia z zamiarem 
ewentualnym. Zasadą  będzie  jednak  lekkomyślność,  polegająca w  tym 
przypadku na świadomym naruszeniu przez zarządcę obowiązku ostroż-
ności wymaganej w danych okolicznościach.

Dodać należy, że w przypadku nieumyślnego działania sprawcy warun-
kiem odpowiedzialności jest spowodowanie istotnej szkody. Ocena, czy 
wyrządzona szkoda jest istotna, powinna być oparta bądź na jej wielkości 
(zwłaszcza przy szkodzie majątkowej), bądź na jej charakterze i stopniu 
naruszenia dobra publicznego lub prywatnego61.

UWAGI KOńCOWE
Zadania wskazane w art. 20 ustawy o drogach publicznych są niewąt-

pliwie podstawowymi obowiązkami zarządcy drogi publicznej. W wyro-
ku  z  dnia  22 maja  2001  r. NSA w Warszawie  orzekł,  że  kwintesencją 
działalności zarządcy drogi jest podejmowanie takiego działania, by dro-
ga (w tym urządzenia zlokalizowane w pasie drogowym) pod względem 
technicznym zapewniała bezpieczeństwo użytkownikom, co stanowi re-
alizację zarówno interesu społecznego jak i publicznego62.

W kontekście poruszanych zagadnień należy zwrócić uwagę na szcze-
gólnie istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa zarządców dróg gminnych – 
organów wykonawczych podstawowych jednostek samorządu terytorial-
nego63. Ustawa o samorządzie gminnym pozwala bowiem wyodrębnić ka-
tegorię zadań organu wykonawczego gminy związanych z ochroną życia 
lub  zdrowia obywateli  oraz  zapewnieniem porządku,  spokoju  i  bezpie-
czeństwa publicznego.

Obowiązujące przepisy prawne nie tylko ustrojowe, ale przede wszyst-
kim materialne, określające zadania i kompetencje podmiotów administru-
jących, statuują organ wykonawczy gminy jako podmiot o zasadniczym 
i pierwszoplanowym znaczeniu dla ochrony życia lub zdrowia obywateli 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

61  A. Marek, Komentarz do art. 231 Kodeksu karnego, (w:) A. Marek, Kodeks karny. 
Komentarz, LEX. el. 

62  Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 maja 2001  r.,  sygn. akt  II SA 1323/00, LEX 
nr 75527.

63  Zob. art. 31a, art. 31b oraz art. 41 ust. 2 w zw. z 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.
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Podkreślić należy, że bezpieczeństwo obywateli należy do podstawo-
wych  i  oczekiwanych wartości  społecznych, w  znaczący  sposób wpły-
wających na jakość życia wspólnot samorządowych. Organ wykonawczy 
gminy posiada  szerokie możliwości działania na  rzecz bezpieczeństwa, 
w szczególności poprzez środki stosowane bezpośrednio, w wyniku reali-
zacji nałożonych na niego zadań64.

Karnoprawna ocena zaniechania wykonywania zadań, których prawi-
dłowa  realizacja  stanowi  istotny warunek  zapewnienia  bezpieczeństwa 
publicznego,  powinna  być  dokonywana  w  pełnym  zakresie,  to  znaczy 
z uwzględnieniem wszystkich norm prawnych kształtujących zakres za-
dań  i  kompetencji  danego organu,  a  nie  tylko określających obowiązki 
w zakresie utrzymania zieleni w pasie drogi, co powinno być uwzględnia-
nie przy ustalaniu stopnia społecznej szkodliwości danego zachowania.

Odwołując  się  do  funkcji  ochronnej  prawa  karnego,  oznaczającej 
ochronę  dóbr  przedstawiających  wartość  społeczną  przed  ich  narusza-
niem  lub  narażaniem na  niebezpieczeństwo,  a  będącej  najważniejszym 
zadaniem prawa karnego65, zauważyć należy, że w przypadku zaniechania 
realizacji określonych normatywnie obowiązków przez zarządców dróg, 
może to w poszczególnych przypadkach oznaczać zrealizowanie znamion 
przestępstw karnych.

W  przypadku,  gdy  zarządca  drogi  nie  wykonuje  ciążących  na  nim 
obowiązków w zakresie usuwania zlokalizowanych w pasie drogi drzew, 
których stan stanowi zagrożenie dla dóbr chronionych prawem, może to 
oznaczać (pod warunkiem wystąpienia wszystkich przesłanek określają-
cych odpowiedzialność karną tj. czynu zabronionego przez obowiązującą 
ustawę karną określającą jego znamiona oraz społeczną szkodliwość tego 
czynu w stopniu wyższym niż znikomy) wypełnienie znamion określo-
nych w art. 160 k.k., art. 174 k.k. oraz w art. 231 k.k.

Jednakże,  gdy  wskutek  zaniechania  zarządcy  drogi  doszło  do  kata-
strofy w ruchu lądowym, wówczas mogły zostać zrealizowane znamiona 
określone w art. 173 k.k.

W każdym z przypadków, o których mowa wyżej, konieczna będzie 
kompleksowa ocena zarówno przedmiotowych, jak i podmiotowych prze-

64  L. Wieczorek, Zjawiska patologii społecznej i przeciwdziałanie im w mieści średniej 
wielkości. Kryminologiczna monografia terenu, Katowice 3013, s. 349 i 350.

65  J. Giezek, (w:) M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczegól-
na, Warszawa 2017, s. 31 i 32.
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słanek takiego czynu, które wykazywać muszą ładunek społecznej szko-
dliwości w stopniu wyższym niż znikomy66. Wydaje się zatem, że pocią-
gnięcie zarządców dróg do odpowiedzialności karnej za niewypełnienie 
przez nich obowiązków będzie raczej mało prawdopodobne, z uwagi na 
szereg okoliczności, które organ prowadzący postępowanie będzie musiał 
uwzględnić, w szczególności rzetelność oceny, czy stan drzewa od które-
go pochodzi zagrożenie przemawia w istocie za jego usunięciem; termin 
podjęcia przez zarządcę czynności od powzięcia informacji o złym stanie 
drzewa zlokalizowanego w pasie drogi.
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OdPOWIEdZIALNOŚć KARNA ZARZądCy 
dROGI ZWIąZANA Z UTRZyMyWANIEM 

ZIELENI PRZydROżNEj

Słowa kluczowe: zarządca drogi, zadania zarządcy drogi, odpowiedzial-
ność karna

Niniejsze opracowanie obejmuje problematykę odpowiedzialności karnej 
zarządcy  drogi,  związanej  niewykonywaniem  lub  nienależytym  wyko-
nywaniem obowiązków wynikających z art. 20 pkt 16 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych. Skutki karnoprawne, które mogą 
wynikać z zaniechania przez zarządcę drogi realizacji zadań w zakresie 
utrzymywania  zieleni  przydrożnej,  a w  szczególności  usuwania  drzew, 
których stan tego wymaga, związane są w szczególności z następującymi 
przestępstwami: narażeniem na niebezpieczeństwo, katastrofą, niebezpie-
czeństwem katastrofy, czy nadużyciem funkcji.
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CRIMINAL LIABILITy OF THE ROAd 
AdMINISTRATOR ASSOCIATEd WITH 
MAINTAINING ROAdSIdE GREENERy

Key words: road manager, road manager’s tasks, criminal liability
This study covers the problems of criminal liability of the road admini-
strator,  related  to non-performance or  improper performance of obliga-
tions under art. 20 point 16 of the Act of 21 March 1985 on public roads. 
The criminal law effects that may result from the administrator’s failure 
to perform the tasks in the area of maintaining roadside greenery, and in 
particular  removing  trees,  the state of which  requires, are associated  in 
particular with the following crimes: exposure to danger, disaster, danger 
of a disaster, or abuse of functions.
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NOTA O AUTORACH

Tomasz Moll – dr n. prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego, Kry-
minologii i Kryminalistyki w Instytucie Prawa, Ekonomii i Administracji 
UJK.

Leszek  Wieczorek,  doktor  habilitowany  nauk  prawnych,  adwokat, 
prawnik i pedagog. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1992) 
oraz  Wydziału  Prawa  i  Administracji  (1997)  Uniwersytetu  Śląskiego 
w Katowicach. Asystent (1992–2004), adiunkt (2004–2015) w Katedrze 
Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki  i Psychologii Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach. Od 2014 roku profesor nadzwyczajny Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), od 2015 kierownik 
Zakładu Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki w Instytucie Pra-
wa, Ekonomii i Administracji UJK, a od 2016 roku prodziekan ds. nauki 
i współpracy  z  zagranicą Wydziału Prawa, Administracji  i Zarządzania 
UJK. W  latach 2015–2016 dyrektor  Instytutu Medycyny Pracy  i Zdro-
wia Środowiskowego w Sosnowcu. W 2017 roku zastępca dyrektora a od 
2018 roku dyrektor Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna 
w Krakowie. W okresie istnienia Instytutu Kryminologii i Penitencjary-
styki utworzonego przez Ministra Sprawiedliwości Przewodniczący Jego 
Rady  Naukowej. W  latach  2017–2018  z  powołania Ministra  Sprawie-
dliwości członek Komisji Egzaminacyjnej do egzaminów wstępnych na 
aplikację radcowską.

Specjalizuje się w zagadnieniach kryminologii, prawa karnego, peni-
tencjarystyki oraz w wybranych zjawiskach patologii  społecznej. Autor 
18 książek (w tym dwie współautorskie i dwa drugie wydania) oraz około 
100 artykułów naukowych. Redaktor naczelny i zastępca przewodniczą-
cego Rady Naukowej  „Humanistycznych Zeszytów Naukowych Prawa 
Człowieka  (Humanistic  Scientific  Fascicles Human Rights)”. Aktywny 
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uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Czło-
nek działających przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie – Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego (członek za-
rządu dwu kadencji) i Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego. Ponad-
to członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego (inicjator powstania 
i prezes Jego Świętokrzyskiego Oddziału), The American Society of Cri-
minology (ASC), The Academic Council on the United Nations (ACUNS) 
oraz Regional Academy on the United Nations (RAUN), a także członek 
założyciel  Polskiego  Towarzystwa  Koordynowanej  Ochrony  Zdrowia. 
Organizator wielu konferencji krajowych i zagranicznych, w tym Święto-
krzyskich Uniwersyteckich Konferencji Penitencjarnych.
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Joanna WINIECKA

O PROBLEMACH I PUŁAPKACH 
PRZEKŁAdóW TEKSTóW PRAWNyCH 

NA PRZyKŁAdZIE TŁUMACZEń 
TERMINóW PRAWA KARNEGO 

I PROCESOWEGO W jęZyKU LITEWSKIM

UWAGI OGóLNE
Litwa i Polska, mimo, że są krajami bliskimi sobie kulturowo i geogra-
ficznie, to językowo zdecydowanie różnią się od siebie. Język polski jest 
językiem słowiańskim, natomiast język litewski jest zaliczany do grupy 
języków bałtyckich. Analiza porównawcza tych języków stwarza trudno-
ści zarówno na gruncie leksykalnym jak i semantycznym, a w szczegól-
ności w obrębie języka prawnego, który operuje szczególnymi konstruk-
cjami i znaczeniami oraz podlega ciągłym zmianom. Jak mówi jedna ze 
współczesnych badaczek problemu, Deborah Cao, język prawny nie jest 
prostym językiem nie tylko dla obcokrajowców, ale także dla tych osób, 
które używają go w języku ojczystym. Język ten posiada swój własny dys-
kurs, sobie właściwe znaczenia wyrazów i jest to w sumie język technicz-
ny, ściśle połączony z narodowym systemem prawnym, różny od języka 
czystej  nauki,  fizyki  czy matematyki1.  Z  tego  też  powodu  zrozumienie 
języka prawnego nie jest łatwe. Nie jest on przystępny dla osób, które nie 
posiadają specjalistycznej wiedzy. W praktyce ludzie często mylą podsta-

1  D. Cao, Topics of translation: Translating law, Clevedon, Buuffolo, Toronto 2007, 
str. 23. 
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wowe pojęcia i używają ich intuicyjnie. Niejednokrotnie niektóre wyra-
żenia, są stosowane w języku ogólnym lub potocznie, w języku prawnym. 
Ich  nieprawidłowe  użycie  może  wprowadzać  w  błąd  co  do  znaczenia 
i skutkować brakiem zrozumienia między komunikującymi się podmio-
tami. Jednocześnie błędy te dla zwykłego użytkownika języka ojczystego 
są praktycznie niezauważalne i popełniają je nawet osoby, które zawodo-
wo zajmują się komunikacją, jak np. autorzy książek czy dziennikarze, od 
których należałoby wymagać szczególnej uważności i staranności. Język 
prawny wymaga wiedzy specjalistycznej.

Aby uświadomić złożoność problemu, przytoczę dla przykładu rozu-
mienie prawne dwóch z pozoru jednakowo brzmiących terminów. W pol-
skim  prawie  cywilnym  rozróżnia  się  pojęcia  „zdolności  prawnej”  oraz 
„zdolności do czynności prawnych”. „Zdolność prawną” ma każda osoba, 
która się urodziła. Pewne wyjątki dotyczą stanów granicznych, np. jeżeli 
chodzi o status prawny nasciturusa w prawie spadkowym, kiedy dziecko 
poczęte, ale nienarodzone, pod warunkiem, że urodzi się żywe – może być 
powołane do dziedziczenia w drodze testamentu. Nasciturus posiada więc 
warunkową „zdolność prawną”. Pełną „zdolność do czynności prawnej” 
mają osoby, które ukończyły 18 rok życia i nie są ubezwłasnowolnione 
częściowo bądź całkowicie. Wyjątek stanowi tu osoba, która ukończyła 
16  rok życia  i  za  zgodą  sądu zawarła  związek małżeński – niezależnie 
od późniejszego orzeczenia separacji czy rozwodu – taka osoba również 
posiada pełną  zdolność do  czynności  prawnych  i może dokonywać we 
własnym imieniu czynności prawnych, przyjmować i składać oświadcze-
nia woli oraz być podmiotem stosunku prawnego. Zdolność prawna może 
być również ograniczona – dotyczy to osób między 13. a 18. rokiem życia 
oraz ubezwłasnowolnionych częściowo. Takie osoby działają przez swoje-
go pełnomocnika. Osoby, które nie osiągnęły wieku 13 lat lub są osobami 
ubezwłasnowolnionymi, całkowicie nie posiadają zdolności do czynności 
prawnych. W języku litewskim, tak samo jak w języku polskim, funkcjo-
nuje rozróżnienie na pojęcia: „zdolność prawna” i „zdolność do czynności 
prawnych”, które nie są synonimami. Na Litwie, podobnie jak w Polsce, 
zdolność do czynności prawnych uzyskuje się w momencie ukończenia 
18. roku życia lub w przypadku zawarcia ważnego związku małżeńskiego 
za zgodą sądu przez osobę niepełnoletnią. Ograniczoną zdolność do czyn-
ności prawnych posiadają osoby które ukończyły 14. rok życia oraz osoby 
pełnoletnie ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi.
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Rozmyślnie podany w miarę wyczerpujący opis obu definicji czynno-
ści prawnej ma obrazować złożoność problematyki języka prawnego. Po 
pierwsze, należy zwrócić uwagę na zawartą w pojęciach rozległą wartość 
znaczeniową terminów prawnych, po drugie, trzeba uzmysłowić sobie ist-
niejące specyficzne, wyizolowane od języka potocznego cechy dyskursu 
prawnego, po trzecie istnieją pułapki „złudnych” podobieństw leksykal-
no-semantycznych. W efekcie są to rzeczy, o których musi pamiętać tłu-
macz, uczestnicząc w swoistym zderzeniu dwóch różnych języków.

Przykłady można mnożyć, aby podkreślić wagę i znaczenie postawio-
nej tezy. Nietożsamym pojęciem, na gruncie procedury karnej, są polskie 
typy postępowania przygotowawczego, do których zalicza się „śledztwo” 
oraz  „dochodzenie”. Mimo,  iż  oba pojęcia  są  elementami  tego  samego 
etapu w  postępowaniu  karnym,  są  to  dwie,  absolutnie  różne  instytucje 
prawne. Zróżnicowaniu podlegają tryb, właściwości sądu, organów pro-
wadzących  postępowanie  oraz  ich  uprawnienia,  a  także  katalog  spraw 
i  terminy. Pojęć „śledztwo” oraz „dochodzenie” nie można używać na-
przemiennie  pod  pretekstem  stosowania  zasad  poprawności  językowej 
związanych z powtórzeniami w danym tekście. To nie są synonimy prze-
znaczone do wolnego użytku, ale odrębne modele postępowania przygo-
towawczego, które  są  szczegółowo omówione w polskim kodeksie po-
stępowania karnego. W języku litewskim jest to po prostu „postępowanie 
przygotowawcze” czyli ikiteisminis tyrimas. Tak więc, po raz kolejny, nie 
można powołać się na ekwiwalentne tłumaczenie i identyczne konstruk-
cje prawne. W istocie, należy podsumować, że jak podkreślają inni spe-
cjaliści  traduktologii prawnej,  język prawny to kod oznaczający sposób 
niezwykłego użycia zwykłych słów w specjalistycznym znaczeniu2. Dla 
większości zwykłych użytkowników języka, wiele pojęć jest praktycznie 
nie do rozróżnienia, a tymczasem prawnicy za ich pomocą tworzą własny 
dyskurs, używają go jako broni w negocjacjach czy „pułapkach” np. przy 
przesłuchiwaniu świadków3. W sumie prawo karne przez obywateli jest 
bardzo słabo rozumiane, a to głównie dlatego, że rzadko kiedy mają oni 
z nim kontakt, a wiedza o procedurze karnej pochodzi z programów te-
lewizyjnych  i filmów,  jak  to zauważa H. Mikkelson4. Należy zatem się 
zgodzić, że jest to problem, z którym spotykamy się również przy pisaniu 

2  J. Colin, R. Morris, Interpreters and the Legal Process, Winchester 1996, str. 21. 
3  J. Colin, R. Morris, Interpreters..., str. 21. 
4  H. Mikkelson, Introduction to court interpreting, Manchester 2000, str. 34. 



52

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 21 (2018)

słownika na potrzeby wąskiej gałęzi języka specjalistycznego. W szcze-
gólności, nie można mylić pojęć i bezkrytycznie traktować ich jako sy-
nonimy. Tłumacze muszą podać dokładne znaczenie słowa5. Podejmując 
tematykę  tłumaczeniową, należy bardzo dobrze znać przedmiotowe za-
gadnienia i rozróżniać wszystkie niuanse znaczeniowe używanego słow-
nictwa. Ponadto, jak słusznie zauważa cytowana wcześniej D. Cao, tekst 
prawny ma swój specjalistyczny język zarówno na płaszczyźnie syntak-
tycznej, semantycznej jak i w pragmatyce danego języka6.

Traktując rzecz tłumaczenia przez pryzmat rozwijających się nowych 
technologii, oczywiście, wiele osób może powiedzieć, że można skorzy-
stać z tłumaczeń automatycznych, dostępnych elektronicznie. Rzeczywi-
stość  jednak jak dotąd szybko weryfikuje fałszywość  takich przekonań. 
Na poziomie technologicznym, na jakim jesteśmy na dzień dzisiejszy, nie 
ma doskonałego słownika elektronicznego zajmującego się przedmioto-
wą tematyką. W dostępnych tradycyjnych słownikach pojęcia prawne są 
jedynie zarysowane, nie posiadają rozróżnień na znaczenia wysoce spe-
cjalistyczne. Dla  przykładu, w  języku  polskim  zaskarżenie, odwołanie, 
sprzeciw, apelacja, kasacja w wielu słownikach są synonimami. Tymcza-
sem ich właściwe znaczenie zależy od kontekstu, konfiguracji prawnej, 
nierzadko od aktu prawnego czy uwarunkowań pragmatycznych. Można 
powiedzieć zatem, że język prawny to pewien sposób niezwykłego użycia 
zwykłych słów w specjalistycznym znaczeniu.

KWESTIE EKWIWALENTóW TERMINOLOGICZNyCH
W literaturze przedmiotu często można spotkać termin określający pro-
blem  przekładu  tekstów,  jako  brak  ekwiwalencji  językowej7.  W  tym 
przypadku  również  D.  Cao  podkreśla,  że  podstawowym  problemem 
w tłumaczeniach prawnych jest brak ekwiwalentów terminologicznych8. 
W  przypadku  tłumaczeń  polsko-litewskich  czy  litewsko-polskich  języ-
ka  prawnego,  najbardziej  doskwiera  brak  identycznych  nazw  instytucji 
czy odpowiednich pod względem formy terminów prawnych, co szcze-

5  J. Colin, R. Morris, Interpreters..., str. 21. 
6  D. Cao, Topics of translation: Translating law, Clevedon, Buuffolo, Toronto 2007, 

str. 28. 
7  O. Wojtasiewicz, Wstęp do teorii tłumaczenia, Warszawa  1996,  str.  21–22;  Pisar-

ska A. Tomaszkiewicz T. Współczesne tendencje przekładoznawcze, Poznań 1998, 
str. 185–187. 

8  D. Cao, Topics..., str. 29. 
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gólnie utrudnia przekład osobom mniej doświadczonym. Lingwistyczne 
rozbieżności często pojawiają się w związku z  różnicami kulturowymi, 
historycznymi czy systemowymi.

Niektóre pojęcia są zindywidualizowane dla danego systemu prawne-
go, np. kategorie przestępstw, same przestępstwa czy kategorie środków 
karnych. Dla  porównania, w  litewskim  systemie  prawnym  aborcja  jest 
wolnym wyborem kobiety i może być dokonana legalnie, a karane jest je-
dynie nielegalne dokonanie tego czynu. W Polsce aborcja jest nielegalna 
i prawnie jest czynem zabronionym, z wyjątkiem przypadków enumera-
tywnie wymienionych w ustawie – takich jak np. ciąża, która jest wyni-
kiem gwałtu, zagrożenie życia matki, bądź poważna choroba płodu. Inny 
przykład  stanowi  sprawa  pełnomocników  procesowych  i  innych  funk-
cji wykonywanych  przez  prawników. Adwokat,  radca  prawny,  doradca 
prawny, prawnik – to zawody prawnicze w różnych systemach prawnych 
inaczej  nazywane  i  posiadające  inne  kompetencje9. W  Polsce  jest  roz-
różnienie na dwa typy pełnomocników procesowych, którymi są: adwo-
kat i radca prawny (kiedyś radca prawny nie mógł reprezentować strony 
w procesie karnym, ale obecnie kompetencje są jednakowe). Na Litwie 
nie  funkcjonuje  taki podział. W  litewskiej  jurysdykcji  pełnomocnikiem 
procesowym są  adwokaci,  a  funkcja  radcy prawnego w znaczeniu pol-
skim w ogóle nie istnieje. Jest za to juriskonsultas w znaczeniu „doradcy 
prawnego”– o zupełnie innych kompetencjach niż radca.

Ogólnie  należy  stwierdzić,  że  tłumacze międzynarodowi  nie  dostar-
czą identycznego tłumaczenia, co podkreślają np. teoretycy tacy jak Colin 
i Morris, porównując sytuację przedstawicieli tego zajęcia do roli aktorów, 
którzy odgrywając role, w rzeczywistości przekazują różne wersje orygi-
nału, albowiem często jego wydźwięk jest zależny od wielu innych czyn-
ników, nawet takich jak np. tembr głosu10. W przypadku częstego braku 
ekwiwalencji terminów prawnych, główne czynniki formalne różnicujące 
ich  stronę  językową  są  oczywiste  i  nieuniknione,  np.  jak  przy  ogólnie 
stosowanym polskim frazeologizmie prawnym „wyznaczył z urzędu”, co 
już w języku litewskim brzmi zupełnie inaczej, najbliżej: pagal įstatymą 
oznaczający dosłownie „przez prawo”. W konsekwencji, w takich przy-
padkach, dochodzi do wolnej interpretacji stosowanej przez tłumaczy, po-
nieważ nie można zaleźć idealnych odpowiedników językowych.

9  Cao D. Topics..., str. 60.
10  J. Colin, R. Morris, Interpreters..., str. 22.
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Istnieją różnice w podziale i interpretacji określonych kategorii praw-
nych, które nie uprawniają tłumacza do ich „językowego” pomijania czy 
uogólniania albo utożsamiania z „niezupełnymi” odpowiednikami w in-
nym języku. Dobrym przykładem są występujące dość znaczne różnice 
między  litewskimi  i  polskimi  kategoriami  środków karnych. Litewskie 
środki  karne  dla  przykładu,  to:  konfiskata mienia,  prace  społeczne,  re-
kompensata utraty mienia  albo usunięcie  szkody, wpłata na  rzecz Fun-
duszu Ofiar Przestępstwa, zakaz używania specjalnego prawa, np. prawa 
jazdy, prawa do posiadania broni11. Dla porównania, w prawie polskim 
mamy takie kategorie, jak: pozbawienie praw publicznych, zakaz zajmo-
wania określonego stanowiska, zakaz wykonywania określonego zawodu 
lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej, zakaz prowadzenia 
działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich 
lub z opieką nad nimi, zakaz przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do 
określonych osób lub opuszczenia określonego miejsca pobytu bez zgo-
dy sądu, zakaz wstępu na imprezę masową, zakaz wstępu do ośrodków 
gier i uczestnictwa w grach hazardowych, nakaz okresowego opuszczenia 
lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakaz prowadzenia po-
jazdów, świadczenie pieniężne, podanie wyroku do publicznej wiadomo-
ści12. Analizując przedmiotowy przykład, w tym wypadku katalog zapro-
ponowany przez polskiego ustawodawcę jest dużo szerszy oraz bardziej 
szczegółowy niż jego odpowiednik w języku litewskim. Oczywiście, każ-
de prawo ewoluuje i, co do zasady, te katalogi również podlegają licznym 
nowelizacjom.

Jak widać z powyższego zestawienia, w obu  systemach można zna-
leźć  całkowicie  różne  środki  karne  –  np.  polskie  „podanie  wyroku  do 
publicznej wiadomości”  czy  litewska  „wpłata  na  rzecz Funduszu Ofiar 
Przestępstw”. Zatem wniosek nasuwa się oczywisty, że nie można w spo-
sób zero-jedynkowy przetłumaczyć wszystkich pojęć z jednego systemu 
prawnego na drugi oraz wyekstrahować z porównywanych  (w procesie 
przekładu)  systemów  prawnych  absolutnie  ekwiwalentnych  kategorii 
prawnych i w tym znaczeniu znaleźć dla nich adekwatne odpowiedniki 
językowe. Ciekawostką jest, że jeszcze w roku 2015, przed nowelizacją 
kodeksu  karnego  na  Litwie,  pozbawienie  praw  publicznych  było  środ-

11  Baudžiamasis kodeksas 2000.09.26, art. 67.
12  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, art. 39.
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kiem karnym, a obecnie jest przeniesione do kategorii kar13. To dowodzi 
ewolucji zmian, która również utrudnia pracę tłumaczy wyspecjalizowa-
nego języka. Tłumacz powinien nie tylko doskonale znać pojęcia prawne, 
ale  i  na  bieżąco  śledzić  obydwa  systemy,  aby  zauważyć,  każdą,  nawet 
najdrobniejszą nowelizację,  której nieznajomość w konsekwencji może 
stać się kardynalnym błędem i rzutować nie tylko na samo tłumaczenie, 
ale i sytuację podmiotów prawa karnego oraz sam bieg procesu. Zatem 
śmiało można postawić tezę, że osoba dokonująca tłumaczeń musi cały 
czas się doskonalić i monitorować sytuację społeczno-polityczną w oby-
dwu krajach.

W  litewskim  kodeksie  karnym  istnieje  również  szereg  środków  po-
prawczych dla „małoletnich” jako specyficzne konstrukcje prawne, któ-
rych instytucji nie odnajdziemy w polskim prawie karnym. Przykładem są 
środki poprawcze takie jak: kompensacja za uszkodzenie mienia lub jego 
naprawienie,  oddanie małoletniego do  specjalnej  jednostki wychowaw-
czej bądź rodzicom lub innym osobom fizycznym lub prawnym zajmu-
jącym się opieką, wychowaniem i nadzorem dzieci, ograniczenie zacho-
wań, ostrzeżenie, prace społeczne o charakterze edukacyjnym14. W Polsce 
obowiązuje  ustawa o  postępowaniu w  sprawach  nieletnich,  która  prze-
widuje w dziale drugim „Środki zapobiegania i zwalczania demoraliza-
cji  i przestępczości nieletnich”. Przykładem może być, obok udzielenia 
upomnienia, zobowiązanie do określonego postępowania (np. naprawie-
nie  wyrządzonej  szkody,  świadczenie  określonych  prac  lub  świadczeń 
na  rzecz pokrzywdzonego  lub  społeczności  lokalnej,  przeproszenie po-
krzywdzonego, podjęcie nauki lub pracy, uczestnictwo w odpowiednich 
zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkolenio-
wym, powstrzymanie  się od przebywania w określonych  środowiskach 
lub miejscach,  zaniechanie  używania  alkoholu  lub  innego  środka  odu-
rzającego); a ponadto ustanowienie nadzoru odpowiedzialnego  rodzica, 
opiekuna, kuratora, organizacji młodzieżowej,  instytucji  społecznej, or-
ganizacji społecznej, zakładu pracy bądź osoby godnej zaufania, skiero-
wanie do ośrodka kuratorskiego, organizacji społecznej czy też instytucji 
zajmującej  się  pracą  z  nieletnimi  o  charakterze  wychowawczym,  tera-
peutycznym  szkoleniowym,  orzeczenie  zakazu  prowadzania  pojazdów, 
przepadku rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalne-

13  Baudžiamasis kodeksas 2000.09.26 art. 42.
14  Baudžiamasis kodeksas 2000.09.26, art. 82.

Joanna WINIECKA. O problemach i pułapkach przekładów tekstów prawnych...



56

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 21 (2018)

go,  umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym,  rodzinie 
zastępczej  zawodowej  lub  zakładzie poprawczym15. Pozornie wydawać 
by się mogło, iż niektóre pojęcia w przedstawionym przykładzie są takie 
same, natomiast na gruncie prawa  jest  to błędny  i bardzo daleko  idący 
wniosek. Oczywiście, trudno by tłumacz odnalazł ekwiwalenty, które są 
w stu procentach bezpieczne – gdyż mamy do czynienia z dwoma różny-
mi systemami prawnymi.

ZAKŁóCENIA NA POZIOMIE SEMANTyCZNyM: 
NAZEWNICTWO, POLISEMIA, FAUX AMIS
Problem  tłumaczenia  samego  nazewnictwa  można  rozpatrywać  także 
w  innych  kategoriach. Należy  zauważyć,  że  niektóre  pojęcia występu-
ją,  zamiast w  językach ojczystych, w  języku  łacińskim. Dla przykładu, 
w prawie polskim mamy zaczerpnięty z systemu anglosaskiego actus reus, 
który oznacza czyn przestępny sprawcy polegający zarówno na samym 
działaniu jak i na zaniechaniu16. (Nieudzielenie pomocy w specyficznych 
sytuacjach może być traktowane właśnie, jako actus reus). Tłumacz może 
ubolewać, że termin ten nie trafił do języka litewskiego, a przy jego prze-
kładzie może powstać problem (tłumaczenie opisowe?).

Potwierdzeniem, że nazewnictwo tych samych kategorii może być zu-
pełnie różne, jest vaiko įtraukimas girtauti, czyli dosłownie: „nakłanianie 
dziecka do spożywania alkoholu”, to w polskim kodeksie karnym „roz-
pijanie małoletniego”, a  įtraukimas į prostituciją, czyli „nakłanianie do 
prostytucji” polski kodeks doprecyzowuje podając bardziej szczegółowo 
subkategorie, co brzmi jako „stręczycielstwo, sutenerstwo i kuplerstwo”. 
Osoba, która chce skorzystać z wersji w innym języku, nie znając dokład-
nie przedmiotowego zagadnienia, będzie się zastanawiać, czy faktycznie 
takie przestępstwa funkcjonują w tłumaczonym systemie prawnym, albo 
czy są to nazwy tożsamych kategorii. Oczywiście wiele przestępstw jest 
takich samych w polskim i litewskim systemie prawnym, np. zamach na 
życie prezydenta czy ludobójstwo; ale przy dokonywaniu tłumaczeń na-
leży nie tylko zwrócić uwagę na różnicę dotyczącą sankcji karnych, ale 
i samą konstrukcję przedmiotowych przestępstw i ich klasyfikację. Tu za-

15  Ustawa  o  postępowaniu  w  sprawach  nieletnich  z  dnia  26  października  1982  r., 
art. 6.

16  E. Myrczek-Kadłubicka, Egzamin na tłumacza przysięgłego. Przewodnik po prawie 
karnym. Język angielski, Warszawa 2013, str. 2.
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wsze można znaleźć jakieś większe lub mniejsze różnice, które niekiedy 
w sposób kolosalny mogą rzutować na całokształt pojęcia i sposób jego 
interpretowania.

Problemem, który napotyka się przy tworzeniu słownika jest szeroko 
pojęta  polisemia. Wieloznaczność wyrazów  jest  zjawiskiem  uniwersal-
nym,  które  dotyka nie  tylko  język prawny,  ale w ogóle  języki  jako  ta-
kie.  Z  tematyki  polsko-litewskich  tłumaczeń  pozwolę  sobie  zacytować 
parę zróżnicowanych formalnie i znaczeniowo odpowiedników polskiego 
polisemu „zakład”. „Zakład” może być  traktowany,  jako: gamykla (za-
kład wyrobów z  cementu cemento dirbinių gamykla),  lažybos (zakłady 
piłkarskie futbolo lažybos), skyrius (zakład lituanistyki Lituanistikos sky-
rius) oraz cechas (zakład instrumentów muzycznych muzikinis cechas). 
W przekładzie już „czysto” prawnym, „odwołaniem” w języku litewskim 
może być zarówno skuñdas jak i atšaukimas, co oznacza dosłownie „skar-
gę„ w pierwszym wypadku, i „odwołanie (kogoś ze stanowiska)„ – w dru-
gim. Tak więc wyrazy polisemiczne rozpatrujemy w kontekście znacze-
niowym (w związku wyrazowym), ale tłumacz musi znać ich rozszerzoną 
semantykę.

Do  ciekawych  przykładów  z  zakresu  prawa  karnego  należy  np.  po-
jęcie „czynność”. W języku litewskim „czynność nie wywołująca skut-
ków prawnych” (nesukuriantis teisinių pasekmių sandoris)  to sandoris, 
a „czynność dokonana w dobrej  lub złej wierze” (sąžiningas veiksmas, 
nesąžiningas veiksmas) jest zakwalifikowana pod pojęciem veiksmas.

Bardzo  interesujące  jest  też zagadnienie pojęcia „dowód”. W języku 
litewskim  „dowód  rzeczowy”  (daiktinis įrodymas)  określany  jest  jako 
įrodymas natomiast „dowód z zeznań świadka” (liudytojo parodymas) to 
parodymas.

Pojęcie „egzekucji” jest jeszcze bardziej zawiłe z punktu widzenia ję-
zyka polskiego i litewskiego. W zależności czy egzekucja dotyczy świad-
czeń  pieniężnych  (išieškoimas iš skolininko turto)  czy  niepieniężnych 
(nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymas) to buduje się zupełnie inne 
konstrukcje  zdaniowe,  które  nie  zawierają  identycznych  ekwiwalentów 
terminologicznych,  natomiast  „egzekucja”  (np.  kary)  jest  już  określana 
jako egzekucija. Wyżej wymienione zastosowania przedstawionego po-
jęcia zależą od kontekstu i nie można ich przekładać tak samo z języka 
polskiego na litewski i litewskiego na polski. Sztuczna, nieistniejąca kon-
strukcja egzekucija iš skolininko turto  stałaby się dla Litwina dziwnym 
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tworem językowym, nie do końca zrozumiałym, mimo nawet najlepszych 
chęci.

Łacińskie  faux amis,  litewskie nietikras draugas,  polskie  „fałszywy 
przyjaciel”17  –  to  w  tłumaczeniach  jeden  z  najczęściej  występujących 
problemów.  Najogólniej  mówiąc,  „fałszywi  przyjaciele„  są  to  wyrazy, 
których  brzmienie  jest  bardzo  podobne  lub  identyczne w  dwóch  (albo 
więcej) różnych językach, jednakże ich znaczenie jest różne. Jako sztam-
powy przykład dla języka polskiego często podaje się słowo zapożyczone 
z języka angielskiego sympathy, które Polacy tłumaczą jako „sympatia„, 
a w rzeczywistości jest to „współczucie„. W tłumaczeniach polsko-litew-
skich i litewsko-polskich można znaleźć wielu „fałszywych przyjaciół„. 
Właściwym punktem uformowania się  tego typu różnic znaczeniowych 
jest zjawisko pożyczek międzynarodowych, często nazywane „międzyna-
rodową ligą słownikową”18. Problem w tym, że pochodzące ze wspólnego 
źródła leksemy, w poszczególnych językach mogą uzyskać inną specjali-
zację semantyczną.

Do kategorii faux amis możemy zaliczyć pojęcie „głosowanie”, czyli 
litewskie balsavimas. Zwykły użytkownik  języka polskiego, nieznający 
języka  litewskiego mógłby  przetłumaczyć balsavimas  jako  „balsam”  – 
dokonując tym samym sztandarowego błędu. Podobnie w przypadku po-
jęcia „opieka”, czyli litewskie globa – kojarzy się ono bardziej z polskim 
słowem „globus” niż z jego odpowiednikiem w języku polskim. Dokona-
nie takiego tłumaczenia stanowiłoby błąd, który mógłby zupełnie wypa-
czyć sens całej translacji. Tłumacz byłby wysoce nieprofesjonalny, a jego 
przekład nierzetelny.

W  zakresie  polskiego  i  litewskiego  prawa  dobrym  przykładem  jest 
również powszechnie stosowane w obu dyskursach prawnych słowo „pro-
ces”, czyli litewskie procesas. W języku polskim ma ono częściowo inne 
konotacje niż w litewskim i dość znacznie różniącą się pragmatykę praw-
ną. I tak np. „proces” w znaczeniu „sprawy sądowej„ to litewskie byla, np. 
wytoczyć proces = iškelti bylą, a lit. baudžiamasis procesas oznacza pol. 
„postępowanie karne.”

17  R. Lipczuk, Internacjonalizmy a „fałszywi przyjaciele tłumacza”. Język a kultura 7. 
Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, Wrocław 
1992, str. 135–143.

18  J. Maćkiewicz, J. Siatkowski, Wyrazy międzynarodowe a kształtowanie się europej-
skiej ligi słownikowej. Język a kultura 7. Kontakty języka polskiego z innymi językami 
na tle kontaktów kulturowych, Wrocław 2012, str. 145–153.
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POdSUMOWANIE
Podsumowując,  zawiłości  i  problemy przekładu zarówno  terminów  jak 
i różnic dyskursów prawnych ujęłabym w następujących punktach:

1. Najistotniejsza  jest  płaszczyzna  różnic  leksykalno-semantycznych 
między językami (leksykalne, składniowe i pragmatyczne).

2.  Niemniej  ważnym  czynnikiem  są  różnice  systemów  prawnych 
i w nich występujące zróżnicowania kategorii prawnych (np. inne ujęcie 
i grupowanie przestępstw i środków karnych).

3. Relewantne dla tłumaczenia są zakłócenia na poziomie semantycz-
nym wynikające ze zjawisk o podłożu językowo-kulturowym, takich jak:

a)  zderzenie  znaczeń  potocznych  ze  specjalistycznymi  (płaszczyzna 
specjalistycznego kodu: język potoczny);

b) polisemia w obu językach tłumaczenia;
c) inna tradycja zapożyczeń kategorii i terminów prawnych z innych 

systemów, np. prawa rzymskiego;
d) zjawisko „faux amis”.
Dokonywanie tłumaczeń specjalistycznych z wyspecjalizowanej dzie-

dziny jaką jest prawo jest arcytrudne, a nawet  i czasami niewykonalne. 
Tłumacz nie tylko musi być doskonałym językoznawcą, ale i śledzącym 
aktualną sytuację prawną ekspertem. Język litewski i język polski należą 
do dwóch osobnych grup językowych i przygotowywanie nawet zwykłych 
przekładów nie jest prostym zadaniem. Przedstawione różnice leksykalno-
semantyczne są tak naprawdę preludium do dokonania wnikliwej analizy 
nie tylko na poziomie lingwistycznym, ale i znaczeniowym. Język ojczy-
sty, którym operujemy, nie daje prostych odpowiedzi na stawiane pyta-
nia z dziedziny szeroko rozumianego językoznawstwa, w szczególności, 
gdy prawo podlega nowelizacji  i  dochodzi do  różnego  typu przesunięć 
w poszczególnych kategoriach. Wiele różnic semantycznych ma podłoże 
językowo-kulturowe wynikające z polisemii, języka potocznego, tradycji 
kategorii zapożyczeń i terminów prawnych czy zjawiska faux amis. Na-
leży też podkreślić, iż niniejszy artykuł jest zgodny ze stanem prawnym 
z końca 2018 roku i z pewnością część z wymienionych przykładów bę-
dzie się dezaktualizować z upływem czasu i ewolucją jurysdykcji.
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STRESZCZENIE

Joanna WINIECKA

O PROBLEMACH I PUŁAPKACH 
PRZEKŁAdóW TEKSTóW PRAWNyCH 

NA PRZyKŁAdZIE TŁUMACZEń 
TERMINóW PRAWA KARNEGO 

I PROCESOWEGO W jęZyKU LITEWSKIM

Słowa kluczowe: prawo karne, postępowanie karne, język litewski, język 
prawny

Dokonywanie  tłumaczeń  specjalistycznych z wyspecjalizowanej dziedziny 
jaką jest prawo jest bardzo trudne, a niekiedy nawet niewykonalne. Tłumacz 
nie tylko musi być doskonałym językoznawcą, ale i śledzącym aktualną sytu-
ację prawną ekspertem. Język litewski i język polski należą do dwóch osob-
nych grup językowych i przygotowywanie nawet zwykłych przekładów nie 
jest prostym zadaniem. Przedstawione różnice leksykalno-semantyczne są je-
dynie wstępem do \wnikliwej analizy nie tylko na poziomie lingwistycznym, 
ale i znaczeniowym. Język ojczysty, którym operujemy, nie ułatwia tłuma-
czeń, w szczególności, gdy prawo podlega nowelizacji i dochodzi do różnego 
typu przesunięć w poszczególnych kategoriach. Wiele różnic semantycznych 
ma podłoże językowo-kulturowe wynikające z polisemii, języka potocznego, 
tradycji kategorii zapożyczeń i terminów prawnych czy zjawiska faux amis. 
Należy też zastrzec, że część z wymienionych przykładów, może ulec dezak-
tualizacji będącej następstwem zmian prawnych.
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Joanna WINIECKA

PROBLEMS ANd TRAPS OF LEGAL TEXTS 
TRANSLATIONS BASEd ON CRIMINAL 

ANd PROCESS LAW TRANSLATIONS 
FROM LITHUANIAN LANGUAGE

Key words: criminal law, criminal proceedings, Lithuanian language, le-
gal language

Making specialized translations from a field of law is very difficult, and 
sometimes even impossible. The interpreter must not only be an excellent 
linguist, but also an expert who follows the current  legal situation. The 
Lithuanian and Polish language belong to two separate language groups 
and the preparation of even common translations is not an easy task. The 
presented lexical-semantic differences are only an introduction to the de-
tailed analysis on both linguistic and semantic level. The mother tongue 
that we use does not make translations easier especially when the law is 
subject to revision and various types of transfers occur in particular cate-
gories. Many semantic differences have a linguistic and cultural backgro-
und resulting from polysemy, colloquial language, tradition of borrowing 
categories, legal terms and the phenomenon of faux amis. It should also 
be express that some of the mentioned examples may become obsolete as 
a result of legal changes.
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Joanna Winiecka. Magister prawa oraz filologii litewskiej na Uniwersy-
tecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców 
Prawnych w Poznaniu, ukończyła studia podyplomowe w katedrze Teo-
rii  Pieniądza  na  Uniwersytecie  Ekonomicznym  w  Poznaniu,  aktualnie 
w  trakcie przygotowywania  rozprawy doktorskiej w zakresie przemocy 
domowej  i przestępstwa znęcania oraz na ostatnim roku studiów magi-
sterskich  na  kierunku  filologia  polska,  również  na  poznańskim  UAM. 
Studentka  filologii  litewskiej  na  Uniwersytecie  Wileńskim  na  Litwie. 
Prawnik,  językoznawca, podróżnik. Osią  jej zainteresowań  jest szeroko 
rozumiane prawa karne na kanwie którego  tworzyła  interdyscyplinarne 
prace dyplomowe.
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Michał ŁAWRENOW

PRAWNE I PRAKTyCZNE PROBLEMy 
POLITyKI MIGRACyjNEj 

I INTEGRACyjNEj  
WOBEC OByWATELI UKRAINy

WSTęP
W dniu 31 lipca 2012 roku Rząd RP przyjął dokument pt: Polityka mi-
gracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, przygotowany 
przez  Zespół  do  Spraw  Migracji  Ministerstwa  Spraw Wewnętrznych 
i Administracji1.

Już w swej preambule opracowanie  to konstatuje, że Polska po raz 
pierwszy po II wojnie światowej stykając się z globalnymi przepływami 
migracyjnymi, nie była przygotowana do tego typu wydarzenia. Zabra-
kło bowiem m.in. przepisów i procedur oraz wiedzy na temat standardów 
międzynarodowych w zakresie wjazdu i pobytu cudzoziemców w Pol-
sce. Zawiódł  również, zdaniem autorów opracowania,  system  instytu-
cjonalny  i  logistyczny,  który  po  prostu  nie  odpowiadał  teraźniejszym 
wyzwaniom2. Dokument, odnosząc się do braku powojennych polskich 
doświadczeń w zakresie przyjmowania i traktowania migrantów, uspra-
wiedliwia też poniekąd ten fakt sytuacją finansową naszego kraju, przez 
co  nie można  było  zaimplementować  pakietu wzorców  postępowania 

1  Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania, Dokument Zespo-
łu ds. Migracji MSWiA, przyjęty przez Radę Ministrów RP 31.07.2012 r.

2  Ibidem, s. 5.

Ławrenow
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krajów europejskich posiadających wieloletnią tradycję w tym zakresie. 
Przywołany  dokument  w  aspekcie  ewolucji  dostosowania  przepisów 
prawa i polityki migracyjnej Polski stanowił więc milowy krok, bowiem 
w latach go poprzedzających polskie władze nie miały spójnej koncep-
cji polityki migracyjnej i integracyjnej.

Warto  w  tym  miejscu  przytoczyć  uwagi  Witolda  Klausa3,  któ-
ry  tak oceniał  ówczesny  stan prawny,  jak  i  klimat  polityczny wokół 
problemów migracyjnych  Polski:  „Polska w  zasadzie  nie  dysponuje 
dokumentem, który określałby założenia naszej polityki migracyjnej. 
Całokształt działań podejmowanych w tym zakresie przez władze ce-
chuje doraźny charakter i najczęściej brak uprzedniej analizy zjawiska 
oraz  brak  głębszej  refleksji  nad  konsekwencjami  planowanych  dzia-
łań. Dotyczy  to zarówno polityki stosowanej wobec migrantów eko-
nomicznych,  jak  i  polityki  integracyjnej.  Na  potrzebę  zmian w  tym 
zakresie  i  konieczność  opracowania  polityki  migracyjnej  jako  waż-
nego instrumentu w strategii rozwoju Polski pod względem demogra-
ficznym oraz społeczno-gospodarczym zwraca uwagę Rządowa Rada 
Ludnościowa  (...)”4.  Jak  zauważa W. Klaus,  Raport  Rządowej Rady 
Ludnościowej w części dotyczącej polityki migracyjnej był niedosko-
nały w wielu aspektach, np. nie wskazywał na sposoby czy też nawet 
pomysły władz Polski dotyczące rozwiązywania wielu problemów, np. 
nielegalnej  imigracji,  czy  zdefiniowania,  co  chcemy  cudzoziemcom 
w naszym kraju zaproponować.

Ostatnio  nakładem  Instytutu  Spraw  Publicznych,  jednego  z  czoło-
wych polskich think tanków zajmujących się badaniem i rekomendacją 
opinii o podstawowych kwestiach życia publicznego, ukazała się praca 
Zaangażowanie społeczne Ukraińców w Polsce i w Niemczech5, w któ-
rej przywołane zostały doświadczenia niemieckie w zakresie procesów 
asymilacyjnych, takich jak np. państwowa oferta kursów integracyjnych 
dla obcokrajowców. Obok nauki języka przybliża się kluczowe dla ob-

3  W. Klaus (red.), Migranci na polskim rynku pracy, rzeczywistość, problemy, wyzwa-
nia, Warszawa 2007.

4  Raport pt. Sytuacja demograficzna Polski opublikowany został w 2007 r. przez Rzą-
dową Radę Ludnościową, międzyresortowy Zespół RM RP ds. koordynacji polityki 
ludnościowej,  a  rozdział V,  s.  129–152,  poświęcony  został migracjom  zagranicz-
nym – przyp. M.Ł.

5  A. Łada, K. Bottger, Zaangażowanie społeczne Ukraińców w Polsce i w Niemczech, 
Warszawa 2016, s. 27.
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cokrajowców otrzymujących prawo do dłuższego pobytu na terenie Nie-
miec kwestie funkcjonowania państwa i jego relacji z UE oraz ich prawa 
i obowiązki w kraju ich goszczącym.

Pierwsze pytania badawcze,  jakie postawiłem po  lekturze publikacji 
z minionej  dekady,  dotyczącej  okresu  sprzed  2010  roku,  w  tym  pracy 
zbiorowej pod redakcją W. Klausa z 2007 roku, to6: 
–  Co się zmieniło w naszych relacjach z Ukrainą od tej pory?
–  Jak konflikt z Rosją, który się zaczął w 2014 roku i praktycznie trwa do 

dziś, wpłynął na nasze postrzeganie i akceptowanie obywateli ukraiń-
skich w Polsce?
Jednym z ważkich elementów rozpatrywania przez cudzoziemców wy-

boru kraju zamieszkania są korzyści płynące z nadania im w perspektywie 
i po spełnieniu przypisanych prawem wymogów obywatelstwa.

W 2012 roku weszła w życie ustawa o obywatelstwie polskim7. Za-
stąpiła ona przepisy w tym zakresie funkcjonujące od 1962 roku. Mia-
ła być odpowiedzią na  zmieniającą  się politykę migracyjną,  stworzyć 
przejrzyste procedury oraz ułatwić dostęp do obywatelstwa imigrantom 
najbardziej w Polsce pożądanym. W czerwcu 2015 roku Instytut Spraw 
Publicznych przedstawił wyniki badania nad nowym systemem nadawa-
nia obywatelstwa polskiego. W 2014 roku otrzymało je ok. 5 tys. cudzo-
ziemców. Rok wcześniej było to ok. 3,5 tys. nadań. Zdaniem ekspertów 
z ISP wzrost ten był niewielki, bo polska polityka migracyjna jest nie-
jasna. Cudzoziemcy nie wiedzą, na kim Polsce najbardziej zależy: czy 
na osobach polskiego pochodzenia, czy na  tych, którzy  tu pracują  lub 
mają rodzinę. W Polsce nie prowadzi się też kampanii informacyjnych 
ani promujących obywatelstwo.

Ten brak informacji o korzyściach płynących z obywatelstwa skutkuje 
tym, że dla większości zachętą są przede wszystkim przywileje związane 

6  Od kilku lat stykam się bezpośrednio z problemami zatrudnionych w Polsce legalnie, 
ale też często „na czarno” Ukraińców. Z autopsji, będąc przedsiębiorcą, znam zagad-
nienia i bariery nurtujące zarówno nasze środowisko jak i obywateli sąsiedzkiego, 
choć znajdującego się poza Unią kraju, pragnących podjąć w Polsce  legalną  i go-
dziwą pracę. Jednocześnie,  jako politolog z wykształcenia, czuję się w obowiązku 
przedstawić kilka uwag opartych o znaną mi faktycznie sytuację emigrantów i będą-
cą przedmiotem mych badań literaturę przedmiotu oraz dokumenty obejmujące spec-
trum przepisów UE i RP w zakresie prawa migracyjnego i pochodnych praw, a także 
przeglądu doświadczeń w zakresie implementacji obywateli Ukrainy w Polsce.

7  Ustawa z dn. 2.04.2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. 2012 poz. 161) tekst ujed-
nolicony z 2016 r. poz. 753.
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z możliwością wyjazdu na Zachód  i pracy w  innych krajach unijnych8. 
Mamy co prawda  już za  sobą proces dostosowywania polskiego prawa 
do dorobku UE w obszarze migracji i azylu, który zakończył się uchwa-
leniem dwóch nowych ustaw: z dnia 13 czerwca 2003 roku o cudzoziem-
cach oraz udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i zasadach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich 
UE  i  członków  ich  rodzin9,  ale  faktyczne zmierzenie  się  z problemami 
migracyjnymi i integracyjnymi nastąpiło dopiero po 2008 roku. Rok po 
roku następował bowiem stały wzrost zainteresowania obywateli Ukrainy 
dłuższym pobytem w Polsce.

Jak wynika z badań prowadzonych przez Ośrodek Badań nad Migra-
cjami, w grudniu 2011 roku 100 298 osób posiadało ważne karty pobytu. 
Migracja  nierejestrowana  przeważała  nad  rejestrowaną  i  wyniosła  nie-
mal 260 tys. osób, a Ukraińcy stanowili grupę największą, bo aż 30%10. 
W tym samym roku wzrosło też do blisko 260 tys. osób zainteresowanie 
pracodawców polskich deklarujących zamiar zatrudnienia obywateli kra-
jów objętych tzw. systemem uproszczonym (w roku 2010 była to liczba 
ok. 180 tys. osób). Ok 200 tys. wiz w celu wykonywania pracy otrzymali 
przede wszystkim obywatele Ukrainy, a następnie Białorusi i Rosji. Coraz 
bardziej oczywisty stawał się więc fakt, że do wieloobszarowego proble-
mu migracji i integracji cudzoziemców nie można już podchodzić ad hoc 
i incydentalnie.

Obok licznych i podejmowanych z różnych punktów widzenia opra-
cowań naukowych, badań, analiz i sondaży należało podjąć konkretne 
kroki legislacyjne i wdrożyć do realizacji przez uprawnione organa pań-

8  Badanie ISP o nadawaniu obywatelstwa polskiego składało się z 40 wywiadów prze-
prowadzonych m.in. z urzędnikami zaangażowanymi w procedurę nadawania oby-
watelstwa polskiego, prawnikami  i naukowcami pracującymi nad ustawą oraz cu-
dzoziemcami składającymi wnioski o nadanie obywatelstwa. Ustawa ma wiele zalet, 
ponieważ zniosła np. dotkliwy,  szczególnie dla Ukraińców, wymóg zrzeczenia  się 
obywatelstwa państwa pochodzenia, gdyż w ich państwie nie uznawano podwójnego 
obywatelstwa.

9  Ustawa  z  dn.  13.06.2003  r.  o  cudzoziemcach  (Dz.U.  2003  nr  128  poz.  1175  r.). 
Z dniem 1.04.2010  r.  tytuł ustawy otrzymał brzmienie: Ustawa z dnia 24.08.2007 
(Dz.U. 2007 nr 165 poz. 1170) o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Infor-
macyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (na podstawie Dz.U. 
z 2010 r. nr 41, poz. 233) i zakończonych pomyślnie negocjacjach i umowie o małym 
ruchu granicznym z Ukrainą, która obowiązuje od 1.07.2009 r.

10  Raport z badania migrantów w Polsce, Fundacja Ośrodek Badań nad Migracjami, 
Warszawa 2013, s. 12.
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stwa przepisy regulujące zasady postępowania wobec migrantów i pro-
cesy  adaptacyjne. Wspomniany wyżej  dokument Polityka migracyjna 
Polski – stan obecny i postulowane działania stał się więc w lipcu 2012 
roku kluczowym dokumentem w zakresie określenia założeń i wytycz-
nych  dla  polskiej  polityki  integracji  cudzoziemców.  Po  nim nastąpiły 
kolejne, obejmujące długo- i średniookresową politykę wobec obywa-
teli innych krajów zawarte m.in. w długookresowej Strategii Rozwoju 
Kraju  Polska  2030  i  Średniookresowej  Strategii  Rozwoju  Kraju  Pol-
ska 2020,  a  także Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego  i Strategii 
Sprawne Państwo 2020.

Kolejnym ważnym dokumentem stały  się założenia  i wytyczne Pol-
skiej polityki integracji cudzoziemców z 25 września 2013 r. Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, w którym to dokumencie zdefiniowane zosta-
ły cztery aspekty polityki integracyjnej, w obszarze których podejmowa-
ne powinny być konkretne działania:
–  aspekt polityczny, dotyczący związków polityki integracyjnej z polityką 

migracyjną, azylową, antydyskryminacyjną, zatrudnienia, zdrowia itd.;
–  aspekt prawny, dotyczący wypracowania przepisów do realizacji przepi-

sów prawnych dla realizacji polityki integracyjnej (autorzy opracowania 
dostrzegli bowiem, że niektóre polskie przepisy w tym zakresie wyma-
gają co najmniej doprecyzowania lub poszerzenia, ale także konieczne 
może okazać się stworzenie nowych przepisów w tym obszarze);

–  aspekt instytucjonalny, który wiąże się z określeniem i doprecyzowa-
niem instytucji odpowiedzialnych za realizację działań integracyjnych 
wobec cudzoziemców. Dotyczy to także współpracy z organizacjami 
pozarządowymi;

–  aspekt  merytoryczny  dotyczący  stanu  wiedzy  o  zjawiskach  integra-
cyjnych i procesach z nimi związanych. Za niewystarczającą uznano 
bowiem wiedzę o rodzajach grup, do których kierowane powinny być 
różne rodzaje pomocy integracyjnej. Obszar ten obejmuje także wła-
ściwe przygotowanie kadr pracujących z cudzoziemcami.
Za  niezwykle  istotną  kwestię  uznano  także  politykę  preintegra-

cji,  a  więc  fazę  przygotowującą  cudzoziemca  do  późniejszej  integra-
cji w kraju przyjmującym. Są  to więc  te  działania,  które prowadzone 
są w ośrodkach dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu 
uchodźcy. Są tutaj przewidziane takie działania, jak:
–  zapobieganie  negatywnym  konsekwencjom  bezczynności  w  trakcie 

oczekiwania na decyzję o nadaniu statusu uchodźcy;
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–  podnoszenie świadomości prawnej i społecznej cudzoziemców, w tym 
wiedzy na temat ich praw i obowiązków;

–  angażowanie społeczności migrantów i społeczeństwa przyjmującego 
w działania na rzecz cudzoziemców11.
Tylko  to  skrótowe  przedstawienie  skali  problemów,  przed  jakimi 

stają  polskie władze  i  całe  społeczeństwo, wskazuje,  jak  pilna  istnie-
je potrzeba wypracowania spójnego i wielowymiarowego podejścia do 
integracji. Świadomość nieodzownych działań i kształtowania polityki 
państwa, ale także opinii o cudzoziemcach jest w dalszym ciągu niewy-
starczająca, skoro z badań CBOS przeprowadzonych w maju 2015 roku 
wynika, że 86% Polaków nie zgadza się ze stwierdzeniem, iż nasz kraj 
potrzebuje większej liczby imigrantów. Tylko siedmiu na stu badanych 
uważa, że w naszym kraju jest za mało imigrantów12.

W sprawie przyjmowania emigrantów z Ukrainy Polacy są podziele-
ni. 51% Polaków w sondażu przeprowadzonym we wrześniu 2015 roku 
na pytanie: Czy Polska powinna przyjąć część uchodźców (imigrantów) 
z Ukrainy?” odpowiedziało: nie13.

Dane  te  z  punktu widzenia  polityki migracyjnej  i  potrzeb polskiego 
rynku pracy, a także sytuacji demograficznej14 wskazują na aktualny brak 
akceptacji społecznej dla tworzenia warunków sprzyjających asymilacji 
cudzoziemców.

Z  całą  pewnością  dla  budowania  właściwych  relacji  integracyjnych 
Polaków z migrantami pomocne mogą być doświadczenia krajów takich 
jak Francja, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja czy Holandia. Brytyjskie 
Home Office politykę migracyjną i integracyjną oparło na czterech fila-
rach potrzeb: znalezienia zatrudnienia, mieszkania, odpowiedniej eduka-
cji oraz zagwarantowania dostępu do opieki zdrowotnej15. Dochodzą do 

11  Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne, MPiPS, Warszawa 
2013.

12  Sondaż CBOS przeprowadzono w dniach 14–20 maja 2015 r. na liczącej 1048 osób 
reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski metodą wywiadów 
bezpośrednich wspomaganych komputerowo.

13  Sondaż  przeprowadzono  na  ogólnopolskiej  próbie  liczącej  1173  osoby  na  panelu 
Ariadna metodą CAWI, w populacji od 18 lat i więcej – dla płci, wieku, wykształce-
nia i wielkości miejscowości zamieszkania.

14  Polityka migracyjna Polski wobec wyzwań demograficznych, Biuletyn Debaty Pu-
blicznej, Warszawa 2015.

15  A. Ager, A. Strang, Indicators of integration Final Report Home Ofice Development 
and Practice Report 2004, nr 28, http://www.homeofice.gov.uk/rds/pdfs04/dpr28.pdf 
(dostęp – 22.08.2016).
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tego liczne programy wsparcia reintegracyjnego, w tym godziwe zasiłki 
dla bezrobotnych.

Polska rzeczywistość migracyjna nie pozostawia zbyt wielu złudzeń, 
toteż warto w tym artykule dokonać przeglądu i analizy sytuacji najlicz-
niejszej,  jak wynika z urzędowych danych, grupy migrantów w Polsce, 
jakimi są Ukraińcy.

Sporem samym w sobie  stała  się dyskusja  z początku 2016  roku, 
po wypowiedzi premier Beaty Szydło, która w Parlamencie Europej-
skim stwierdziła, że Polska przyjęła ok. 1 mln uchodźców z Ukrainy, 
którym – jak powiedziała – „nikt nie chciał pomóc”. Na tę enuncjację 
natychmiast  zareagował  ambasador  Ukrainy Andrij  Deszczyca,  któ-
ry oświadczył PAP, że: „(...) Ukraińcy przebywający w Polsce nie są 
uchodźcami, lecz migrantami ekonomicznymi (...). Pani premier mó-
wiła o uchodźcach z Ukrainy, ale nie ma uchodźców z Ukrainy w Pol-
sce. Chodzi  o  osoby,  które  przyjeżdżają  i  przebywają  tutaj  legalnie, 
pracują, studiują, płacą podatki i do pewnego stopnia przyczyniają się 
do  rozwoju  polskiej  gospodarki. Oni  nie  są  uchodźcami,  nie  dostali 
takiego statusu i w związku z tym nie dostają żadnej pomocy socjal-
nej” – skonstatował ambasador Ukrainy16.

Tymczasem  według  oficjalnych  danych Ambasady  Ukrainy  zbież-
nych  z  danymi Urzędu  do  spraw Cudzoziemców  (UdSC)  ze  stycznia 
2016  roku17 w  ciągu ostatnich  lat  o  azyl w Polsce wystąpiło  ponad 4 
tys. Ukraińców. Zaledwie 2 osoby w 2015 roku otrzymały taki status, 
reszta wniosków została odrzucona. Zgodę na  tzw. pobyt długotermi-
nowy  przyznano  natomiast w  2015  roku  628  obywatelom  tego  kraju. 
Zdaniem ambasadora A. Deszczycy: „(...) wnioski wskazujące na nie-
bezpieczeństwo  istniejące  na Ukrainie  są  odrzucane,  bowiem  polskie 
państwo uważa, że  takiego niebezpieczeństwa nie ma, bo mieszkańcy 
Krymu czy Donbasu mogą przebywać w innej części Ukrainy, która jest 
bezpieczna”. W 2015 roku wizy zezwalające na pobyt w Polsce otrzy-
mało ok. 500 tys. osób, natomiast 65 tys. otrzymało prawo pobytu.

Definicje  cudzoziemcy,  uchodźcy,  jak  i  emigranta  precyzują,  że  nie 
każda forma emigracji to uchodźstwo. Cudzoziemcem w rozumieniu pra-

16  Ambasador Ukrainy: Milion Ukraińców w Polsce to migranci ekonomiczni.  Por-
tal:  wPolityce.pl,  http://wpolityce.pl/polityka/278866-ambasador-ukrainy-milion-
ukraincow-w-polsce-to-migranci-ekonomiczni (dostęp – 26.08.2016).

17  Dane pochodzą z Raportu UdSC z 11.01.2016 r., http://udsc.gov.pl/wp-content/uplo-
ads/2014/12/UKRAINA-11.01.2016-r..pdf (dostęp –26.08.2016).
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wa międzynarodowego są osoby mające obce obywatelstwo (jedno, dwa 
lub więcej) oraz bezpaństwowcy. Przepis art. 2 polskiej ustawy o cudzo-
ziemcach z 13 czerwca 2003 roku stanowi, że: „cudzoziemcem jest każ-
dy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego”,  i  jest  to definicja zbieżna 
z wykładnią na ten temat w innych krajach UE. Wyróżnia się też różne 
kategorie cudzoziemców:
–  zwykli cudzoziemcy którym państwo na podstawie przepisów prawa 

wewnętrznego lub międzynarodowego może przyznać prawo do osie-
dlenia (pracownicy najemni, studenci, repatrianci, emeryci i inni),

–  cudzoziemcy chronieni przywilejami i immunitetami (pracownicy pla-
cówek  dyplomatycznych  i  ich  rodziny,  pracownicy  organizacji mię-
dzynarodowych),

–  członkowie obcych sił zbrojnych i ich rodziny.
Podstawowym  aktem  prawnym  zajmującym  się  określeniem  statu-

su uchodźcy jest natomiast art. 1 A 3 Konwencji Genewskiej z 28 lip-
ca 1951  roku oraz  tzw. Protokół nowojorski z 31 stycznia 1967  roku, 
w których zapisano: „uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej 
obawy przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, 
przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań 
politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywate-
lem i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony 
tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się 
na skutek podobnych zdarzeń poza państwem swojego dawnego stałego 
zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do 
tego państwa”.

Migrantami zarobkowymi są natomiast cudzoziemcy, którzy w celach 
zarobkowych dobrowolnie opuszczają kraj ojczysty w celu podjęcia pra-
cy zarobkowej i przenoszą się do państwa, którego nie są obywatelami18. 
Ich  status  regulują  przepisy UE,  a w  Polsce  art.  26  pkt.  1  ust.  5  usta-
wy o cudzoziemcach z 13 czerwca 2003 roku z późniejszymi zmianami, 
m.in. wprowadzony w 2006 roku tzw. system uproszczony, ułatwiający 
podejmowanie krótkotrwałego legalnego zatrudnienia. Odrębne szczegó-
łowe przepisy regulują także m.in. procedury migracyjne w zakresie po-
dejmowania studiów w Polsce przez studentów zagranicznych (migracja 

18  Por.  D.  Klimek, Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski 
z perspektywy polskich przedsiębiorców, praca doktorska napisana na Uniwersytecie 
Łódzkim, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Łódź 2014, s. 17–18.
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edukacyjna), naukowców z państw trzecich chcących prowadzić projekt 
badawczy w kraju UE, będących specyficzną formą migracji tymczaso-
wej, biznesmenów prowadzących działalność na terenie UE czy kwestii 
dotyczących tzw. małego ruchu granicznego19.

Jak więc widać na gruncie polskiej doktryny prawnej i w przepisach 
przyjętych przez państwo polskie, nie ma raczej wątpliwości czy też 
rozbieżności co do zdefiniowania podstawowych pojęć i definicji doty-
czących zagadnień cudzoziemców, uchodźców czy migracji. Niemniej 
jednak  czy  to  w  publicystyce,  czy  też  w  debacie  politycznej  socjo-
technika miesza te pojęcia, a przekaz do międzynarodowej i krajowej 
opinii  społecznej  powoduje  zamieszanie  lub  też  służy kształtowaniu 
przekonania, że polska polityka migracyjna nie  tylko nie odbiega od 
unijnych standardów, ale jest wręcz liderem w europejskim problemie 
implementacji i akceptacji szerokiej fali migrantów z Ukrainy, a także 
zrozumienia problemu, jak się okazuje – nawet na najwyższych szcze-
blach rządowych.

Z punktu widzenia oceny stanu faktycznego wykonywania wobec oby-
wateli Ukrainy przebywających w Polsce naszych przypisanych prawem 
unijnym i krajowym zobowiązań migracyjnych i przyjętych zadań inte-
gracyjnych  należy  dokonać  próby  aktualnego,  obejmującego  lata  2015 
i 2016 przeglądu problemów migracji ukraińskiej. Należy także, kierując 
się wyraźną tendencją do ewolucji rekomendacji opinii publicznej i po-
lityki wobec obywateli  ukraińskich,  zwrócić  uwagę na  opinie,  sugestie 
i  oceny  zarówno  prezentowane w  aktualnych  raportach  i  ekspertyzach 
naukowych, jak i szeroko rozpowszechnione i adresowane za pośrednic-
twem mediów i portali internetowych. W artykule, z uwagi na ramy obję-
tościowe niniejszej publikacji, zasygnalizowane zostały niektóre wyniki 
badań  i  analiz, które  są próbą znalezienia odpowiedzi w następujących 
obszarach zagadnień:
1.  Jaki jest stosunek Polaków do uchodźców, w tym ukraińskich?
2.  Z jakimi głównymi problemami borykają się Ukraińcy mający status 

uchodźcy bądź o ten status aplikujący?
3.  Jakich fachowców ukraińskich, w jakich branżach i regionach potrze-

bują polscy pracodawcy?

19  Migracja tymczasowa i cyrkulacyjna w Polsce: dotychczasowe doświadczenia, ure-
gulowania prawne i opcje na przyszłość, Raport Krajowego Punktu Kontaktowego 
Europejskiej Sieci Migracyjnej, Warszawa 2011.
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4.  Gdzie pracują i jak zarabiają ukraińscy migranci zarobkowi? Jakie są 
ich wydatki oraz jaki wnoszą przychód do polskiego budżetu?

5.  Jakie są opinie emigrantów ukraińskich o Polsce i Polakach w mediach 
i portalach internetowych?

6.  Jakie są opinie Polaków o migrantach ukraińskich w mediach i porta-
lach internetowych?

STOSUNEK POLAKóW dO UCHOdźCóW. jAKIE MAją 
PROBLEMy I CO ROBIą UCHOdźCy UKRAIńSCy? 
(RAPORTy, PRZyKŁAdy, OPINIE)
Większość Polaków (57%) uważa, że nasz kraj nie powinien przyjmo-
wać  uchodźców  z  krajów  objętych  konfliktami  zbrojnymi  – wynika 
z Komunikatu z Badań CBOS z lutego 2016 r.20 Maleje też grupa bada-
nych akceptujących udzielenie im schronienia w Polsce na określony 
czas,  do momentu  kiedy  będą mogli wrócić  do  kraju,  z  którego  po-
chodzą (35%). Za postawę marginalną uznano przekonanie, że Polska 
powinna przyjmować uchodźców i pozwolić im się tu osiedlać (4%). 
W porównaniu do maja 2015 roku akceptacja przyjmowania uchodź-
ców  spadła  prawie  o  połowę  –  z  72%  do  39%. Największą  niechęć 
mają Polacy do uchodźców z Bilskiego Wschodu i Afryki: 67% bada-
nych jest przeciwnych ich przyjmowaniu. Inaczej kształtują się posta-
wy wobec przyjmowania ukraińskich uchodźców z terenów objętych 
konfliktem, a więc Donbasu  i Krymu: 59% respondentów uważa,  że 
Polska powinna przyjąć ukraińskich uchodźców, jedna trzecia (34%) 
jest temu przeciwna. Ten wysoki poziom akceptacji utrzymuje się od 
wielu miesięcy na  zbliżonym poziomie,  a  społeczne poparcie  rośnie 
wraz z wykształceniem oraz dochodami i częściej wyrażają je miesz-
kańcy dużych miast niż wsi.

Jak  wynika  z  danych  Urzędu  do  Spraw  Cudzoziemców  (UdSC), 
w 2015 roku wniosek o status uchodźcy złożyło 2305 obywateli Ukra-
iny  (a więc w  czasie wojny  rosyjsko-ukraińskiej),  a w  roku  2016  – 
80021. W 2015  roku Szef UdSC wydał  6 decyzji  o udzielenie  zgody 
na pobyt  tolerowany, 6 decyzji o udzielenie ochrony uzupełniającej, 
a Rada do Spraw Uchodźców – 2 decyzje o nadaniu statusu uchodźcy 

20  Komunikat z Badań CBOS nr 24/2016.
21  Raport na temat obywateli Ukrainy UdSC z 7sierpnia 2016 r.
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wobec obywateli Ukrainy i 18 decyzji o udzieleniu tzw. ochrony uzu-
pełniającej.

W 2016 roku (tj. od 1.01.2016 do 7.08.2016) Szef UdSC wydał 17 
decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej i 1 decyzję o zgodzie na 
pobyt tolerowany, a Rada do Spraw Uchodźców – 4 decyzje o udzie-
leniu ochrony uzupełniającej i 16 decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. 
Należy  tutaj  dodać,  w  oparciu  o  dane  pochodzące  z UdSC,  że  oso-
by ubiegające się o ochronę międzynarodową pochodzą w większości 
z obwodów objętych konfliktem zbrojnym, tj. donieckiego (ok. 56%), 
ługańskiego  (ok.  19%)  i  krymskiego  (ok.  18%).  Dane  te  wskazują, 
że większość uciekinierów ukraińskich z terenów objętych konfliktem 
wojennym otrzymuje odmowne decyzje związane z zalegalizowaniem 
swego pobytu w Polsce.

W czerwcu 2016 roku głośna stała się sprawa 11-osobowej rodziny 
Pashenków (dziewięcioro to dzieci), która uciekła w 2014 r. z objętego 
wojną Mariupola. Wszystkie  ich wnioski  i prośby o zalegalizowanie 
pobytu zostały odrzucone, a problem polegał na tym, że w Mariupo-
lu wciąż trwały walki. Nakaz opuszczenia Polski otrzymali od Straży 
Granicznej,  a  polskie władze migracyjne  sugerowały  im  przeniesie-
nie  się  do  zachodniej Ukrainy. Rodzina,  która  zdążyła  się  już  zako-
rzenić w Legnicy  i  nawiązać  tam bardzo  dobre  relacje, wskazywała 
na znaczne  trudności adaptacyjne Ukraińców z Donbasu mówiących 
w większości, tak jak oni, nie po ukraińsku, a wyłącznie po rosyjsku, 
gdyż w  zachodniej  Ukrainie  często  traktowani  są  wrogo.  Potrzebna 
była  kampania  medialna  i  zaangażowanie  Rzecznika  praw  Dziec-
ka,  by Urząd do Spraw Cudzoziemców uchylił  decyzję o wydaleniu 
 rodziny22.

Lepszy  los  spotyka  natomiast  osoby  polskiego  pochodzenia,  które 
w  ubiegłym  roku  ewakuowano  z Ukrainy  do  naszego  kraju. Uciekają-
ca z Mariupola czteroosobowa rodzina o polskich korzeniach otrzymała 
status uchodźców. Jak wiadomo, polski rząd zwrócił się do samorządów 
o przyjęcie rodzin do siebie, a ostatnio Kielce jako jedne miasto z woj. 
świętokrzyskiego zgodziło się przyjąć tę rodzinę, oferując jej mieszkanie 
i pomoc w znalezieniu pracy.

22  Portale: TVN24, damitvLegnica, wyborcza.pl – czerwiec i lipiec 2016 r. (dostęp – 
22.08.2016).
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Przeglądając wypowiedzi i stanowiska samych Ukraińców co do ich 
potrzeby ubiegania się o status uchodźcy, można stwierdzić, że oni sami 
nie chcą, by nazywać ich uchodźcami. Powtarzają, że wrócą do domu, 
jak  tylko  na  Ukrainie  się  uspokoi.  Ich  zdaniem  na  Ukrainie  nigdzie 
obecnie nie jest całkowicie bezpiecznie, boją się, że wojna ogarnie całą 
Ukrainę,  a granica polskiego państwa  jest dla nich gwarancją bezpie-
czeństwa i normalnego życia23.

Znamienne  jest  także  stanowisko prezentowane przez  środowiska 
ukraińskie w Polsce w mediach społecznościowych po przytoczonym 
wyżej wystąpieniu premier Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim 
i  reakcji na nie ambasadora Ukrainy w RP Andrija Deszczycy. Otóż 
imigranci z Ukrainy nie chcą, by uważano ich za odbiorców pomocy 
socjalnej i aby częste używanie słowa „uchodźcy” spowodowało nega-
tywne nastawienie społeczeństwa polskiego do nich samych24.

jAKICH FACHOWCóW UKRAIńSKICH, W jAKICH 
BRANżACH I W jAKICH REGIONACH POTRZEBUją 
POLSCy PRACOdAWCy?
Zdaniem wielu  ekspertów m.in.  z  cytowanej Narodowej  rady Ludno-
ściowej przy premierze RP,  aby utrzymać optymalny poziom wzrostu 
gospodarczego, Polska powinna przyjąć do końca 2050 roku ok. 5 mln 
imigrantów.  Na  zlecenie  Związku  Przedsiębiorców  i  Pracodawców 
w styczniu 2016 roku Dom Badawczy Maison na panelu Ariadna prze-
prowadził  badanie,  z  którego  m.in.  wynikało,  że  48%  badanych  nie 
zgadza  się  z  ekspertyzą  dotyczącą  zapotrzebowania  naszego  kraju  na 
migrantów do pracy. „Zdecydowanie tak” odpowiedziało tylko 1% (!) 
badanych, „raczej tak” – tylko 14%25. Interesujące są także wyniki od-
powiedzi na 2 inne pytania ww. badania:

23  Ukraińcy cenią w Polsce to, na co my narzekamy, „Newsweek Polska”, 24.04.2015, 
http://www.newsweek.pl/polska/ukraincy-w-polsce-co-robia-w-polsce-imigranci-z-
ukrainy,artykuly,361882,1,1,4.html (dostęp – 22.08.2016).

24  D. Borysow, Ukraińscy uchodźcy w Polsce – pole minowe dla ukraińskiej dyploma-
cji,  POLUKR  –  polsko-ukrainskijportal,  https://www.polukr.net/blog/author/darek/
page/71/ (dostęp – 21.08.2016).

25  Postawy Polaków względem przyjmowania imigrantów,  Dom  Badawczy Maison, 
Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, styczeń 2016 r.
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– jakiej narodowości powinni być twoim zdaniem imigranci przyjmo-
wani do Polski? Na Ukraińców wskazało 33% badanych, następni w ko-
lejności byli Czesi 24% i Słowacy 22%.

– jak oceniasz pomysł, by wszystkim Ukraińcom, którzy przebywają 
aktualnie na terenie Polski przyznać prawo stałego pobytu na podobnej 
zasadzie, jak uczyniły to Stany Zjednoczone (USA) w 1982 roku dla Po-
laków, którzy tam wtedy przebywali? „Zdecydowanie pozytywnie” odpo-
wiedziało 11% respondentów, „raczej pozytywnie” – 41%, „zdecydowa-
nie negatywnie”  – 9%, „raczej negatywnie”  – 19%.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z  lu-
tego 2016  roku wynika,  że w 2015  roku w polskich urzędach pracy 
zostało zarejestrowanych ponad 781  tys. oświadczeń o chęci powie-
rzenia pracy cudzoziemcom. Ponad 95%  tych oświadczeń dotyczyło 
Ukraińców.

Według opinii Marcina Nowackiego, wiceprezesa Związku Przed-
siębiorców i Pracodawców (ZPiP), Polska powinna postawić na legal-
nych ukraińskich imigrantów, wydając im pozwolenia na pobyt stały, 
który  pozwala  na  dużą  swobodę  funkcjonowania w Polsce.  Powinni 
oni także, zdaniem wiceprezesa ZPiP, oprócz legalnej pracy mieć peł-
ne prawo do prowadzenia  jednoosobowej  działalności  gospodarczej, 
by  tak  jak  Polacy  mogli  pracować  i  odprowadzać  podatki.  Za  nie-
zwykle  istotną uważa on także abolicję dla nielegalnych ukraińskich 
 migrantów26.

Związek Pracodawców Prywatnych przeprowadził symulację, z której 
wynika, że wszyscy legalnie pracujący Ukraińcy rocznie tylko z podatku 
PIT mogliby powiększyć przychody skarbu państwa o blisko 2 mld zł, 
a wpływy z VAT mogłyby wynieść 1,6 mld zł. Z tytułu składek ubezpie-
czeniowych do budżetu wpłynęłoby ponad 5,5 mld zł.

Ciekawym przykładem roli, jaką mogą odgrywać Ukraińcy na lokal-
nym rynku pracy, może być Jabłonka, niewielka miejscowość przy grani-
cy ze Słowacją, gdzie największym pracodawcą w liczącej niespełna 19 
tys. obywateli  gminie  jest  zakład przetwórstwa mięsnego. Zatrudnienie 
w nim Ukraińców było tak opłacalne dla jego właściciela, że wybudował 
dla nich hotel pracowniczy. Jest to jeden z wielu przykładów świadczą-

26  G.  Raszewska,  Polska powinna postawić na imigrantów z Ukrainy,  http://www.
polskieradio.pl/42/275/Artykul/1567167/PORTALPolskieRadiopl.Gospodarka.
Praca.,7.01.2016. (dostęp – 25.08.2016).
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cych o tym, że w niektórych sektorach polski rynek pracy jest tak wydre-
nowany ze specjalistów, że tzw. imigracja komplementarna, czyli zatrud-
nianie obcokrajowców tam, gdzie nie ma chętnych wśród Polaków, coraz 
bardziej staje się faktem.

GdZIE PRACUją, jAK ZARABIAją I CO ROBIą 
UKRAIńSCy MIGRANCI? OBUSTRONNE KORZyŚCI. 
WydATKI I PRZyCHOdy dLA POLSKIEGO 
I UKRAIńSKIEGO BUdżETU
Zdaniem  Grażyny  Spytek-Bandurskiej  z  Instytutu  Polityki  Społecz-
nej Uniwersytetu Warszawskiego sytuacja przyjeżdżających do Polski 
Ukraińców jest  trudniejsza, a społeczeństwo biedniejsze. Są tacy jak 
my kiedyś. Obywatele zza wschodniej granicy wypełniają też tę samą 
lukę w polskiej gospodarce, jaką my wypełnialiśmy 30 lat temu głów-
nie w RFN27.

Dane Ukraińskiego Urzędu Statystycznego wykazują, że średnia pen-
sja na Ukrainie wynosi 4,5 tys. hrywien, co w przeliczeniu daje ok 675 zł. 
W Polsce średnia płaca natomiast dochodzi do 4,5 tys. zł. Dane te mogą 
skłaniać do tezy, że często to wyzwanie finansowe, a nie obawy o życie 
i bezpieczeństwo, jest głównym motorem przyjazdu do Polski wielu ukra-
ińskich migrantów.

Najwięcej, bo ok. 50% spośród wszystkich Ukraińców pracuje obec-
nie w woj. mazowieckim, ale duże ich skupiska są  też w wojewódz-
twach: dolnośląskim, lubelskim, wielkopolskim. Inne regiony również 
zamierzają zatrudniać obywateli Ukrainy. Znane mi z autopsji zakłady 
przetwórstwa  metalowego,  z  którymi  współpracuję  na  co  dzień,  od 
początku 2016 roku zatrudniły legalnie ponad 100 pracowników ukra-
ińskich i nie zamierzają na tej liczbie zapewne poprzestać. Znamienne 
jest  jednak to, że liczba zatrudnianych pracowników z Ukrainy rosła 
tam wraz ze wzrostem trudności w znalezieniu pracowników na ryn-
ku krajowym, co wiązało się między innymi ze wzrostem oczekiwań 
płacowych polskich pracowników, których pracownicy ukraińscy nie 
wykazywali.

27  A.Wittenberg, Polska Niemcami Ukrainy. Czy nasz kraj potrzebuje przybyszów ze 
Wschodu,  „Gazeta  Prawna”,  19.02.2016  r.,  http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly
/923666,ukraincy-praca-w-polsce-polska-gospodarka.html (dostęp – 19.08.2016).
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Narodowy  Bank  Polski  w  kwietniu  2016  roku  opublikował  raport 
o Ukraińcach pracujących w Polsce28. Z badań wynika, że nasilony ruch 
na granicy polsko-ukraińskiej po wybuchu konfliktu zbrojnego na wscho-
dzie Ukrainy w 2014 roku odmienił obraz przeciętnego migranta. Wcze-
śniej do Polski przybywały głównie kobiety (67,1%), obecnie stanowią 
one tylko 42,1% grupy. Spadła także średnia wieku. Przed konfliktem mi-
grujący do Polski Ukrainiec miał średnio 42,8 lat, teraz – 32,8. Ukraińcy 
znajdowali zatrudnienie przede wszystkim w zawodach nazwanych w ra-
porcie NBP jako proste.

Najwięcej mężczyzn pracowało w usługach remontowo-budowlanych 
(23%), a kobiet – w sektorze usług, które dla potrzeb badania określono 
jako usługi dla gospodarstw domowych (37%),  trzecią branżą było rol-
nictwo  (13% mężczyzn  i  7% kobiet), w hotelarstwie  i  gastronomii 8% 
stanowiły Ukrainki, a 4% – Ukraińcy. W handlu ich udział rozkładał się 
po równo (4%).

Ciekawym  zjawiskiem  związanym  z  zatrudnieniem  specjalistów 
z Ukrainy jest służba zdrowia. Lekarze i pielęgniarki z tego kraju poja-
wiają się coraz liczniej w polskich prywatnych szpitalach obsługiwanych 
bez udziału NFZ. Jest to wyraźny sygnał, iż w służbie zdrowia zaczyna 
brakować rąk do pracy, a polscy lekarze i pielęgniarki nie widzą w zatrud-
nianiu ukraińskiego personelu w prywatnych szpitalach i przychodniach 
konkurencji dla siebie.

Według wspomnianego wyżej badania średnia oraz mediana miesięcz-
nych zarobków osiąganych przez migrantów były prawie identyczne i wy-
nosiły ok. 2000 zł netto. Znaczna część tych pieniędzy trafia na Ukrainę. 
Tylko w I kwartale 2015 roku, jak podaje NBP, wytransferowali oni do 
swego kraju 2,1 mld zł. Z danych NBP wynika też, że Ukraińcy wydają 
w Polsce  „na  życie” 34,2% swoich miesięcznych dochodów. Pozostałą 
część odsyłają do domów rodzinnych bądź przeznaczają na oszczędno-
ści. NBP w swym raporcie skonkludował więc, że przeciętny Ukrainiec 
żyje w Polsce za ok. 680 zł miesięcznie, ale z innych opracowań wynika 
np.  że migranci podejmujący pracę otrzymują dodatkowe niefinansowe 
świadczenia np. w postaci zakwaterowania, wyżywienia lub dojazdu do 
pracy, co ułatwia oszczędzanie znacznej części dochodów. Główny Urząd 

28  Gdzie pracują i ile zarabiają Ukraińcy w Polsce, Bankier.pl  26.04.2016  r.,  http://
www.bankier.pl/wiadomosc/Gdzie-pracuja-i-ile-zarabiaja-Ukraincy-w-Polsce-
7368426.html (dostęp – 19.08.2016).
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Statystyczny w marcu 2016 roku podał, że wartość wydatków poniesio-
nych w Polsce przez Ukraińców tylko w ramach małego ruchu granicz-
nego wyniosła w IV kwartale 2015 roku blisko miliard złotych, co sta-
nowiło 47,3% ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających granicę 
 polsko-ukraińską29.

Znaczną  rolę  odgrywa  też  ukraińska  młodzież,  która  coraz  chęt-
niej podejmuje w Polsce studia. Studenci z tego kraju, według danych 
GUS30,  stanowili w roku akademickim 2015/2016 ponad 53% studen-
tów  zagranicznych  w  Polsce.  Było  ich  31  tys.  Zdaniem  prof.  Józefa 
Pociechy, członka Komitetu Nauk Demograficznych PAN, kierownika 
Katedry  Statystyki  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie,  wiele 
szkół wyższych w  naszym  kraju,  szczególnie  prywatnych, musiałoby 
upaść, gdyby nie pobierali w nich nauki ukraińscy studenci. W krakow-
skim UE studiuje ok. 800 Ukraińców, na UJ jest ich ok. 50031. W ukła-
dzie  terytorialnym najwięcej studentów ukraińskich w Polsce studiuje 
w uczelniach stołecznych i w województwach południowo-wschodnich, 
stosunkowo niewiele w województwach zachodnich, z wyjątkiem woj. 
dolnośląskiego, gdzie wyjątkową aktywność w promocji studiów wobec 
młodzieży ukraińskiej, głównie we Wrocławiu, wykazuje tamtejsze śro-
dowisko akademickie.

Znamienny jest, przy okazji dyskusji o studentach ukraińskich w Pol-
sce,  głos  opiniotwórczego  na  Podkarpaciu  portalu  „Echo  Rzeszowa”, 
dofinansowanego przez tamtejszy samorząd i sygnowanego przez Towa-
rzystwo Przyjaciół Rzeszowa. Autor, Zdzisław Darż, podejmując kwestię 
obecności studentów zza wschodniej granicy w uczelniach rzeszowskich 
(na Podkarpaciu, głównie w Rzeszowie studiuje ich ponad 2000 – przyp. 
M.Ł), konstatuje: ” (...) w związku z dominacją Ukraińców na polskich 
uczelniach mówi się o ukrainizacji polskiego szkolnictwa wyższego (...). 
Ważne jest, aby studenci głównie z Ukrainy dobrze się u nas asymilowali, 
szczególnie chodzi o to, aby wśród studentów nie rozwijał się ruch pro-
banderowski”32.

29  Najnowszy raport dotyczący sytuacji Ukraińców w Polsce i ich wpływu na polska go-
spodarkę. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, 4.04.2016 r. (dostęp – 19.08.2016).

30  Raport GUS z kwietnia 2016 r. (dostęp – 19.08.2016).
31  Co robią u nas Ukraińcy?, „Dziennik Polski” 21.01.2016 r., http://www.dziennikpol-

ski24.pl/artykul/9312402,co-robia-u-nas-ukraincy,id,t.html (dostęp – 21.08.2016). 
32  Z.  Darż,  Liczba Ukraińców w Polsce znacząco wzrosła,  www.echo.erzeszow.pl/

informacje/2016 (dostęp – 21.08.2016).
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Zdaniem  Bianki  Siwińskiej,  autorki  raportu  „Studenci  zagraniczni 
w Polsce 2015”33: „w związku ze stałym, dynamicznym przyrostem liczby 
Ukraińców, coraz powszechniej mówi się o zjawisku »ukrainizacji« pol-
skich uczelni. Na tym tle w ostatnim roku pojawiły się w kilku ośrodkach 
akademickich incydenty o podłożu ksenofobicznym. Zarówno środowi-
sko akademickie, jak i opinia publiczna, władze samorządowe oraz osoby 
odpowiedzialne  za  politykę publiczną państwa w obszarze  szkolnictwa 
wyższego powinny ze szczególną uwagą śledzić te nastroje i proponować 
rozwiązania wspierające właściwą integrację studentów z Ukrainy w ży-
cie uczelni i społeczności lokalnej (...).

CO SądZą O POLAKACH UKRAIńSCy EMIGRANCI 
W MEdIACH I PORTALACH INTERNETOWyCH?
Na stronach portalu internetowego „Nasz wibir”, gazety dla Ukraińców 
w Polsce,  25  stycznia  2016  roku  zaprezentowane  zostały  rezultaty  ba-
dania:  „Społeczno-polityczne  nastroje  Ukraińców”,  przeprowadzonego 
przez grupę socjologiczną „Rating” na zlecenie Międzynarodowego In-
stytutu Republikańskiego  (IRI)  ze  środków finansowych  rządu Kanady 
w listopadzie 2015 roku we wszystkich regionach Ukrainy (z wyjątkiem 
Krymu i obwodów donieckiego i ługańskiego, przy czym w części Don-
basu, który kontrolują władze z Kijowa badania te zostały przeprowadzo-
ne – przyp. M.Ł.) na reprezentatywnej grupie losowej 1800 osób34.

Z badań wynika, że największą sympatią Ukraińców cieszą się Polacy 
(58% mówi o nich ciepło, a bardzo ciepło – n13%). Tylko 5% obywateli 
Ukrainy ma do nas stosunek negatywny (z tego tylko 1% bardzo nega-
tywny). Drugie miejsce w rankingu zajęli Białorusini (53% pozytywnych 
ocen), trzecie miejsce natomiast obywatele.. Unii Europejskiej en block, 
którą lubi 46% Ukraińców. Na ostatnim miejscu znalazła się Rosja, która 
ma negatywną ocenę 59% respondentów. Ciepło o Rosjanach wyrażało 
się jedynie 16% badanych.

33  B. Siwińska, Studenci zagraniczni w Polsce, 2015 „Newsletter Study in Poland. In-
formacje  dla  uczelni”  nr  6/122/2016  r.,  http://studyinpoland.pl/konsorcjum/index.
php?option=com_content&view=article&id=5022%3Aukaza-sie-raport-qstudenci-
zagraniczni-w-polsce-2014q&catid=200%3A102-newsletter-2014&Itemid=20  (do-
stęp – 22.08.2016).

34  Portal  internetowy:  Nasz  wybir  Gazeta  dla  Ukraińców23  w  Polsce,  http://pl.na-
szwybir.pl/badania-opinii-spolecznej-ukraincy-najbardziej-lubia-polakow/ (dostęp – 
22.08.2016).
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W badaniach na obszarze w większości rosyjskojęzycznego Donbasu 
Polska zajęła czwarte miejsce – 28% respondentów wyrażało do Polski 
sympatię, w tym tylko 3% mówiło o nas bardzo ciepło. Najlepszymi no-
towaniami cieszyli się tam Białorusini – 44% i Rosjanie – 39%. Najgor-
sze zdanie mieszkańcy tego regionu mają o USA. Tylko 17% wyraża się 
o Stanach Zjednoczonych pozytywnie.

Przegląd ukraińskich portali daje często zaskakujące opinie migrantów 
ukraińskich w oparciu o osobiste doświadczenia z Polską i Polakami. Na 
popularnym portalu WSCHODNIK.PL w listopadzie 2015 roku zamiesz-
czono doświadczenia blogerki Anny Najdenko. W 36 punktach zawarła 
ona swe najistotniejsze spostrzeżenia o naszym kraju i naszych rodakach. 
Frapujące mogą być między innymi następujące punkty:
1. W Polsce dominuje katolicyzm.
2. Ani razu nie zauważyłam zepsutego produktu w Polsce.
3. Absolwenci polskich uczelni nie zostają w Polsce, wolą jechać do An-

glii, Ameryki, aby dorobić się i zwykle tam zostają.
4. Polacy to najbardziej utalentowani handlarze.
5. Polska to biurokratyczny kraj. Pełno tu pisaniny, dokumentów itp.
6. Polska to cywilizowany kraj. Jest tu doskonała szybkość Internetu.
7. W Polsce jest zawsze bardzo czysto. Bardzo tego pilnują.
8. Zimna i gorąca woda są zawsze. Gaz też35.

Większość Ukraińców przyjeżdżających i osiedlających się w Polsce 
to  osoby  posiadające  średnie  i  wyższe wykształcenie.  Są  specjalistami 
z wielu dziedzin, mają wysokie kwalifikacje techniczne czy informatycz-
ne. W 2015 roku blisko 55 tys. Ukraińców o najwyższych kwalifikacjach 
(w  tym m.in.  lekarze,  informatycy,  inżynierowie, pracownicy naukowi) 
złożyło wnioski  o  pobyt w  Polsce.  Jest  jednak  druga,  ciemniejsza,  jak 
wskazują Ukraińcy na internetowych portalach, strona medalu. W War-
szawie 12 zł za godzinę dostaje opiekunka do dziecka z wyższym wy-
kształceniem, a 6 zł za godzinę pracy ukraiński humanista w restauracji 
z kebabami. Pracownik za pracę na budowie bez umowy otrzymuje 2400 
zł miesięcznie. Poza Warszawą jest gorzej.

Opinie  wielu  migrantów  ukraińskich  o  pracy  w  Polsce  to  także 
ciemna  strona  naszych  relacji.  Portal  Eastbook.eu  25  lipca  2016  r. 
opublikował  rozmowę o  trzymiesięcznej  pracy w Polsce  ukraińskiej 

35  WSCHODNIK.PL, http://wschodnik.pl/all-news/item/3262-jak-nas-widza-ukraincy-
36-faktow-o-polakach.html (dostęp – 22.08.2016).
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dziennikarki Olgi Żuk pt. Ukraińcy to śmiecie. Jak się mają imigranci 
zarobkowi w Polsce.

Nie przyjechała, by napisać „pod przykryciem” artykuł o emigrantach, 
lecz by zarobić w Polsce na lepsze życie w Kijowie. Pracowała pod War-
szawą w ogrodnictwie, gdzie przełożony – Polak z wyższym wykształce-
niem – mówił: „Ukraińcy to leniuchy, mają ukraińska chorobę – gadać, 
a nie pracować, trzeba was poganiać, inaczej niczego się nie dorobicie”. 
Jeszcze gorzej było w pieczarkarni pod Opolem, którą prowadziła młoda 
rodzina. Mówili o nich np: „Ukraińcy to świnie, które wszystko zepsują, 
a  przy własnych dzieciach: Ukraińcy  to  śmiecie!(...) Polscy mężczyźni 
Ukrainkę natomiast traktują, jakby gotowa była z każdym Polakiem pójść 
do łóżka (...)”36.

Eastbook.eu  to  portal  dedykowany  sprawom  Europy  Wschodniej 
z międzynarodowym składem redakcyjnym, którego wydawcą jest Fun-
dacja Wspólna Europa – przyp. M.Ł.)

UKRAIńCy PRZEZ PRyZMAT POLSKICH PORTALI 
I MEdIóW INTERNETOWyCH
Kwintesencję  opinii  o  Ukraińcach,  m.in.  wyrażających  się  w  polskich 
portalach narodowościowych, zawarł Andrzej Szeptycki z Instytutu Sto-
sunków Międzynarodowych UW na portalu: wyborcza.pl w  lipcu 2016 
roku37: „To patrzenie przez pryzmat rzezi wołyńskiej, OUN-UPA. Akcja 
»Wisła«, to ich zdaniem słuszna kara za zbrodnie, jakie dokonali Ukraińcy 
na Polakach. Niepokoi narodowców »milion uchodźców«, i to że żerują 
na polskim społeczeństwie, ale także ich aktywność społeczno-polityczna 
w naszym kraju, w tym ukraińskich stowarzyszeń.”

Wspólnym mianownikiem  dla  poglądów  płynących  z  portali  takich 
jak:  Nacjonalista.pl,  Dziennik  Narodowo-Radykalny,  Narodowcy.Net, 
myśl24.pl,  fronda.pl,  prawy.pl  i wielu  innych  jest...  szacunek  do Rosji 
i jej władz, bo... Rosja to mocarstwo odrzucające zgniłe wartości Zachodu 
i dobrze byłoby, aby Wielka Polska do Rosji choć trochę była podobna. 
Ukrainą i Ukraińcami pogardzają, bo... naród ukraiński to wymysł monar-
chii Habsburgów, wiec Rosja miała pełne prawo bronić swoich interesów 
w swojej sferze wpływów (sic!).

36  Rozmowa z O. Konsevych, .www.eastbook.eu, 25.07.206 r. (dostęp – 25.08.2016).
37  A. Szeptycki, Dlaczego polski narodowiec nie lubi Ukraińców, portal: wyborcza.pl 

z 11.07.2016 r. (dostęp – 26.08.2016). 
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Nie  jest  to,  rzecz  jasna, margines poglądów z 2016 r., gdy w Polsce 
i jej debacie publicznej przetacza się rekomendacja do zwrotu na prawo, 
również w podejściu do obcokrajowców, w tym także do migrantów. Ale 
po drugiej  stronie,  również  internetowych enuncjacji,  jest bardzo wiele 
wyważonych i konstruktywnych analiz o potrzebie dialogu historyczne-
go i współczesnego o naszych wzajemnych relacjach, co jest warunkiem 
sine qua non zrozumienia,  szacunku  i  rekomendacji do kontynuowania 
współpracy,  jak  również wiele ważkich opinii, ocen  i  analiz w debacie 
o potrzebie realizowania i poszanowania naszych prawnych i humanitar-
nych zobowiązań wobec obywateli ukraińskich.

Obok naukowych, fachowych, branżowych i czytelnikowskich por-
tali stricte polskich, podejmujących niemal na bieżąco merytoryczną 
tematykę dotyczącą migrantów ukraińskich w Polsce,  takich jak np.: 
Bankier.pl, superbiz.pl i w większości internetowych wydań polskich 
dzienników oraz czasopism, obecne są wyważone portale, obejmujące 
szerokie spektrum spraw i informacji, jak np. PolUkr, Wschodnik, za-
wierające materiały w języku polskim i ukraińskim i redagowane przez 
Polaków i Ukraińców, oraz portale mniejszości polskich na Ukrainie, 
jak np. Słowo Polskie – polonijny portal Winnicy i Żytomierszczyzny 
– czy Kresy24.pl.
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STRESZCZENIE

Michał ŁAWRENOW

PRAWNE I PRAKTyCZNE PROBLEMy 
POLITyKI MIGRACyjNEj 

I INTEGRACyjNEj  
WOBEC OByWATELI UKRAINy

Słowa kluczowe:  uchodźca,  emigrant,  migracja  zarobkowa,  problemy 
społeczne

Polska w ostatnich latach, po raz pierwszy po II wojnie światowej, kon-
frontuje się bezpośrednio z globalnymi przepływami migracyjnymi. Pro-
blemy migracji i integracji cudzoziemców w Polsce, a zwłaszcza bardzo 
dużych,  jak  fala migracji  zarobkowej obywateli Ukrainy,  z  jednej  stro-
ny  stanowi wyzwanie  dla władz,  aby  iść  z  duchem  standardów w UE, 
a w związku z tym dostosować przepisy prawne, procedury, rozwiązania 
instytucjonalne  i  logistyczne dla  tego wielkiego wyzwania społecznego 
i humanitarnego. Z drugiej strony, nawet najbardziej spójne ze standarda-
mi UE przepisy dotyczące cudzoziemców w zakresie wdrażania są niewy-
starczające, ponieważ  stworzenie odpowiedniej  atmosfery wokół  życia, 
pracy lub studiów z nami obcokrajowcami, wymaga pozytywnego klima-
tu, który odbija się także w atmosferze debaty politycznej i publicznej.
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Poland  in  recent  years,  for  the  first  time  after World War  II,  confronts 
directly with global migration flows. Problems of migration and integration 
of foreigners in Poland, and especially the very large, like the Polish wave 
conditions  labour migration of Ukrainian citizens, on  the one hand,  the 
challenge for  the authorities  that  to be  in  line with  the EU standards  in 
this regard, the need to adapt the provisions, procedures and institutional 
arrangements and logistics for this great European challenges social and 
humane. On the other hand, even the most coherent with EU standards 
and experienced implementation States aliens regulations, are inadequate, 
because  to  create  the  right  atmosphere  around  the  living,  working  or 
studying with  us  foreigners,  you  need  a  positive  climate  around  them, 
which takes place in an atmosphere of political debate and public.
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Karol RUTKOWSKI

OCENA WAżNOŚCI I SKUTECZNOŚCI 
CZyNNOŚCI PRAWOKSZTAŁTUjąCyCH 

W POSTęPOWANIU KARNyM

WSTęP
W postępowaniu karnym obowiązują zasady swobodnej oceny dowodów 
(art. 7 k.p.k.1) i samodzielności jurysdykcyjnej sądu (art. 8 k.p.k.). Art. 7 
k.p.k. stanowi, że „Organy postępowania kształtują swe przekonanie na 
podstawie wszystkich przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobod-
nie z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań 
wiedzy i doświadczenia życiowego”. Przepis art. 8 § 1 k.p.k. stanowi zaś, 
że „Sąd karny  rozstrzyga samodzielnie zagadnienia  faktyczne  i prawne 
oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu”. § 2 tego 
artykułu  ma  zaś  następujące  brzmienie  „Prawomocne  rozstrzygnięcia 
sądu kształtujące prawo lub stosunek prawny są jednak wiążące”.

Zasady te są stosowane na etapie postępowania sądowego wprost i na 
etapie postępowania przygotowawczego,  również wprost,  jest  stosowa-
na zasada swobodnej oceny dowodów przez organy ścigania przestępstw. 
Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądów znajduje swoje odpowied-
nie  zastosowanie w  postępowaniu  przygotowawczym  i w  ogóle  do  or-
ganów  ścigania  przestępstw.  Już  z  definicji  „samodzielności  jurysdyk-
cyjnej” może być ona stosowana do organów ścigania przestępstw tylko 
odpowiednio,  po  jej  przystosowaniu do  specyfiki  tychże wobec  sądów. 

1  Ustawa  z  6.6.1997  Kodeks  postępowania  karnego.  Dz.U.  nr  89,  poz.  555,  dalej 
„k.p.k.”.

Rutkowski
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Przystosowanie  to  transponuje  ją w  „samodzielność  rozstrzygania”  or-
ganów  ścigania  przestępstw,  w  ramach  przysługujących  im  kompeten-
cji o podjęciu  lub nie czynności procesowych, uznaniu okoliczności za 
udowodnione  lub  nieudowodnione, wyniku  dokonanej wykładni  prawa 
i co do meritum o istnieniu lub nieistnieniu podstaw do wniesienia aktu 
oskarżenia do sądu i w konsekwencji wniesieniu go lub umorzeniu postę-
powania przygotowawczego. Na etapie postępowania sądowego oskarży-
ciel publiczny też samodzielnie rozstrzyga, na przykład o odstąpieniu od 
oskarżenia w całości lub w części, o strategii i taktyce oskarżenia, o swo-
ich wnioskach końcowych, wieńczących oskarżenie w głosach stron.

Zasada  jurysdykcyjnej samodzielności sądu karnego nie  jest wymie-
niana  jako  naczelna  zasada  polskiego  procesu  karnego2.  Zasada  jurys-
dykcyjnej samodzielności sądu oznacza, że sąd rozstrzyga samodzielnie 
o wszystkich zagadnieniach faktycznych i prawnych, a także nie jest zwią-
zany żadną decyzją sądu lub innego organu przy rozstrzyganiu o przed-
miocie procesu, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zasada jurysdykcyjnej 
samodzielności sądu obejmuje więc samodzielność sądu w ustalaniu fak-
tów sprawy, samodzielność w wykładni prawa oraz samodzielność w roz-
strzyganiu na podstawie ustalonych faktów i dokonanej wykładni. Zdanie 
poprzednie znajduje swoje pełne zastosowanie do „samodzielności roz-
strzygania” organów ścigania przestępstw na etapie postępowania przy-
gotowawczego  i samodzielnych rozstrzygnięć oskarżyciela publicznego 
w postępowaniu sądowym, rozumianych jak wywiedziono powyżej.

Sąd karny jest związany prawomocnymi orzeczeniami konstytutywny-
mi sądów (kształtującymi prawo lub stosunek prawny) w zakresie prawa 
i stosunków prawnych, których te orzeczenia dotyczą. Zgodnie bowiem 
z art. 8 § 2 k.p.k. prawomocne rozstrzygnięcia sądów kształtujące prawo 
albo stosunek prawny są dla sądu wiążące. Sąd nie może swobodnie oce-
niać meritum  rozstrzygnięcia spełniającego wymagania art. 8 § 2 k.p.k. 
Rozstrzygnięcia te zaliczane są przez sąd do materiału dowodowego bez 
oceny  ich  słuszności.  Tak  więc  zasada  jurysdykcyjnej  samodzielności 
sądu jest uzupełnieniem i rozwinięciem zasady swobodnej oceny dowo-
dów, ale również wskazuje wyjątek od niej w art. 8 § 2 k.p.k. Wziąwszy 

2  Por. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa: Wolters Klu-
wer, 2016, 213–339, T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, War-
szawa: LexisNexis, 2009, 76–167, G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Proces 
karny Część ogólna, red. G. Artymiak, M. Rogalski, Z. Sobolewski, Warszawa, Kra-
ków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2007, 32–80.
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pod uwagę systematykę kodeksu postępowania karnego i pomieszczenie 
normy z przepisu art. 8 § 2 k.p.k. w tym artykule k.p.k., świadczy o tym, 
że odnosi się on do sądów a nie organów ścigania przestępstw, bo prze-
pis art. 8 § 1 k.p.k. dotyczy wyraźnie tylko sądów, albowiem tylko sądy 
w postępowaniu sądowym mogą rozstrzygać sprawy będące jego przed-
miotem. Kompetencje  do  rozstrzygania  co  do meritum  nie  przysługują 
w tym postępowaniu organom ścigania przestępstw. Na podstawie wnio-
skowania z większego na mniejsze, przepis art. 8 § 2 k.p.k. wiąże jednak 
również organy ścigania przestępstw.

CZyNNOŚCI PRAWOKSZTAŁTUjąCE 
W POSTęPOWANIU KARNyM

Czy zasady swobodnej oceny dowodów i jurysdykcyjnej samodzielno-
ści sądów kształtują uprawnienia prawokształtujące? Prawo kształtujące 
to prawo podmiotowe, którego treścią jest uprawnienie do jednostronnego 
nawiązania, zmiany lub zniweczenia określonego stosunku prawnego bez 
względu na wolę drugiej strony3. Prawo to może przysługiwać zarówno 
dłużnikowi jak i wierzycielowi, a jego źródłem może być zarówno usta-
wa jak i czynność prawna. W odróżnieniu od roszczenia, które nakiero-
wane jest na zachowanie obowiązanego, realizacja prawa kształtującego 
następuje wyłącznie w drodze działania osoby uprawnionej, najczęściej 
poprzez złożenie oświadczenia woli.

Prawa kształtujące funkcjonują w ramach szerszej wiązki praw pod-
miotowych,  zazwyczaj  w  powiązaniu  z  roszczeniami  cywilnoprawny-
mi.  Przykładowe  prawa  kształtujące  to:  umowne  lub  ustawowe  prawo 
odstąpienia  od  umowy4,  prawo  wypowiedzenia  umowy  o  charakterze 
trwałym,  przyjęcie  oferty  przez  oblata5,  prawo  uchylenia  się  od  skut-
ków oświadczenia woli6. Czynności prawokształtujące są co do zasady 
względnie wzruszalne,  choć  złożenie oświadczenia woli wykonującego 

3  A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warsza-
wa: LexisNexis, 2000, 135.

4  Por.  J.M. Kondek, Komentarz do przepisu art. 491 kc,  (w:) Kodeks cywilny. Ko-
mentarz, red. K. Osajda, Legalis 2017, wyrok SN z 28.5.2014, I CSK 345/13, LEX 
nr 1532768, wyrok SN z 24.6.2014, I CSK 392/13, LEX nr 1532770.

5  Por. M. Jasiakiewicz, A. Klein, K. Oplustil, Komentarz do przepisu art. 66 kc, (w:) 
Prawo umów handlowych System Prawa Handlowego tom 5, red. S. Włodyka, Lega-
lis 2014.

6  Por. J. Strzebinczyk, Komentarz do przepisu art. 88 kc, (w:) Kodeks cywilny. Komen-
tarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Legalis 2016.
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uprawnienie  prawokształtujące  prowadzi  do  przekształcenia  nieważno-
ści względnej czynności prawnej w nieważność bezwzględną7. Sankcja 
nieważności bezwzględnej oznacza, że czynność nie wywołuje żadnych 
skutków prawnych w sferze cywilnoprawnej, a stan ten ma charakter de-
finitywny,  nie  podlegający  konwalidacji8.  Termin  do  złożenia  takiego 
oświadczenia może być zakreślony przez prawo lub nie. Jeśli został za-
kreślony i został przekroczony, skutkuje to konwalidacją czynności co do 
której mogło być wykonane, a nie zostało uprawnienie prawokształtują-
ce9. Prawokształtujący charakter czynności prawnych jest czasami kon-
trowersyjny  i wzbudzający wątpliwości w orzecznictwie, dotyczy  to na 
przykład prawokształtującego charakteru niektórych uprawnień z rękoj-
mi. W doktrynie prezentowane są dwa poglądy co do charakteru upraw-
nienia  do  obniżenia  ceny  rzeczy. Według  pierwszego,  przeważającego, 
przysługujące kupującemu żądanie obniżenia ceny jest roszczeniem ma-
jątkowym, a według drugiego, jest to także prawo kształtujące10.

Prawo jest  respektowane i stosowane przez sądy, kierujące się art. 2 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej11 stanowiącym, że „Rzeczpospolita 
Polska  jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym 
zasady sprawiedliwości społecznej”, jej art. 7 „Organy władzy publicznej 
działają na podstawie i w granicach prawa.” oraz jej przepisem art. 175 
ust. 1 stanowiącym, że „Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Pol-
skiej  sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne 
oraz sądy wojskowe”. Wymiar sprawiedliwości zaś to działalność państwa 
sprawowana przez niezawisłe sądy, które rozstrzygają konflikty prawne 

7 Por. S. Rudnicki, R. Trzaskowski, Komentarz do przepisu art. 88 kc, (w:) Kodeks 
cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część Ogólna, red. J. Gudowski, LexisNexis 
2014, A. Jedliński, Komentarz do przepisu art. 88 kc, (w:) Kodeks cywilny. Komen-
tarz. Tom I. Część ogólna,  red. A. Kidyba, LEX 2012, P. Nazaruk, Komentarz do 
przepisu art. 88 kc, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, LexisNexis 
2014.

8  Wyrok SN z 24.4.2013, IV CSK 600/12, LEX nr 1365716, M. Gutowski, Komentarz 
do przepisu art. 88 kc,  (w:) Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1–44911,  red. 
M. Gutowski, Legalis 2016.

9  Por. wyrok SN z 19.2.1998, III CKN 372/97, LEX nr 36060, wyrok SN z 26.3.2003, 
II CKN 1338/00, LEX nr 78826.

10  Poruczona uchwała SN z 5.7.2002, III CZP 39/02, LEX nr 54132.
11  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2.4.1997. Dz.U. nr 178, poz. 483, dalej „Kon-
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w drodze procesu12. Zatem, co oczywiste, ale ma znaczenie dla dalszego 
wywodu, wymiar sprawiedliwości jest więc sprawowany również przez 
sądy karne, które są częścią zbioru „sądy”, do którego odnosi się przepis 
art. 175 ust. 1 Konstytucji, a także respektują i stosują prawo.

Wobec  powyższego,  sądy  karne  nie mogą  tym  samym pominąć  lub 
zlekceważyć  przepisów  Kodeksu  cywilnego13,  Księga  pierwsza  Część 
ogólna, Tytuł IV Czynności prawne, Dział III Forma czynności prawnych, 
szczególnie art. 77 § 2 i 3, § 2 „Jeżeli umowa została zawarta w formie 
pisemnej,  dokumentowej  albo  elektronicznej,  jej  rozwiązanie  za  zgodą 
obu stron,  jak również odstąpienie od niej albo  jej wypowiedzenie wy-
maga  zachowania  formy  dokumentowej,  chyba  że  ustawa  lub  umowa 
zastrzega inną formę.”, § 3 „Jeżeli umowa została zawarta w innej form-
ie szczególnej, jej rozwiązanie za zgodą obu stron wymaga zachowania 
takiej  formy,  jaką  ustawa  lub  strony  przewidziały w  celu  jej  zawarcia; 
natomiast odstąpienie od umowy albo  jej wypowiedzenie powinno być 
stwierdzone pismem.” .

Nie mogą też pominąć lub zlekceważyć Działu IV Wady oświadczenia 
woli tej księgi i tytułu Kodeksu Cywilnego, szczególnie art. 88 § 1 stano-
wiącego, że „Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, któ-
re zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje 
przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie”.

Sądy karne bezwyjątkowo respektują też i stosują przepis art. 365¹ kc 
stanowiący, że „Zobowiązanie bezterminowe o charakterze ciągłym wy-
gasa po wypowiedzeniu przez dłużnika lub wierzyciela z zachowaniem 
terminów umownych, ustawowych  lub zwyczajowych,  a w  razie braku 
takich terminów niezwłocznie po wypowiedzeniu”.

Dotyczy to również art. 70 § 1 kc stanowiącego, że „W razie wątpliwości 
umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego 
ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę 
oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane – w chwili przystąpienia 
przez drugą stronę do wykonania umowy”.

Do  rozstrzygania  o  ważności  lub  skuteczności  korzystania  przez 
uprawnionych  z  uprawnień  prawokształtujących,  jak  wynika  z  treści 

12  Por. P. Wiliński, P. Karlik, K. Szczucki, Komentarz do przepisu art. 175 Konstytucja 
RP, (w:) Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bo-
sek, Legalis 2016.

13  Ustawa z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny. Dz.U. 2017, poz. 459, dalej „kc”.
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przytoczonych przepisów będących emanacją jednostronnych czynności 
prawokształtujących o charakterze cywilnoprawnym, powołane są  sądy 
bez rozróżnienia na cywilne i karne na podstawie art. 1 i 2 Kodeksu po-
stępowania cywilnego14. Art 1 k.p.c. stanowi, że „Kodeks postępowania 
cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków z za-
kresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak 
również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych 
sprawach, do których przepisy  tego Kodeksu  stosuje  się  z mocy ustaw 
szczególnych (sprawy cywilne)”.

Sprawą cywilną była, na mocy przepisów rozdziału VII (art. 62–70), 
Działu II Kodeksu postępowania karnego, również sprawa z powództwa 
cywilnego15 (adhezyjnego) wniesionego przez pokrzywdzonego w postę-
powaniu karnym, na etapie postępowania sądowego, któremu sąd karny 
nadawał przymiot powoda w takim postępowaniu przyjmując powództwo 
adhezyjne do rozpoznania16. Nowelą, która weszła w życie 1 lipca 2015 
roku17, przepisy te zostały uchylone, co powoduje, że obecnie sądy karne, 
w toku procesu karnego, nie mogą rozstrzygać o odpowiedzialności cy-
wilnej i dochodzeniu roszczeń cywilnych, wynikających z przestępstwa. 
Art. 2 § 1 k.p.c. brzmi następująco „Do rozpoznawania spraw cywilnych 
powołane są sądy powszechne, o ile sprawy te nie należą do właściwości 
sądów szczególnych, oraz Sąd Najwyższy”. Skoro sądy karne nie mogą 
w toku procesu karnego rozstrzygać o sprawach cywilnych, to tym bar-
dziej, w oparciu o wnioskowanie z większego na mniejsze, nie mogą zaj-
mować się nimi organy ścigania w ogóle, w tym w fazie postępowania 
przygotowawczego procesu karnego. Jedynie do tego powołane na mocy 
przywołanych wyżej przepisów art. 1 i 2 § 1 k.p.c. są sądy cywilne.

Jak wyżej skonstatowano, sądy karne respektują i stosują prawo, w tym, 
w zakresie dotyczącym uprawnień prawokształtujących, choć,  jak  rów-
nież wywiedziono, nie rozstrzygają w sprawach cywilnych. Niewątpliwie 
prowadzą sprawy karne, co istotne do dalszego wywodu o czym stanowi 
Dział I Przepisy wstępne, Kodeksu postępowania karnego, w szczególno-

14  Ustawa z 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego. Dz.U. nr 43, poz. 296, dalej 
„k.p.c.”.

15  Jak powszechnie wiadomo, to przepisy prawa rozstrzygają o tym czy sprawy cywilne 
mogą być rozpoznane w toku postępowania karnego.

16  Zob. szerzej: S. Waltoś, P. Hofmański, Proces, 32–33.
17  Ustawa z 27.09.2013 o zmianie Kodeksu postępowania karnego i niektórych innych 

ustaw. Dz.U. z 2013, poz. 1247.
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ści jego art. 1–14 oraz przepisy jego Działu II Sąd, szczególnie art. 23–27. 
W sprawach karnych mogą pojawiać się aspekty cywilnoprawne, w tym 
związane z uprawnieniami prawokształtującymi, jako okoliczności stanów 
faktycznych będących przedmiotami tych spraw. Mogą też owe aspekty 
cywilnoprawne, w tym związane z uprawnieniami prawokształtującymi, 
stanowić elementy stanów prawnych spraw karnych, na przykład co do 
odpowiedzialności odszkodowawczej sprawców przestępstw. Wziąwszy 
pod uwagę przedmiot i cele postępowania karnego, oczywistym jest, że 
zarówno  jako  okoliczności  stanów  faktycznych,  jak  i  elementy  stanów 
prawnych  spraw  karnych,  mogą  owe  aspekty  cywilnoprawne,  w  tym 
konsekwentnie  uprawnienia  prawokształtujące,  być  przedmiotem  ba-
dań,  ustaleń  i  rozstrzygnięć  sądów  karnych  jedynie  z  punktu widzenia 
ich  przestępności  lub  jej  braku.  Oczywiście  stany  faktyczne  i  prawne 
spraw  karnych,  szczególnie  gospodarczych,  bywają  złożone.  Tak  więc 
przedmiotem wspomnianych  badań,  ustaleń  i  rozstrzygnięć  sądów kar-
nych mogą być różne aspekty cywilnoprawne, często w nich występujące, 
w  skomplikowanych  konfiguracjach  i  konstrukcjach. W  jednej  sprawie 
karnej wśród wielu aspektów cywilnoprawnych w jej stanie faktycznym 
i prawnym może występować kilka związanych z różnymi uprawnieniami 
prawokształtującymi. Nie zmienia to słuszności tezy, że mogą one, w ca-
łej  swojej  złożoności,  być  przedmiotem  badań,  ustaleń  i  rozstrzygnięć 
sądu karnego tylko i wyłącznie z punktu widzenia ich przestępności lub 
jej braku. Sąd karny może badać czy celem oskarżonego było popełnienie 
przestępstwa przy użyciu uprawnienia prawokształtującego, na przykład 
uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego w umo-
wie drugiej jej stronie pod wpływem błędu wywołanego podstępem owej 
drugiej strony. Sąd może więc dociekać czy oskarżony chciał dokonać za-
boru mienia (przestępstwa z art. 284 kk18) sprzedanego wcześniej swojemu 
kontrahentowi pod pretekstem, że został podstępem wprowadzony przez 
niego w błąd, choć ów błąd w świetle innych ustalonych już okoliczności 
sprawy wydaje się wątpliwym. Oświadczenie o uchyleniu się od skutków 
prawnych oświadczenia woli o sprzedaży rzeczy (mienia) złożone przez 
oskarżonego (sprzedawcę) w umowie sprzedaży kupującemu, z powodu 
błędu po stronie sprzedawcy, wywołanego podstępem przez pokrzywdzo-
nego (kupującego), może być bowiem tylko służącym temu by bronić się 
przed zarzutem bezprawności  i wręcz przestępności  jego następujących 

18  Ustawa z dnia 6.6.1997 Kodeks karny. Dz.U. 2016, poz. 1137, dalej „kk”.
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potem działań. A działania te mogą prowadzić do pozbawienia kupującego 
przez sprzedawcę posiadania rzeczy będącej przedmiotem umowy kupna 
sprzedaży w drodze rzekomo dozwolonej samopomocy (art. 343 kc) lub 
rzekomego ujęcia obywatelskiego  (art.  243 k.p.k.). Samo uchylenie  się 
przez stronę czynności prawnej od skutków prawnych oświadczenia woli 
złożonego pod wpływem błędu wywołanego przez jej drugą stronę czyn-
ności prawnej, jeżeli błąd wystąpił i został wywołany podstępnie przez tą 
drugą stronę owej czynności, przestępstwem, ani nawet przygotowaniem 
do niego być nie może. Jeżeli błąd jest rzekomy lub gdy doszło do niego 
bez podstępu drugiej  strony w przywołanym przykładzie, może być co 
najwyżej niekaralnym jeszcze przygotowaniem do przestępstwa. Dopiero 
przejście do działań zmierzających do pozbawienia kontrahenta posiada-
nia rzeczy, w takiej czy innej formie, pod przykryciem rzekomych działań 
prawnych – dozwolonej samopomocy lub ujęcia obywatelskiego, staje się 
usiłowaniem lub nawet dokonaniem przestępstwa zaboru mienia, penali-
zowanego w art. 284 kk.

W  ten  sposób  dochodzimy  do  punktu  krytycznego  rozważań  na  te-
mat  samodzielności  jurysdykcyjnej  sądu  karnego w  kontekście  upraw-
nień  prawokształtujących. Mianowicie,  należy  zauważyć,  że  uprawnie-
nia prawokształtujące, będąc instytucją prawa cywilnego, mają zupełnie 
szczególny związek z rozstrzygnięciami prawokształtującymi sądów cy-
wilnych. Są one jednostronnymi czynnościami prawnymi wywołującymi 
skutki prawne ex tunc własną mocą sprawczą, bez potrzeby ich uprzedniej 
lub następczej akceptacji przez sąd lub inny organ lub podmiot, w tym na 
pewno, zgodnie z treścią przepisów prawa ustanawiających te instytucje 
(uprawnienia prawokształtujące) nie potrzebują one akceptacji podmiotu, 
do którego skierowane jest oświadczenie woli dokonującego takiej jedno-
stronnej czynności, w wykonaniu takiego uprawnienia prawokształtujące-
go19. Podmiot, do którego skierowane jest oświadczenie woli dokonujące 
takiej jednostronnej czynności w wykonaniu uprawnienia prawokształtu-
jącego, chcąc je skutecznie zwalczać, może i powinien wystąpić do sądu 
cywilnego  z  powództwem  o  ustalenie  z  art.  189  k.p.c.  lub  zażądać  by 
sąd cywilny rozstrzygający inną sprawę rozstrzygnął kwestię dla niej pre-
judycjalną – ważność lub skuteczność jednostronnej czynności prawnej, 

19  A. Bierć, Zarys prawa prywatnego, część ogólna, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, 
102–103, Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa: C.H. Beck, 2007, 
96.
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będącej  wykonaniem  uprawnienia  prawokształtującego20.  Sąd  cywilny 
rozstrzygający o ważności  lub skuteczności  takiej czynności nie nadaje 
jej waloru ważności  lub  skuteczności,  a  stwierdza  jedynie,  że była ona 
od  początku,  od  chwili  jej  dokonania, ważna  i  skuteczna,  bo  spełniała 
kryteria prawne jej ważności i skuteczności albo, że taka nie była, a więc, 
że była nieważna lub bezskuteczna, bo nie spełniała kryteriów prawnych 
jej ważności lub skuteczności. Brak reakcji podmiotu, wobec którego zo-
stało złożone oświadczenie woli będące jednostronną czynnością prawną 
w wykonaniu  uprawnienia  prawokształtującego,  a więc  nie  zwalczanie 
wyżej wskazanymi sposobami jego ważności lub skuteczności, świadczy 
dobitnie o tym, że owa jednostronna czynność w wykonaniu uprawnienia 
prawokształtującego została dokonana ważnie i skutecznie.

Jeżeli  podmiot,  wobec  którego  zostało  złożone  takie  oświadczenie 
woli – jednostronna czynność prawna w wykonaniu uprawnienia prawo-
kształtującego, zwalcza je poprzez wystąpienie do sądu cywilnego z po-
wództwem  o  ustalenie  lub  wnioskiem  o  rozstrzygnięcie  kwestii  preju-
dycjalnej w  innej  sprawie  cywilnej  niż wymagająca  ustalenia  istnienia 
prawa lub stosunku prawnego, rozstrzyganie wpadkowe o ważności lub 
skuteczności  takiej  jednostronnej czynności prawa cywilnego przez sąd 
karny byłoby zakwestionowaniem mocy obowiązującej art. 8 § 2 k.p.k. 
Byłoby ono  swoistym wyścigiem sądu karnego z  sądem cywilnym,  je-
dynie  uprawnionym  do  ostatecznego  rozstrzygnięcia w  tej materii,  tak 
by zanim ostateczne rozstrzygnięcie sądu cywilnego zapadnie sąd karny 
podjął swoje rozstrzygnięcie wpadkowe, a na jego podstawie rozstrzygnął 
w sprawie karnej co do meritum. Rezultatem takiego wyścigu mogłaby 
być całkowicie niedopuszczalna sytuacja, w której ważna i skuteczna jed-
nostronna czynność prawna w wykonaniu uprawnienia prawokształtują-
cego, której ważność oraz skuteczność została ostatecznie i prawomocnie 
potwierdzona rozstrzygnięciem jedynie właściwego do czynienia ustaleń 
w  tej materii  i  dokonywania w oparciu  o  nie, wspomnianego ostatecz-
nego i prawomocnego rozstrzygnięcia sądu cywilnego, zanim zostałoby 
ono wydane, już zostało zakwestionowane przez sąd karny. Okoliczność 
zwalczania lub nie, przez uprawniony do tego podmiot, owej czynności 
może i powinna być zbadana przez sąd karny w sprawie karnej (wszak 
sąd karny nie rozstrzyga w obecnym stanie prawnym w sprawach cywil-

20  Tak też: postanowienie SN z 12.10.2005, III CK 48/05, LEX nr 191867, Jedliński, 
Komentarz, LEX 2012.
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nych). Jeśli zwalczana nie była i nie jest, już tylko na tej podstawie sąd 
karny badający tę okoliczność faktyczną i zarazem prawną sprawy karnej 
powinien uznać preliminarnie, że była ważna i skuteczna, z wszystkimi 
tego konsekwencjami. Sąd powinien dodatkowo zbadać czy zostały speł-
nione przesłanki formalne jej ważnego i skutecznego dokonania takie jak 
dochowanie terminu i prawidłowość doręczenia oświadczenia woli doko-
nującego jej właściwemu podmiotowi. Sąd karny nie powinien w żadnym 
razie wkraczać w kompetencje wyłączne sądu cywilnego  i  rozstrzygać, 
choćby wpadkowo, o istocie jednostronnej czynności prawnej w wyko-
naniu uprawnienia prawokształtującego, na przykład o zaistnieniu lub nie 
błędu będącego podstawą do uchylenia się od skutków prawnych oświad-
czenia woli złożonego wcześniej drugiej stronie czynności prawnej wie-
lostronnej.

WNIOSKI
Moim zdaniem, poglądem dalej idącym, możliwym do obrony jest taki, 
że sąd karny w ogóle nie może badać ważności  lub skuteczności  takiej 
jednostronnej  czynności  prawnej,  co wynika  z wnioskowania  z mniej-
szego na większe. Skoro bowiem jest związany, w oparciu o art. 8 § 2 
k.p.k.,  rozstrzygnięciami  kształtującymi  innych  sądów,  to  tym  bardziej 
jest  związany  jednostronnymi  czynnościami  prawnymi  w  wykonaniu 
uprawnień prawokształtujących, które mogą być tylko potwierdzone, ze 
skutkiem ex tunc, przez rozstrzygnięcia owych innych sądów, mogące być 
kształtującymi,  jak  choćby wyrok  rozstrzygający o  słuszności  powódz-
twa o ustalenie nieistnienia uprawnienia prawokształtującego. Wyrok taki 
kształtuje stosunki prawne między powodem i pozwanym sprawy o usta-
lenie na nowo, usuwając z obrotu prawnego jednostroną czynność prawo-
kształtującą, na przykład oświadczenie woli o uchyleniu się od skutków 
prawnych umowy zawartej pod wpływem błędu wywołanego podstępem 
drugiej  jej  strony. Skoro nie było ważnego  i  skutecznego uchylenia  się 
od skutków oświadczenia woli  złożonego przez  stronę umowy, umowa 
ta byłaby ex tunc ważnie  i  skutecznie zawarta. Gdyby sąd  rozstrzygnął 
wyrokiem o niesłuszności takiego powództwa miałby ów wyrok charak-
ter  czysto  deklaratoryjny21,  bo  potwierdzałby  jedynie  ex tunc  ważność 

21  „(...) zgodnie z art. 88 § 1 C uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, 
które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu następuje przez oświadczenie 
złożone tej osobie na piśmie. Wyrok sądowy uznający takie skuteczne uchylenie się 
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i skuteczność takiego uchylenia się, co byłoby równoznaczne z uznaniem 
oświadczenia uchylającego się za skutkujące nieistnieniem, nieważnością 
lub bezskutecznością, również ex tunc oświadczenia woli złożonego w tej 
umowie przez uchylającego się potem drugiej jej stronie i w konsekwen-
cji trwającą ex tunc cały czas od momentu zawarcia tej umowy jej nieważ-
ność lub bezskuteczność. Taka analogia, poprzez wyżej wskazane wnio-
skowanie z mniejszego na większe (analogia iuris, nie dotycząca kwestii 
wyjątkowej  i nie będącą na niekorzyść oskarżonego)  jest dopuszczalna 
w postępowaniu karnym22. Jestem zwolennikiem poglądu o niemożności 
rozstrzygania przez sądy karne, w ogóle, nawet wpadkowo, o ważności 
lub skuteczności czynności prawokształtujących, będącego rezultatem ta-
kiego wnioskowania jak zaprezentowane powyżej. Pomijam akcję cywil-
ną w procesie karnym i aspekt cywilny odpowiedzialności prawnej w tym 
procesie. Koncentruję się wszak na ustaleniach faktycznych i prawnych 
sądu karnego  rozstrzygających o przestępności  lub braku przestępności 
czynu zabronionego. Interesujące z punktu widzenia przedmiotu niniej-
szego wywodu jest, czy wykonanie uprawnienia prawokształtującego lub 
jego wykonanie tylko pozorne może być elementem czynu zabronionego, 
czy tylko stanowić element tła sytuacyjnego jego popełnienia? Czy oskar-
żony lub obrona w procesie karnym może zasadnie twierdzić, że wykona-
nie uprawnienia prawokształtującego jest przesłanką ekskulpacyjną? Na 
pierwsze z powyższych pytań odpowiedź  jest złożona. Jego wykonanie 
nigdy nie może być elementem czynu zabronionego, bo z definicji  jest 
zgodne z prawem. Jego pozorne wykonanie w moim przekonaniu również 
elementem takiego czynu być nie może. Dopiero wykorzystanie go w nie-
cnym, przestępnym zamiarze może wpłynąć na ów czyn i jego charakter 

od oświadczenia woli ma więc charakter deklaratoryjny (ustalający)” – tak wyrok SN 
z 14.9.1998, I PKN 315/98, LEX nr 37508.

22  Dopuszczalność analogii w procesie karnym budzi wątpliwości. W doktrynie niektó-
rzy przedstawiciele nauki procesu karnego uważają ją za niedopuszczalną i wskazu-
ją na zbyt duże ryzyko dowolności (por. R. Kmiecik, E. Skretowicz, Proces karny. 
Część ogólna, Warszawa, Wolters Kluwer, 2005, 46.). Z kolei inni przedstawiciele 
doktryny,  do  których  się  przychylam,  dopuszczają w  procesie  karnym możliwość 
stosowania  analogii  z  zastrzeżeniem,  że  należy  to  czynić  z  dużą  ostrożnością,  co 
czynię w niniejszym wywodzie (por. S. Waltoś, P. Hofmański, Proces, 147–148, T. 
Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie, 71–72, W. Cieślak, Zarys instytucji i naczelne zasa-
dy, Warszawa: Wolters Kluwer, 2010, 41–42, G. Artymiak, M. Rogalski, Proces kar-
ny Część ogólna, red. G. Artymiak, M. Rogalski, Warszawa: Wolters Kluwer, 2012, 
36–37, K. Marszal, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice: Volumen, 
2005, 33).
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nie  będąc  jednak  jego  elementem.  Przykładem może  być  przestępstwo 
oszustwa z art. 286 kk. Nawet pozorne wykonanie uprawnienia prawo-
kształtującego, będące deliktem prawa cywilnego, dopiero gdy stanie się 
sposobem wprowadzenia w błąd pokrzywdzonego albo sposobem wyko-
rzystania jego błędu lub nieporadności, będzie miało znaczenie dla oce-
ny całokształtu sytuacji, która zawiera w sobie czyn zabroniony, ale jako 
element tła sytuacyjnego, a nie jako element samego czynu zabronionego 
jako takiego. W świetle powyższego wywodu, odpowiedź jest twierdząca. 
Oskarżony może bronić się w sposób dowolny i jeśli wskaże, że na przy-
kład nie mógł dokonać zaboru mienia (przestępstwa z art. 284 kk), gdyż 
wcześniej złożył pokrzywdzonemu oświadczenie o uchyleniu się od skut-
ków prawnych swojego oświadczenia woli złożonego w umowie sprze-
daży  tego mienia przez oskarżonego  (sprzedającego) pokrzywdzonemu 
(kupującemu), to w związku ze złożeniem oświadczenia o uchyleniu się 
przez oskarżonego owo mienie należy uznać za nigdy nie sprzedane przez 
oskarżonego i pozostające cały czas jego własnością. Nie można wszakże 
dokonać  zaboru własnego mienia. Oczywiście  strony  tej  transakcji  po-
winny zwrócić sobie to co w jej wykonaniu (w świetle skutków prawnych 
oświadczenia o uchyleniu  się,  rzekomym wykonaniu) wzajemnie  sobie 
świadczyły, w oparciu o treść przepisu 395 § 2 kc. To jest jednak materia 
cywilnoprawna i ewentualne spory dotyczące jej nie są objęte zakresem 
kognicji sądu karnego. Jeśli oskarżony broniący się przed stawianym mu 
zarzutem  popełnienia  przestępstwa  przedłoży  jako  dowody  zaistnienia 
przesłanki  ekskulpacyjnej dowody w postaci oświadczenia o uchyleniu 
się,  złożonego  w  zakreślonym  przez  prawo  terminie,  umowę  zawartą 
między nim a pokrzywdzonym i dokument potwierdzający dotarcie faktu 
złożenia oświadczenia o uchyleniu się przez oskarżonego do świadomo-
ści pokrzywdzonego,  to uwolni się od odpowiedzialności za dokonanie 
owego rzekomego zaboru mienia.

W  polskim  procesie  karnym  obowiązuje  zasada  legalizmu  wyra-
żona  w  przepisie  art.  10  §  1  k.p.k.,  który  brzmi  „Organ  powołany  do 
ścigania  przestępstw  jest  obowiązany  do  wszczęcia  i  przeprowadze-
nia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny  także do 
wniesienia  i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu”. Przepis 
art. 10 § 1 k.p.k. ustanawiający tę zasadę, choć odnosi się do obowiązków 
organów ścigania i oskarżycieli publicznych, ustanawia też uprawnienia 
organów  ścigania  przestępstw  do  prowadzenia  postępowania  przygoto-
wawczego  i oskarżycieli publicznych do wniesienia  i popierania oskar-
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żenia o czyny ścigane z urzędu. Zważywszy na zasadę swobodnej oce-
ny dowodów z art. 7 k.p.k.,  organy  ścigania przestępstw, na podstawie 
wspomnianych uprawnień z art. 10 § 1 k.p.k., prowadzą w postępowaniu 
przygotowawczym postępowanie dowodowe i dokonują wykładni prawa 
również w oparciu o sformułowaną wyżej, w toku niniejszego wywodu 
i na jego potrzeby, zasadę „samodzielności rozstrzygania”, będącą swo-
istym odpowiednikiem zasady samodzielności  jurysdykcyjnej sądu kar-
nego wyrażonej w art. 8 § 1 k.p.k.

Ale tak jak zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądu karnego doznaje 
wyjątkowo ograniczenia związaniem tego sądu rozstrzygnięciami innych 
sądów kształtującymi prawo lub stosunek prawny na podstawie art. 8 § 2 
k.p.k., tak w drodze analogii legis należy uznać, że organy ścigania prze-
stępstw w postępowaniu przygotowawczym tym bardziej, stosując kon-
sekwentnie wnioskowanie z większego na mniejsze, są związane owym 
wyjątkowym ograniczeniem z art. 8 § 2 k.p.k. Ta konstatacja  jest prze-
słanką dla następnego wniosku, a mianowicie, że cały powyższy wywód, 
odnoszący  się w  swojej  istocie  do braku kompetencji  sądu karnego do 
oceny ważności  lub skuteczności uprawnień prawokształtujących, prze-
sądza o braku, tym bardziej, kompetencji do czynienia tego przez organy 
ścigania przestępstw w postępowaniu przygotowawczym. Postępowanie 
przygotowawcze jak sama jego nazwa wskazuje, przygotowuje sprawę do 
kolejnego etapu postępowania karnego, a mianowicie postępowania są-
dowego. Oczywiście w postępowaniu przygotowawczym dokonywane są 
rozstrzygnięcia co do meritum sprawy poprzez umorzenie postępowania 
w oparciu o przepisy art. 17 § 1 k.p.k. Jednak tylko sąd może rozstrzy-
gnąć, w postępowaniu sądowym o winie i karze.

Skoro nawet sąd karny, jak wynika z niniejszego wywodu, nie może 
oceniać ważności i skuteczności wykonania uprawnień prawokształtują-
cych, to tym bardziej nie mogą tego czynić organy ścigania przestępstw, 
w tym prokurator. Dodatkowo, skoro sąd nie może tego czynić i nie mogą 
tego czynić organy ścigania przestępstw, to sąd nie może nakazać doko-
nywania takiej oceny tymże organom nakazując im wszczęcie i przepro-
wadzenie  postępowania  przygotowawczego  rozstrzygając  o  słuszności 
zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia takiego postępowania 
lub zwracając sprawę prokuratorowi do podjęcia i kontynuowania postę-
powania przygotowawczego wcześniej umorzonego.

W okolicznościach konkretnych spraw i dotyczących ich postępowań 
karnych należy zawsze zastanowić się czy ewentualne badanie i ocenianie 
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przez sąd lub organy ścigania przestępstw, a ściśle rzecz ujmując sędziów 
lub  funkcjonariuszy  tych  organów, ważności  i  skuteczności wykonania 
uprawnień prawokształtujących, a także ewentualne nakazanie przez sę-
dziów badania  i  oceny  tych uprawnień  funkcjonariuszom organów  ści-
gania, może wyczerpać znamiona przestępstwa przekroczenia uprawnień 
z art. 231 k.p.k.
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STRESZCZENIE

Karol Rutkowski

OCENA WAżNOŚCI I SKUTECZNOŚCI 
CZyNNOŚCI PRAWOKSZTAŁTUjąCyCH 

W POSTęPOWANIU KARNyM

Słowa kluczowe:  postępowanie  adhezyjne,  nowela,  czynności  prawo-
kształtujące, niedozwolone badanie ważności i skuteczności.

Sądy i organy ścigania przestępstw napotykają w toku procesu karnego, 
czyniąc ustalenia  faktyczne  i  prawne, problemy związane z występują-
cymi w obrocie prawnym czynnościami prawokształtującymi. Sądy kar-
ne nie zajmują się, po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która 
weszła w życie 1 lipca 2015 r. i została utrzymana nowelizacją z dnia 16 
września 2016 roku, sprawami cywilnymi. Są związane wyrokami kształ-
tującymi  innych sądów w oparciu o art. 8 § 2 k.p.k. W oparciu o ana-
logia iuris  są  nimi  związane  również  organy  ścigania  przestępstw. Ani 
sądy karne, ani organy ścigania przestępstw nie mają w swojej kognicji 
i w swojej kompetencji rozstrzygania lub ustalania o ważności lub sku-
teczności czynności prawo kształtujących, takich jak na przykład oświad-
czenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożone-
go drugiej stronie czynności prawnej, pod wpływem błędu wywołanego 
podstępem tejże drugiej strony. Do takich rozstrzygnięć lub ustaleń powo-
łane są wyłącznie sądy cywilne, sentencją ostatecznego, prawomocnego 
orzeczenia wydanego na żądanie podmiotu kwestionującego ważność lub 
skuteczność takiej czynności prawokształtujacej.
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SUMMARy

Karol Rutkowski

EvALUATION OF vALIdITy  
OR EFFECTIvENESS OF  

A RIGHT-SHAPING LEGAL ACTS  
IN CRIMINAL PROCEEdINGS

Keywords: adhesive proceedings, novelisation, right-shaping legal acts, 
unauthorized evaluation of validity or effectiveness.

Courts and law enforcement authorities, while making factual and legal fin-
dings during the criminal process, encounter problems related to right-sha-
ping legal acts that occur in legal transactions. Criminal courts, after the no-
velization of criminal procedure code that entered into force on July the 1, 
2015, which was upheld in this regard in the novelization dated September the 
16, 2016, do not deal with civil cases. Based on article 8 § 2 of the criminal 
procedure code, they are bound by the judgments of other courts. Law enfor-
cement authorities are likewise bound by those judgments, on the grounds of 
analogia iuris. Neither criminal courts, nor law enforcement authorities have 
the power to adjudge or determine the validity or effectiveness of right-sha-
ping legal acts, such as a statement of evasion from the effect of a declaration 
of will given to the other party of a legal action, made as a result of a mistake 
or a deception of said other party. Such conclusions or settlements are establi-
shed exclusively by the civil courts, as the operative part of the final, definiti-
ve judgment, delivered at the request of an entity questioning the validity or 
effectiveness of such right-shaping legal act.
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Marcin CHODKOWSKI 
Tomasz MOLL

STATUS PRAWNy  
PRACOWNIKA SAMORZądOWEGO – 

WyBRANE ZAGAdNIENIA

1. UWAGI WPROWAdZAjąCE
Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia wybranych zagadnień zwią-
zanych z pozycją prawną pracownika samorządowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego odpowiedzialności.

Odpowiedzialność  pracownika  samorządowego  oznacza  ponoszenie 
konsekwencji – przez osobę fizyczną mającą status pracownika samorzą-
dowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych1  –  naruszenia  obowiązków  służbowych w  takim  stop-
niu, który powoduje podjęcie przez właściwy organ czynności wynikają-
cych z charakteru owego naruszenia.

Zagadnienie  odpowiedzialności  pracownika  samorządowego  jest 
przedmiotem  regulacji  zawartych  w  szeregu  aktów  normatywnych, 
z których najistotniejszymi w tym zakresie są ustawa z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 
Kodeks  pracy2,  ustawa  z  dnia  20  stycznia  2011  r.  o  odpowiedzialności 
majątkowej  funkcjonariuszy  publicznych  za  rażące  naruszenie  prawa3, 
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjne-

1  Tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202, ze zm., zwana u.p.s.
2  Tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, ze zm., zwana k.p.
3  Dz.U. 2011 nr 34, poz. 173, ze zm.
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go4, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa5, a także usta-
wa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny6.

2. POjęCIE PRACOWNIKA SAMORZądOWEGO
Aktem normatywnym o podstawowym znaczeniu dla określenia pojęcia 
pracownika samorządowego jest ustawa o pracownikach samorządowych, 
której art. 2 określa jednostki organizacyjne, w których zatrudnienie ozna-
cza uzyskanie statusu pracownika samorządowego, a art. 4 wskazuje moż-
liwe podstawy zatrudnienia.

Zgodnie  z  art.  2  u.p.s.  przepisy  ustawy  stosuje  się  do  pracowników 
samorządowych zatrudnionych w:
1) urzędach marszałkowskich  oraz wojewódzkich  samorządowych  jed-

nostkach organizacyjnych;
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych  jednostkach organiza-

cyjnych;
3) urzędach gmin,  jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednost-

kach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu teryto-

rialnego  oraz  samorządowych  zakładów  budżetowych  utworzonych 
przez te związki;

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek 
samorządu terytorialnego.
Należy  zwrócić  uwagę,  że  jednostki  określone w  art.  2  pkt  5  u.p.s. 

„biura (ich odpowiedniki) jednostek administracyjnych jednostek samo-
rządu terytorialnego” w obecnym stanie prawnym nie istnieją.

Ustawa o pracownikach samorządowych określa trzy podstawy zatrud-
nienia, które są powiązane z określonymi funkcjami. Art. 4 ust. 1 u.p.s. 
stanowi, że pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:
1) wyboru:

a) w  urzędzie  marszałkowskim:  marszałek  województwa,  wicemar-
szałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa – jeżeli sta-
tut województwa tak stanowi,

b) w  starostwie  powiatowym:  starosta,  wicestarosta  oraz  pozostali 
członkowie zarządu powiatu – jeżeli statut powiatu tak stanowi,

4  Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm., zwana k.p.a.
5  Tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.
6  Dz.U. 1997 nr 88, poz. 553 ze zm., zwana k.k.
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c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),
d) w  związkach  jednostek  samorządu  terytorialnego:  przewodniczą-

cy zarządu związku i pozostali członkowie zarządu –  jeżeli statut 
związku tak stanowi,

e) w  urzędzie m.st. Warszawy:  burmistrz  dzielnicy m.st. Warszawy, 
zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członko-
wie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy;

2) powołania – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik 
gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;

3) umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi.
Pracownikiem samorządowym może być osoba zatrudniona w  jed-

nostkach organizacyjnych określonych wyżej odpowiednio na podsta-
wie wyboru, powołania lub umowy o pracę, co oznacza, że nie posiada 
statusu  pracownika  samorządowego  osoba  zatrudniona w  tychże  jed-
nostkach  na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej  albo  pełniąca  swoją 
funkcję honorowo.

Zgodnie z art. 3 u.p.s. przepisów ustawy o pracownikach samorządo-
wych nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wy-
mienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy. 
A zatem, pracownicy zatrudnieni w jednostkach wymienionych w art. 2 
u.p.s., których jednak status prawny określają odrębne przepisy, są pra-
cownikami samorządowymi, lecz podlegają wyłączeniu spod zakresu re-
gulacji ustawy o pracownikach samorządowych7.

Pracownikami jednostek samorządowych określonych w art. 2 u.p.s., 
których status prawny określają odrębne przepisy, są: nauczyciele w szko-
łach prowadzonych przez samorząd terytorialny; pracownicy samorządo-
wych instytucji kultury, w tym bibliotek i muzeów; pracownicy powiato-
wych służb, inspekcji i straży8.

7  W wyroku SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 
13 marca 2014  r.,  I PK 181/13, Legalis  830571,  stwierdzono,  że:  „Status prawny 
radców prawych  regulują odrębne przepisy w  rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, przeto radcy prawnego zatrudnio-
nego w urzędzie pracy nie można na podstawie art. 23 ust. 1 tej ustawy przenieść na 
inne urzędnicze stanowisko pracy, choćby formalnie legitymował się kwalifikacjami 
wymaganymi do wykonywania takiego zatrudnienia. Zakaz przeniesienia zatrudnio-
nego w ramach stosunku pracy radcy prawnego na inne urzędnicze stanowisko pracy 
wynika zatem wyraźnie już z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych”.

8  A.  Piskorz-Ryń, Pojęcie pracownika samorządowego i zakres stosowania ustawy 
o pracownikach samorządowych, Legalis (dostęp – 26.04.2016).
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W świetle powyższego pracownikiem samorządowym jest osoba za-
trudniona w jednej z wymienionych w art. 2 u.p.s. jednostek organizacyj-
nych oraz na jednej z określonych w art. 4 ust. 1 u.p.s. podstaw.

Ustawa o pracownikach samorządowych w art. 4 ust 2 wprowadziła kate-
goryzację stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy samorządowi:
1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
2) doradców i asystentów;
3) pomocniczych i obsługi.

Wykaz  stanowisk,  z  uwzględnieniem  podziału  na  stanowiska  kie-
rownicze  urzędnicze,  urzędnicze,  pomocnicze  i  obsługi  oraz  doradców 
i asystentów, a także minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do 
wykonywania  pracy  na  poszczególnych  stanowiskach  określono w  za-
łączniku nr 3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009  r. 
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych9.

3. OBOWIąZKI PRACOWNIKA SAMORZądOWEGO 
OKREŚLONE W USTAWIE O PRACOWNIKACH 
SAMORZądOWyCH
Jak wyżej zasygnalizowano, o odpowiedzialności można mówić dopiero 
wówczas, gdy naruszone zostaną określone normy, wyznaczające odpo-
wiednie standardy. Zasadnicze znaczenie dla ustalenia katalogu obowiąz-
ków pracownika samorządowego ma ustawa o pracownikach samorządo-
wych, stanowiąca akt szczególny, którego przedmiotem jest uregulowanie 
kwestii związanych ze stosunkiem pracy pewnej kategorii pracowników. 
Ustawa o pracownikach samorządowych jest nadrzędna wobec przepisów 
Kodeksu pracy, którego przepisy w sprawach nieuregulowanych w usta-
wie o pracownikach samorządowych stosuje się odpowiednio (por. art. 43 
ust. 1 u.p.s.).

Obowiązki pracowników samorządowych są ściśle związane z katego-
rią, do której określony pracownik należy, a można je podzielić na:
1) ogólne,  obejmujące wszystkich pracowników samorządowych,  a  za-

warte w art. 24–26 u.p.s.;
2) szczególne, adresowane do wyodrębnionych grup pracowników:

a) asystentów i doradców (art. 33 u.p.s.),

9  Tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1786.
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b) zatrudnionych na podstawie wyboru  lub powołania  (art. 34 ust. 1 
u.p.s.),

c) sekretarzy  jednostek  samorządu  terytorialnego  (art.  34  ust.  2 
u.p.s.)10.

3.1. OBOWIąZKI OGóLNE
Zgodnie z art. 24 ust. 1 u.p.s. do podstawowych obowiązków pracownika 
samorządowego należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz 
o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywi-
dualnych interesów obywateli.

Dbałość o wykonywanie zadań publicznych zdaje się oznaczać ich reali-
zację przez pracownika samorządowego z uwzględnieniem wynikających 
z art. 24 ust. 2 u.p.s. obowiązków. Zadania publiczne realizowane przez 
jednostki samorządu terytorialnego są przedmiotem regulacji w szczegól-
ności przepisów materialnego prawa administracyjnego. Katalogi zadań 
własnych jednostek samorządu terytorialnego zawarte są w art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym11, art. 4 ust. 1 usta-
wy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym12 i w art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa13.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach pu-
blicznych14 środkami publicznymi15 są: 1) dochody publiczne; 2) środki 
pochodzące  z  budżetu Unii Europejskiej  oraz  niepodlegające  zwrotowi 
środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA); 3) środki pochodzące ze źródeł 
zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2; 4) 
przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorial-
nego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: a) 
ze sprzedaży papierów wartościowych, b) z prywatyzacji majątku Skar-

10  Por. A. Szewc, A. Jochymczyk, R. Majewska, T. Szewc (red.), Komentarz do art. 24 
ustawy o pracownikach samorządowych, Legalis (dostęp – 3.05.2016).

11  Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, zwana u.s.g.
12  Tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445, ze zm.
13  Tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 486.
14  Tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.
15  W wyroku WSA w Warszawie z dnia 27 marca 2013 r., VIII SA/Wa 12/13, Legalis 

685617, stwierdzono, że: „Na gruncie art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.), nie może budzić wątpliwości 
pojęcie »środków publicznych« i fakt, iż wszystkie środki finansowe, którymi dys-
ponuje jednostka sektora publicznego stają się środkami publicznymi z mocy i w ro-
zumieniu ustawy o finansach publicznych (...)”. 
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bu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, c) ze spłat 
pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych, d) z otrzyma-
nych pożyczek i kredytów, e) z innych operacji finansowych; 5) przycho-
dy  jednostek  sektora  finansów  publicznych  pochodzące  z  prowadzonej 
przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

Obowiązek uwzględniania interesu publicznego oraz indywidualnych 
interesów obywateli wynika również z art. 7 in fine k.p.a. Interes publicz-
ny, o którym mowa w art. 24 ust. 1 u.p.s., oznacza obowiązek wykony-
wania zadań publicznych przez pracownika samorządowego z uwzględ-
nieniem  „(...)  wartości  wspólnych  dla  całego  społeczeństwa  lub  danej 
społeczności  lokalnej  (jednostka  samorządu  terytorialnego),  takich  jak: 
sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy 
publicznej, sprawność działania aparatu państwowego itp.”16. Natomiast 
indywidualny interes obywatela to „(...) pewien stan oczekiwania, okre-
ślona potrzeba zachowania posiadanych już korzyści  lub wyczekiwania 
na pojawienie się pewnego dobra”17.

Uzupełnieniem i dookreśleniem art. 24 ust. 1 u.p.s. jest przykładowe 
wyliczenie podstawowych obowiązków zawarte w ust. 2  tego artykułu, 
w  świetle  którego  do  obowiązków  pracownika  samorządowego  należy 
w szczególności:

1) Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych prze-
pisów prawa. 

Obowiązek ten został również wyrażony na gruncie art. 7 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.18, art. 6 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 120 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Przepisami, które powinny być przestrzegane przez pracownika samo-
rządowego,  są w  szczególności  określone w  art.  87 Konstytucji  źródła 
prawa powszechnie obowiązującego19, a także źródła prawa o wewnętrz-
nym  charakterze,  obowiązujące  pracowników  samorządowych  podle-

16  Por. wyrok WSA w Łodzi  z  dnia  10  kwietnia  2014  r.,  I  SA/Łd  1508/13,  Legalis 
976675. 

17  Ibidem.
18  Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
19  Źródłami powszechnie  obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej  są: Kon-

stytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia (art. 87 
ust. 1 Konstytucji). Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 
Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejsco-
wego (art. 87 ust. 2 Konstytucji).
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głych organowi stanowiącemu te akty. A zatem pracownik samorządowy 
obowiązany jest przestrzegać wszystkich przepisów, bez względu na ich 
usytuowania w systemie źródeł prawa, które określają jego uprawnienia 
lub obowiązki.

2) Wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
Sumienne  wykonywanie  zadań  oznacza  obowiązek  skrupulatnego20, 

opartego  na  obowiązujących wymaganiach  i  zaangażowaniu wywiązy-
wania się z obowiązków pracowniczych.

Sprawne wykonywania zadań wymaga takiej organizacji działania po-
partej umiejętnościami, dzięki której określone obowiązki zostaną zreali-
zowane na wymaganym poziomie, w możliwie najkrótszym terminie.

Bezstronność oznacza brak emocjonalnego, osobistego związku pra-
cownika  z wykonywanymi  zadaniami,  który mógłby wpływać  na  jego 
obiektywizm. Dodać należy, że zarówno Kodeks postępowania admini-
stracyjnego21, jaki i Ordynacja podatkowa22 zwierają regulacje, na mocy 
których pracownik oraz organ podlegają wyłączeniu w przypadku wątpli-
wości co do ich bezstronności.

Brak bezstronności pracownika samorządowego przy realizacji zadań 
powoduje  naruszenie  podstawowego warunku  obiektywizmu,  powodu-
jącego wadliwość  ich wykonywania,  której  skutek  uzależniony  jest  od 
charakteru sprawy.

Wyrażona  w  punkcie  drugim  zasada  znajduje  swoje  rozwinięcie 
w art. 25 ust. 1 u.p.s., zgodnie z którym do obowiązków pracownika sa-
morządowego należy sumienne i staranne wykonywanie poleceń przeło-
żonego. Zauważyć należy, że w przypadku wykonywania poleceń przeło-
żonego ustawodawca analogicznie jak w punkcie drugim odwołuje się do 
kryterium sumienności, a także wprowadza dodatkowe kryterium w po-
staci staranności. Staranne wykonywanie poleceń przełożonego oznacza 
ich dokładną realizację23 z dbałością o wszystkie szczegóły, z uwagi na 
fakt, że należy to w istocie do obowiązków pracownika o charakterze pod-
stawowym24, co oznacza, że zastosowanie w  tym przypadku mają  rów-
nież kryteria sprawności i bezstronności.

20  http://sjp.pwn.pl/szukaj/sumienno%C5%9B%C4%87.html (dostęp – 3.05.2016).
21  Art. 24 i n. k.p.a.
22  Art. 130 i n. o.p.
23  http://sjp.pwn.pl/slowniki/starannie.html (dostęp – 3.05.2016).
24  Por. art. 43 ust. 1 u.p.s. w zw. z art. 100 § 1 k.p.
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Ustawa  o  pracownikach  samorządowych  przewiduje  okoliczności, 
w przypadku których pracownik samorządowy w zależności od swojego 
przekonania może wstrzymać się z wykonaniem polecenia przełożonego 
albo go nie wykonać.

W myśl art. 25 ust. 2 u.p.s. jeżeli pracownik samorządowy jest prze-
konany,  że  polecenie  jest  niezgodne  z  prawem  albo  zawiera  znamiona 
pomyłki,  jest  on  obowiązany  poinformować  o  tym  na  piśmie  swojego 
bezpośredniego  przełożonego. W  przypadku  pisemnego  potwierdzenia 
polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając jedno-
cześnie kierownika jednostki, w której jest zatrudniony. Użyta w art. 25 
ust. 2 u.p.s. alternatywa rozłączna w postaci spójnika „albo” powoduje, 
że dla zastosowania tego przepisu wystarczy ziszczenie się którejkolwiek 
ze wskazanych w nim przesłanek w postaci niezgodności z prawem albo 
znamion pomyłki.

Niezgodność  z  prawem musi  być  rozumiana  ściśle,  zgodnie  z  okre-
ślonymi w Konstytucji  źródłami  prawa  (powszechnie  obowiązującymi, 
jak i o charakterze wewnętrznym). Pojęcie to jest więc węższe niż bez-
prawność na gruncie prawa cywilnego, które obejmuje obok naruszenia 
przepisów  prawa  również  naruszenie  norm moralnych  i  obyczajowych 
(zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów)25. Niezgodność 
z prawem, o której mowa w art. 25 ust. 2 u.p.s., nie obejmuje przypadków 
w postaci popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub grożących niepowe-
towanych strat.

Polecenie  zawierające znamiona pomyłki  to  sytuacja, w której wypo-
wiedź nakazująca pracownikowi samorządowemu wykonanie jakiejś czyn-
ności obarczona jest wadą w postaci jej niezgodności z rzeczywistością.

W przypadku wystąpienia u pracownika samorządowego przeświadcze-
nia, że polecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona pomył-
ki, obowiązany jest on do poinformowania o tym na piśmie swojego bez-
pośredniego przełożonego. Oprócz zachowania wymogu formy pisemnej 
informacja  taka  powinna  wskazywać  pracownika  samorządowego,  jego 
bezpośredniego przełożonego, odnosić się do konkretnego polecenia oraz 
określać, na czym jego niegodność z prawem albo pomyłka polega.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 u.p.s. pracownik samorządowy nie wykonuje 
polecenia, jeżeli jest przekonany, że prowadziłoby to do popełnienia prze-
stępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym 

25  Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, Dz.U. nr 145, poz. 1638.



117

niezwłocznie  informuje kierownika  jednostki, w której  jest zatrudniony 
(art. 25 ust. 3 u.p.s.). Przepis ten formułuje numerus clausus przypadków, 
w których pracownik samorządowy nie wykonuje polecenia.

„Przestępstwem  jest  czyn  człowieka,  zabroniony  pod  groźbą  kary 
przez obowiązującą ustawę określającą jego znamiona, zawiniony i spo-
łecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy”26. Przestępstwo jest 
zbrodnią albo występkiem (art. 7 § 1 k.k.). Zbrodnią jest czyn zabroniony 
zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata albo 
karą  surowszą  (art.  7 § 2 k.k.),  natomiast występkiem  jest  czyn zabro-
niony  zagrożony  grzywną  powyżej  30  stawek  dziennych,  karą  ograni-
czenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc 
(art. 7 § 3 k.k.).

W  prawie  polskim  istnieje  kategoria  czynów  karalnych  o mniejszej 
społecznej szkodliwości, które w znacznej mierze dotyczą norm o cha-
rakterze porządkowym – są to wykroczenia. Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy 
z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń27 odpowiedzialności za wykro-
czenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabro-
niony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą 
kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany.

Pojęcie „niepowetowanej  straty” odnosi  się wyłącznie do  straty  rze-
czywistej (damnum emergens)28 i oznacza uszczuplenie majątku w stop-
niu trudnym, czy wręcz niemożliwym do restytucji.

W przypadku wystąpienia u pracownika samorządowego przeświad-
czenia  o  tym,  że  polecenie  prowadziłoby  do  popełnienia  przestępstwa, 
wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, obowiązany jest 
on w jak najkrótszym czasie poinformować kierownika jednostki, w któ-
rej jest zatrudniony.

W związku z normą wyrażoną w art.  24 ust.  2 pkt 2 u.p.s., w myśl 
której pracownik  samorządowy wykonuje  zadania  sumiennie,  sprawnie 
i  bezstronnie,  pozostaje  art.  26  u.p.s.,  zgodnie  z którym małżonkowie 
oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego 
stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku 
przysposobienia, opieki  lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w samo-

26  A. Marek, (w:) A. Marek, S. Waltoś, Podstawy prawa i procesu karnego, Warszawa 
2003, s. 60.

27  Tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1094, ze zm.
28  Niepowetowane straty, o których mowa w art. 25 ust. 3 u.p.s., nie obejmują utraty 

spodziewanych korzyści (lucrum cessans). 

Marcin CHODKOWSKI, Tomasz MOLL. Status prawny pracownika samorządowego...



118

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 21 (2018)

rządowych  jednostkach organizacyjnych,  jeżeli  powstałby między  tymi 
osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

Do zasady wykonywania przez pracownika samorządowego zadań su-
miennie, sprawnie i bezstronnie nawiązują również zawarte w ustawie o pra-
cownikach samorządowych przepisy antykorupcyjne. Art. 31 ust. 1 u.p.s. 
stanowi, że pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędni-
czym, w  tym na  kierowniczym  stanowisku  urzędniczym,  jest  obowiąza-
ny złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Z treści 
art. 31 ust. 1 u.p.s. zdaje się wynikać, że obowiązek złożenia oświadczenia 
o prowadzeniu działalności gospodarczej obejmuje zarówno pracowników 
samorządowych, którzy prowadzą takową działalność, jak również i tych, 
którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Jednakże w świetle art. 31 
ust. 3  in fine u.p.s., zgodnie z którym pracownik samorządowy jest obo-
wiązany  złożyć  oświadczenie  o  prowadzeniu  działalności  gospodarczej 
w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany 
jej charakteru, obowiązek składania oświadczeń dotyczy jedynie tych pra-
cowników, którzy prowadzą działalność gospodarczą29.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik  jest 
obowiązany określić jej charakter, a także składać odrębne oświadczenia 
w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej 
(art. 31 ust. 2 u.p.s.).

Podmiotem,  któremu  pracownik  samorządowy  składa  oświadczenie 
o prowadzeniu działalności gospodarczej, jest kierownik jednostki, w któ-
rej jest on zatrudniony.

Skutkiem niezłożenia w terminie oświadczenia o prowadzeniu dzia-
łalności gospodarczej jest kara upomnienia albo nagany30. Ponadto po-
danie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu 
działalności  gospodarczej  powoduje  odpowiedzialność  na  podstawie 
art. 233 § 1 k.k.

Kolejnym  przepisem  o  charakterze  antykorupcyjnym mającym  za-
stosowanie do pracowników  samorządowych zatrudnionych na  stano-
wiskach  urzędniczych, w  tym  na  kierowniczych  stanowiskach  urzęd-
niczych,  jest  art.  32  ust.  1  u.p.s.,  w  myśl  którego  na  żądanie  osoby 
upoważnionej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa 

29  Tak również: A. Szewc, A. Jochymczyk, R. Majewska, T. Szewc (red.), Komentarz do 
art. 31 ustawy o pracownikach samorządowych (...), Legalis (dostęp – 3.05.2016).

30  Przepisy art. 109 § 2 i art. 110–113 k.p. stosuje się odpowiednio.
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pracy  pracownik  samorządowy  jest  obowiązany  złożyć  oświadczenie 
o stanie majątkowym31.

Danych zawarte w oświadczeniu są przedmiotem analizy dokonywa-
nej przez kierownik jednostki, w której pracownik samorządowy jest za-
trudniony.

3) Udzielanie  informacji  organom,  instytucjom  i  osobom fizycznym 
oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, 
w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania.

Zasadnicze znaczenie w tym zakresie ma ustawa z dnia 6 września 
2001  r.  o dostępie do  informacji publicznej32,  która  zawiera mechani-
zmy gwarantujące obywatelowi realizację należących do niego z mocy 
Konstytucji  uprawnień.  Odpowiada  również  na  rosnące  oczekiwania 
społeczeństwa wobec administracji i urzędników, czyniąc ich działania 
jawnymi33.

4) Dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej. 
Problematyka  tajemnicy  ustawowo  chronionej  jest  przedmiotem 

regulacji  wielu  aktów  normatywnych,  z  których  przykładowo można 
wskazać  ustawę  z  dnia  5  sierpnia  2010  r.  o  ochronie  informacji  nie-
jawnych34.  Ustawa  o  ochronie  informacji  niejawnych  określa  zasady 
ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby 
lub mogłoby  spowodować  szkody  dla  Rzeczypospolitej  Polskiej  albo 
byłoby z punktu widzenia  jej  interesów niekorzystne,  także w  trakcie 
ich  opracowywania  oraz  niezależnie  od  formy  i  sposobu  ich wyraża-
nia. Do zasad  tych należy: klasyfikowanie  informacji niejawnych; or-
ganizowanie ochrony informacji niejawnych; przetwarzanie informacji 
niejawnych; postępowanie sprawdzające prowadzone w celu ustalenia, 
czy  osoba  nim  objęta  daje  rękojmię  zachowania  tajemnicy,  zwanego 

31  Pracownik samorządowy składa oświadczenie o stanie majątkowym według wzoru 
oświadczenia majątkowego określonego na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmi-
ny, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu 
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne 
w imieniu wójta (art. 32 ust. 3 u.p.s.).

32  Tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058, ze zm.
33  Komunikat Rady Ministrów z 14 grudnia 2000 r. przyjmujący stanowisko w sprawie: 

poselskiego projektu ustawy o dostępie do informacji publicznej (druk nr 2094) oraz 
poselskiego projektu ustawy o  jawności procedur decyzyjnych, grupach  interesów 
i publicznym dostępie do informacji (druk nr 2153).

34  Dz.U. 2010 nr 182, poz. 1228, ze zm.
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dalej odpowiednio „postępowaniem sprawdzającym”  lub „kontrolnym 
postępowaniem  sprawdzającym”; postępowanie  prowadzone  w  celu 
ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony 
informacji niejawnych, zwanego dalej „postępowaniem bezpieczeństwa 
przemysłowego”; organizacja kontroli stanu zabezpieczenia informacji 
niejawnych; ochrona informacji niejawnych w systemach teleinforma-
tycznych; stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesie-
niu do informacji niejawnych.

5) Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatela-
mi, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami. 

Obowiązek ten zobowiązuje pracownika samorządowego do postępo-
wania zgodnie z przyjętymi formami towarzyskimi35 oraz do zachowania 
przyjaznej postawy36 nie tylko wobec obywateli, ale także wobec innych 
pracowników samorządowych.

Obowiązek  zachowania  uprzejmości  i  życzliwości  nie  stoi  na  prze-
szkodzie prawu „(...) do dozwolonej krytyki,  stanowiącej  element wol-
ności wyrażania swoich poglądów (opinii), chronionej przez Konstytucję 
(art. 54 ust. 1) i prawo międzynarodowe (szczególnie art. 10 Konwencji 
Europejskiej). Prawo, a w pewnych sytuacjach nawet obowiązek dozwo-
lonej  krytyki, wynika  także  z  obowiązku  dbałości  pracownika  o  dobro 
zakładu  pracy  (art.  100  §  2  pkt  4 KP),  którego  nie można  utożsamiać 
wyłącznie  z  dobrem  pracodawcy”37.  Podkreślić  jednak  należy,  że  „do-
zwolona  krytyka” musi  mieć  takie  cechy,  jak:  rzeczowość,  rzetelność, 
adekwatność do konkretnych okoliczności faktycznych oraz odpowiednią 
formę. Podstawą „dozwolonej krytyki” jest dobra wiara pracownika, czyli 
jego subiektywne przekonanie, że opiera ją na faktach zgodnych z prawdą 
(przy dochowaniu należytej staranności w ich sprawdzeniu) oraz działa 
w usprawiedliwionym interesie pracodawcy38.

6) Zachowanie się z godnością w miejsc,u pracy i poza nim.
Pracownik  samorządowy,  mając  na  uwadze  charakter  zatrudnienia 

i związany z nim zakres obowiązków, powinien zarówno w miejscu pra-
cy, jak i poza nim postępować w sposób licujący z wartościami związany-
mi z pełnioną funkcją.

35  http://sjp.pwn.pl/szukaj/uprzejmy.html (dostęp – 3.05.2016).
36  http://sjp.pwn.pl/sjp/zyczliwy;2548416.html (dostęp – 3.05.2016).
37  Wyrok SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 25 

listopada 2014 r., I PK 98/14, Legalis 1187080.
38  Ibidem.
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Do  zasady  zamieszczonej w punkcie  szóstym nawiązuje  norma wy-
rażona w art. 30 ust. 1 u.p.s., który stanowi, że pracownik samorządowy 
zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stano-
wisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzecz-
ności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków 
służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub 
interesowność,  oraz  zajęć  sprzecznych  z  obowiązkami  wynikającymi 
z ustawy.

Podkreślić należy, że zakaz, o którym mowa w art. 30 ust. 1 u.p.s., nie 
obejmuje pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach 
doradców i asystentów oraz pomocniczych i obsługi.

A  zatem  to  na  pracowniku  samorządowym  spoczywa  konieczność 
oceny – w przypadku podjęcia zajęć poza realizacją obowiązków wyni-
kających z zatrudnienia w samorządowej jednostce organizacyjnej – czy 
jego zachowanie może wywoływać podejrzenia o stronniczość czy inte-
resowność39. Sam fakt wykonywania przez pracownika samorządowego 
działalności gospodarczej, albo też zaproponowania jednostce podległej 
świadczenia usług doradczych nie oznacza automatycznie  jego stronni-
czości czy interesowności40.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządo-
wego któregokolwiek z zakazów, o których mowa wyżej, niezwłocznie 
rozwiązuje się z nim bez wypowiedzenia stosunek pracy w trybie art. 52 
§ 2 i 3 k.p. lub odwołuje się go ze stanowiska (art. 30 ust. 2 u.p.s.).

7) Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
Obowiązek ten pozostaje w ścisłym związku z art. 29 ust. 1 u.p.s., któ-

ry stanowi, że pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach 
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

W doktrynie prawa podkreśla się, że art. 29 ust. 1 u.p.s. jest kwalifiko-
waną postacią wyrażonego w art. 17 k.p. obowiązku ułatwiania pracow-
nikom  podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych. Ustawa  o  pracownikach 
samorządowych nie wskazuje jednak, jak mają wyglądać działania jedno-
stek samorządowych w kwestii uczestniczenia przez pracowników samo-

39  Por. postanowienie SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 
z dnia 18 października 2013 r., I PK 126/13, Legalis 1024835.

40  Por.  wyrok  SN  –  Izba  Pracy,  Ubezpieczeń  Społecznych  i  Spraw  Publicznych 
z  dnia  2  października  2012  r.,  II  PK 60/12, Legalis  555110;  postanowienie SN – 
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 października 
2013 r., I PK 126/13, Legalis 1024835.

Marcin CHODKOWSKI, Tomasz MOLL. Status prawny pracownika samorządowego...



122

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 21 (2018)

rządowych w różnych formach podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawo-
dowych. Samo zapewnienie w tym zakresie przez pracodawcę wsparcia 
o charakterze organizacyjnym jest niewystarczające41.

W  planach  finansowych  samorządowych  jednostek  organizacyjnych 
przewiduje się środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji za-
wodowych (por. art. 29 ust. 2 u.p.s.).

3.2. OBOWIąZKI SZCZEGóLNE
Odnosząc się do obowiązków szczególnych, adresowanych do wyodręb-
nionych grup pracowników, należy podkreślić, że w zależności od grupy, 
do której określony pracownik należy, podlegają one ograniczeniu w po-
równaniu z obowiązkami pracowników zatrudnionych na  stanowiskach 
urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Do asystentów i doradców nie mają zastosowania regulacje antykorup-
cyjne zawarte w art. 31 i 32 u.p.s. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na 
podstawie wyboru lub powołania nie podlegają okresowej ocenie (art. 27 
u.p.s.), nie mają również wobec nich zastosowania przepisy antykorup-
cyjne (art. 31 i 32 u.p.s.). Sekretarzy jednostek samorządu terytorialnego 
nie obejmują regulacje antykorupcyjne zawarte w art. 31 i 32 u.p.s.

4. OdPOWIEdZIALNOŚć PRACOWNIKA 
SAMORZądOWEGO

Wywiązywanie  się z podstawowych obowiązków pracownika  samo-
rządowego (zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym na kierow-
niczym stanowisku urzędniczym) określonych w art. 24 i 25 ust. 1 u.p.s. 
jest weryfikowane poprzez okresową ocenę. Okresowa ocena nie dotyczy 
pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania.

Ocena jest dokonywana na piśmie przez bezpośredniego przełożonego 
pracownika samorządowego nie rzadziej niż raz na 2 lata  i nie częściej 
niż raz na 6 miesięcy. Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza oce-
nę pracownikowi samorządowemu oraz kierownikowi jednostki, w której 
pracownik jest zatrudniony (art. 27 ust. 4 u.p.s.). Środkiem przysługują-
cym pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny jest odwołanie 
do kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, w termi-

41  K.W. Baran  (red.), B. M. Ćwiertniak, A. Dubowik, D. Książek, Ł. M.  Pisarczyk, 
S. Płażek, M. Tomaszewska, K. Walczak, M. Wujczyk, T. Duraj, Z. Góral, W. Per-
deus, J. Stelina, E. Ura, Komentarz do art. 29 ustawy o pracownikach samorządo-
wych, (w:) Prawo urzędnicze. Komentarz, Lex. El (dostęp – 5.05.2016).
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nie 7 dni od dnia doręczenia oceny. Odwołanie rozpatruje się w terminie 
14 dni od dnia wniesienia. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę 
zmienia się albo dokonuje się  jej po raz drugi. W przypadku uzyskania 
przez  pracownika  samorządowego  negatywnej  oceny  –  ponownej  jego 
oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia za-
kończenia  poprzedniej  oceny. Zgodnie  z  art.  27  ust.  9  u.p.s.  uzyskanie 
ponownej negatywnej oceny rodzi skutek w postaci rozwiązania umowy 
o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

Jak słusznie podkreślono w doktrynie prawa, nie jest prawdą, by dopie-
ro udzielenie ponownej negatywnej oceny pracownika otwierało możli-
wość wypowiedzenia mu umowy o pracę. Jeżeli już przy pierwszej ocenie 
zostały zebrane udokumentowane fakty na okoliczność, że praca danego 
pracownika nie odpowiada oczekiwaniom pracodawcy, to nic nie stoi na 
przeszkodzie, by już wówczas w oparciu o te okoliczności i ich uzasad-
nioną doraźną ocenę dokonać wypowiedzenia umowy o pracę42.

Sposób dokonywania okresowych ocen, okresy, za które jest sporzą-
dzana ocena, kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz 
skalę ocen, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych 
ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki, określi kierownik samo-
rządowej  jednostki  organizacyjnej  w  drodze  zarządzenia,  dla  wydania 
którego podstawę stanowi art. 28 u.p.s.

Ustawa o pracownikach samorządowych nie zawiera przepisów regu-
lujących odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków, w tym 
regulacji dotyczącej kar, organów rozpatrujących sprawy dotyczące naru-
szenia  obowiązków,  jak  i  środków  prawnych  przysługujących  pracow-
nikowi, wobec którego wydano orzeczenie. Wobec powyższego zgodnie 
z art. 43 ust. 1 u.p.s. w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.

W  pierwszej  kolejności  zastosowanie  w  kwestii  odpowiedzialności 
porządkowej  pracowników  samorządowych  znajdzie  art.  108  §  1  k.p., 
w myśl  którego  za  nieprzestrzeganie  przez  pracownika  ustalonej  orga-
nizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy,  przepisów  przeciwpożarowych,  a  także  przyjętego  sposobu  po-

42  K.W. Baran  (red.), B. M. Ćwiertniak, A. Dubowik, D. Książek, Ł. M.  Pisarczyk, 
S. Płażek, M. Tomaszewska, K. Walczak, M. Wujczyk, T. Duraj, Z. Góral, W. Per-
deus, J. Stelina, E. Ura, Komentarz do art. 27 ustawy o pracownikach samorządo-
wych, (w:) Prawo urzędnicze. Komentarz, Lex. El (dostęp – 5.05.2016).
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twierdzania przybycia  i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nie-
obecności w pracy, pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia;
2) karę nagany.

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i hi-
gieny  pracy  lub  przepisów przeciwpożarowych,  opuszczenie  pracy  bez 
usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spo-
żywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować 
karę pieniężną43 (art. 108 § 2 k.p.).

Jeśli chodzi o samorządowe jednostki organizacyjne, przykładem ak-
tów, mocą których ustalana jest organizacja i porządek w procesie pracy, 
są regulaminy organizacyjne: urzędu gminy (art. 33 ust. 2 u.s.g.), staro-
stwa powiatowego (art. 32 ust. 2 pkt 6 u.s.p.) oraz urzędu marszałkow-
skiego (art. 41 ust. 2 pkt 7 u.s.w.).

Regulamin organizacyjny urzędu powinien określać w szczególności 
strukturę  organizacyjną  urzędu,  zadania  pracowników  na  stanowiskach 
kierowniczych,  zadania  pozostałych  pracowników,  strukturę  i  zadania 
poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu, kontrolę wewnętrzną 
i nadzór, obieg dokumentów urzędowych, tryb pracy w urzędzie.

Zastosowanie wobec  pracownika  samorządowego kary  porządkowej 
jest możliwe jeżeli jego zachowanie jest bezprawne oraz zawinione.

Bezprawność  oznacza  przekroczenie  konkretnych  norm wyrażonych 
w przepisach, dotyczących:
–  ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy;
–  przepisów bhp lub przeciwpożarowych;
–  przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i nieobecności w pracy.

Drugi z koniecznych elementów do zastosowania wobec pracownika 
samorządowego kary porządkowej – wina – może mieć postać zarówno 
umyślną, jak i nieumyślną.

Podkreślić należy, że pracodawca samorządowy przy stosowaniu kary 
powinien wziąć pod uwagę następujące kryteria:
–  rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych;

43  Zgodnie z art. 108 § 3 k.p. kara pieniężna za  jedno przekroczenie,  jak  i za każdy 
dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od  jednodniowego 
wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesią-
tej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu 
potrąceń, o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1–3.
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–  stopień winy pracownika44;
–  dotychczasowy stosunek pracownika do pracy (por. art. 111 k.p.).

Kara może być zastosowana wówczas, gdy:
–  zachowany został ustawowo określony termin. Kara nie może być za-

stosowana po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o narusze-
niu obowiązku pracowniczego i po upływie 3 miesięcy od dopuszcze-
nia się tego naruszenia (art. 109 § 1 k.p.);

–  pracownik przed  jej zastosowaniem został wysłuchany (por. art. 109 
§ 1 k.p.)45. Podkreślić należy, że pracodawca powinien stworzyć pra-
cownikowi realną możliwość ustnego złożenia wyjaśnień w określo-
nym miejscu  i  czasie.  Pracownik może  również  złożyć wyjaśnienia 
w formie pisemnej46.
Art. 110 k.p. stanowi, że o zastosowanej karze pracodawca zawiadamia 

pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracow-
niczych  i datę dopuszczenia się przez pracownika  tego naruszenia oraz 
informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. 
Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

Odmowa przyjęcia przez pracownika pisma, o którym pracownik wie, 
że zawiera informację o ukaraniu, jest równoznaczna z zawiadomieniem 
o zastosowaniu kary porządkowej47.

Środkiem prawnym, który służy na nałożoną karę, jest sprzeciw wno-
szony przez pracownika do pracodawcy. W myśl art. 112 § 1 k.p., jeżeli 
zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik 
może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprze-
ciw. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca po 
rozpatrzeniu stanowiska reprezentującej pracownika zakładowej organi-

44  Jak stwierdzono w wyroku SN – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo-
łecznych z dnia 1 lipca 1999, I PKN 86/99, OSNAPiUS 2000 nr 18, poz. 683: „Wy-
mierzenie kary upomnienia uzasadnione jest nawet w przypadku niewielkiego stop-
nia winy (art. 108 § 1 KP)”. 

45  Jeżeli  z powodu nieobecności w zakładzie pracy pracownik nie może być wysłu-
chany, bieg dwutygodniowego  terminu przewidzianego w § 1 nie  rozpoczyna  się, 
a rozpoczęty ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy (art. 109 
§ 3 k.p.).

46  Wyrok  SN  –  Izba  Administracyjna,  Pracy  i  Ubezpieczeń  Społecznych 
z dnia 16 czerwca 1999 r., I PKN 114/99, Prok. i Pr. 2000 nr 2, poz. 30.

47  Wyrok  SN  –  Izba Administracyjna,  Pracy  i  Ubezpieczeń  Społecznych  z  dnia  29 
czerwca 2000 r., I PKN 716/99, MoP 2002 nr 5, str. 224.
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zacji związkowej. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego 
wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawia-
domienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie 
zastosowanej wobec niego kary (art. 112 § 2 k.p.). Podkreślić należy, że 
wystąpienie pracownika do sądu z powództwem o uchylenie bezprawnie 
nałożonej  kary porządkowej musi  być poprzedzone wniesionym w  ter-
minie  sprzeciwem48. W  razie  uwzględnienia  sprzeciwu wobec  zastoso-
wanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodaw-
ca jest obowiązany zwrócić pracownikowi równowartość kwoty tej kary 
(art. 112 § 3 k.p.).

Nie ma jednak przeszkód, aby to samo zachowanie, za które została na-
łożona na pracownika kara porządkowa – gdy jego waga na tyle znacząca, 
że okoliczności i konsekwencje (nawet ewentualne) jego popełnienia uza-
sadniają  przekonanie  pracodawcy  o  niemożności  dalszego  zatrudniania 
pracownika – stanowiło podstawę do rozwiązania umowy o pracę za wy-
powiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Rozwiązanie stosunku pracy nie 
jest bowiem sankcją porządkową w rozumieniu art. 108 k.p.49

5. POdSUMOWANIE
Poszczególne  kategorie  pracowników  samorządowych  powiązane  są 
z wymogami określonymi w art. 6 u.p.s. Owe wymogi są znacznie zróż-
nicowane, w zależności od tego, do jakiej kategorii należy pracownik sa-
morządowy, oraz mają decydujący charakter w przypadku zatrudnienia 
osoby, która ubiega się o określone stanowisko50.

Przyjęte w ustawie o pracownikach samorządowych odmienne podsta-
wy zatrudnienia poszczególnych kategorii pracowników samorządowych 
powodują  istotne „(...) zróżnicowanie  ich statusu prawnego pod wzglę-

48  Wyrok SN – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 kwiet-
nia 1999 r., I PKN 644/98, OSNAPiUS 2000 nr 11, poz. 419.

49  Wyrok SN – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 
lutego 2015 r., I PK 171/14, MoPr 2015 nr 10, str. 506.

50  W wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim  z  dnia  28 marca  2012  r.,  II  SA/Go 
54/12, Legalis 680940, stwierdzono, że: „Przepis art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych nie wymaga spełnienia przez kandydata do-
datkowych wymagań, tj. np. doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Po-
wyższa umiejętność może stanowić tylko warunek dodatkowy, lecz nie decydujący 
w zatrudnieniu osoby, która ubiega się na to stanowisko”.
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dem praw, obowiązków, odpowiedzialności, a przede wszystkim – sposo-
bu nawiązania stosunku pracy”51.

Zauważyć należy, że osoby pełniące  istotne  funkcje nie zawsze mu-
szą posiadać status pracownika samorządowego. Przykładem mogą być 
starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu, z któ-
rymi zostaje nawiązany stosunek pracy na podstawie wyboru, jeżeli statut 
powiatu  tak  stanowi. A zatem pominięcie w  statucie kwestii  zatrudnie-
nia członków zarządu powiatu powoduje, że działań osób wchodzących 
w skład organu wykonawczego powiatu nie obejmuje odpowiedzialność 
pracownika samorządowego, bowiem pełnią oni swoje funkcje honoro-
wo, poza stosunkiem pracy52.
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Niniejszy artykuł stanowi próbę przybliżenia wybranych zagadnień zwią-
zanych z pozycją prawną pracownika samorządowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem jego odpowiedzialności. Analiza obejmuje w szczegól-
ności regulacje zawarte w aktach normatywnych, z których najistotniej-
szymi w tym zakresie są ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracowni-
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position of the employee self-government, with particular emphasis on its 
responsibility. The analysis includes in particular the regulations contained 
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Kamil SPRYSZAK

dZIAŁANIA RAdy EUROPy  
NA RZECZ UMACNIANIA dEMOKRACjI 

W KONTEKŚCIE OBSERWOWANIA 
WyBORóW

UWAGI WPROWAdZAjąCE
Rada Europy, obok Organizacji Bezpieczeństwa  i Współpracy w Euro-
pie, wykazuje szczególną aktywność w dziedzinie obserwacji wyborów. 
Organizacje  te  współpracują  zresztą  na  wielu  płaszczyznach,  wnosząc 
istotny wkład w przemiany demokratyczne na kontynencie europejskim, 
zwłaszcza w państwach poradzieckich1.

Mimo niewątpliwego postępu nie osiągnięto jeszcze stanu, w którym 
we wszystkich  krajach  europejskich  odbywałyby  się wybory  odpowia-
dające  standardom  europejskim2.  Aby  rozwiązać  ten  problem  –  Rada 
Europy udostępnia odpowiednie  instrumenty wówczas, gdy obserwacja 
wyborów wskazuje na nieprawidłowości ich przebiegu.

1  Zob.  J.  Jaskiernia, OBWE i Rada Europy jako płaszczyzny współpracy Wschód–
Zachód (w:) M. Miłek, G. Wilk-Jakubowski, R. S. Brzoza (red.), Wschód i Zachód 
w wymiarze globalnym. Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, 
Kielce 2012, s. 24.

2  Zob. K. Spryszak, Naruszenie zasad wolnych i demokratycznych wyborów w świetle 
raportów międzynarodowych misji obserwacyjnych, (w:)  J.  Jaskiernia, R. Kubicki 
(red.), Pomiędzy światem polityki a życiem naukowym. Nauki o polityce, stosunki 
międzynarodowe i bezpieczeństwo, Księga  jubileuszowa  dedykowana Profesorowi 
Wojciechowi Saletrze, Kielce 2015, s. 159–182. 

Spryszak



134

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 21 (2018)

OBSERWOWANIE WyBORóW W SySTEMIE 
AKSjOLOGICZNyM RAdy EUROPy
Zarówno OBWE, jak i RE koordynują swoje wysiłki w procesie obserwo-
wania praktyk wyborczych3. Każda z nich dysponuje  jednak odrębnym 
systemem aksjologicznym i regułami postępowania.

Rada Europy od samego początku swojego istnienia stawiała aprobatę 
wolnych, pluralistycznych wyborów jako warunek sine qua non członko-
stwa w niej. Samo obserwowanie wyborów nie zostało jednak expressis 
verbis wymienione wśród postanowień Statutu RE. Należy jednak pamię-
tać, że Statut tylko w sposób bardzo ogólny określił rolę Zgromadzenia 
Parlamentarnego RE, którego przedstawiciele podejmują się monitoringu 
wyborów, koncentrując się raczej na formalnych aspektach usytuowania 
tego  organu  doradczego w  strukturze  RE.  Nie  sposób więc  w  oparciu 
o postanowienia Statutu budować zarówno pozytywnego katalogu kom-
petencyjnego, jak też przesądzać, jakie kompetencje nie powinny być po-
dejmowane przez Zgromadzenie. Gdyby jednak spojrzeć na to zagadnie-
nie przez pryzmat celów RE, to obserwowanie przebiegu wyborów może 
się mieścić w osiąganiu celu w postaci „ściślejszego związku między jej 
członkami, dla ochrony i popierania ideałów i zasad, które stanowią ich 
wspólne dziedzictwo” (art. 1 pkt a Statutu). Wśród tych ideałów i zasad 
niewątpliwie znajdują  się demokracja  i  ściśle z nią związane demokra-
tyczne  wyłanianie  przedstawicieli4.  W  art.  3  Statutu  stwierdzono,  że: 
„Każdy członek Rady Europy uznaje zasadę praworządności oraz zasadę, 
iż wszystkie osoby pozostające pod  jego  jurysdykcją korzystają z praw 
człowieka i podstawowych wolności”.

Kluczowe  znaczenie  dla  systemu  aksjologicznego  RE ma Konwen-
cja o ochronie praw człowieka  i podstawowych wolności  z 4  listopada 
1950  r.5  (dalej:  Europejska Konwencja  Praw Człowieka,  EKPCz).  Nie 
zawiera ona przepisów odnoszących się bezpośrednio do kształtowania 

3  Por. Methodology for Implementing Mechanism for Monitoring Commitments by 
Member States of the Council of Europe and the OSCE: Compendium of Documents, 
Strasbourg 1997. 

4  Zob. J. Jaskiernia, Partie polityczne w systemie demokratycznym w świetle standar-
dów Rady Europy, (w:) A. Romańska, K. Skotnicki (red.), Prawne aspekty funkcjono-
wania partii politycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Łódź 2003, 
s. 58. 

5  Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz. 284–285.
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ustroju państwa oraz demokracji6, gdyż jej celem jest ochrona przed na-
ruszeniem praw człowieka ze strony władz publicznych, a nie określenie 
standardów  funkcjonowania  konstytucyjnych  instytucji7. W  preambule 
do tego dokumentu są jednak istotne wskazania dotyczące demokracji8. 
Są one rozwijane w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka9. Od wejścia w życie Protokołu 11 do EKPCz (1998 r.) w miejsce 
Europejskiej Komisji Praw Człowieka  i Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka istnieje jednolity organ, działający w permanencji: Europejski 
Trybunał Praw Człowieka10.

Istotne  znaczenie ma  art.  3 Protokołu  dodatkowego do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka. Stanowi on, że: „Wysokie umawiające się 
Strony zobowiązują organizować w  rozsądnych odstępach czasu wolne 
wybory oparte na tajnym głosowaniu, w warunkach zapewniających swo-
bodę wyrażania opinii ludności w wyborach do ciała ustawodawczego”. 
Analiza tego przepisu, od chwili jego powstania w 1952 r., przechodzi-
ła ewolucję. W 1967 r. Europejska Komisja Praw Człowieka uznała, że 
z przepisu tego można wywodzić prawo do wolnych wyborów11. Europej-
ski Trybunał Praw Człowieka stwierdził w wyroku z dnia 2 marca 1987 r. 
w sprawie Mathieu-Mohin i Clerfayt przeciwko Belgii12, że z zasady wol-
nych wyborów zawartej w tym przepisie można wywodzić prawa podmio-

6  Por. A. Bisztyga, Europejska Konwencja Praw Człowieka; Międzynarodowy Pakt 
Praw Obywatelskich i Politycznych, Katowice 1992, s. 5. 

7  Zob. B. Gronowska, Europejski Trybunał Praw Człowieka: w poszukiwaniu efekty-
wnej ochrony praw jednostki, Warszawa 2011, s. 45.

8  Zob. A. Bisztyga, Ochrona praw człowieka w systemie Rady Europy (w:) B. Bana-
szak i in. (red.), System ochrony praw człowieka, Kraków 2005, s. 18.

9  Por.  L. Garlicki, Prawo parlamentarne w orzecznictwie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka (w:) M. Granat (red.), Zagadnienia prawa parlamentarnego, War-
szawa 2007. Por. A. Bisztyga, Recepcja Konwencji Praw Człowieka w Polsce, (w:) 
Procesy integracyjne i stowarzyszeniowe w Europie Zachodniej i Środkowowschod-
niej, Katowice 1996, s. 163.

10  Zob. A. Bisztyga, Reforma mechanizmu kontrolnego Konwencji Europejskiej, „Hu-
manistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 1996, nr 3, s. 18.

11  Zob. M. Balcerzak, Prawo do wolnych wyborów (w:) B. Gronowska, T. Jasudowicz, 
M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski (red.), Prawa człowieka i ich ochrona, 
Toruń 2005, s. 391.

12  Nr sprawy 9267/81.

Kamil SPRYSZAK. Działania Rady Europy na rzecz umacniania demokracji...
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towe13. Chodzi przy tym zarówno o czynne, jak i bierne prawo wyborcze14. 
Zdaniem Trybunału ujęcie zasady wolnych wyborów w formie dyrektywy 
miało podkreślać, że w przypadku prawa do wolnych wyborów państwo 
nie tylko nie powinno ingerować w wolny wybór jednostki, ale jest także 
zobowiązane do właściwego zagwarantowania praw wyborczych15.

Zasady  odnoszące  się  do  demokratycznych  standardów  postępowa-
nia dotyczących m.in. wyborów potwierdzone zostały przez Prezydium 
Zgromadzenia Parlamentarnego RE na jego posiedzeniu w dniu 26 czerw-
ca  1996  r.  Przypomniało  ono,  że  przeprowadzenie wolnych  i  równych 
wyborów  jest warunkiem koniecznym  członkostwa w RE oraz  udziału 
delegacji  danego  państwa  w  Zgromadzeniu  Parlamentarnym  RE.  Gdy 
w państwie, którego parlament zwróci się o status specjalnego gościa lub 
uzyskał go bądź złożył wniosek o członkostwo, będą odbywać się wybory 
parlamentarne,  Prezydium Zgromadzenia  będzie  systematycznie  podej-
mować decyzje o obserwowaniu tych wyborów. Co do wyborów w pań-
stwach członkowskich, Prezydium będzie w każdym przypadku z osobna 
podejmować decyzje o ich obserwowaniu. Dotyczy to również wyborów 
prezydenckich. Natomiast w  odniesieniu  do wyborów  lokalnych Zgro-
madzenie pozostawia w zasadzie sprawę ich obserwowania Kongresowi 
Władz Lokalnych i Regionalnych16.

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych brał udział w misjach ob-
serwacyjnych wyborów lokalnych w 47 krajach członkowskich Rady Eu-
ropy oraz w krajach spoza Rady. Jako przykład można podać obserwację 
wyborów w Izraelu w 2008 roku. Kongres przeprowadził już prawie 100 
wyborczych misji obserwacyjnych wyborów. Obserwacja wyborów lokal-
nych jest jednym z priorytetów działań Kongresu. Działalność ta jest uzu-
pełnieniem politycznego monitorowania Europejskiej Karty Samorządu 
Terytorialnego, która stanowi fundament demokracji lokalnej w Europie.

Jeżeli czynności wyborcze nie są zgodne z europejskim prawem wy-
borczym, mogą one być zmienione przez prawo za pomocą Europejskiej 

13  Por. wyrok z 11 czerwca 2002 r. w spawie Sadak i inni przeciwko Turcji, nr spraw 
25411/94, 26149/95, 27/100/95 i 27001/95. 

14  Zob. § 59 wyroku z dnia 19 października 2004 r., Mylnychenko przeciwko Ukrainie, 
nr 17707/02.

15  Zob. M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europej-
skiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków 2006, s. 305.

16  Zob. Sprawozdanie z działalności Prezydium i Komisji Stałej (Dok. 7633 wraz z za-
łącznikiem), przyjęte przez Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 
do wiadomości w dniu 23 września 1996 r. Por. Doc. AS/Bur (1999) 19 i 96. 
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Komisji  na  rzecz Demokracji  przez  Prawo  (European Commission  for 
Democracy  through Law, Komisja Wenecka), przy której Rada Europy 
utworzyła Radę na Rzecz Demokratycznych Wyborów (Council for De-
mocratic Elections, CDE), specjalistyczny organ, którego zakresem dzia-
łania stały się wszystkie kwestie wyborcze, w tym obserwowanie wybo-
rów. Rada na Rzecz Demokratycznych Wyborów nie zastępuje Komisji 
w tych sprawach, ale służy jej dodatkową pomocą. Głównym zadaniem 
CDE jest analiza wstępnych opinii i analiz Komisji przed ich skierowa-
niem na obrady sesji plenarnej. W pracach CDE uczestniczą również stale 
przedstawiciele OSCE/ODIHR. Jednym z pierwszych zadań było opra-
cowanie Kodeksu Dobrych Praktyk w Sprawach Wyborczych17.  Jest  to 
dokument przyjęty i rekomendowany przez Zgromadzenie Parlamentarne 
Rady Europy na sesji w dniu 23 maja 2003 r., który w części II pkt 3.2. 
formułuje zasady dotyczące obserwacji wyborów. Zgodnie z nim:
a)  należy stworzyć jak najszersze możliwości uczestniczenia w obserwa-

cji wyborów zarówno obserwatorom krajowym, jak i międzynarodo-
wym;

b) obserwacja nie powinna się ograniczać do samego dnia wyborów, lecz 
winna obejmować okres rejestracji kandydatów i jeśli to konieczne – 
wyborców, jak również przebieg kampanii wyborczej. Winna umożli-
wić ustalenie, czy nie pojawiły się nieprawidłowości przed, podczas, 
czy po wyborach. Obserwacja winna być zawsze możliwa podczas ob-
liczania głosów;

c) miejsca, w których nie mogą się znajdować obserwatorzy, winny być 
wyraźnie określone prawem;

d) obserwacja z uwagi na jej obowiązek neutralności winna cieszyć się 
uznaniem władz.
W raporcie wyjaśniającym dołączonym do Kodeksu Dobrej Praktyki 

w Sprawach Wyborczych, przyjętym przez Komisję Wenecką18, czytamy, 
że obserwacja wyborów odgrywa ważną rolę, gdyż dostarcza dowodów-

17  Europejska Komisja dla Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka), Kodeks do-
brej praktyki w sprawach wyborczych. Wytyczne i Raport wyjaśniający przyjęty przez 
Komisję Wenecką na 52 sesji (Wenecja,  18–19  październik,  2002),  Rada  Europy, 
Strasburg, 23 maja 2003 r. Opinia Nr 190/2002, CDL-AD (2002) 23 rev., www.pkw.
gov.pl/prawowyborcze (dostęp – 22.07.2016); t`ytuł oryginału: European Commis-
sion for Democracy Through Law (Venice Commission), Code of Good Practice in 
Electoral Matters, Guidelines and Explanatory Report.

18  Ibidem.
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na to, czy proces wyborczy przebiegał prawidłowo czy też nie. Komisja 
dokonuje podziału obserwatorów na trzy rodzaje: partyjnych krajowych 
obserwatorów; niepartyjnych krajowych obserwatorów i międzynarodo-
wych (niepartyjnych) obserwatorów. Formułuje również tezę, że w prak-
tyce rozróżnienie między dwiema pierwszymi kategoriami nie zawsze jest 
oczywiste. Dlatego też najlepiej, jeśli obowiązująca procedura obserwacji 
jest możliwie otwarta, zarówno w zakresie szczebla krajowego, jak i mię-
dzynarodowego.

Wymieniona obserwacja nie ogranicza się do dnia wyborów, lecz obej-
muje  konieczność  upewnienia  się,  czy  nieprawidłowości  nie  pojawiły 
się już przed wyborami (np.: nieprawidłowe zestawienie list wyborców, 
utrudnienia w rejestracji kandydatów, ograniczenia wolności słowa, po-
gwałcenie zasad dostępu do mediów czy też nieprawidłowości w zakre-
sie  publicznego  finansowania  kampanii  wyborczej),  podczas  wyborów 
(np.: naciski na wyborców, wielokrotne głosowanie, pogwałcenie tajności 
głosowania) i po głosowaniu (głównie podczas obliczania głosów i ogło-
szenia wyników). Obserwacja winna naświetlać szczególnie obowiązek 
przestrzegania neutralności przez władze19.

W raporcie wskazuje się również na pierwszoplanową rolę międzyna-
rodowych obserwatorów w krajach, w których nie ma tradycji bezstron-
nej weryfikacji wyborów pod kątem zgodności  z prawem. Generalnie 
zarówno obserwatorzy międzynarodowi, jak i krajowi muszą mieć moż-
ność  przeprowadzenia  rozmowy  z  każdą  obecną  osobą,  sporządzenia 
notatek i sprawozdań dla swej organizacji, lecz winni się powstrzymać 
od robienia uwag20.

Komisja zwraca uwagę na „czytelność prawa” względem obserwato-
rów. W raporcie czytamy, iż prawo winno być bardzo czytelne co do tego, 
do jakich miejsc obserwatorzy nie mają prawa wejść, tak by ich działania 
nie były nadmiernie ograniczane. Na przykład akt upoważniający obser-
watorów jedynie do wglądu miejsc, w których odbywają się wybory (gło-
sowanie), może być skonstruowany w sposób zbytnio restrykcyjny.

Rok  2012  stał  się  ważną  datą  dla  obserwacji  wyborów w  systemie 
aksjologicznym  Rady  Europy. W  10  rocznicę  przyjęcia  Kodeksu  Do-

19  Por. J.G. Kelley, Monitoring Democracy: When International Election Observation 
Works, and Why it Often Fails, Princeton 2012.

20  Zob. J. Abbink, Election Observation and Democratization in Africa, Basingstoke 
2000, s. 56.
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brych Praktyk Zgromadzenie Parlamentarne RE przyjęło Rezolucję 1897 
(2012)21, dotyczącą zapewnienia większej demokracji w wyborach. Za-
znaczono „znaczne postępy” w większości państw członkowskich Rady 
Europy, jak i podkreślono „nieprawidłowości” pokazujące, że wolne wy-
bory stanowią nadal główne wyzwanie, którym należy się zająć.

PRZESŁANKI OBSERWOWANIA WyBORóW PRZEZ 
RAdę EUROPy
Pośród przesłanek międzynarodowego obserwowania wyborów wymie-
nić należy konsekwencje członkostwa państwa w organizacjach między-
narodowych.  Obowiązek  poddania  się  monitoringowi  wyborów  może 
bowiem wynikać z reguł gry, jakie niesie członkostwo w organizacji mię-
dzynarodowej.

Jeśli organizacja międzynarodowa ma w swym systemie aksjologicz-
ną wartość w postaci „wolnych i demokratycznych wyborów”22, a także 
„pluralizmu politycznego”23, to musi przewidzieć system instytucjonalny, 
w ramach którego następowała będzie weryfikacja realizacji tej wartości. 
Podstawowy system tworzy tu międzynarodowe obserwowanie wyborów 
dokonywane przez przedstawicieli tej organizacji.

Standardy międzynarodowe w odniesieniu do wolnych i demokratycz-
nych wyborów mogą być więc postrzegane jako rezultat członkostwa państw 
w organizacjach międzynarodowych24. Jedną bowiem z konsekwencji zgo-
dy państwa na członkostwo w organizacji międzynarodowej jest ogranicze-
nie jego suwerenności na rzecz organizacji międzynarodowej (społeczności 

21  Parliamentary Assembly Resolution Ensuring Greater Democracy in Elections, 1897 
(2012) .

22  Zob. J. Jaskiernia, Democracy: Council of Europe experience and its meaning for the 
European Union – A view from the candidate countries, (w:) Democracy: Council of 
Europe Experience and its meaning for the European Union. Roundtable organized 
by the International Institute for Democracy, Strasbourg – 25 September 2002, s. 3.

23  Zob.  J.  Jaskiernia,  System partyjny RP w świetle standardów Rady Europy,  (w:) 
J. Kornaś (red.), Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjo-
nowania systemu politycznego, Kielce 2005, s. 74.

24  Zob. J. Jaskiernia, Proces internacjonalizacji standardów demokratycznych i praw-
noczłowieczych we współczesnych stosunkach międzynarodowych (uwarunkowa-
nia – aksjologia – perspektywy) (w:) J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów między-
narodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, t. 1, Warszawa 2013, 
s. 158.
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międzynarodowej)25. We współczesnym świecie suwerenność nie stanowi 
więc wartości stałej (niezmienialnej), a jej treść ulega modyfikacji w syste-
mie  oddziaływania  podmiotów  stosunków międzynarodowych.  Państwo, 
decydując się na członkostwo w organizacji międzynarodowej, ogranicza 
na  jej  rzecz  swoją  suwerenność26. W konsekwencji musi  dostosować  się 
do reguł tej organizacji. Członkostwo to może bowiem nieść zobowiązania 
w postaci implementacji wypracowanych przez organizację międzynarodo-
wą standardów, które podlegają egzekwowaniu za pomocą metod wypraco-
wanych przez tę organizację27. Ma tu zatem miejsce ograniczenie „swobody 
manewru” ustawodawcy krajowego w odniesieniu do tworzenia rozwiązań 
prawnych w tym sensie, że nie mogą one pozostawać w sprzeczności z dys-
pozycjami, jakie wynikają z wiążących standardów międzynarodowych28. 
Wymogi w  tym  zakresie mogą  stanowić  konsekwencję  reguł  akcesji  do 
tych organizacji, co zaobserwować można na przykładzie Rady Europy29 
i Unii Europejskiej30.

Z uwagi na pozycję Rady Europy,  idea wolnych  i demokratycznych 
wyborów  nie  tylko  stanowi  istotny  element  jej  systemu  aksjologiczne-
go, ale jest postrzegana w charakterze conditio sine qua non możliwości 
członkostwa  w  tej  organizacji  międzynarodowej31.  Państwo,  które  nie 
spełnia  tego wymogu,  nie ma  szansy  na  uzyskanie  członkostwa32.  Jed-

25  Zob. D. Saaroshi, International Organizations and Theory Exercise of Power, Oxford 
2005, s. 32.

26  Zob. Magdalena M.M. Martinez, National Sovereignty and International Organiza-
tions, The Hague 1996, s. 32.

27  Zob. J. Gruber, Ruling the World: Power Politics and the Rise of Supranational Insti-
tutions, Princeton 2000, s. 59.

28  Zob. N. Lavranos, Decisions of International Organizations in European and Dome-
stic Legal Orders of Selected EU Member States, Groningen 2004, s. 23.

29  Zob. T. Niklasson, A. Sannerstedt, Europe Safe for Democracy? The Council of Eu-
rope and Democratization in Central and Eastern Europe, „Statsvetenskapling Tid-
skrift” 1993, nr 1, s. 71.

30  Zob. P. van den Bempt, G. Theelen, From Europe Agreements to Accession: The In-
tegration of the Central and Eastern European Countries into the European Union, 
Brussels 1966, s. 8; M.-J. Petersheim, The European Union and Consolidating De-
mocracy in Central and Eastern Europe,  „Journal of European  Integration” 2012, 
nr 1, s. 78.

31  Zob. M. Bond, The Council of Europe: Structure, History and Issues in European 
Politics, Abington 2012, s. 24.

32  Zob. J. Jaskiernia, Wpływ Rady Europy na przemiany polityczno-ustrojowe w pań-
stwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku (w:) M.  J. Malinowski  (red.), 
Świat w okresie przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Longinowi 
Pastusiakowi na 65-lecie urodzin, Gdańsk 2000, s. 109.
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nym  z  istotnych  celów  działalności  organizacji międzynarodowej,  jaką 
jest RE, jest oddziaływanie na ustrój polityczny państwa zgodnie ze stan-
dardami demokracji, przy czym szczególne znaczenie ma doprowadzenie 
do wolnych wyborów33.

Przesłanki obserwowania wyborów przez Radę Europy należy zatem 
analizować pod kątem jej wkładu w umacnianie demokracji, biorąc pod 
uwagę aktualne wyzwania. Dało  to o  sobie znać zwłaszcza po 1989  r., 
gdy RE  rozszerzyła  swe  oddziaływanie  na  państwa Europy Środkowej 
i Wschodniej, stając się jedną z zasadniczych płaszczyzn wpływania na 
przemiany demokratyczne w tym regionie34.

Niestety,  w  przypadku  Rady  Europy  zarówno  traktat  założyciel-
ski,  jak  również  uzupełniające  go  teksty  prawne  nie mówią,  jakie  są 
podstawowe  elementy  demokracji.  Ponadto  ojcom  założycielom  RE, 
a w szczególności uczestnikom Ruchu Europejskiego chodziło o usta-
lenie  kryteriów,  które  muszą  być  spełnione  przez  system  polityczny, 
aby mogły być określane mianem demokracji. Jednakże dzięki dążeniu 
Zgromadzenia Parlamentarnego RE Europejska Konwencja Praw Czło-
wieka  zawiera w  pierwszym  protokole  dodatkowy  zapis,  który  zobo-
wiązuje  państwa  sygnatariuszy  do  przeprowadzenia  w  odpowiednich 
odstępach czasu wolnych i tajnych wyborów35.

Zgromadzenie Parlamentarne RE zawsze działało jako prekursor i pro-
motor demokracji. Stanowiło również od dawna forum dla dyskusji i re-
fleksji na temat podstawowych kwestii demokracji i rozwiązywania kry-
zysów europejskich będących zagrożeniem dla demokracji36.

33  Zob.  J.  Jaskiernia, Oddziaływanie organizacji międzynarodowej na kształt ustroju 
politycznego państwa (Na przykładzie Rady Europy), (w:) Konstytucja i władza we 
współczesnym świecie. Doktryna – prawo – praktyka. Prace dedykowane Profesoro-
wi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, Warszawa 2002, 
s. 212.

34  Zob. J. Jaskiernia, Polityczny wymiar objęcia państw Europy Środkowej i Wschod-
niej standardami demokratycznymi Rady Europy, „Nowa Polityka Wschodnia”, 2011, 
nr 1, s. 15.

35  Zob. K. Spryszak, Wolne i uczciwe wybory jako przesłanka demokratyzmu systemów 
politycznych w świetle standardów międzynarodowych, (w:) R.M. Czarny, K. Spry-
szak (red.), Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Teoria i filozofia państwa 
i prawa oraz aksjologia demokracji i ochrony praw człowieka. Księga jubileuszowa 
Profesora Jerzego Jaskierni, Toruń 2012, s. 520–528. 

36  Zob. S.A. Paruch, Charakter prawny związania państwa członkowskiego Rady Eu-
ropy standardami EKPCz w zakresie ochrony praw człowieka, „Zeszyty Naukowe 
WSIZiA” 2013, nr 2, s. 139.
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Od czasu przełomu w Europie w latach 1989–1990, traktowanie kwe-
stii  demokracji  w  Radzie  Europy  zostało  znacznie  wzmocnione  i  po-
szerzone37.  Dla  RE  pierwszej  struktury,  przyjmującej  nowo  powstałe 
demokracje w rozszerzonej Europie, kluczowym zadaniem było to, aby 
wzmocnić  rozwój  i  stabilizację  demokracji w  krajach  ubiegających  się 
o przyjęcie do Rady Europy. Zrodziła się potrzeba obserwacji wyborów 
w  tych  krajach,  zanim  staną  się  one  członkami  organizacji. Aby  lepiej 
poradzić sobie z mnożącymi się zadaniami, zostały stworzone nowe in-
stytucje, zmodernizowano metody pracy i położono nacisk na praktyczne 
pytania o demokrację38.

Zgromadzenie Parlamentarne RE podjęło współpracę ze Zgromadze-
niem  Parlamentarnym OBWE,  Parlamentem Europejskim  oraz Biurem 
Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) w celu 
obserwacji wyborów w ramach międzynarodowych misji obserwacyjnych. 
Wnioski reprezentowane są na wspólnych konferencjach prasowych.

REGUŁy OBSERWOWANIA WyBORóW 
WyPRACOWANE PRZEZ RAdę EUROPy
Decyzje Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego RE o udziale delega-
cji Zgromadzenia w monitorowaniu wyborów (z reguły w formie komisji 
powołanej ad hoc, której członkowie wyznaczani są przez grupy politycz-
ne w Zgromadzeniu, stosownie do ich wielkości) podejmowane są bądź 
w konsekwencji uzyskania zaproszenia z państwa, w którym odbywają 
się wybory, bądź z własnej inicjatywy – gdy Prezydium uzna, że istnieje 
potrzeba obserwacji wyborów przez przedstawicieli Zgromadzenia.

W pierwszym przypadku Prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego, 
tworząc komisję ad hoc z wyłącznym zadaniem obserwowania przebie-
gu wyborów i przedstawienia sprawozdania, odpowiada na zaproszenie 
wystosowane przez władze państwowe. Na przykład: do obserwowania 
wyborów  parlamentarnych  w Armenii  (30.05.1999)  Zgromadzenie  zo-
stało  zaproszone przez przewodniczącego Parlamentu Republiki Arme-
nii. Zaproszenie to pozostawało niewątpliwie w związku przyczynowym 

37  I.A. Masso, Democratic Legitimacy and the Politics of Rights: a Comparative Ana-
lysis of the Conceptual Relationship between democracy and Rights, Helsinki 2006, 
s. 48.

38  Por. D.S. Hutcheson, E.A. Korosteleva, The Quality of Democracy in Post-Commu-
nist Europe, London 2006.
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z zabiegami tego państwa o członkostwo w RE oraz wnioskiem Komite-
tu Ministrów RE, by Zgromadzenie przygotowało opinię w tej sprawie. 
Podobną formułę zaproszenia i  jego motywacje odnotować można było 
w  przypadku  wyborów  prezydenckich  w Azerbejdżanie  (11.10.1998)39 
oraz w Bośni i Hercegowinie (12–13.10.1998)40.

W RE punkt ciężkości został zatem położony na takie dobranie człon-
ków komisji ad hoc, by była reprezentatywna wobec politycznego składu 
Zgromadzenia, a także by uwzględniała czynnik równowagi geograficz-
nej.  Jest  to o  tyle  istotne, że delegacje obserwatorów dokonują delikat-
nych ocen politycznych  i musi  być  zagwarantowane,  że  oceny  te  będą 
dokonywane przy zapewnieniu reprezentatywności politycznej obserwa-
torów. Brak zapewnienia takiej reprezentatywności mógłby być bowiem 
wykorzystany do kwestionowania ustaleń obserwatorów lub podważania 
obiektywizmu dokonywanych przez nich ocen.

Regułą obserwowania wyborów przez organ nie mniej ważny,  jakim 
jest Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, jest oparcie się na 
oficjalnym wniosku wystosowanym przez władze krajowe (np. minister-
stwo lub Centralną Komisję Wyborczą). Po otrzymaniu takiego wniosku, 
Kongres ustanawia delegację odpowiedzialną za obserwowanie wyborów, 
zwykle obejmującą od 10 do 15 członków (wybrani przedstawiciele sa-
morządów terytorialnych w 47 państwach członkowskich Rady Europy).

Przed dniem wyborów odbywa się klika spotkań mających na celu oce-
nę stanu demokracji wyborczej – z udziałem instytucji rządowych, lokal-
nych i regionalnych władz samorządowych, przedstawicieli administracji 
publicznej  (komisji wyborczych), partii politycznych  (rząd  i opozycja), 
mediów, kręgów dyplomatycznych i społeczeństwa obywatelskiego.

Skład polityczny delegacji  jest proporcjonalny do  reprezentacji grup 
politycznych w Kongresie. Ponadto zasadę stanowi dążenie do osiągnię-
cia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn (minimum jedna trzecia 
kobiet  członków,  zgodnie  z Kartą Kongresu). Wreszcie  próbuje  się  za-
pewnić zrównoważoną reprezentację w obu  izbach Kongresu  i  różnych 
państwach członkowskich Rady Europy.

39  Zob. C.E. Svante, Democratization Falters in Azerbaijan, „Journal of Democracy” 
2001, nr 12, s. 118–131.

40  Por.  OSCE/ODIHR,  Bosnia and Herzegovina Elections 1998, 12–13 September, 
Warsaw 1998.
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Na koniec każdej misji obserwacji wyborów delegacja Kongresu pu-
blikuje  wstępne  oświadczenie,  które  jest  odczytywane  podczas  konfe-
rencji  prasowej  na  zakończenie wyborów.  Sprawozdanie  jest  następnie 
sporządzane przez członka Kongresu, który został wyznaczony na spra-
wozdawcę misji41.

Raport  zostaje  przedstawiony  Prezydium  Kongresu.  Jest  następnie 
oceniany i przyjmowany przez Kongres w sesji plenarnej. Zalecenie (do 
władz  krajowych)  i  rozdzielczość  (do władz  lokalnych  i  regionalnych) 
oznacza koniec wykonywania obserwacji.

UWAGI KOńCOWE
Mimo  niewątpliwego  postępu  niestety  nie  osiągnięto  jeszcze  stanu, 
w którym we wszystkich krajach europejskich odbywałyby się wybory 
odpowiadające  standardom  europejskim. Aby  rozwiązać  ten  problem, 
Rada  Europy  udostępniła  odpowiednie  instrumenty  wykorzystywane 
wówczas, gdy obserwacja wyborów wskazuje na nieprawidłowości ich 
przebiegu. Zgromadzenie  sporządza na  ten  temat  sprawozdanie, które 
jest dyskutowane publicznie na odpowiednim posiedzeniu. Informacje 
o poważnych uchybieniach są regularnie podawane w mediach. Jeżeli 
naruszenie zasad wpłynie negatywnie na wynik wyborów, w okręgach 
wyborczych, w których wystąpiły błędy, można domagać się dodatko-
wych wyborów. Jeżeli czynności wyborcze nie są zgodne z europejskim 
prawem wyborczym, mogą one być zmienione przez prawo za pomocą 
Europejskiej Komisji na rzecz Demokracji przez Prawo. Wreszcie po-
ważne  braki w wyborach mogą  być  dalej  śledzone w  ramach  sankcji 
wzmocnionych  procedur monitorowania Zgromadzenia  lub wniesione 
do Komitetu Ministrów Rady Europy.
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dZIAŁANIA RAdy EUROPy  
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Słowa kluczowe: Rada Europy, demokracja, wybory, obserwowanie wy-
borów

Niniejszy artykuł dotyczy obserwowania wyborów w systemie aksjolo-
gicznym Rady Europy. Wolne  i  demokratyczne wybory nie  są bowiem 
tylko wartościami deklarowanymi w ustrojach państw,  ale  znajdują  też 
odzwierciedlenie  w  aksjologii  organizacji  międzynarodowych.  Muszą 
się do nich dostosować państwa członkowskie, co otwiera drogę do mię-
dzynarodowej  obserwacji wyborów. Formułowane w  jej wyniku  oceny 
stanowią  ważną  przesłankę  legitymizacji  reżimów  politycznych. Autor 
dokonał analizy  tych standardów, a  także ukazał przesłanki oraz reguły 
obserwowania wyborów wypracowane przez Radę Europy.
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The autor analyses an international observation of elections as an instrument 
for  the  promotion  democracy  in  the  context  an  axiological  system  of 
the  Council  of  Europe.  The Assembly’s  election  observation  missions 
are  conducted  in  accordance with  the guidelines  for  the observation of 
elections  by  the  Parliamentary  Assembly.  Thought  most  international 
observer organisations have a mandate to observe parliamentary elections, 
the Congress of  the Council of Europe,  in cooperation with  the Venice 
Commission,  is  specifically  mandated  to  monitor  local  and  regional 
elections and is unique in ths regard.
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Patryk ZIELIŃSKI

ZNACZENIE ZASAdy  
RóWNOŚCI WOBEC PRAWA  

NA TLE ZAKAZU dySKRyMINACjI

I
Problematyką niniejszego artykułu  jest  jeden z  fundamentów demokra-
tycznego państwa prawnego, czyli zasada równości wobec prawa. Obok 
niej  zostaną  przedstawione  założenia  zakazu  dyskryminacji,  który  tak-
że ma swoje konstytucyjne podłoże. Uwzględnione w pracy rozważania 
i wywody mają nie tylko przedstawić istotę zasady równości, ale także zo-
brazować jej relację z zakazem dyskryminacji oraz podjąć próbę odpowie-
dzi na pytanie: czy każde naruszenie równości wobec prawa może zostać 
potraktowane jako dyskryminacja? Równość została przez ustrojodawcę 
potraktowana w sposób szczególny, ponieważ jest ona także wyznaczni-
kiem stosowania innych zasad prawa, jak godność czy sprawiedliwość, co 
ma także swoje bezpośrednie przełożenie na zakaz dyskryminacji.

W niniejszej publikacji podjęto próbę określenia podstaw, jakie zosta-
ły  przyjęte  przy  konstytucyjnym  uregulowaniu  istoty  i  zakresu  równo-
ści wobec  prawa,  czemu  pomogło  studium  literatury. Normy  te  należy 
traktować jako wyznacznik stosunków związanych z nakazem równego 
traktowania. Chodzi więc o stwierdzenie, czy na podstawie obowiązują-
cego prawa pewne niedostosowanie się do określonego wzorca równości 
wobec prawa każdorazowo będzie stanowiło dyskryminację, czy też nie. 
W pracy  zostały  pominięte  pewne  zagadnienia  o  istotnym  charakterze, 
jednak w tym przypadku mające znaczenie drugorzędne.

Zieliński
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II
Idea równości ma swoje korzenie w czasach antycznych demokracji (za 
przykład może tutaj posłużyć grecka izonomia)1,  jak również we wcze-
snym chrześcijaństwie (warto odnieść się do fragmentu listu do Galacjan, 
który brzmi: „Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wol-
nego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno je-
steście w  Jezusie  Chrystusie”)2.  Jednak  aktualną  treść  dała  jej  dopiero 
rewolucja francuska ze swym hasłem: „Wolność, równość i braterstwo” 
oraz przepis art. I Deklaracji praw człowieka i obywatela z 1789 r. mó-
wiący o tym, że „Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi w prawach”. 
Dało to początek trzem fundamentalnym wymiarom równości obywateli, 
czyli  równości  prawnej,  politycznej  oraz  ekonomicznej3. W  aktualnym 
porządku prawnym polski Trybunał Konstytucyjny za istotę zasady rów-
ności  przyjął  pogląd,  że:  „wszystkie  podmioty  prawa  charakteryzujące 
się daną cechą  istotną w równym stopniu, mają być  traktowane równo, 
a  więc  według  równej  miary,  bez  zróżnicowań  dyskryminujących,  jak  
i  faworyzujących”4. Co ważne,  odnosi  się  to do  sytuacji  prawnej  adre-
satów,  a  nie ma  bezpośredniego  związku  z  ich  sytuacją  faktyczną,  go-
spodarczą,  socjalną  itp.  Jak  zauważa B. Banaszak5, TK podkreślił  dwa 
kluczowe  elementy  zasady  równości6,  które  często  są wykorzystywane 
w toku orzekania7:
–  równość wobec prawa, która oznacza powinność do równego trakto-

wania przez władze publiczne w ramach stosowania prawa;
–  równość w prawie, pojmowaną jako nakaz kształtowania treści prawa, 

biorąc jednocześnie pod uwagę zasadę równości.
Oprócz tego wart podkreślenia jest fakt, iż zasada równości występu-

je zarówno jako zasada ustrojowa, jak i prawo podmiotowe. Współtwo-
rzy także system aksjologiczny Konstytucji. Ma ścisły związek z innymi 
zasadami, m.in.  z zasadą godności człowieka  i wolności8,  jednocześnie 

1  K. Chojnacka, H. Olszewski, Historia doktryn politycznych i prawnych. Podręcznik 
akademicki, Poznań 2004, s. 20.

2  http://www.biblia-internetowa.pl/Gal/3/28.html (dostęp – 25.11.2016).
3  L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2009, s. 89–90.
4  Wyr. TK z 24.02.1988 r. (U 7/87, OTK 1988, nr 1 poz. 1).
5  B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015, s. 387.
6  Wyr. TK z 9.03.1988 r. (U 7/87, OTK 1988, nr 1, poz. 1).
7  Wyr TK z 31.03.1998 r. (K 24/7, OTK 1998, nr 2, poz. 13).
8  L. Garlicki, op. cit., s. 90 i n.



153

może być interpretowana bez uwzględnienia kontekstu aksjologicznego. 
Za fundament można przyjąć  to,  iż godność  jednostki  i sprawiedliwość 
odpowiadają za kierunek interpretacji treści zasady równości. W sposób 
naturalny kojarzy się ona także z zasadą sprawiedliwości, która pomaga 
prawidłowo ustalić zakres stosowania art. 32 Konstytucji oraz w praktyce 
pełni  funkcję korygującą  stosowania  zasady  równości. Naturalnie  są  to 
dwie różne, ale bezpośrednio korelujące ze sobą zasady, jednak równość 
oznacza spełnienie warunku sprawiedliwości, a sprawiedliwość może być 
realizowana poprzez równość9.

W literaturze prawa konstytucyjnego10, jak i w orzecznictwie Trybunału 
Konstytucyjnego11 przyjmuje się, że pochodząca z art. 32 ust. 1 Konsty-
tucji zasada stanowi lex generalis dla reszty norm konstytucyjnych, które 
odnoszą się do równości oraz ją określają. Wśród nich wskazać należy: 
art. 6, art. 11, art. 25, art. 32 ust. 2, art. 33, art. 60, art. 64 ust. 2, art. 68 
ust. 2, art. 70 ust. 4, art. 96 ust. 2, art. 127 ust. 1 oraz art. 169 ust. 1. W obec-
nym kształcie zasada ta obejmuje nie tylko obywateli Rzeczypospolitej, 
jak było to w konstrukcji poprzedniej konstytucji, ale wszystkie podmioty 
podporządkowane jurysdykcji RP12. Według TK „skoro ustrojodawca użył 
w nowej Konstytucji RP, w odniesieniu do zakresu podmiotowego zasady 
równości, określeń wszyscy  i nikt, a nie  innych stosowanych w tekście 
konstytucji określeń (np. obywatel, człowiek), nie można twierdzić,  jak 
to miało miejsce pod rządami art. 67 ust. 2 przepisów konstytucyjnych, że 
zasadę tę stosuje się dzisiaj jedynie do obywateli. Przyjąć raczej należy, 
że zakres podmiotowy zasady równości rozciągnięty został w art. 32 na 
ogół osób, objął więc tak osoby fizyczne, jak i prawne”13. Konstrukcja ta, 
wykraczając poza dosłowne brzmienie tego przepisu przy wskazywaniu 
zakresu podmiotowego zasady równości, jest bliska tendencji występują-
cej w orzecznictwie  sądów konstytucyjnych wielu europejskich państw 
demokratycznych. Jak podkreśla B. Banaszak, za fundament tej tendencji 

9  J. Nowacki, Sprawiedliwość a równość w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 
(w:) M. Kudeja (red.), W kręgu zagadnień konstytucyjnych, Katowice 1999, s. 102–
103.

10  L. Garlicki, op. cit., s. 96–98.
11  Postanowienie z 24.10.2001 r. (SK 10/10, OTK 2001, nr 7, poz. 225).
12  B.  Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa  2012, 

s. 225.
13  Wyrok z 24.02.1999 r. (SK 4/98, OTK 1999, nr 2, poz. 24).
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należy przyjąć ideę intensyfikacji ochrony osób fizycznych, które wcho-
dzą w skład osób prawnych14.

Na  uwagę  zasługuje  szeroki  zakres  przepisów  dotyczących  zasa-
dy równości, które są obecne w prawie zarówno Unii Europejskiej,  jak 
i międzynarodowym. W  istotnym  stopniu  to właśnie  te  normy wyzna-
czają kierunek stanowienia prawa w Polsce. Zgodnie z art. 9 Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej15 Polska zobligowana jest do przestrzegania 
norm prawa międzynarodowego,  co  stanowi  zgodę  na  stosowanie  tego 
prawa w kraju. W polskiej ustawie zasadniczej w rozdziale III określone 
jest  także  położenie  umów międzynarodowych w  systemie  źródeł  pra-
wa. Na uwagę zasługuje  stanowisko Trybunału Konstytucyjnego, który  
z  postanowień  Konstytucji  (szczególnie  art.  90  ust.  1  i  art.  91  ust.  3) 
wyprowadził  zasadę  przychylności  procesowi  integracji  europejskiej 
i współpracy między państwami16, co na płaszczyźnie stosowania prawa 
przekłada się na obecną w orzecznictwie skłonność do powoływania pra-
wa międzynarodowego jako źródła regulującego dane kwestie17.

W preambule Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zawarty jest 
zapis, iż Unia opiera się na „niepodzielnych i powszechnych wartościach, 
jak godność człowieka, wolność, równość i solidarność”18. W akcie tym 
uwzględniono także regulacje prawne odnoszące się do odrębności i wy-
mogów życiowych, które pojmować można jako wyraz zasady równości. 
Przejawem tego są regulacje zawarte np. w art. 20 (równość wobec prawa), 
art. 21 (niedyskryminacja), art. 22 (ochrona różnic kulturowych, religijnych  
i językowych), art. 23 (równość kobiet i mężczyzn), art. 24 (prawa dziec-
ka), art. 25 (osoby starsze), art. 26 (przysposobienie do życia społecznego 
i  zawodowego  osób  niepełnosprawnych).  Zasada  ta  ujęta  została  także 
w art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej19, art. 18 i 19 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej20, art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r.21, czy też art. 1 Powszech-
nej deklaracji praw człowieka z 10 grudnia 1948 r.22

14  B. Banaszak, Konstytucja..., s. 226.
15  Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483.
16  Wyrok TK z 27.05.2003 r. (K 11/03, OTK ZU 2003, seria A, nr 5, poz. 43).
17  Wyrok SN z 12.12.2001 r. (I PKN 18/01, OSNP 2003, nr 23, poz. 571).
18  Dz.Urz. UE C 83.
19  Ibidem.
20  Ibidem.
21  Dz.U. z 1977 r., nr 61, poz. 167.
22  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 10 grudnia 1948 r.
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Obecnie zasada równości jest charakterystyczna dla konstytucji więk-
szości europejskich państw, co ma także silny wpływ na ustawodawstwo 
zwykłe. Z początkiem 2011 roku do polskiego porządku prawnego we-
szła w życie ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej 
w zakresie równego traktowania (tzw. ustawa antydyskryminacyjna), któ-
ra  określa  obszary  oraz  sposoby  przeciwdziałania  naruszeniom  zasady 
równego traktowania. Jej wprowadzenie uporządkowało sytuację prawną 
i pomogło w implementacji przepisów dyrektyw antydyskryminacyjnych 
UE oraz wskazało środki prawne ochrony zasady równego traktowania, 
jak również organy odpowiadające za urzeczywistnienie zasady równego 
traktowania. Ustawa ta po raz pierwszy w sposób oficjalny zaimplemen-
towała  do  prawa  krajowego  zakaz  dyskryminacji w  stosunkach  innych 
niż zatrudnienie – do momentu jej wejścia w życie wyraźny zakaz dys-
kryminacji był ujęty  jedynie w Kodeksie pracy i  tylko w stosunku pra-
cownik–pracodawca.  Jednak  tzw.  ustawa  antydyskryminacyjna  posiada 
pewne ograniczenia oraz jest zależna od obszaru życia społecznego (n.p. 
w oświacie i szkolnictwie wyższym zakaz dyskryminacji obejmuje tylko 
takie cechy jak rasa, pochodzenie etniczne i narodowość, a pomija inne 
cechy  chronione  przez  prawo,  jak  np.  religia,  wyznanie  czy  niepełno-
sprawność)23.

III
W art. 32 ust. 2 Konstytucji swoje szerokie, ponieważ obejmujące wszyst-
kie dziedziny życia, uregulowanie znalazł wspomniany już zakaz dyskry-
minacji.  Ciekawą  koncepcję  dyskryminacji  przedstawił  P.  Winczorek, 
który  pisał,  że  „dyskryminacją  jest  nieznajdujące  podstawy w  obowią-
zujących normach prawnych i upośledzające daną osobę traktowanie jej 
przez  inne  podmioty:  odbieranie  lub  ograniczanie  wolności,  uniemoż-
liwianie  lub  utrudnianie  korzystania  z  praw, wymaganie  realizacji  nie-
znanych prawu obowiązków”24. W Konstytucji zakaz ten posiada cechy 
uniwersalne  zarówno w zakresie  przedmiotowym,  jak  i  podmiotowym. 
Artykuł 32 ust. 2 mówi bowiem, że: „nikt nie może być dyskryminowa-
ny w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

23  D.  Bregin  i  in., Równe traktowanie w administracji publicznej, Warszawa  2014, 
s. 10.

24  P.  Winczorek,  Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 
1997 r., Warszawa 2007, s. 51.
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przyczyny”. Ustawodawca, przyjmując sformułowanie „nikt”, nie wska-
zał  precyzyjnych  elementów  określających  stronę  podmiotową,  a  pod-
szedł  do  problemu  w  sposób  kompleksowy,  odgórnie  nie  przyjmując 
możliwości wprowadzenia  jakichkolwiek odstępstw. W ten sam sposób 
można zdefiniować podejście ustawodawcy do przedmiotu regulacji. Za-
kaz dyskryminacji odnosi się do kluczowych dziedzin życia, takich jak: 
życie polityczne, społeczne  i gospodarcze. To wyczerpujące wyliczenie 
zawarte  w  przepisie  determinuje  wniosek,  iż  zakaz  obejmuje  wszelkie 
dziedziny życia, zarówno publicznego, jak i prywatnego. Jako kryterium 
antydyskryminacyjne przyjęto konstytucyjne określenie „z jakiejkolwiek 
przyczyny”, co stanowi podstawę ograniczenia zasady równości. Przyję-
te rozwiązanie niepodważalnie posiada szerokie i ogólne ujęcie, co daje 
możliwość wielostronnego podejścia do stosowania zasady równości i za-
sady niedyksrymimacji25.

Również w literaturze istnieje kilka typologii dyskryminacji odnoszą-
cych się do jej charakteru oraz zakresu. Pierwsza dzieli dyskryminację na 
bezpośrednią i pośrednią. Dyskryminację bezpośrednią można zdefinio-
wać jako: „zamierzone i zorganizowane działania, mające na celu ograni-
czenie lub zamknięcie dostępu do środków zaspokajania potrzeb i pozycji, 
które pozwalają  je uzyskiwać”26. W  takim ujęciu nierówne  traktowanie 
to wynik decyzji podejmowanych jedynie na podstawie dyskredytującego 
wyróżnika (np. brak przychylności przy wydawaniu decyzji ze względu 
na pochodzenie etniczne, wiek czy płeć jednostki). Z kolei za dyskrymina-
cję pośrednią uznaje się: „pewne działania mające dyskryminujące konse-
kwencje, chociaż nie to było ich intencją”27. Z dyskryminacją pośrednią 
spotkać się można w sytuacji, gdy na skutek dyskryminacji bezpośred-
niej tworzy się nierówność, która stanowi uzasadnienie dla dalszego nie-
przychylnego traktowania. Tego typu dyskryminację uważa się za efekt 
uboczny nierówności. Prowadzi  on  często do wzmagania negatywnych 
konsekwencji  dyskryminacji  bezpośredniej28.  Dyskryminacja  pośrednia 
występuje także wtedy, gdy przepisy równo traktują wszystkich, nie bio-
rąc pod uwagę faktycznych potrzeb lub możliwości poszczególnych grup, 

25  A. Łabno, Zasada równości i zakaz dyskryminacji, (w:) L. Wiśniewski (red.), Wolno-
ści i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, Warszawa 2006, s. 42.

26  B. Rysz-Kowalczyk (red.), Leksykon polityki społecznej, Warszawa 2001, s. 38.
27  Ibidem.
28  T.F. Pettigrew, M.C. Taylor, Discrimination, (w:) E.F. Borgatta (ed.), Encyclopedia of 

Sociology, 2nd ed., New York 2000, s. 688–889. 
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dla których nie wprowadzono specjalnych przepisów, różnych od ogólnej 
zasady, co w konsekwencji przeważnie znacznie ogranicza skorzystanie 
przez nie z danego uprawnienia29.

Zakaz  dyskryminacji  posiada  także  regulacje  o  zasięgu  ponadkra-
jowym. Ogólny  zakaz  zawarty  został w  art.  18 TfUE  (dawnym art.  12 
TWE). Oprócz tego art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej wskazuje, że: „we 
wszystkich swoich działaniach Unia przestrzega zasady równości swoich 
obywateli, którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, 
organy i jednostki organizacyjne”. W poprzedniej wersji Traktatu o Unii 
Europejskiej przepis ten nie miał swojego odpowiednika. Aktualnie uzna-
wany  jest  za pewną  ewolucję prawa w  tym obszarze,  którą określa  się 
mianem tzw. generacji prawa antydyskryminacyjnego. W ujęciu chrono-
logicznym na te generacje składały się kolejno: zasada równego traktowa-
nia ze względu na płeć i pochodzenie narodowe oraz prawa powstałe na 
podstawie art. 13 TWE. Artykuł 9 TUE uznać można za filar przy okazji 
pojmowania nowej koncepcji zasad równości i niedyskryminacji. Przepis 
ten wymaga stworzenia odpowiednich warunków instytucjonalnych, które 
zapewnią równość danych podmiotów na poziomie Unii30. W poszczegól-
nych państwach Unii Europejskiej nie ma identycznej definicji równości 
i niedyskryminacji. Każde z państw członkowskich ma prawo do indywi-
dualnego postrzegania równości, czego efektem jest sposób wprowadza-
nia prawa UE do porządków krajowych31. W przepisach UE obecne jest 
głównie negatywne ujęcie równości jako zakazu dyskryminacji. Za to po-
zytywna koncepcja równości występuje przeważnie w politycznej retory-
ce jako cel działań nakierowanych na wyrównywanie szans społecznych. 
Patrząc przez pryzmat praw jednostki, dostrzec można konflikt pomiędzy 
równością  a wolnością,  związany  szczególnie  z  prywatnością, własno-

29  Ł. Horała, Zasada niedyskryminacji w systemie Rady Europy i Unii Europejskiej – 
ujęcie prawo-porównawcze, (w:) W. Czapliński (red.), Prawo w XXI wieku. Księga 
pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 
2006, s. 264.

30  D. Schiek, From European Union Non-discrimination Law towards Multidimentio-
nal Equality Law for Europe (w:) D. Schiek, V. Chege, European Union Non-Discri-
mination Law. Comparative Perspectives on Multidimensional Equality Law, 2009, 
s. 5.

31  C. McCrudden, S. Prechal, The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Eu-
rope. A Practical Approach, 2009, s. 1.
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ścią, wolnością religijną czy też wolnością umów32. Według postanowień 
traktatów można wyróżnić równość w ujęciu równości formalnej i mate-
rialnej, indywidualnej i grupowej, a także prawo do równego traktowania. 
W konstrukcji tej występuje także zakaz dyskryminacji ze względu na ce-
chy szczególne. Biorąc pod uwagę specyfikę związaną z nierównym trak-
towaniem, odnoszącą się do każdej ze wskazanych cech, można wyróżnić 
rodzaje dyskryminacji ze względu na płeć, rasę i pochodzenie etniczne, 
wiek, niepełnosprawność, religię czy orientację seksualną. Ponadto może 
także wystąpić tzw. krzyżowanie podstaw dyskryminacji, polegające na 
obecności kilku jej przesłanek33.

Iv
Ważną rolę odgrywa podstawa skargowości związana z zasadą równości. 
Pierwszym elementem jest określenie zasad związanych z legitymacją do 
wniesienia skargi. W tym zakresie należy zwrócić uwagę na ukształtowa-
ny w doktrynie pogląd, iż np. określenie „każdy”, zawarte także w art. 79 
ust. 1 Konstytucji, zamieszczonym w rozdziale II zatytułowanym „Wol-
ności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela” i stanowiącym, że „każ-
dy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo 
(...) wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego (...)”, powinno być po-
strzegane w szerokim ujęciu,  co umożliwi np. uruchomienie procedury 
związanej ze skargą konstytucyjną nie tylko osobie fizycznej, ale i praw-
nej. W sytuacji, w której podmioty uprawnione do wniesienia skargi trak-
towane byłyby w sposób odmienny, tj. inaczej w zakresie równości wobec 
prawa, to takie pojmowanie zasady równości miałoby prawo budzić po-
ważne zastrzeżenia34.

Kolejnym  elementem  będą  przepisy,  na  podstawie  których  zosta-
je  wniesiona  skarga  konstytucyjna  przez  uprawniony  podmiot.  Zasada 
skargowości,  wspólnie  z  zasadą  sprawiedliwości,  jako  wyłączna  pod-

32  E. Brabosia, I. Rorive, A la recherche d’un équilibre entre le droit à l’égalite et d’au-
tres droits fondamentaux, raport na zlecenie Komisji Europejskiej,  European Ne-
twork of Legal Experts, 2010.

33  K. Crenshaw, Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violen-
ce against women of Color,  „Stanford Law Review”, No. 43,  s. 1241–1299,  (za:) 
R. Nielsen, Is European Union law capable of addressing the multiple and intersec-
tional discrimination yet?, (w:) European Union Non-Discrimination Law: Compa-
rative perspectives on multidimensional equality law. Routledge. pp. 31–51.

34  J.  Oniszczuk,  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,  Zakamycze–Kraków  2000, 
s. 296.
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stawa skargi konstytucyjnej pojawiła się w postanowieniu z 10 stycznia 
2001 r.35 Zaznaczono w nim, że bez względu na to, czy przepisy wska-
zane w  skardze  konstytucyjnej  stanowiły  podstawę wyroków  ostatecz-
nie  rozstrzygających sprawę osoby skarżącej,  skarga przysługuje  jej na 
podstawie tych przepisów. TK zauważył, iż w skardze zostało zarzucone 
naruszenie art. 32 i art. 2 Konstytucji bez określenia konkretnej wolności 
lub prawa podlegającego ochronie wynikającej z art. 79 Konstytucji, jed-
nocześnie przypominając, że zasady wyprowadzone z tych przepisów nie 
stanowią  bezpośredniego  źródła  konstytucyjnych  praw  podmiotowych. 
Skorzystanie z możliwości odwołania się uzależnione jest od określenia 
przez skarżącego konkretnego prawa lub wolności rangi konstytucyjnej, 
na podstawie których zasady te zostały złamane36.

Kwestia podstawy skargi konstytucyjnej w odniesieniu do zasady rów-
ności została wskazana także w wyroku z 19 lutego 2001 r.37 Wyrok ten 
jest dowodem na konsekwentność stanowiska Trybunału, mówiącego, że 
jako  przedmiotu  skargi  konstytucyjnej  nie  można  przyjmować  jedynie 
naruszenia samej zasady równości, ale musi ono pozostawać w związku 
z określonym konstytucyjnym prawem podmiotowym. Ponadto reguła ta 
nie ma odniesienia do praw objętych wyłączeniem spod skargi konsty-
tucyjnej.  Skarga  dotyczyła  domniemanego  naruszenia  zasady  równości 
w zakresie realizacji prawa do emerytury. Według TK prawo to wchodzi 
w skład prawa do zabezpieczenia społecznego, które zagwarantowane jest 
przez art. 67 ust. 1 Konstytucji38.

v
W przypadku nierównego traktowania adresatów przez daną normę do-
chodzi do odstępstwa od zasady równości, jednak w takiej sytuacji nie-
zbędna jest ocena kryterium, które posłużyło do wprowadzenia danej roz-
bieżności, ponieważ „równość wobec prawa to także zasadność wybrania 
takiego, a nie innego kryterium różnicowania podmiotów prawa”39. Try-
bunał wskazuje, że wyjątki od równego traktowania podmiotów podob-

35  Postanowienie z 10.01.2001 r. (Ts72/00, OTK ZU nr 1/2001, poz. 12).
36  Postanowienie  z  27.04.1998  r.  (Ts.  46/98, OTK ZU  nr  I(30)/1999,  poz.  40;  Post. 

z 15.11.2000 r. (Ts.86/00, OTK ZU nr 8/2000, poz. 308).
37  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  z 19.02.2001 r. (SK14/00, poz. 144).
38  J. Oniszczuk, Równość – najpierwsza z zasad i rzecznictwo Trybunału Konstytucyj-

nego, Warszawa 2004, s. 27–66.
39  Orzeczenie z 28.11.1995 r. (K. 17/95, OTK 1995, nr 3, poz. 18).
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nych muszą zostać poparte wiarygodnymi argumentami.  Jako pierwsze 
kryterium przyjęto tutaj relewantność, czyli bycie w bezpośrednim związ-
ku z celem oraz kluczową treścią przepisów, za pomocą których została 
określona norma oraz realizacja danego celu, jak i treści. Wynika z tego 
po pierwsze, że implementowane zróżnicowania muszą posiadać charak-
ter racjonalnie uzasadniony, gdyż nie mogą opierać się na dowolnie przy-
jętym  kryterium.  Po  drugie, wysunięte  argumenty muszą mieć  charak-
ter proporcjonalny. Można to pojmować w ten sposób, że waga interesu, 
który przesądza o różnicowaniu sytuacji adresatów normy, musi być we 
właściwej proporcji do wagi interesów naruszonych w wyniku niejedna-
kowego traktowania podmiotów podobnych. Za trzecią przesłankę uzna-
no  założenie,  że wskazane  argumenty muszą  być  połączone w  pewien 
sposób z  innymi zasadami, wartościami czy normami konstytucyjnymi, 
które podejmują próbę uzasadnienia odmiennego traktowania podmiotów 
podobnych. Za jedną z tych zasad przyjmuje się zasadę sprawiedliwości 
społecznej (dawniej art. 1 p.k., aktualnie art. 2 Konstytucji). W orzecze-
niach Trybunału wielokrotnie podkreślano silny związek zachodzący po-
między zasadą równości wobec prawa a zasadą sprawiedliwości społecz-
nej, ponieważ obydwie posiadają wiele cech wspólnych. Podmioty prawa 
charakteryzujące się daną cechą istotną, zgodnie z zasadą sprawiedliwo-
ści społecznej muszą być  traktowane równo. Z kolei  różne  traktowanie 
podmiotów prawa dozwolone jest jedynie wtedy, kiedy nie stoją temu na 
przeszkodzie założenia zasady sprawiedliwości społecznej40.

Zakaz dyskryminacji stanowi również przedmiot orzecznictwa Trybu-
nału Konstytucyjnego, zarówno w odniesieniu do przepisów poprzedniej 
ustawy zasadniczej, jak i obecnej Konstytucji. Trybunał w wyroku z 22 
grudnia 1997 r.41 zwrócił uwagę, iż omawiana zasada jest swoistym zaka-
zem dyskryminacji bez względu na przyczynę. Wydany przez TK wyrok 
z 24 lutego 1999 r.42 zawiera porównanie art. 67 ust. 2 p.k. z art. 32 Kon-
stytucji. Pierwszym wnioskiem jest  fakt, że obydwa przepisy zawierają 
zasadę równości, mimo że różnią się od siebie brzmieniem. Według Try-
bunału art. 32 w odbiorze może sugerować pewne szersze ujęcie zakresu 
przedmiotowego  zasady  niedyskryminacji,  jednak  na  uwagę  zasługuje 
fakt,  że  zasada  ta była obecna  już pod  rządami poprzednich przepisów 

40  J. Oniszczuk, Konstytucja..., s. 298.
41  Wyrok z 22.12.1997 r. (K.2/97), OTK ZU 5–6/1997, poz. 72.
42  Wyrok z 24.02.1999 r. (SK 4/98, OTK 1999, nr 2, poz. 24).
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konstytucyjnych, a TK wyjaśniał, że regulacje art. 67 ust. 2 mają jedynie 
walor przykładowy43.

Jednym z pierwszych orzeczeń związanych z zakazem dyskryminacji 
było orzeczenie z 3 marca 1987 r.44 Uwaga Trybunału została skupiona 
na  zrozumieniu  sensu  dyskryminacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
różnicowania obywateli ze względu na płeć. TK uznał, iż ogólne sformu-
łowanie zawarte w art. 67 ust. 2 p.k. dotyczące zasady równości wyraża 
m.in. brak możliwości wprowadzania ustaw lub innych aktów prawnych, 
które zajmują się kwestią uprzywilejowania lub dyskryminacji obywateli 
na podstawie płci, narodowości, rasy, wyznania, urodzenia, wykształce-
nia, zawodu, pochodzenia czy społecznego usytuowania. Niedostosowa-
nie się do tej zasady to np. ustalenie granic wolności czy też nakładanie 
obowiązków po wzięciu pod uwagę płci. Z kolei w orzeczeniu z 25 lutego 
1997 r.45 Trybunał podjął próbę sprecyzowania swojej aktywności w usta-
laniu  istnienia dyskryminacji. TK doszedł do wniosku, że w przypadku 
kontroli  ustawy,  biorąc  pod  uwagę  kryterium  równości,  zawęża  obszar 
badania do pytania, czy zróżnicowanie sytuacji obywateli nie jest oparte 
na kryteriach dowolnych i niezasadnych, czyli czy jest to dyskryminacja 
lub rażąco niesłuszne uprzywilejowanie pewnych kategorii obywateli46.

Warto także zwrócić uwagę na zestawienie zasady równości z zakazem 
dyskryminacji. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego nie 
wszystkie naruszenia zasady równości wobec prawa są zakazaną konsty-
tucyjnie dyskryminacją, gdyż według TK o dyskryminacji mówi się wów-
czas, gdy dane zróżnicowanie ma charakter arbitralny, nieproporcjonalny, 
a także nieuzasadniony47.

Mimo że interpretacją art. 32 zajmuje się głównie Trybunał Konstytu-
cyjny, to w pewnym zakresie dokonują jej także Sąd Najwyższy, Naczelny 
Sąd Administracyjny oraz sądy powszechne. Przeważnie sądy te stosują 
art. 32 jako przepis wspomagający, ale w toku badania orzecznictwa moż-
na także zaobserwować, że pewne postanowienia Konstytucji (np. art. 32 
w związku z art. 31 ust. 3) podczas interpretacji zyskują istotne znaczenie 
dla rozstrzygnięć w danej sprawie. W orzecznictwie Sądu Najwyższego 

43  Orzeczenie z 09.03.1988 r. (U.7/87, OTK 1988, nr 1, poz. 1).
44  Orzeczenie z 03.03.1987 r. (P. 2/87, OTK 1987, poz. 2).
45  Orzeczneie z 25.02.1997 r. (K.21/95, OTK ZU nr 1/1997, poz. 7).
46  J. Oniszczuk, Równość..., s. 67.
47  Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego  z  24.03.1998  r.  (K  40/97, OTK  1998, 

nr 2, poz. 12).
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warto zwrócić uwagę na uchwałę z 8 stycznia 2002 r. W niniejszej uchwa-
le wskazane zostały liczne wątki związane z konstytucyjną zasadą rów-
ności i niedyskryminacji. Dały one podstawy argumentacyjne, pomocne 
przy ocenie, czy postanowienia zakładowego układu zbiorowego pracy, 
przyznające odprawę pieniężną (oprócz art. 8720), przydzielaną po wyłą-
czeniu pracowników, którzy zostali zwolnieni z pracy z przyczyn wska-
zanych w art. 112 kodeksu pracy721, nie stanowią naruszenia omawianej  
w artykule zasady48. W uchwale tej wskazano szczegółowe relacje pomię-
dzy przepisami ustawy – Kodeks pracy i układem zbiorowym pracy a za-
sadą równości. Jest to jeden z przykładów, dzięki którym można wskazać 
na obecność  stosowania przepisów Konstytucji w orzecznictwie  sądów 
powszechnych. Sąd Najwyższy, biorąc pod uwagę stosowaną wykładnię 
art. 32 Konstytucji oraz posiłkując się ugruntowaną argumentacją, uznał 
konstytucyjność art. 11 Kodeksu pracy, a także § 52 układu zbiorowego. 
W ramach sądowego stosowania zasady równości i niedyskryminacji po-
jawiają się także inne przykłady spraw z zakresu prawa pracy49. Z kolei 
w  sprawach  trafiających  do  sądów  administracyjnych  obecne  są  głów-
nie przykłady z zakresu prawa podatkowego. Jako najczęstszy przedmiot 
rozstrzygnięć sądów administracyjnych wskazać należy obecność zasady 
równości obciążeń podatkowych. W rozstrzygnięciach tych posiłkowano 
się zasadą równości zaczerpniętą z art. 32 Konstytucji50, jak i zasadą rów-
ności podatkowej obecną w art. 84 Konstytucji51.

vI
Pojęcie równości wobec prawa odgrywa kluczową rolę w obowiązującym 
w Polsce systemie wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela, 
będąc także jedną z naczelnych zasad demokratycznego państwa prawa. 
Zasada ta posiada wymiar formalny, gdyż powinność dostosowania się do 
zasady równości obowiązuje wszystkie organy władzy publicznej, zarów-
no te stosujące prawo, jak i te, które prawo stanowią. Równość posiada 
także charakter materialny i obliguje do tego, żeby przepisy prawne for-
mułowały prawa i obowiązki jednostki w sposób wolny od dyskryminacji 

48  Uchwała SN z 08.01.2002 r. (III ZP 31/01, OSNP 2002, nr 12, poz. 284).
49  Wyrok SN z 12.12.2001 r. (I PKN 182/01, OSNP 2003, nr 23, poz. 571).
50  Wyrok NSA z 24.08.2001 r. (SA/Bk 396/01, OSS 2002, nr 3, poz. 84).
51  A. Łabno, Zasada..., op. cit., s. 50.
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oraz nieujmujący bezprzedmiotowych przywilejów52. Uznać można także, 
że każdy przejaw dyskryminacji jest naruszeniem prawa, jednak nie każ-
de niedostosowanie się do zasady równości wobec prawa jako kryterium 
nadrzędnego traktuje się jako dyskryminację53. Jak podkreśla A. Łabno, 
sytuacja taka nie może wykazywać znamion działania arbitralnego, czyli 
naruszać granic wskazanych w art. 32 ani tych określonych strukturą ak-
sjologiczną Konstytucji i całego systemu prawnego54.
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STRESZCZENIE

Patryk ZIELIŃSKI

ZNACZENIE ZASAdy  
RóWNOŚCI WOBEC PRAWA  

NA TLE ZAKAZU dySKRyMINACjI

Słowa kluczowe: zasada równości, dyskryminacja, równość, sprawiedli-
wość

Artykuł zatytułowany Znaczenie zasady równości wobec prawa na tle 
zakazu dyskryminacji dostarcza wieloaspektowej analizy cech konstytu-
cyjnej zasady równości w odniesieniu do zakazu dyskryminacji. W pra-
cy  uwzględnione  zostały  zarówno  regulacje  państwowe,  jak  i  przepi-
sy  unijne  oraz  te  o  zasięgu  międzynarodowym.  Oprócz  tego  podjęto 
analizę orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego wraz z poruszeniem 
kwestii  wniesienia  skargi.  Artykuł  charakteryzuje  wskazane  zasady, 
uwzględniając szczególnie  ich  funkcje w zakresie  realizacji  i ochrony 
praw oraz wolności przysługujących podmiotom prawa. Ponadto w tek-
ście przybliżono istotną rolę zasady równości wobec prawa w koncepcji 
działania demokratycznego państwa prawnego. Podjęto także próbę wy-
kazania, że nie każde naruszenie zasady równości można potraktować 
jako dyskryminację.
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SUMMARy

Patryk ZIELIŃSKI

THE MEANING OF THE PRINCIPLE  
OF EqUALITy BEFORE THE LAW 

AGAINST THE PROHIBITION  
OF dISCRIMINATION

Keywords: the principe of equality, discrimination, equality, justice

The  article  titled  “The meaning  of  the  principle  of  equality  before  the 
law  against  the  prohibition  of  discrimination”  provides  a  multifaceted 
analysis of characteristics of the constitutional principle of equality, which 
is  especially  correlated  to  the  prohibition of  discrimination. This  essay 
considers both national and EU regulations, as well as the international 
ones. Moreover,  there was  conducted  an  analysis  of  jurisdiction  of  the 
Constitutional Tribunal along with the aspect of the possibility to submit 
a  complaint. The  article  describes mentioned principles  in many ways, 
with the special consideration of their functions in the field of protection 
of rights and liberties of the legal entities.
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Emil W. PŁYWACZEWSKI

73. dOROCZNA KONFERENCjA 
AMERyKAńSKIEGO  

STOWARZySZENIA KRyMINOLOGII 
FILAdELFIA, PA 15–18. XI. 2017 R.55

Kolejna doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Krymi-
nologii (ASC) w Filadelfii zgromadziła 4112 uczestników, z czego znacz-
ny odsetek  (ponad 30%) stanowili  studenci  (doktoranci). Potwierdza  to 
wzrost zainteresowania tym forum kryminologicznym w wymiarze glo-
balnym. Po raz trzeci bowiem na konferencji kryminologicznej przekro-
czony został próg czterech tysięcy uczestników z udziałem reprezentan-
tów 43 krajów56.

55  The American Society of Criminology, 73rd Annual Meeting: The Many Colors of 
Crime & Justice, November 15–18, 2017, Philadelphia, PA. Według danych za rok 
2015 organizacja ta, powołana do życia w 1941 r. w Berkeley, liczy 3481 członków. 
Z wyliczeń statystycznych wynika, że 28% tej liczby, tj. 971 osób, stanowią studenci 
i doktoranci, zaś 13,4% (467) stanowią osoby spoza USA. Aktualnie w ASC repr-
ezentowane są 62 kraje oraz funkcjonuje obecnie 11 sekcji  (divisions): Correction 
and  Sentencing,  Critical  Criminology,  Developmental/Life  Course,  Experimental 
Criminology, International Criminology, Victimology, People of Colour and Crime, 
Women and Crime, Policing, Terrorism and Bias Crimes oraz Biopsychosocial Crim-
inology.

56  Przypomnijmy, że próg 4 tysięcy uczestników po raz pierwszy został przekroczony 
w 2015  r. na konferencji ASC w Waszyngtonie  (2015  r.), która zgromadziła 4015 
(zarejestrowanych) uczestników, rekordowa zaś liczba uczestników (4612) w histo-
rii dotychczasowych konferencji ASC, jak i konferencji kryminologicznych w wy-
miarze międzynarodowym została odnotowana na konferencji w Nowym Orleanie 
w 2017 r.

Pływaczewski
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Obrady  73. Konferencji ASC  toczyły  się w  salach  konferencyjnych 
Hotelu  Philadelphia Marriott Downtown  w  ramach  1156  (poprzednio 
w 2016 r. odnotowano około 1270) sesji – łącznie z różnego rodzaju spo-
tkaniami towarzyszącymi konferencji – obejmujących szerokie spektrum 
problemów związanych z przestępstwem i przestępczością.

Jak  sygnalizowano w poprzednich  sprawozdaniach57,  tradycyjnie  już 
organizatorzy dokonali podziału programu Konferencji58 na 48 kategorii 
tematycznych,  głównie merytorycznych. W  tym  zakresie  hasłowo wy-
różniono między  innymi:  teorie  kryminologiczne,  faktory  biospołeczne 
(genetyczne),  instytucje społeczne a przestępczość, kobiety, kryminolo-
gię międzynarodową i porównawczą, przemoc, przemoc domową (klasy-

57  E.W. Pływaczewski. Sprawozdanie z 50. Dorocznej konferencji Amerykańskiego Sto-
warzyszenia Kryminologii,  „Przegląd  Policyjny”  1999,  nr  3;  tenże, Sprawozdanie 
z 53. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Atlanta, 
Georgia, 7–10 listopada 2001 r.), „Przegląd Policyjny” 2002, nr 3–4; tenże, Spra-
wozdanie z 52. Dorocznej konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminolo-
gii nt. Przestępczość a kryminologia w roku 2000, San Francisco, 15–18 XI 2000, 
„Państwo i Prawo” 2001, nr 7; tenże, Wyzwanie praktyki – korzyści z teorii (55. Do-
roczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Denver, 19–22 
XI 2003 r.), „Państwo i Prawo” 2004, nr 4; tenże, Sprawozdanie z 57. Dorocznej Kon-
ferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Toronto, 15–19 XI 2005 r.), 
„Prokuratura i Prawo” 2006, nr 6; tenże, Sprawozdanie z 58. Dorocznej Konferencji 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii nt. Demokracja, przestępczość i spra-
wiedliwość, Los Angeles, 1–4 XII 2006 r., „Państwo i Prawo” 2007, nr 7; K. Krajew-
ski, E.W. Pływaczewski, Sprawozdanie z 59. Konferencji Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Kryminologii nt.: Przestępczość i wymiar sprawiedliwości w skali lokalnej 
i globalnej, Atlanta, 14–17 XI 2007 r., „Państwo i Prawo” 2008, nr 6; E.W. Pływa-
czewski, 62. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii 
(San Francisco, 17–20 listopada 2010), „Prokuratura i Prawo” 2011, nr 7–8; tenże, 
63. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii, Washing-
ton D.C., 16–19 listopada 2012 r., „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 7–8; tenże, 68. Do-
roczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Chicago, 14–17 
listopada 2012 r.), „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 6; tenże, 69. Doroczna Konferen-
cja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (Georgia, Atlanta, 20 -23 listopa-
da 2013 r.), „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 6; tenże, 70. Doroczna Konferencja Ame-
rykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (San Francisco, 19-22 listopada 2015 r.), 
„Prokuratura i Prawo” 2015, nr 9; tenże, 71. Doroczna Konferencja Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Kryminologii (Washington, DC 18–21 XI 2015 r.), „Prawa człowie-
ka. Human Rights. Humanistyczne Zeszyty Naukowe”, Redaktor naukowy Leszek 
Wieczorek, Numer 18, Katowice 2015; tenże, 71. Doroczna Konferencja Amerykań-
skiego Stowarzyszenia Kryminologii, Washington, DC, 18–21 XI 2015 r., „Przegląd 
Policyjny”  2016,  nr  4  (124),  oraz E.W.  Pływaczewski,  E.M. Guzik-Makaruk, 72. 
Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii, Nowy Orlean, 
LA, 16–19 XI 2016 r., „Przegląd Policyjny” 2017, nr 3 (128). 

58  Został on opublikowany w formacie książkowym o objętości 432 stron. 
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fikowaną łącznie z przemocą w sferze intymnej), nadużywanie narkoty-
ków i substancji psychotropowych, przestępstwa z nienawiści, problemy 
dyskryminacji rasowej i etnicznej, przestępczość zorganizowaną, gangi, 
broń, karę śmierci, więziennictwo, przestępczość nieletnich i sądownic-
two w sprawach nieletnich,  zapobieganie przestępczości, przestępczość 
„białych  kołnierzyków”  (korporacyjną),  przestępczość  związaną  z  za-
trudnieniem,  religię,  rodziny,  ekonomię,  wiktymizację,  politykę  karną 
oraz kształcenie i szkolenie w sprawach karnych.

Na poprzednich konferencjach ASC problematyka teorii kryminologicz-
nych, w szerokim tego słowa znaczeniu, podejmowana była na co najmniej 
jednej trzeciej wszystkich sesji. Na konferencji w Waszyngtonie (2015) po 
raz pierwszy nie odnotowano w tym zakresie kolejnego wzrostu zaintere-
sowania. Do tej kategorii tematycznej w aspekcie ogólnym zakwalifikowa-
no bowiem 180 sesji, tj. o ponad 20 mniej niż na poprzedniej konferencji 
w 2014 r., która odbyła się w San Francisco. W Nowym Orleanie (2016) 
teorie kryminologiczne wróciły niejako do poprzedniego poziomu (199 se-
sji). Na omawianej konferencji tematyka ta odnotowała jednak widoczny 
spadek, tj. do poziomu 175 sesji. Spadek odnotowały także klasyfikowane 
odrębnie niektóre kierunki czy teorie kryminologiczne. O ile bowiem kie-
runkowi „krytycznej” (radykalnej) kryminologii, na ostatnich dwóch kon-
ferencjach, tj. w Waszyngtonie i Nowym Orleanie, poświęcono aż po 149 
sesji59, to ich liczba w Filadelfii spadła do poziomu 136.

Na poprzednich konferencjach widoczny spadek odnotowywały sesje 
poświęcone teorii racjonalnego wyboru60. W Filadelfii ich liczba wzrosła 
jednak do poziomu 26. Nie utrzymała się natomiast tendencja wzrostowa 
w odniesieniu do teorii feministycznych61, gdyż temat ten był obecny tyl-
ko na 53 sesjach. Dane dotyczące konferencji w Nowym Orleanie (2017) 
wykazywały z kolei  zdecydowanie wyższą  tendencję wzrostową w od-
niesieniu do analizujących kariery przestępcze teorii drogi życiowej, do 
których referenci nawiązywali na 97 sesjach (w porównaniu do 78 sesji 

59  Na konferencji ASC w roku 2013 tych sesji było o 26 mniej. 
60  W roku 2014 i 2015 problematykę tę dyskutowano na 23 sesjach, w 2016 – zaledwie 

na 20 – w porównaniu do 33 w roku 2013. Przypomnijmy jednak, że w roku 2010 
sesji o tej tematyce było zaledwie 11. 

61  W roku 2016 odbyło się 65 sesji w porównaniu z 64 sesjami w roku 2015 i 55 w roku 
2014. W poprzednich latach przedstawiało się to następująco: 2013 – 44 sesje, 2012 – 
46, 2011 – 42. r. i 48 sesji w roku 2010.

Emil W. PŁYWACZEWSKI. 73. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia...
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w roku 2015 i 70 w roku 2014). Na omawianej konferencji liczba sesji tej 
kategorii spadła jednak do poziomu 82.

Od konferencji w San Francisco w 2014 r. zdecydowanie największą 
tendencję wzrostową odnotowywał obszar polityki wymiaru sprawiedli-
wości w sprawach karnych, który był przedmiotem wystąpień aż na 291 
sesjach62. W Waszyngtonie (2015 r.) problematyka ta była prezentowana 
na 265 sesjach. Na kolejnej konferencji w Nowym Orleanie o wyraźnym 
wzroście  zainteresowania  tą  problematyką  świadczy  fakt,  iż  była  ona 
obecna aż na 322 sesjach, niewiele  też mniej sesji  (310) miało miejsce 
w Filadelfii.

Na konferencji w Nowym Orleanie odnotowano znaczne zaintereso-
wanie problematyką zapobiegania przestępczości (154 sesje)63, w Filadel-
fii zaś nastąpił znaczny ich spadek do poziomu 127, tj. zbliżonego do roku 
2015. Wyraźną tendencję spadkową wykazuje też tematyka przestępczości 
nieletnich, o czym świadczy liczba 108 sesji na omawianej konferencji64. 
W konsekwencji spadło także zainteresowanie zagadnieniami sądownic-
twa w sprawach nieletnich, którym poświęcono 96 sesji w porównaniu do 
103 w roku 2016 i 75 w 2015 r.

O wyraźnym zahamowaniu trendu wzrostowego można również mó-
wić w odniesieniu do problematyki nadużywania narkotyków i substan-
cji  psychotropowych,  dyskutowanej  na 75  sesjach65.  Szerzej  niż  na po-
przednich konferencjach nawiązywano tu m.in. do postępującego trendu 
legalizacji marihuany,  będącego  odejściem  od  typowego  dla USA pro-
hibicyjnego podejścia do problemu narkotyków i narkomanii, będącego 
konsekwencją  krytycznie  ocenianej  przez  kryminologów  strategii  „war 
on drugs”66.

62  W poprzednich latach liczba tych sesji wynosiła: 2013 – 198, 2012 – 218 i 2011 – 
195. Zob. E.W. Pływaczewski, 70. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Kryminologii..., s. 187. 

63  Podczas gdy na konferencji w Waszyngtonie (2015 r.) do poziomu 130 sesji spadło 
zainteresowanie problematyką zapobiegania przestępczości  (w roku 2014 było  ich 
148), poprzednio 113 sesji, w 2012 r. – 132 sesje i 96 w roku 2011 r.

64  W porównaniu do 136 sesji w roku 2016 oraz 122 w roku 2015. Wcześniej w roku 
2014 odbyły się 144 sesje, zaś w roku 2013 odnotowano 125 sesji, w 2012 – 121 oraz 
63 sesje w roku 2011.

65  W porównaniu do 112 sesji w roku 2016, 94 w roku 2015 i 98 w roku 2014. W po-
przednich  latach  liczba  tych  sesji  przedstawiała  się  następująco:  2013  –  90  sesji, 
2012 – 87, 2011 – 76.

66  Wprawdzie  zgodnie  z  prawem  federalnym marihuana  jest wciąż  uważana  za  nie-
bezpieczny narkotyk, lecz w sierpniu 2013 r. rząd federalny oświadczył, że nie bę-
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Na konferencji w Filadelfii nie utrzymała się też tendencja wzrostowa 
w odniesieniu do zagadnień związanych z problematyką przemocy – 181 
sesji (w porównaniu do 193 sesji w roku 2016 i 166 sesji w roku 2015), 
wiktymizacji – 168 sesji (w porównaniu do 189 w roku 2016 i 150 sesji 
w  roku 2015) oraz  z  aspektami międzynarodowymi  i  porównawczymi, 
które prezentowano na 145 sesjach67.

Wyhamowanie  tendencji wzrostowej  nastąpiło  też w  odniesieniu  do 
problematyki związanej z przynależnością rasową (race) i etniczną (eth-
nicity). W Filadelfii stanowiła ona przedmiot debaty na 179 sesjach, w po-
równaniu do 204 w roku 2016 i 150 – w roku 2015)68. Podobnie jak po-
przednio, szczególnie eksponowanym tematem były kwestie migracyjne 
(ogólną liczbę nielegalnych imigrantów w USA szacuje się na około 12 
milionów)69.

O niewielkim spadku zainteresowania różnymi aspektami związanymi 
z funkcjonowaniem więziennictwa na konferencji w Filadelfii świadczy 
190  sesji  (w 2016  r. było  ich 202)70. Nie utrzymała  się  także  tendencja 
wzrostowa w odniesieniu do  sesji  dotyczących problemów związanych 
z metodologią badań kryminologicznych (156 sesji)71 oraz poświęconych 
problematyce  przemocy  domowej  (klasyfikowanej  łącznie  z  przemocą 

dzie  ingerował w decyzje poszczególnych  stanów, gdzie można nabywać konopie 
(cannabis) w celach leczniczych pod warunkiem, że prawo lokalne będzie spełniało 
określone  standardy. Zob. E.W. Pływaczewski, 71. Doroczna Konferencja Amery-
kańskiego Stowarzyszenia Kryminologii, Washington, DC, 18–21 XI 2015 r., „Prze-
gląd Policyjny”, s. 165 i nast.

67  W porównaniu do 169 sesji w roku 2016 i 141 w roku 2015, po widocznych spadku 
w 2013 r.: 116 sesji w porównaniu do 133 sesji poprzednio i 131 w 2011 r.

68  W Atlancie w 2013 r. problematyka była obecna tylko na 115 sesjach.
69  Przypomnijmy, że spory w Kongresie USA blokują kompleksową reformę imigra-

cyjną od prawie 30  lat. Po  raz ostatni, a było  to za czasów prezydentury Ronalda 
Reagana, nieautoryzowanych imigrantów objęto amnestią, umożliwiając im w osta-
teczności  nabycie  amerykańskiego  obywatelstwa  (ustawa  IRCA).  Szerzej  zob.  B. 
Mucha,  Konstytucyjność aktów wykonawczych administracji prezydenta Baracka 
Obamy zawieszających deportację nieudokumentowanych imigrantów na gruncie 
zasady separacji władz, „Przegląd Policyjny” 2015, nr 3(119), s. 20 i nast.

70  W porównaniu do 182 sesji w roku 2014 oraz 169 w roku 2015. Jest to i tak znaczą-
co więcej niż na poprzednich konferencjach; 144 sesje (2013 r.), 146 (2012), i 151 
w roku 2011.

71  W porównaniu z 174 sesjami w roku 2016, 146 – w roku 2015 i 132 w roku 2014. 
Poprzednio, tj. w roku 2013 odbyło się 119 sesji, wcześniej – 115 i 128 sesji w roku 
2011.
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naruszającą sferę intymną) – 67 sesji72. Dalszy niewielki spadek zaintere-
sowania można też odnotować w odniesieniu do problematyki sprawiedli-
wości naprawczej, która w Filadelfii była przedmiotem referatów i dysku-
sji na 28 sesjach73.

Na  konferencji  w  2016  r.  tematyka  terroryzmu  osiągnęła  jak  dotąd 
najwyższą  liczbę  (58)  sesji74.  Zainteresowanie  tą  problematyką  w  Fi-
ladelfii  (44 sesje)  spadło  jednak do poprzedniego poziomu. W dalszym 
ciągu nawiązywano do zmian strukturalnych współczesnego terroryzmu 
i związanego z tym wzrostu zagrożenia ze strony terrorystów o poglądach 
skrajnie ekstremistycznych czy nacjonalistycznych, którzy nie  są zwią-
zani  z działalnością konkretnych ugrupowań  terrorystycznych. Szeroko 
dyskutowano  o  kierunkach  i  możliwościach  skuteczniejszego  przeciw-
działania finansowaniu terroryzmu w związku z procederem prania brud-
nych pieniędzy. W kontekście mankamentów i widocznych patologii kon-
cepcji integracji (asymilacji), szczególnie widocznych w krajach Europy 
Zachodniej, wskazywano na główny światowy problem w postaci coraz 
bardziej widocznego podziału świata na „bogaty” i „biedny”. Kluczowe 
znaczenie w tym względzie ma 16. cel Celów Zrównoważonego Rozwoju 
(2016–2030)75 – iż należy „Promować pokojowe i inkluzywne społeczeń-
stwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości 
oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne in-
stytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu” – z jego 10 podcelami.

Tendencję wzrostową odnotowała natomiast korespondująca z  terro-
ryzmem problematyka przestępstw z nienawiści z  liczbą 27 sesji. Przy-
pomnijmy, że w roku 2016 tematyka ta podejmowana była zaledwie na 

72  2016 r. – 93 sesje, w roku 2015 – 81, i 78 w roku 2014, w porównaniu do 65 sesji 
w roku 2013, 64 w 2012 r., 69 w 2011 i 56 w roku 2010. 

73  W Nowym Orleanie odbyły się 33 sesje, w porównaniu do 35 sesji w roku 2015 i 30 
sesji w roku 2014. W 2010 r. liczba sesji poświęconych tej tematyce wynosiła zaled-
wie 19. 

74  Niewątpliwie wpływ na to miała inauguracja, w dniu 18 listopada 2015 r., kolejnej, 
dziesiątej już sekcji ASC – „Division on Terrorism and Bias Crimes”.W 2015 roku 
odbyło się 55 sesji poświęconych tej tematyce; w 2012 i 2014 r. odnotowano 44 se-
sje, w porównaniu do 36 w roku 2013, 35 w roku 2011 i 32 w 2010 roku.

75  Sustainable Development Golas – SDGs. Zob. Organizacja Narodów Zjednoczonych – Zgro-
madzenie Ogólne, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r., 
Przekształcamy  nasz  świat: Agenda  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju, A/RES/70/1.  Sze-
rzej – zob. E.W. Pływaczewski, Bezpieczeństwo obywateli – Prawa człowieka – Zrównoważo-
ny rozwój, „Temida” 2, Białystok 2017.
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19 sesjach76. Na zbliżonym poziomie (24 sesje) prezentowane były wy-
stąpienia mające związek z kontekstem „religii” i m.in. jej ewentualnym 
wpływem na przemiany duchowe osób dotkniętych różnego rodzaju pa-
tologiami, np. nałogiem narkotykowym77.

Zbliżony do poprzednich lat poziom zainteresowania dotyczył proble-
matyki  kary  śmierci,  dyskutowanej  na  19  sesjach  (w  poprzednim  roku 
było ich 18)78. Zauważalny spadek nastąpił w odniesieniu do problematy-
ki związanej z posiadaniem i użyciem broni (guns), której poświęcono 28 
sesji (33 sesje w roku 2016 i 30 sesji w roku 2015). Warto przypomnieć, 
że w 2014 r. wyniki badań związanych z tą problematyką prezentowano aż 
na 43 sesjach79. Wskazywano wówczas m.in. na relacje pomiędzy dostęp-
nością do broni palnej a poziomem przestępczości, zwłaszcza że wzrost 
liczby posiadaczy broni przekłada się zarówno na dynamikę przestępczo-
ści związanej z użyciem przemocy, jak i zwiększa jej ciężar gatunkowy80. 
O zahamowaniu wyraźnej  tendencji spadkowej można mówić w odnie-

76  W porównaniu do 24 sesji w roku 2015, 21 w roku 2014 i 17 sesji w 2013 r. W roku 
2012 odbyło się zaledwie 10 tego rodzaju sesji. W 2010 i w 2011 roku zaś odnotowy-
wano po 13 sesji tej kategorii.

77  W roku 2016 sesji tych było 25 (w porównaniu do 23 sesji w roku 2015, 21 w roku 
2013 i 29 w roku 2012). 

78  Problematykę tę prezentowano w roku 2015 na 19 sesjach, w porównaniu z 17 sesja-
mi w roku 2014, 20 sesji w 2013 r. oraz 16 w 2012 r. i 18 w roku 2011. Na marginesie 
warto odnotować dane Amnesty International, z których wynika iż liczba wykona-
nych wyroków skazujących na karę śmierci wzrosła na świecie w 2015  r. o 54%, 
osiągając tym samym najwyższy poziom od ponad 25 lat.

79  W Atlancie (2013 r.) i w Chicago (2012 r.), problematyka ta była prezentowana tylko 
na 14 sesjach.

80  Warto przy tym odnotować, iż od 2005 r. liczba ofiar użycia broni palnej w USA wynosiła oko-
ło 120 tysięcy, tj. około 500 razy więcej niż ofiar zamachów terrorystycznych. Jak wiadomo, 
zgłaszane od dawna, nie tylko przez kryminologów, postulaty ograniczenia dostępu do broni 
palnej są trudne do realizacji zarówno w kontekście drugiej poprawki do konstytucji (uchwa-
lonej w 1791 r.), która gwarantuje obywatelom amerykańskim prawo do noszenia broni, jak 
i  silnej opozycji  ze  strony Narodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego  (NRA) – organizacji 
broniącej  interesów sprzedawców i posiadaczy broni. Praktycznie każdy może dokonać za-
kupu karabinu  półautomatycznego na  30  nabojów. W konsekwencji w ponad 40% domów 
jest co najmniej jedna sztuka broni (karabin lub pistolet). Przygotowany, jeszcze z inicjatywy 
prezydenta Obamy, projekt ustawy zawierający zapis o powszechnej kontroli wszystkich ku-
pujących broń, w dalszym ciągu czeka na realizację. Kontroli FBI podlegają bowiem jedynie 
klienci sklepów. To oznacza, że kontrola nie obejmuje kupujących broń od osób prywatnych 
oraz tych, którzy takich zakupów dokonują na targach broni. 
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sieniu do działalności sądów w kontekście związanych z  tym aspektów 
prawnych, gdyż tematyce tej poświęcono 125 sesji81.

Wyraźnie niższe niż na poprzedniej konferencji było zainteresowanie 
problematyką  przestępczości  zorganizowanej,  prezentowanej  na  36  se-
sjach w porównaniu do 47 sesji w roku 201682. Odrębnie klasyfikowany 
problem gangów był zaś przedmiotem 39 sesji83.

W sprawozdaniu z konferencji ASC w San Francisco (2014) sygnali-
zowano  rekordowe wręcz  zainteresowanie w odniesieniu do problema-
tyki określanej jako policing, obejmującej w szczególności nowe możli-
wości rozwiązywania problemów w relacji policja–społeczeństwo i inne 
instytucje. Tematyce  tej poświęcono wówczas 181  sesje w porównaniu 
z liczbą 136 w roku 201384. Tak znaczący wynik znalazł swoje „formalne” 
przełożenie w postaci utworzenia w roku 2014 nowej sekcji ASC, o na-
zwie „Policing”, która na konferencji zainaugurowała swoją działalność 
z udziałem 116 członków.

Na konferencji ASC w Waszyngtonie (2015) problematyka policingu 
odnotowała  lekki  spadek  do  poziomu  174  sesji. Niemniej  jednak  o  jej 
znaczeniu może świadczyć fakt, iż organizatorzy konferencji jedną z tzw. 
sesji  prezydenckich  poświęcili  zagadnieniu  zapobiegania  przestępczo-
ści w obszarach miejskich, asumptem zaś tej decyzji był szereg drama-
tycznych protestów i demonstracji przeciwko policyjnej przemocy i bru-
talności,  które  przetoczyły  się  przez wiele metropolii  amerykańskich85. 
O rekordowym wręcz wzroście zainteresowania problematyką policingu 
świadczy liczba 236 sesji na konferencji w Nowym Orleanie. W Filadelfii 
zorganizowano tylko 193 sesje tej kategorii.

Podobnie wyraźną tendencję spadkową odnotowała związana z com-
munity policing problematyka społeczności (communities), której poświę-

81  W roku 2015 odbyło się 111 sesji w porównaniu z liczbą 125 sesji w 2014 roku, 103 
w roku 2013 oraz 91 sesji w roku 2012 i 96 w roku 2011.

82  W roku 2015 odbyło się 55 sesji, zaś w roku 2014 – 34, w porównaniu do 30 sesji 
w 2013 r. 39 w roku 2012, i również 30 w roku 2011.

83  2016 – 47 sesji, 45 w roku 2015 i 44 w roku 2014, w porównaniu do 37 sesji w 2013 r. 
i 36 w roku 2012. Zob. E.W. Pływaczewski, XVI Światowy Kongres Kryminologii 
(Monterrey, Mexico, 10 – 14 August 2014), „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 7–8. Na 
Kongresie tym problematyka gangów wyeksponowana została w głównym jego te-
macie: „Gangs, Trafficking and Insecurity: Empowering the Community”.

84  131 sesji w roku 2012 i 134 w 2011.
85  Zob. E.W. Pływaczewski, 71. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzysze-

nia Kryminologii, Washington, DC, 18–21 XI 2015 r., „Przegląd Policyjny”, s. 169.
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cono 166 sesji; w poprzednim roku było ich 19686. Warto nadmienić, iż 
wątpliwości budzi pojęcie „lokalnej społeczności” z uwagi na fakt, iż ad-
ministracyjne granice rejonów działań poszczególnych jednostek policji 
kontrastują z granicami kulturowymi społeczności zamieszkujących dany 
rejon.

Szczególny  charakter  miała  uroczysta  sesja  („ASC Award Plenary”), 
na  której  tradycyjnie wręczane  były  doroczne  nagrody Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Kryminologii w dziesięciu kategoriach. Główną z nich – 
„Edwin H. Sutherland Award” otrzymał – z rąk prezydenta ASC profesora 
Jamesa Lynch’a – profesor Richard Rosenfeld (University of Missouri – St. 
Louis). Tradycyjnie  towarzyszący  tej ceremonii uroczysty wykład,  laure-
at  zatytułował  „Studying Crime Trends. Normal Science and Exogenous 
Shocks”.  Laureatem  kolejnej  prestiżowej  nagrody,  przyznawanej  krymi-
nologom spoza obszaru północnoamerykańskiego, tj. „Thorsten Sellin and 
Sheldon and Eleonor Glueck Award”, został profesor Gerben J.N. Bruinsma 
(Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement).

Ze strony polskiej w konferencji uczestniczyła delegacja z Wydziału 
Prawa UwB w  składzie:  dr  Emilia  Jurgielewicz-Delegacz, mgr Magda 
Olesiuk-Okomska, mgr Emilia M. Truskolaska oraz piszący  te  słowa – 
z Katedry Prawa Karnego i Kryminologii, oraz dwoje studentów z Wy-
działu Prawa UwB przebywających  aktualnie  na wymianie  studenckiej 
w Bostonie (Northeastern University): Aleksanda J. Lewandowska i mgr 
Józef Doellinger. Ów sześcioosobowy skład stanowił jedyną i najliczniej-
szą w historii konferencji ASC grupę uczestników z Polski, którzy kiedy-
kolwiek wzięli udział w tym wydarzeniu.

Omawiana edycja konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kry-
minologii była wyjątkowa dla polskiej kryminologii. Po raz pierwszy bo-
wiem w kilkudziesięcioletniej historii  tych konferencji – będących naj-
liczniejszym  i  najbardziej  renomowanym  forum  kryminologicznym  na 
świecie tej kategorii – polskiemu ośrodkowi kryminologicznemu – Bia-
łostockiej  Szkole Kryminologii  (BSK)  –  poświęcona  została w  całości 
odrębna  sesja  tematyczna. Odbyła  się  ona w dniu  17  listopada  2017  r. 
pod hasłem: Criminology School in Bialystok (Poland) Achievements and 
New Direction in Criminological Research. Podczas tej sesji zostały za-
prezentowane  dotychczasowe  osiągnięcia  BSK  oraz  planowane  zamie-

86  W porównaniu z liczbą 155 sesji w roku 2015 i 139 w roku 2014. W 2013 r. 119 sesji, 
116 sesji w 2012 r. i 136 w roku 2011. 
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180

Humanistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka nr 21 (2018)

rzenia  badawcze.  Prowadzenie  tej  sesji Amerykańskie  Stowarzyszenie 
Kryminologii  powierzyło  piszącemu  te  słowa,  który  również  wygłosił 
pierwszy, wprowadzający w tematykę panelu, referat pt. Introduction and 
some information about Criminology School in Bialystok (Poland). Kole-
jny referat pt. Summary of research project regarding actions for safety 
of the blind and partially sighted people in road traffic and achievements 
of Young Criminologists of Criminology School in Bialystok (Poland)87, 
eksponujący  m.in.  osiągnięcia  młodej  generacji  Białostockiej  Szkoły 
Kryminologii, wygłosiła mgr Emilia M. Truskolaska. Kolejne wystąpie-
nia zaprezentowali światowej klasy kryminolodzy, którzy od  lat współ-
pracują z przedstawicielami Białostockiej Szkoły Kryminologii. Pierwsze 
z  nich  pt. Experience about Criminology School in Bialystok (Poland) 
and Polish–USA scientific ties over the years wygłosił jeden z nestorów 
amerykańskiej kryminologii, emerytowany pprofesor S. George Vincent-
nathan (University of Texas-Rio Grande Valley in Edinburg, USA). Ko-
lejnym  prelegentem  był  prof.  Chris  Eskridge  (University  of Nebraska, 
USA)  –  dyrektor  wykonawczy  Amerykańskiego  Stowarzyszenia  Kry-
minologii,  który  swoje  rozważania  zaprezentował w  referacie  zatytuło-
wanym Teaching Criminology in a Globalized Community: Experiences 
from Poland 88. W roli dyskutanta wystąpił prof. Farrukh Hakeem (North 
Carolina A&T State University, USA)89. Warto nadmienić, że w dysku-
sji nawiązującej do osiągnięć Białostockiej Szkoły Kryminologii wzięli 
udział  również  światowej klasy kryminolodzy z  czterech kontynentów: 
prof. Michael Berlin (Coppin State University, USA), César Barros Leal 
(Federal  University  of  Ceará,  Brazylia),  prof.  Joseph  F.  Donnermeyer 
(The Ohio State University, USA), prof. Obi Ebbe (University of Tennes-
see, USA), prof. Greg Newbold (University of Canterbury, Nowa Zelan-
dia),  prof.  Jianghong Liu  (University  of Macau;  Prezydent Azjatyckie-
go Stowarzyszenia Kryminologii), prof. Rick Sarre (University of South 
Australia, Australia; Prezydent Australijskiego i Nowozelandzkiego Sto-

87  Przygotowany wspólnie przez prof. dr hab. Ewę M. Guzik-Makaruk i mgr Emilię M. 
Truskolaską. 

88  Warto w tym miejscu podkreślić, że było to jedyne wystąpienie dyrektora wykonaw-
czego Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii, które uczestnicy sesji odebra-
li jako szczególny gest uznania dla dorobku Białostockiej Szkoły Kryminologii.

89  Zastąpił on Profesor Marię (MAKI) Haberfeld (John Jay College of Criminal Justice, 
USA), która  z przyczyn osobistych nie mogła uczestniczyć  tego dnia w obradach 
konferencji.
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warzyszenia Kryminologii) oraz prof. Linn Vincentnathan (University of 
Texas-Rio Grande Valley in Edinburg, USA).

W dniu 16 listopada 2017 r. odbyły się dwie sesje plakatowe (tzw. poster 
sessions) – nr 720 i 723, na których można było zapoznać się z szerokim 
spektrum badań kryminologicznych prowadzonych w różnych ośrodkach 
naukowo-badawczych przez kryminologów, głównie młodszej generacji. 
Każdy z 379 tematów (na poprzedniej konferencji było ich 401) był zi-
lustrowany  na wymiarowej  przestrzeni  plakatowej wykresami,  zdjęcia-
mi bądź inną formą ilustracji graficznej, łącznie z syntetycznym opisem 
metodologii przeprowadzonych badań  i uzyskanych wyników. „Dyspo-
nenci” poszczególnych  tematów w czasie godzinnych sesji pozostawali 
do dyspozycji osób zainteresowanych prezentowaną tematyką. W sesjach 
tych wzięły udział dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz, która przygotowała 
cieszący się dużym zainteresowaniem uczestników sesji plakat pt. Road 
safety in European Union and in Poland  oraz  studentka  kryminologii 
Aleksandra J. Lewandowska z plakatem The Sexual Offender Therapy as 
a Precautionary Element of Sex Crime.

Dla kryminologów spoza USA tradycyjnie istotnym wydarzeniem było 
doroczne  zebranie  Sekcji  Kryminologii Międzynarodowej90,  na  którym 
wręczone zostały statutowe nagrody DIC. Warto odnotować, iż w części 
dyskusyjnej  tego  spotkania  piszący  te  słowa  przedstawił  komunikat  na 
temat  drugiej  edycji  Ogólnopolskiego  Forum Młodych  Kryminologów 
(Białystok, 15–16 maja 2018 r.)91, wraz z zaproszeniem do udziału w tej 
imprezie młodych kryminologów z zagranicy.

Miejscem  kolejnej  74.  dorocznej  Konferencji  ASC  w  listopadzie 
2018 r. będzie Atlanta. Jej głównym tematem będzie „Institutions, Cul-
tures and Crime”.

90  Division of  International Criminology  (DIC). Zob. www.internationalcriminology.
com

91  Pierwsza edycja odbyła się w dniach 15–16 maja 2016 r. Zob. E.W., E. Jurgielewicz-
Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka, Współczesna przestępczość i patologie społeczne 
z perspektywy interdyscyplinarnych badań kryminologicznych, Wydawnictwo C.H. 
Beck, Warszawa 2017, s. 304.

Emil W. PŁYWACZEWSKI. 73. Doroczna Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia...





WSPOMNIENIA

OBITUARIES





185

Sławomir KALINOWSKI  
Leszek WIECZOREK

WSPOMNIENIE  
O dR. HAB. ZBIGNIEWIE GALORZE, 

PROF. NAdZW. (1952–2017)

Zbigniew Galor był profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego (US). Zaj-
mował się socjologią ogólną, specjalizując się w socjologii gospodarki, 
wykluczenia  i  marginalizacji  społecznej.  Ukończył  socjologię  na  Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). Doktorat o wła-
sności spółdzielczej obronił na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycz-
nych  w  zakresie  socjologii  otrzymał  na  Wydziale  Nauk  Społecznych 
UAM. Był kierownikiem Zakładu Socjologii Ogólnej US. Od 2013 był 
profesorem Międzynarodowej Akademii  Nauk  (AIS).  Pracował  w  Ka-
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tedrze  Nauk  Społecznych  Akademii  Rolniczej  w  Poznaniu.  Kierował 
Międzyśrodowiskową  Grupą  Badawczą  „Margines  Społeczny  Pozna-
nia”  przy OIMiR w Poznaniu  (2009–2014). Był m.in.  autorem książki 
Lumpen własność: szara strefa i margines społeczny (2006), redaktorem 
publikacji zbiorowych, m.in.: Europa właścicieli (2005), Odmiany życia 
społecznego współczesnej Polski. Instytucje. Polityka. Kultura  (2010), 
współredaktorem monografii: Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu 
sensów i znaczeń (2012), Życie na skraju – marginesy społeczne wielkie-
go miasta (2014). Był...

Profesora Zbigniewa Galora poznałem na studiach w 1997 roku. Uczył 
mnie socjologii. Wtedy jeszcze nie czułem tej więzi, która miała zrodzić się 
za kilka lat. Dwa lata później miałem z Nim politykę społeczną. Pamiętam, 
jak poszedłem zapytać o ocenę z egzaminu. Zaprosił mnie na  rozmowę. 
Dyskusja  trwała  długo,  rozmawialiśmy  o  polityce  społecznej,  poziomie 
życia, wykluczeniu, Fundacji Barka, Polskiej Akcji Humanitarnej, istocie 
pomocy wykluczonym. Po wyjściu zauważyłem w indeksie ocenę celującą 
(6,0) – chociaż  takich na studiach się nie stawia, sprawiało mi  to wielką 
satysfakcję. Później znowu te relacje uległy osłabieniu. Nauka, egzaminy, 
zaliczenia przedmiotów. Relacje z Profesorem nawiązałem ponownie, bę-
dąc  już po  studiach doktoranckich. Kiedy dowiedział  się,  że zajmuję  się 
poziomem życia, ubóstwem i wykluczeniem, zaprosił mnie do współpracy. 
Zaproponował członkostwo w  radzie naukowej zeszytów naukowych „Z 
Warsztatu Badawczego Katedry Nauk Społecznych”. Dla młodego doktora 
to było niezwykłe wyróżnienie. To był moment, gdy narodziła się między 
nami sympatia. Później pojawił się pomysł współpracy z Barką oraz Mię-
dzyśrodowiskową Grupą Badawczą  „Margines  Społeczny Poznania”,  do 
których każdorazowo mnie zapraszał. W tym czasie miałem okazję poznać 
Go jeszcze lepiej. Zadziwiało mnie jego podejście do życia. Nie narzekał. 
Szukał rozwiązań, nawet gdy sytuacja była trudna. Otwarty. Ciepły. Goto-
wy do poświęceń dla innych. Pełen empatii. Zawsze miał uśmiech na twa-
rzy. Ciągle miał mnóstwo werwy i chęci poznawania świata.

Miałem wrażenie, że pieniądze służą Mu tylko do przeżycia. Nie dla 
niego były zbytki. To niesamowite, że własne pieniądze inwestował w ba-
dania pozwalające zrozumieć ludzi wykluczonych. Kiedy dostał pienią-
dze za magistrantów, stwierdził, że idealnie się składa, bo może je prze-
znaczyć na badania. Kupował kanapki na spotkania, dbał, by zawsze były 
ciastka i kawa. Podziwiałem Go za jego upór w badaniach. Za poświęce-
nie dla nauki. W okresie tym widywaliśmy się regularnie na seminariach 
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i  spotkaniach  grupy, wtedy  też  narodziła  się  nasza  „tradycja”  obiadów 
comiesięcznych. Wspólne rozmowy, dyskusje, a przede wszystkim plany 
dotyczące dalszych badań, na które ciągle brakowało pieniędzy i czasu. 
Nieustannie w okresach słoty i chłodu pytał, czy noszę szalik i czy mam 
ciepłą czapkę. Tradycyjnie w każdym mailu pytał o moje zdrowie, staran-
nie tłumacząc, jak z jego kondycją. Na naszych spotkaniach nigdy się nie 
spieraliśmy, no – może tylko o to, że jakoś zbyt często wypadała jego ko-
lej płacenia za obiad. Wystarczyła chwila nieuwagi, a on płacił za rachu-
nek. Jeśli kawa, to tylko podwójna, czarna jak smoła, jeśli ciasto, to zwy-
kle szarlotka bez bitej śmietany. Niemal na każde spotkanie przynosił mi 
ksera artykułów, które warto przeczytać, książki, które pasjami kupował, 
dzielił się pomysłami, które warto rozważyć. Mówił o Baumanie, Simmlu 
i  innych wielkich myślicielach. Nie  zawsze  podzielałem  jego  poglądy, 
a On nie zawsze zgadzał się z moimi, ale zawsze wzajemnie je szanowali-
śmy. Czułem, że każde spotkanie jest dla mnie ucztą duchową. Spotkania 
te wzbogacały mnie, rodziły pytania, formułowały odpowiedzi, kierunko-
wały myśli na powstające problemy, otwierały na nowe wyzwania.

Był  pierwszą  osobą,  która  przeczytała moją  rozprawę  habilitacyjną. 
Miał mnóstwo  pytań. Niczego  nie  narzucał,  siał wątpliwości... Mówił: 
„popraw, jeśli uważasz, że powinieneś”; „rozwiń, bo to ważne”; „czy na 
pewno tak jest?”. Jego pytania pozwoliły na dokonanie ostatnich popra-
wek i przyczyniły się do sukcesu.

W grudniu  2016  roku  odbyła  się  konferencja w Szczecinie,  na  któ-
rą oczywiście mnie zaprosił, powierzając ważną rolę moderatora dysku-
sji i członka Komitetu Naukowego. Później jeszcze miała miejsce nasza 
ostatnia wspólna kolacja – wątróbka i policzki wołowe. Ach, jakie smacz-
ne! Wtedy zdążyłem mu powiedzieć, jak bardzo Go cenię. 23 stycznia by-
liśmy umówieni jak co miesiąc, jednak zadzwonił, że musimy przenieść 
spotkanie na następny tydzień, bo źle się czuje. Przenieść! Nie odwołać! 
W piątek  odebrałem  telefon  od naszej wspólnej  przyjaciółki,  że Profe-
sor odszedł. Szok. Niedowierzanie. Czy to możliwe? Już mnie nie zapyta 
o szalik? Już nie podaruje kser z ciekawymi artykułami? Już razem nie 
zbadamy wykluczonych? Nie sprawdzimy, czy ich sytuacja w Poznaniu 
się poprawiła? Kto mnie zaprosi na obiad i ukradkiem za niego zapłaci? 
Dla kogo wezmę drugą książkę na konferencji?

Efektem naszych badań była przyjaźń, która będzie trwać... Chciałoby 
się krzyknąć słowami Wiktora Woroszylskiego: „Zabrońcie przyjaciołom 
przedwcześnie umierać!”.
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Sławomir Kalinowski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych,  adiunkt 
w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zainte-
resowania badawcze obejmują poziom życia ludności wiejskiej, a także 
zagadnienia związane z niepewnością pracy, ekonomią społeczną, bezro-
bociem i społecznym aspektem teorii gier. Autor książki „Poziom życia 
ludności wiejskiej o niepewnych dochodach” (2015, PWN) oraz redaktor 
naukowy monografii „Życie na skraju – marginesy społeczne wielkiego 
miasta” (2014, Wyd. Societas Pars Mundi, Bielefeld), www.skalin.pl 

Leszek Wieczorek, doktor habilitowany nauk prawnych, adwokat, praw-
nik i pedagog. Absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1992) oraz 
Wydziału Prawa i Administracji (1997) Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Asystent (1992–2004), adiunkt (2004–2015) w Katedrze Pedagogi-
ki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Od 2014 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach  (UJK),  od  2015 kierownik Zakładu Prawa 
Karnego,  Kryminologii  i  Kryminalistyki  w  Instytucie  Prawa,  Ekonomii 
i Administracji UJK,  a od 2016  roku prodziekan ds.  nauki  i współpracy 
z zagranicą Wydziału Prawa, Administracji  i Zarządzania UJK. W latach 
2015–2016 dyrektor Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego 
w Sosnowcu. W 2017 roku zastępca dyrektora a od 2018 roku dyrektor In-
stytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie. W okre-
sie istnienia Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki utworzonego przez 
Ministra Sprawiedliwości Przewodniczący Jego Rady Naukowej. W latach 
2017–2018 z powołania Ministra Sprawiedliwości członek Komisji Egza-
minacyjnej do egzaminów wstępnych na aplikację radcowską.

Specjalizuje się w zagadnieniach kryminologii, prawa karnego, peni-
tencjarystyki oraz w wybranych zjawiskach patologii  społecznej. Autor 
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18 książek (w tym dwie współautorskie i dwa drugie wydania) oraz około 
100 artykułów naukowych. Redaktor naczelny i zastępca przewodniczą-
cego Rady Naukowej  „Humanistycznych Zeszytów Naukowych Prawa 
Człowieka  (Humanistic  Scientific  Fascicles Human Rights)”. Aktywny 
uczestnik wielu krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Czło-
nek działających przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 
w Warszawie – Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego (członek za-
rządu dwu kadencji) i Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego. Ponad-
to członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego (inicjator powstania 
i prezes Jego Świętokrzyskiego Oddziału), The American Society of Cri-
minology (ASC), The Academic Council on the United Nations (ACUNS) 
oraz Regional Academy on the United Nations (RAUN), a także członek 
założyciel  Polskiego  Towarzystwa  Koordynowanej  Ochrony  Zdrowia. 
Organizator wielu konferencji krajowych i zagranicznych, w tym Święto-
krzyskich Uniwersyteckich Konferencji Penitencjarnych.

Sławomir KALINOWSKI, Leszek WIECZOREK. Wspomnienie o dr. hab. Zbigniewie Galorze...
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TOBOR ZYGMUNT. Pojęcia: „państwo prawne” i „praworządność” w orzecz-239. 
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