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Dane osobowe w systemach państwowych – uprawnienia podmiotowe 

i sankcje 

dr Adam Rogala-Lewicki 

 

Współczesna informacyjna globali-

zacja zwrotnie stymuluje nieustanny proces 

integracji społeczno-ekonomicznej. Postęp 

gospodarczy warunkowany jest poprzez 

wspólne, polityczne działanie na rzecz  

likwidacji ekonomicznych i kulturowych 

barier. W ramach Unii Europejskiej,  

ów model funkcjonuje w oparciu o tzw.  

rynek wewnętrzny, który zgodnie z art. 7a 

Traktatu WE, zapewniony jest w ramach 

swobodny przepływ towarów, osób, usług  

i kapitału. Jedną z istotniejszych konse-

kwencji postępu technologii w dziedzinie 

przetwarzania informacji w zglobalizowa-

nych świecie, jest fakt, że przetwarzanie  

i wymiana danych stają się coraz łatwiejsze. 

W dobie wszechpanującej cywilizacji infor-

macyjnej, w której większość interakcji spo-

łecznych zachodzi w przestrzeni sieciowo-

elektronicznej, a komunikacja i transfer 

danych odbywa się interaktywnie, w czasie 

rzeczywistym i w skali ilościowej niespoty-

kanej nigdy wcześniej, społeczno-

ekonomiczny model obrotu staje się nad 

wyraz skomplikowany i multiwymiarowy - 

przypominając samosterujący się system 

cybernetyczny. W tych warunkach dochodzi 

do masowego przetwarzania różnej prowe-

niencji danych osobowych na ogromną ska-

lę. Funkcjonowanie w takich warunkach 

wymaga nie tylko zapewnienia swobodnego 

przepływu danych osobowych, lecz również 

ochrony podstawowych praw jednostek. 

Systemy przetwarzania danych mają przy-

czyniać się do zwiększenia przepływu  

informacji między wszystkimi podmiotami 

zaangażowanymi prywatnie lub publicznie 

w działalność ekonomiczną i społeczną,  

co w następstwie skutkować ma postępem 

cywilizacyjnym, rozwojem handlu oraz  

dobrobytem jednostek. Model przetwarza-

nia danych musi jednak jednocześnie  

respektować podstawowe prawa i wolności 

obywateli, w szczególności prawo do pry-

watności. 

Należy zauważyć, że współczesne 

państwa cierpią na tzw. syndrom nadregu-

lacji. Ustawodawca stara się panować nad 

każdą przestrzenią społecznej aktywności 

stygmatyzując ją przepisami. Różnego typu 

aktów prawnych, regulujących nawet naj-

mniej znaczące sfery ludzkiej aktywności, 

przybywa w zastraszającym tempie. Pań-

stwo, siłą rozpędu, zagarnia kolejne, dotych-

czas nieregulowane, przestrzenie życiowe. 

Józef Oleński zwraca uwagę, że „w warun-

kach postępującej globalizacji politycznej  

i ekonomicznej, w warunkach upowszech-

niania się nowoczesnych technologii infor-

macyjnych i globalizacji procesów infor-

macyjnych obserwujemy pogłębianie  

się interwencjonizmu instytucjonalnego  

w gospodarce i w życiu społecznym oraz 

ujednolicanie się instytucji i struktur władzy 
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i administracji w państwach i organizacjach 

międzynarodowych”1. 

Mętlik legislacyjno-normatywny jest 

tak ogromny, że już nikt nie jest w stanie 

znać, choćby w sposób zadowalający, pań-

stwowy porządek prawny. W praktyce nie 

ma już obszarów społecznych, w których 

państwo nie interweniuje. Sprawę kompli-

kuje fakt, iż prawo jest co chwilę nowelizo-

wane. Zjawisko potęgują czynniki globaliza-

cyjne, działające w oparciu o imperatyw 

standaryzacji. Wraz z nowymi regulacjami 

rośnie liczba różnego typu baz danych. Nie-

mal każdy nowy akt prawny przewiduje 

konieczność gromadzenia kolejnego typu 

informacji. Większość z nich jest już zinfor-

matyzowana, co wywołuje określone skutki 

społeczne, ekonomiczne i polityczne. 

Nawet wyjątkowo biegły, w tym  

zakresie czytelnik, nie zdaje sobie sprawy  

ze skali zjawiska. W Polsce oto funkcjonuje 

kilkaset różnego rodzaju rejestrów2, w tym 

                                                           
1 J. Oleński, Informacyjne determinanty i implika-
cje procesów globalizacji we współczesnej gospo-
darce, files.pwi.edu.pl/files/olen.doc, (06.05.2013). 
Por. J. Oleński, Infrastruktura informacyjna pań-
stwa w globalnej gospodarce, eAdministracja 
2006, nr 5;  Nowoczesna infrastruktura informa-
cyjna podstawą taniego i przyjaznego państwa 
obywatelskiego. Program reformy infrastruktury 
informacyjnej państwa i strategii informatyzacji 
sektora publicznego, Warszawa 2005, www.msw. 
gov.pl/download.php?s=1&id=2419, (06.05.2012). 
2 Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyza-
cji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565) 
wprowadzono legalną definicję rejestru publicz-
nego. Art. 3 ustawy stanowi, że rejestrem publi-
cznym określa się rejestr, ewidencję, wykaz, 
listę, spis albo inną formę ewidencji, służące  
do realizacji zadań publicznych, prowadzone 
przez podmiot publiczny na podstawie odręb-
nych przepisów ustawowych. 

m.in.: Rejestr zwierząt laboratoryjnych3, 

Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowa-

nych4, Rejestr związków powiatów5, Rejestr 

związków grup producentów rolnych6,  

Rejestr złożonych wniosków i decyzji  

w zakresie repatriacji7, Rejestr zezwoleń  

na uprawę maku lub konopi włóknistych 

oraz Rejestr producentów, importerów  

i innych podmiotów wprowadzających  

do obrotu prekursory grupy IIA-R8, Rejestr 

zezwoleń na prowadzenie hurtowni farma-

ceutycznej9, Rejestr zbiorów danych osobo-

wych10, Rejestr zawierający informacje  

                                                           
3 Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-
rząt (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 
z późn. zm.). 
4 Ustawa z 2 kwietnia 2004 r. o systemie identy-
fikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2004r.  
Nr 91, poz. 872); rozporządzenie Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi z 6 maja 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych zamieszczanych 
w rejestrze koniowatych (Dz. U. z 2004r. Nr 122, 
poz. 1280); rozporządzenie Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z 16 czerwca 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych zamieszczanych 
w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowa-
nych (Dz. U. z 2004r. Nr 152, poz. 1605). 
5 Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 paź-
dziernika 2001 r. w sprawie sposobu prowadze-
nia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania 
statutów związków (Dz. U. 2001r. Nr 131, poz. 
1472). 
6 Ustawa z 15 września 2000 r. o grupach produ-
centów rolnych i ich związkach oraz o zmianie 
innych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 88, poz. 983  
z późn. zm.). 
7 Ustawa z 28 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy 
o repatriacji (Dz. U. z 2003r. Nr 175, poz. 1691). 
8 Ustawa z 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziała-
niu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 24, 
poz. 198 z późn. zm.). 
9 Ustawa z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceu-
tyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 53, poz. 533 
z późn. zm.). 
10 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  
danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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o terenach, na których stwierdzono prze-

kroczenie standardów jakości gleby lub 

ziemi, z wyszczególnieniem obszarów,  

na których obowiązek rekultywacji obciąża 

starostę11, Rejestr zarządców nieruchomo-

ści12, Rejestr zachorowań na choroby zakaź-

ne13, Rejestr zakazów wstępu na imprezy 

masowe14, Rejestr wywozu za granicę  

i tranzytu przez terytorium Rzeczypospoli-

tej Polskiej produktów genetycznie modyfi-

kowanych15, Rejestr wydanych zezwoleń  

na organizowanie imprez turystycznych16  

i wiele innych, których dalsze przytaczanie 

jest zbyteczne. Należy zauważyć, że ustawo-

dawca z równym zamiłowaniem tworzy 

listy, wykazy, ewidencje itp. 

Większość publicznych zbiorów  

danych to niezintegrowane systemy, najczę-

ściej utrzymywane na niejednolitym opro-

gramowaniu, w oderwaniu od ustandary-

zowanych macierzy, przez różne, często 

niewiedzące o swoim istnieniu podmioty 

państwowe. W Polsce, wartą uwagi, próbą 

uporządkowania rejestrów było wprowa-

                                                           
11 Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627  
z późn. zm.). 
12 Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. 
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). 
13 Ustawa z 6 września 2001 r. o chorobach  
zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 126, 
poz. 1384 z późn. zm.). 
14 Ustawa z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeń-
stwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001r. Nr 120, poz. 1298 z późn. zm.). 
15 Ustawa z 22 czerwca 2001 r. o organizmach 
genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2001r. 
Nr 76, poz. 811 z późn. zm.). 
16 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o usługach tury-
stycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 223, 
poz. 2268 z późn. zm.). 

dzenie w ustawie o informatyzacji działal-

ności podmiotów realizujących zadania  

publiczne, Krajowej Ewidencji Systemów 

Teleinformatycznych i Rejestrów Publicz-

nych17. Zadanie utrzymywania Ewidencji 

przypadło ministrowi właściwemu  

do spraw informatyzacji (rejestr prowadził 

Departament Informatyzacji ówczesnego 

MSWiA). Ewidencja miała wyjść naprzeciw 

postulatom o braku integralności i interope-

racyjności systemów i być rekompensatą 

wobec braku portali międzyinstytucjonal-

nych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 

2005 roku w sprawie prowadzenia oraz 

trybu dostarczania i udostępniania danych  

z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinfor-

matycznych i Rejestrów Publicznych18, dane 

z Ewidencji były udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej, na stronie właściwe-

go ministra do spraw informatyzacji albo  

na wniosek zainteresowanego podmiotu,  

                                                           
17 Należy zaznaczyć, że tą samą ustawą podjęto 
także próbę integracji systemów. Wprowadzono 
tzw. Krajowe Ramy Interoperacyjności (KRI),  
tj. zestaw wymagań semantycznych, organiza-
cyjnych oraz technologicznych dotyczących inte-
roperacyjności systemów teleinformatycznych  
i rejestrów publicznych. Zgodnie z art. 13 usta-
wy, podmiot publiczny do realizacji zadań  
publicznych może wykorzystywać tylko takie 
systemy teleinformatyczne, które spełniają  
minimalne wymagania określone w Krajowych 
Ramach Interoperacyjności. Za organizowanie 
warunków i ustalanie zasad interoperacyjnego 
rozwoju i współdziałania systemów informacyj-
nych administracji publicznej odpowiedzialność 
ponosi Rada Ministrów. Zob. Projekt załącznika 
do uchwały Rady Ministrów – Krajowe Ramy 
Interoperacyjności, http://www.wrotamalopols 
ki.pl/NR/rdonlyres/B451EBBA-45A6-459A-
8FCA-4D669D6BE6A3/292295/kri.pdf. 
(17.05.2013). 
18 Dz. U. z 2005r. Nr 200, poz. 1655. 
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w formie pisemnej. W 2008 roku, czyli  

w 3 lata po ukonstytuowaniu Ewidencji, 

liczyła ona ponad 2 tysiące stron wykazu! 

Jedynie wyjątkowo cierpliwi pasjonaci reje-

strów państwowych byli w stanie dokładnie 

się z nią zapoznać. Dla przykładu, przeciętny 

czytelnik mógł się dowiedzieć, że Powiato-

wy Urząd Pracy w Gdyni, od 31 grudnia 

1991 roku, na podstawie przepisów ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy19, prowadzi system teleinformatyczny 

zawierający wszystkie dane klientów i pra-

cowników wspominanego urzędu, Urząd 

Gminy w Gołczy prowadzi rejestr uchwał 

prawa miejscowego, starosta jaworski 

utrzymuje ewidencje gruntów i budynków, 

a Powiatowy Urząd Pracy w Mławie prze-

chowuje dane osobowe bezrobotnych.  

Na plus można zaliczyć fakt, że przez chwilę, 

niczym przez dziurkę od klucza, można było 

ujrzeć skalę rozległości państwowych repo-

zytoriów informacyjnych. Jednocześnie 

trzeba zauważyć, że większość podmiotów 

publicznych nie wywiązywała się z ustawo-

wego obowiązku. Dalsze utrzymywanie 

Ewidencji stało się dysfunkcjonalne. Ustawą 

z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy  

o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne oraz niektó-

rych innych ustaw20, z dniem 17 czerwca 

2010 r., zniesiono obowiązek prowadzenia 

Ewidencji Systemów Teleinformatycznych  

i Rejestrów Publicznych. 

                                                           
19 Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001. 
20 Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. 230. 

Powyższe egzemplum, w uproszczo-

nej formule, daje wyobrażenie o ilości  

informacji fluktuującej w sektorze pań-

stwowym. Dlatego tak istotną sprawą jest 

kwestia zaprojektowania skutecznego sys-

temu dyscyplinowania dysponentów21 plat-

form informacyjnych, zarówno w zakresie 

egzekwowania uprawnień przysługujących 

podmiotom, których dane figurują w owych 

platformach, jak i sankcjonowania przypad-

ków niezgodnego z prawem gromadzenia  

i przetwarzania danych osobowych. Proces 

organizowania oraz zarządzania informa-

cjami winien odbywać się zgodnie  

ze wszystkimi wymaganiami w zakresie 

zapewnienia, w tym samym czasie, w nowo-

czesnych oraz demokratycznych społeczeń-

stwach – wolności, bezpieczeństwa oraz 

transparentności. Ze szczególną uwagą  

należy prześledzić katalog zasad podstawo-

wych, które muszą być przestrzegane  

w trakcie realizowania ww. procesów.  

Joaquin Bayo Delgado, ówczesny zastępca 

Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, 

podczas przemówienia na Pierwszej Mię-

dzynarodowej Konferencji poświęconej 

Ochronie Danych Osobowych, która odbyła 

się w dniach 4-5 października 2006 roku  

w Barcelonie22, swoje wystąpienie poświęcił 

                                                           
21 Międzynarodowe, unijne oraz krajowe akty 
prawne posługują się terminem: administrator 
system.  
22 Przemówienie Joaquin Bayo Delgado wygło-
szone podczas Pierwszej Międzynarodowej Kon-
ferencji poświęconej ochronie danych osobo-
wych w wielonarodowościowych i federalistycz-
nych państwach (First International Conference 
on Data Protection in Plurinational and Federal 
States), „Ku utworzeniu Europejskiej Przestrzeni 
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właśnie przypomnieniu tych reguł.23 Jak 

podkreślił, przetwarzanie danych winno 

odpowiadać następującym kryteriom: 

1. Jakość i proporcjonalność - operacje 

przetwarzania danych osobowych 

muszą odbywać się przy pełnym  

zapewnieniu dokładności, prawdzi-

wości, pełności i aktualności danych 

zawartych w zbiorach. Aby informa-

cje mogły być wykorzystywane  

w celu, dla którego zostały groma-

dzone, musza w pełni odpowiadać 

rzeczywistości. Zasada wprowadza 

obowiązek rzetelnego i legalnego 

przetwarzania danych24. Musi ist-

nieć także czasowa granica zbierania 

danych. 

2. Bezpieczeństwo przetwarzania -  

zapewnienie bezpieczeństwa doty-

czyć musi różnych poziomów  

zabezpieczeń, od zapobiegania  

                                                                                    
Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, 
gdzie bezpieczeństwo i ochrona danych osobo-
wych idą ręka w rękę” (Towards the Creation of  
a European Area of Freedom, Security and Justice 
where Security and Data protection go hand-in-
hand), Barcelona, 4-5 października 2006. 
23 Por. J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Barta, 
J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych 
osobowych – komentarz, Kraków 2007, s. 153-
154; Position paper on Law Enforcement & In-
formation Exchange in the UE - Spring Conference 
of European Data Protection Authorities (Stano-
wisko w Sprawie Organów Bezpieczeństwa  
i Wymiany Informacji w UE - Wiosenna Konfe-
rencja Europejskich Organów Ochrony Danych), 
Kraków, 25-26 kwiecień 2005.  
24 Zob. art. 6 dyrektywy 95/46/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 24 października 
1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w zakresie przetwarzania danych osobowych 
oraz swobodnego przepływu tych danych  
(Dz. Urz. UE L 281 z 23.11.1995). 

fizycznemu dostępowi osobom nie-

upoważnionym, do zabezpieczeń 

technicznych i kryptograficznych. 

Celem nadrzędnym jest ochrona  

dostępu do danych, ich zniszczenia, 

utraty, niedozwolonego ujawnienia 

bądź dokonywania w nich zmian 

przez niepowołane osoby. Nie może 

być mowy o przestrzeganiu ochrony 

danych osobowych w sytuacji nieza-

stosowania wystarczających środ-

ków bezpieczeństwa. 

3. Prawo dostępu, korekty oraz sprze-

ciwu - osoba, której zawarte w zbio-

rze dane dotyczą musi mieć zapew-

nione prawo dostępu do tych zbio-

rów w odpowiednim czasie i bez 

nadmiernej zwłoki, zgodnie z proce-

durą przewidzianą prawem krajo-

wym. Musi jej również przysługiwać 

prawo do sprostowania danych. 

Wreszcie, gdy dane okazują się być 

nieścisłe, niedokładne, nadmierne 

(w stosunku do celu ich przecho-

wywania) lub pozostają bez związ-

ku, w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności, pożądaną konsekwen-

cją musi być ich usunięcie.  

Nadto, osobie winna przysługiwać 

możliwość wniesienia sprzeciwu  

co do przetwarzania dotyczących jej 

danych z uwagi na ważkie i prawnie 

uzasadnionych powody. Przypadki 

zawieszenia (ograniczenia) wyko-

nywania prawa dostępu, powinny 

być podyktowane sytuacjami wyjąt-
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kowymi, np. ze względu na prowa-

dzone postępowanie karne, oraz tyl-

ko w takim zakresie w jakim stanowi 

niezbędny środek dla dobra śledz-

twa, bądź też jest konieczne dla 

ochrony osoby, której dane dotyczą 

albo dla ochrony praw i wolności  

innych osób. Odmowę dostępu nale-

ży uzasadnić na piśmie a osoba win-

na dysponować możliwością odwo-

łania się od decyzji negatywnej  

do organu nadzorczego. Wyjątek  

od zasady prawa dostępu musi być  

li tylko okresowy i nie może być  

wykorzystywany w sytuacji ustąpie-

nia przyczyn zawieszenia uprawnie-

nia. 

4. Ograniczony cel - gromadzenie  

i przetwarzanie informacji musi  

odbywać się tylko i wyłącznie w celu 

i na potrzeby realizacji zadań, dla 

których określony zbiór został 

utworzony. Dla przykładu, banki  

danych powołane dla celów policyj-

nych powinny dotyczyć jedynie 

konkretnych danych, niezbędnych 

do wypełnienia zgodnych z prawem 

obowiązków realizowanych przez 

organy policyjne i to w granicach 

przewidzianych przez normy krajo-

we i wiążące postanowienia mię-

dzynarodowe. 

5. Przejrzystość (transparentność) - 

administrator danych musi przed-

stawić osobie, której dane dotyczą, 

bez względu na źródło pochodzenia 

danych, co najmniej informacje  

na temat tożsamości administratora 

danych, celów przetwarzania, oraz 

wszelkich wiadomości o odbiorcach 

lub kategoriach odbiorców oraz  

o istnieniu prawa dostępu do swoich 

danych i ich poprawienia25. 

6. Ograniczenia w przekazywaniu zbio-

rów danych stronom trzecim – obo-

wiązywać musi zakaz transferowa-

nia danych do państw trzecich, które 

nie zapewniają odpowiedniego 

(adekwatnego) poziomu ochrony 

danych osobowych. 

Zasady wyrażone powyżej są bezpo-

średnim nawiązaniem do postanowień 

Konwencji z dnia 28 stycznia 1981 w spra-

wie ochrony jednostek w zakresie automa-

tycznego przetwarzania danych osobowych, 

zwanej Konwencją nr 108. Dokument,  

wydany przez Radę Europy, od razu stał się 

kluczową regulacją26, nakładającą, na pań-

stwa sygnatariuszy, zobowiązania w zakre-

sie ujednolicenia standardów ochrony  

danych osobowych27. Późniejsze akty praw-

                                                           
25 Zob. art. 10 i 11 dyrektywy 95/46/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady. 
26 Konwencja (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 25 oraz 
z 2006 r. Nr 3, poz. 15) weszła w życie 1 paź-
dziernika 1985r., po tym jak ratyfikowały  
ją: Francja, RFN, Norwegia, Hiszpania i Szwecja. 
Dokument ostatecznie został ratyfikowany przez 
wszystkie państwa członkowskie Rady Europy, 
w tym wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej.  
27 Sektorowym doprecyzowaniem postanowień 
Konwencji nr 108 były przyjmowane, na prze-
strzeni lat, przez Komitet Ministrów Rady Euro-
py, rekomendacje. Poniżej przykładowy katalog: 
Rekomendacja R (81) 1 w sprawie regulacji ma-
jących zastosowanie do zautomatyzowanych 
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ne były powieleniem pierwotnych rozwią-

zań przyjętych w Konwencji. Dla przykładu, 

w najważniejszym akcie prawnym Unii  

Europejskiej w zakresie przetwarzania  

danych osobowych, tj. Dyrektywie Parla-

mentu Europejskiego i Rady 95/46/WE  

z dnia 24 października 1995 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w zakresie prze-

twarzania danych osobowych oraz swobod-

nego przepływu tych danych, już w pream-

bule podnosi się, że zasady ochrony praw  

                                                                                    
banków danych medycznych, Rekomendacja  
R (83) 3 w sprawie ochrony użytkowników 
skomputeryzowanych usług informacji prawni-
czej, Rekomendacja R (83) 10 w sprawie ochro-
ny danych osobowych gromadzonych i przetwa-
rzanych dla celów badań naukowych i staty-
stycznych, Rekomendacja R (84) 10 w sprawie 
rejestrów karnych i rehabilitacji osób skazanych, 
Rekomendacja R (85) 20 w sprawie ochrony 
danych osobowych używanych dla celów marke-
tingu bezpośredniego, Rekomendacja R (86) 1 
w sprawie ochrony danych osobowych używa-
nych dla celów zabezpieczeń społecznych,  
Rekomendacja R (87) 15 o ochronie danych 
osobowych wykorzystywanych w sektorze Poli-
cji, Rekomendacja R (89) 2 oraz memorandum 
wyjaśniające w sprawie ochrony danych osobo-
wych wykorzystywanych do celów zatrudnie-
nia, Rekomendacja (90) 19 dotycząca ochrony  
danych osobowych wykorzystywanych dla  
potrzeb płatności oraz innych analogicznych 
operacji, Rekomendacja R (91) 10 i nota wyja-
śniająca w sprawie udostępniania osobom trze-
cim danych osobowych będących w posiadaniu 
instytucji publicznych, Rekomendacja (95) 1  
w sprawie zbierania, przetwarzania, przedsta-
wiania i archiwizacji orzeczeń sądowych  
w skomputeryzowanych systemach dokumenta-
cji sądowej, Rekomendacja R (95) 4 dotycząca 
ochrony danych osobowych w telekomunikacji 
ze szczególnym uwzględnieniem usług telefo-
nicznych, Rekomendacja R (97) 5 dotycząca 
ochrony danych medycznych, Rekomendacja  
R (97) 18 w sprawie ochrony danych osobowych 
gromadzonych i przetwarzanych dla celów sta-
tystycznych, Rekomendacja R (99) 5 w sprawie 
ochrony prywatności w Internecie, Rekomenda-
cja R (2002) 9 w sprawie ochrony danych oso-
bowych gromadzonych i przetwarzanych dla 
celów ubezpieczeniowych. 

i swobód jednostek, szczególnie prawa  

do prywatności, zawarte są w niniejszym 

dokumencie, utrwalają i umacniają zasady 

wyrażone w Konwencji Rady Europy nr 108. 

Należy mieć na uwadze, że stopień 

ochrony praw i swobód jednostki w zakre-

sie przetwarzania danych osobowych,  

zaprojektowany w Dyrektywie 95/46/WE, 

musi być równoważny we wszystkich pań-

stwach członkowskich Unii Europejskiej28. 

Skala rozbieżności, jaka występowała mię-

dzy ustawodawstwem państw członkow-

skich, przed wprowadzeniem Dyrektywy, 

zrodziła potrzebę dokonania koordynacji  

w tym zakresie. W przypadku odpowie-

dzialności za pogwałcenie norm z zakresu 

ochrony prywatności mamy, zatem do czy-

nienia z dwustopniową konstrukcją prawną. 

Krajowy ustawodawca, zobligowany przez 

normy Dyrektywy tworzy zespół postano-

wień wywodzących się z różnych rodzin 

normatywnych, których łączy wspólny cel – 

antycypowanie oraz sankcjonowanie nie-

właściwego wykorzystywania danych oso-

bowych. W tym celu wprowadza normy 

                                                           
28 Normy Dyrektywy mają zastosowanie w unij-
nych aktach prawnych o różnej proweniencji. 
Dla przykładu, art. 15 Dyrektywy 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 
2002 w sprawie przetwarzania danych osobo-
wych oraz ochrony prywatności w sektorze  
komunikacji elektronicznej (Dyrektywa o ochro-
nie prywatności i komunikacji elektronicznej) 
reguluje zakres stosowania niektórych posta-
nowień Dyrektywy 95/46/WE. I tak, posta-
nowienia rozdziału III Dyrektywy 95/46/WE, 
dotyczącego środków prawnych, odpowiedzial-
ności i sankcji mają zastosowanie w odniesieniu 
do przepisów krajowych przyjętych na pod-
stawie niniejszej Dyrektywy i w odniesieniu  
do praw jednostek mających swoje podstawy  
w niniejszej Dyrektywie.  
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zarówno o charakterze cywilnym (w tym 

prawa pracy), administracyjnym oraz kar-

nym29. Art. 24 Dyrektywy 95/46/WE  

wyraźnie stanowi, że państwa członkowskie 

przyjmą odpowiednie środki w celu zapew-

nienia pełnej realizacji postanowień niniej-

szej dyrektywy oraz w szczególności określą 

sankcje, jakie należy nałożyć w przypadku 

naruszenia postanowień przyjętych na pod-

stawie dyrektywy. Przepisy krajowe imple-

mentowały podstawowe rozwiązania  

zaproponowane w Dyrektywie30. W tym 

                                                           
29 Akty prawne regulujące przetwarzanie danych 
osobowych, jak poniżej: (1) Ustawa z dn. 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.); (2) 
Ustawa z dnia 22 stycznia 2004r. o zmianie 
ustawy o ochronie danych osobowych oraz 
ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kie-
rownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2004r. 
Nr 33, poz. 285); (3) Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warun-
ków technicznych i organizacyjnych, jakim  
powinny odpowiadać urządzenia i systemy  
informatyczne służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz. U. z 2004r. Nr 1000, poz. 1024); 
(4) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu 
technicznego przygotowania systemów i sieci 
służących do przekazywania informacji -  
do gromadzenia wykazów połączeń telefonicz-
nych i innych przekazów informacji oraz sposo-
bów zabezpieczania danych informatycznych 
(Dz. U. z 2004r. Nr 100, poz. 1023); (5) Roz-
porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004  
r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych  
do rejestracji Generalnemu Inspektorowi 
Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2004r.  
Nr 100, poz. 1025). 
30 Należy mieć na uwadze fakt, że zasady bezpie-
czeństwa odnoszą się również do przepływów 
transgranicznych. Przekazywanie danych oso-
bowych stronie trzeciej jest dozwolone jedynie, 
wtedy, gdy ta strona zapewni wystarczający 
poziom ochrony. Odpowiedniość stopnia bezpie-
czeństwa danych w kraju trzecim należy oceniać, 

zakresie, z uwagi na cele komparatystyczne, 

można prześledzić stosowne normy prawne.  

Jak należy definiować dane osobo-

we? Według Arwida Mednisa „cechą wyróż-

niającą dane osobowe od innych informacji 

dotyczących osób jest brak anonimowo-

ści”31. Z danymi osobowymi mamy do czy-

nienia tak długo, jak będziemy mogli ustalić 

tożsamość jednostki, której dotyczą. „Infor-

macją o charakterze osobowym jest nie tyl-

ko taka informacja, która dotyczy osoby 

konkretnej (fr. identifiée), ale również  

takiej, której tożsamość można ustalić  

(fr. identifiable – dosł. identyfikowalna)”32. 

Implementacja Dyrektywy 95/46/WE  

pozwoliła na ustalenie jednolitego standar-

du pojęciowego dla państw europejskich33. 

                                                                                    
biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności doty-
czące operacji przekazania danych. 
31 A. Mednis, Prawna ochrona danych osobowych, 
Warszawa 1995, s. 14. 
32 Tamże, s. 14. 
33 Należy wspomnieć, że nie od samego początku 
funkcjonowania polskiej ustawy, brzmienie ter-
minu dane osobowe było zbieżne z dyrektywą. 
Wcześniejsza wersja tekstu stanowiąca, że każda 
informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwala-
jąca na określenie tożsamości tej osoby jest daną 
osobową, okazała się zbyt lakoniczna. W sukurs 
temu podejściu idzie postanowienie NSA z dnia 
17 listopada 2000 roku33, stwierdzające, że nie 
wszystkie dane o osobach fizycznych są przed-
miotem ochrony wynikającej z ustawy. Sąd sta-
nął na stanowisku, że definicja zawęża stosowa-
nie aktu jedynie do tzw. danych identyfikują-
cych. Zdaniem Sądu, pojęcie danych o osobie jest 
szersze niż pojęcie danych osobowych, ale tylko 
druga kategoria objęta jest reżimem ustawy  
ze względu na treść definicji legalnej. Przyjęcie 
takiego stanowiska powodowało, iż w przypad-
ku znaczącej części informacji o osobie fizycznej 
nie znajdowała zastosowania ustawa o ochronie 
danych osobowych. Nowelizacja z sierpnia 2001 
roku skorygowała tę nieścisłość w polskiej 
ustawie. Zob. G. Sibiga, Postępowanie w sprawach 
ochrony danych osobowych, Warszawa 2003,  
s. 32. 
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Artykuł 7 Dyrektywy 95/46/WE 

wprowadza podstawowy katalog minimal-

nych wymogów bezpieczeństwa danych. 

Państwa członkowskie zapewnią, aby dane 

osobowe mogły być przetwarzane tylko 

wówczas, gdy: osoba, której dane dotyczą 

jednoznacznie wyraziła na to zgodę; prze-

twarzanie danych jest konieczne dla realiza-

cji umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą lub w celu podjęcia działań  

na życzenie osoby, której dane dotyczą 

przed zawarciem umowy; przetwarzanie 

danych jest konieczne dla zgodności  

z zobowiązaniem prawnym, któremu admi-

nistrator danych podlega; przetwarzanie 

danych jest konieczne dla ochrony żywot-

nych interesów osoby, której dane dotyczą; 

przetwarzanie danych jest konieczne dla 

realizacji zadania wykonywanego w intere-

sie publicznym lub dla sprawowania władzy 

publicznej przekazanej administratorowi 

danych lub osobie trzeciej, przed którą 

ujawnia się dane; przetwarzanie danych jest 

konieczne dla potrzeb wynikających z uza-

sadnionych interesów administratora  

danych lub osoby trzeciej, przed która 

ujawnia się dane, z wyjątkiem sytuacji, kie-

dy interesy takie podporządkowane są inte-

resom związanym z podstawowymi prawa-

mi i wolnościami osoby, której dane doty-

czą. Powyższe rozwiązanie, w zakresie  

dopuszczalności przetwarzania danych oso-

bowych dość wiernie powiela polski usta-

wodawca34. Jak zaznacza Europejski Inspek-

                                                           
34 Art. 23 ustawy o ochronie danych osobo- 
wych: (1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi  

tor Ochrony Danych Osobowych, „odstęp-

stwa od tej zasady są dopuszczalne, tylko 

jeżeli przewiduje je prawo jako środek  

konieczny w społeczeństwie demokratycz-

nym, dla m.in. zwalczania przestępczości. 

(…) Odstępstwa muszą być proporcjonalne, 

precyzyjne i przewidywalne”35. 

Dyrektywa nakłada na administrato-

rów danych obowiązek zapewnienia odpo-

wiedniego poziomu bezpieczeństwa prze-

twarzania danych. Administrator danych36 

                                                                                    
na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie doty-
czących jej danych, Jeżeli przetwarzanie danych 
jest niezbędne dla ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą, a spełnienie warun-
ku określonego w ust. 1 pkt 1 jest niemożliwe, 
można przetwarzać dane bez zgody tej osoby,  
do czasu, gdy uzyskanie zgody będzie możliwe; 
(2) jest to niezbędne dla zrealizowania upraw-
nienia lub spełnienia obowiązku wynikającego  
z przepisu prawa, (3) jest to konieczne do reali-
zacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest 
jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia 
działań przed zawarciem umowy na żądanie 
osoby, której dane dotyczą; (4) jest niezbędne  
do wykonania określonych prawem zadań reali-
zowanych dla dobra publicznego; (5) jest  
to niezbędne dla wypełniania prawnie uspra-
wiedliwionych celów realizowanych przez admi-
nistratorów danych albo odbiorców danych,  
a przetwarzanie nie narusza praw i wolności 
osoby, której dane dotyczą (za prawnie uspra-
wiedliwiony cel, o którym mowa w ust.  
1 pkt 5, uważa się w szczególności: marketing 
bezpośredni własnych produktów lub usług 
administratora danych oraz dochodzenie rosz-
czeń z tytułu prowadzonej działalności gospo-
darczej). 
35 Trzecia opinia Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczące-
go decyzji ramowej w sprawie ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w ramach współ-
pracy policyjnej i sądowej w prawach karnych 
(Dz. Urz. UE C 139 z 23.06.2007). 
36 Administrator danych to każdy organ, instytu-
cja, jednostka organizacyjna lub osoba, decydu-
jące o celach i środkach przetwarzania danych 
osobowych. W przypadku osoby prawnej lub 
jednostki organizacyjnej w kwestiach związa-
nych z ochroną danych osobowych będzie  
ją reprezentował zarząd lub inny organ powoła-
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jest zobowiązany do wprowadzenia odpo-

wiednich środków technicznych i organiza-

cyjnych w celu ochrony danych przed przy-

padkowym lub nielegalnym ujawnieniem, 

zniszczeniem, utratą, zmianą, szczególnie 

wówczas. gdy przetwarzanie danych obej-

muje transmisję danych w sieci. Wszystko 

przy uwzględnieniu aktualnego, techniczne-

go stanu wiedzy.  

Administratorzy danych osobowych 

muszą zapewnić im należytą ochronę przed 

dostępem osób niepowołanych (art. 36 

ustawy). W tym celu muszą m.in.: odpo-

wiednio zabezpieczyć dane przed ich udo-

stępnieniem osobom nieupoważnionym, 

dopuszczać do komputerowego przetwa-

rzania danych tylko osoby upoważnione 

przez siebie, zapewnić kontrolę nad tym, 

kto, kiedy i jakie dane osobowe wprowadza 

do zbioru (zwracać szczególną uwagę  

na przesyłanie danych przez Internet), pro-

wadzić ewidencję osób zatrudnionych przy 

przetwarzaniu danych (osoby te są obowią-

zane zachować w tajemnicy dane osobowe, 

które przetwarzają). W Polsce, administra-

tor przetwarzający dane przy użyciu sprzętu 

elektronicznego, zobowiązany jest wdrożyć 

wszystkie zabezpieczenia przewidziane  

                                                                                    
ny do reprezentowania. Jeżeli zbiór danych jest 
prowadzony przez organizację, to administrato-
rem danych jest ta organizacja, a nie jej pracow-
nik czy wolontariusz! Nie będzie administrato-
rem danych podmiot, który przetwarza dane 
osobowe dla innego podmiotu, np. na zasadzie 
umowy zlecenia czy umowy o dzieło (art. 31 
ustawy przewiduje taką możliwość i wymienia 
warunki powierzenia przetwarzania danych). 
Zob. słowniczek pojęć ustawy o ochronie danych 
osobowych. 

w rozporządzeniu Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia  

29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumenta-

cji przetwarzania danych osobowych oraz 

warunków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia  

i systemy informatyczne służące do prze-

twarzania danych osobowych37. Są one 

zróżnicowane zależnie od poziomu bezpie-

czeństwa przetwarzania danych. Ze względu 

na zagrożenia wyróżnia się: 

1. poziom podstawowy - stosowany 

gdy w systemie informatycznym nie 

przetwarza się danych wrażliwych   

i żadne z urządzeń systemu nie jest 

połączone z siecią publiczną, 

2. poziom podwyższony – wdrażany 

gdy przetwarza się dane wrażliwe  

i żadne z urządzeń systemu nie jest 

połączone z siecią publiczną, 

3. poziom wysoki – instalowany gdy 

niezależnie od rodzaju przetwarza-

                                                           
37 Dz. U. z 2004r. Nr 1000, poz. 1024. Ogólne 
wymogi określają § 3-5 przywołanego rozporzą-
dzenia. Najważniejsze wymogi to: sporządzenie  
i wdrożenie przez administratora dokumentacji 
opisującej sposób przetwarzania danych osobo-
wych w formie polityki bezpieczeństwa  
i instrukcji zarządzania systemem informatycz-
nym służącym do przetwarzania danych osobo-
wych; wyznaczenie administratora bezpieczeń-
stwa informacji (osobę dbającą o bezpieczeń-
stwo danych osobowych w systemie informa-
tycznym); odpowiednie zaaranżowanie pomie-
szczeń, w których przetwarza się dane osobowe; 
zabezpieczenie komputerów (hasła, identyfika-
tory użytkownika, zasilanie awaryjne etc.);  
zapewnienie rejestrowania przez system opera-
cyjny wszystkich operacji na danych osobowych; 
sporządzenie i wydrukowanie raportu (w zro-
zumiałej formie) o operacjach dokonanych  
na danych osobowych przez system służący  
do przetwarzania danych. 
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nych danych, przynajmniej jedno 

urządzenie systemu informatyczne-

go, połączone jest z siecią publiczną 

(ta tym poziomie przewiduje się 

ochronę kryptograficzną). 

Administrator danych ma obowiązek 

także poinformowania osób, których dane 

zamierza przetwarzać. Jeżeli dane zbierane 

są bezpośrednio od osoby, której dotyczą 

(art. 24 ustawy), administrator musi poin-

formować tę osobę o celu przetwarzanie,  

o prawie wglądu i poprawiania do danych 

oraz o tym czy jest zobowiązana podać swo-

je dane (musi powiadomić ją o podstawie 

prawnej tego obowiązku) czy nie. 

Szczególną kategorią informacji  

są tzw. dane wrażliwe (sensytywne). Wyjąt-

kowa ochrona zastosowana wobec tej kate-

gorii danych wrażliwych wynika ze szcze-

gólnego ładunku intymności, które ze sobą 

niosą. Unijny prawodawca przewidział  

w tym zakresie szczególny porządek praw-

ny. I tak, art. 8 Dyrektywy stanowi, że „pań-

stwa członkowskie zabronią przetwarzania 

danych osobowych ujawniającego pocho-

dzenie rasowe lub etniczne, poglądy poli-

tyczne, przekonania religijne lub filozoficz-

ne, przynależność do związków zawodo-

wych, jak również przetwarzanie danych 

dotyczących zdrowia i życia płciowego”. 

Ciekawą kwestią jest rozbieżność w zawar-

tości katalogu danych pomiędzy dyrektywą 

a polską ustawą. Elementami o które jest 

rozbudowana norma krajowa są informacje 

o przynależności partyjnej, wyznaniowej,  

o nałogach oraz o kodzie genetycznym. Art. 

27 ust.1 polskiej ustawy ma charakter  

zamknięty a przetwarzanie danych z tego 

katalogu jest bezwzględnie zakazane; poza 

ściśle określonymi sytuacjami, wymienio-

nymi w art. 27 ust. 2 ustawy38. Nie można 

                                                           
38 Są to m.in. sytuacje, gdy: (1) osoba, której dane 
dotyczą, wyrazi na to zgodę na piśmie, chyba  
że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych; (2) 
przepis szczególny innej ustawy zezwala  
na przetwarzanie takich danych bez zgody oso-
by, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwaran-
cje ich ochrony; (3) przetwarzanie takich danych 
jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, gdy 
osoba, której dane dotyczą, nie jest fizycznie lub 
prawnie zdolna do wyrażenia zgody, do czasu 
ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora; 
(4) jest to niezbędne do wykonania statutowych 
zadań kościołów i innych związków wyznanio-
wych, stowarzyszeń, fundacji lub innych nieza-
robkowych organizacji lub instytucji o celach 
politycznych, naukowych, religijnych, filozoficz-
nych lub związkowych, pod warunkiem, że prze-
twarzanie danych dotyczy wyłącznie członków 
tych organizacji lub instytucji albo osób utrzy-
mujących z nimi stałe kontakty w związku z ich 
działalnością i zapewnione są pełne gwarancje 
ochrony przetwarzanych danych; (5) przetwa-
rzanie dotyczy danych, które są niezbędne  
do dochodzenia praw przed sądem; (6) prze-
twarzanie jest niezbędne do wykonania zadań  
administratora danych odnoszących się  
do zatrudnienia pracowników i innych osób,  
a zakres przetwarzanych danych jest określony 
w ustawie; (7) przetwarzanie jest prowadzone  
w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia 
usług medycznych lub leczenia pacjentów przez 
osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub 
świadczeniem innych usług medycznych, zarzą-
dzania udzielaniem usług medycznych i są stwo-
rzone pełne gwarancje ochrony danych osobo-
wych; (8) przetwarzanie dotyczy danych, które 
zostały podane do wiadomości publicznej przez 
osobę, której dane dotyczą; (9) jest to niezbędne 
do prowadzenia badań naukowych, w tym  
do przygotowania rozprawy wymaganej do uzy-
skania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub 
stopnia naukowego; publikowanie wyników 
badań naukowych nie może następować w spo-
sób umożliwiający identyfikację osób, których 
dane zostały przetworzone; (10) przetwarzanie 
danych jest prowadzone przez stronę w celu 
realizacji praw i obowiązków wynikających  
z orzeczenia wydanego w postępowaniu sądo-
wym lub administracyjnym. 
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zatem poszerzyć tego katalogu o inne  

informacje, które na zdrowy rozsądek rów-

nież powinny mieć przywilej szczególnej 

ochrony. Dotyczy to chociażby wiadomości 

na temat dzieci przysposobionych. Janusz 

Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz, 

zwracają uwagę na fakt, że w „niektórych 

przypadkach powstawać mogą niejasności, 

czy dana informacja, którą da się powiązać  

z określoną osobą, ujawnia na przykład jej 

przekonania religijne lub polityczne bądź 

pozwala zorientować się o pochodzeniu 

rasowym lub etnicznym”39. Dla przykładu, 

spore wątpliwości mogą pojawić się odno-

śnie danych o stanie zdrowia. Nie można 

mieć pewności co do tego, czy informacja  

o tym, że określona osoba używa środki 

zwalczające nałogi, winna mieć przywilej 

szczególnej ochrony40. 

W kontekście dochodzenia należyte-

go przestrzegania poziomu bezpieczeństwa 

danych, przewidzianego przepisami prawa, 

w szczególności należy mieć na uwadze 

normy gwarancyjne. To one powodują,  

że obywatele, jako podmioty przetwarzania, 

gromadzenia i udostępniania, nie pozostają 

                                                           
39 J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, op. cit.,  
s. 520-521. 
40 Wyjaśnienia wymaga kwestia przetwarzania 
danych osobowych osób znanych, łatwych  
do rozpoznania (członkowie zarządów przed-
siębiorstw, "osoby kontaktowe" z przedsię-
biorstw, fundacji, stowarzyszeń itd.). GIODO stoi 
na stanowisku, że przetwarzanie ich danych 
osobowych jest oparte na usprawiedliwionym 
celu administratorów danych (jeżeli ich działal-
ność jest w jakiś sposób związana ze sferą dzia-
łalności tych osób, utrzymują kontakty z ich 
firmami, ale nie zamierzają wykorzystać ich 
danych np. w celu wysyłania im ulotek rekla-
mowych jakiejś firmy). 

bezbronni w sytuacjach pogwałcania prze-

pisów. Dysponują bowiem zestawem przy-

wilejów ochrony, które można podzielić  

na te odnoszące się do sfery kontroli oraz  

te wyrażające się w sprzeciwie. Należy zau-

ważyć, że unijny prawodawca nakłada  

na państwa członkowskie obowiązek  

podejmowania koniecznych działania, aby 

osoby, których dane dotyczą były świadome 

istnienia swoich praw. 

I tak, art. 12 Dyrektywy gwarantuje 

bez ograniczeń, w odpowiednich odstępach 

czasu oraz bez nadmiernego opóźnienia lub 

kosztów, każdej osobie, której dane dotyczą 

prawo do uzyskania od administratora  

danych potwierdzenia, czy dotyczące jej 

dane są przetwarzane oraz co najmniej  

informacji o celach przetwarzania danych, 

kategoriach danych oraz odbiorcach lub 

kategoriach odbiorców, którym dane  

te są ujawniane, zawiadomienia w zrozu-

miałej formie o danych przechodzących 

przetwarzanie oraz ich źródłach, wreszcie 

informacji na temat zasad automatycznego 

przetwarzania dotyczących jej danych. 

Jeśli okaże się, że dane osobowe  

rzeczywiście się w takiej bazie znajdują, 

można: 

1. żądać ich uzupełnienia, uaktualnie-

nia lub sprostowania, gdy są one 

niekompletne, nieaktualne lub nie-

prawdziwe,  

2. zawiadomienia osób trzecich, któ-

rym dane zostały ujawnione, o każ-

dym poprawieniu, usunięciu lub  

zablokowaniu danych. 
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3. żądać uzupełnienia, uaktualnienia, 

sprostowania lub usunięcia danych 

osobowych, jeżeli są one niekom-

pletne, nieaktualne, nieprawdziwe 

lub zostały uzyskane z naruszeniem 

ustawy albo są już zbędne dla reali-

zacji celu gromadzenia.  

Informacji na temat tego czy dane  

są przetwarzane i w jakim celu, można  

domagać się od każdego podmiotu prowa-

dzącego zbiór danych. W Polsce, takiego 

sprawdzenia danych można dokonywać nie 

częściej niż raz na 6 miesięcy u jednego  

administratora danych41. Jeżeli to okaże się 

niewystarczające art. 14 Dyrektywy przewi-

duje, że każdej osobie, będącej w kręgu 

podmiotów, których dane osobowe dotyczą 

przysługuje tzw. prawo do sprzeciwu. Polski 

ustawodawca materializuje owe uprawnie-

nia w art. 23 ust. 1 pkt 6, 7 i 8. Odpowiednio 

można żądać: 

1. czasowego lub stałego wstrzymania 

ich przetwarzania jeżeli są one nie-

                                                           
41 Wniosek o podanie informacji o danych oso-
bowych posiadanych przez administratora  
winien zawierać podstawę prawną oraz część 
dyspozytywną. Dla przykładu: „Na podstawie 
art.32, ust. 1, pkt 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 1997 r., nr 133, poz. 883) wnoszę o podanie 
następujących informacji dotyczących posiada-
nych przez Państwa firmę danych dotyczących 
mojej osoby: (1) czy  moje dane osobowe są prze-
twarzane przez Państwa firmę, (2) od kiedy oraz 
jakimi moimi danymi Państwo dysponujecie, (3)  
z jakiego źródła pozyskaliście Państwo moje dane, 
(4) w jakim celu, zakresie i w jaki sposób prze-
twarzacie Państwo moje dane, (5) czy przekazali-
ście Państwo moje dane osobowe innemu admini-
stratorowi danych, jeśli tak - proszę o podanie 
zakresu przekazanych danych i pełnej nazwy oraz 
siedziby tego administratora”. 

kompletne, nieaktualne, niepraw-

dziwe lub zostały zebrane z naru-

szeniem ustawy albo są już zbędne 

do realizacji celu, dla którego zostały 

zebrane (art.32, ust. 1 pkt 6 usta-

wy)42, 

2. wniesienia pisemnego, umotywo-

wanego żądania zaprzestania prze-

twarzania jej danych ze względu  

na jej szczególną sytuację (art.32, 

ust. 1 pkt 7 ustawy) 

3. zawsze, niezależnie od tego, czy  

dane te zostały zebrane z narusze-

niem ustawy o ochronie danych 

osobowych, czy też nie, możliwe jest 

żądanie w formie tzw. sprzeciwu  

zaprzestania przetwarzania danych 

dla celów marketingowych. W takiej 

sytuacji podmiot, który takie żąda-

nie otrzymał musi niezwłocznie  

i trwale wykreślić dane ze swoich 

zbiorów, bez możliwości odwoływa-

nia się do GIODO. W formie sprzeci-

wu można również uniemożliwić 

administratorowi danych przekazy-

wanie danych osobowych dalszym 

podmiotom (art. 32 ust. 1 pkt 8 

ustawy)43. 

                                                           
42 Przykład wniosku: „Na podstawie art.32, ust.  
1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997  
r., nr 133, poz. 883) żądam zaprzestania przez 
Państwa firmę przetwarzania danych dotyczą-
cych mojej osoby oraz ich usunięcia z Państwa 
bazy danych”. 
43 Przykład wniosku: „Na podstawie art.32, ust. 
1, pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997  
r., nr 133, poz. 883) wnoszę sprzeciw wobec 
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Bez względu na powyższe, na prze-

twarzanie danych z naruszeniem ustawy 

przez administratora, zawsze można też 

zgłosić skargę do GIODO44. W Polsce odpo-

wiedzialność za nakładanie sankcji powie-

rzono Generalnemu Inspektorowi Ochrony 

Danych Osobowych. W przypadku stwier-

dzenia, w wyniku kontroli, naruszenia prze-

pisów o ochronie danych osobowych, dys-

ponuje on sporym wachlarzem możliwości 

wyegzekwowania prawidłowego postępo-

wania. Sankcje wobec łamiącego przepisy, 

ze względu na ich charakter, można podzie-

lić na administracyjne, dyscyplinarne,  

odszkodowawcze oraz karne.  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy  

o ochronie danych osobowych GIODO  

w drodze decyzji administracyjnej, ma pra-

wo nakazać administratorowi przywrócenie 

stanu zgodnego z prawem, a w szczególno-

ści:  

1. usunięcie uchybień, 

2. uzupełnienie, uaktualnienie, spro-

stowanie, udostępnienie lub nieudo-

stępnienie danych osobowych, 

                                                                                    
przetwarzania danych dotyczących mojej osoby 
w celach marketingowych / wobec dalszego 
przekazywania danych dotyczących mojej osoby 
przez Państwa firmę innym osobom”. 
44 Przykład zgłoszenia: „Na podstawie art. 12, pkt 
2) ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883) 
zgłaszam skargę na naruszenie przez firmę (dane 
podmiotu naruszającego ochronę danych) przepi-
sów tejże ustawy. W związku z powyższym wno-
szę o podjęcie przez GIODO działań zmierzających 
do usunięcia nieprawidłowości”. 

3. zastosowanie dodatkowych środków 

zabezpieczających zgromadzone  

dane, 

4. wstrzymanie przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego, 

5. zabezpieczenie danych lub przeka-

zanie ich innym podmiotom, 

6. usunięcie danych osobowych. 

Postępowanie jest prowadzone  

według przepisów kodeksu postępowania 

administracyjnego45. Należy zauważyć,  

że sankcje administracyjne mogą, w niektó-

rych sytuacjach, być bardziej dotkliwe niż 

sankcje karne. W przestrzeni biznesowej 

znany jest kazus zakładu ubezpieczeniowe-

go, na którego GIODO, po przeprowadzeniu 

kontroli, nałożył sankcję usunięcia ze zbioru 

zgromadzonych danych osobowych. Z racji 

tego, że zakład wycenił koszt takiej operacji 

na 7 mln złotych, skierował sprawę  

do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Skarga okazała się być na tyle skuteczna,  

że Sąd, co prawda zakazał dalszego zbiera-

nia zakwestionowanych danych osobowych, 

ale również cofnął nakaz usunięcia dotych-

czasowych46. Podobnie sankcje dyscyplinar-

ne, w określonych przypadkach, również 

mogą okazać się bardziej dotkliwą karą niż 

odpowiedzialność karna. Wobec osób win-

nych dopuszczenia się uchybień w związku 

z prawidłowym przetwarzaniem danych 

osobowych, Inspektor może żądać wszczę-

cia postępowania dyscyplinarnego lub inne-

go postępowania przewidzianego prawem. 
                                                           
45 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.  
46 Zob. http://www.codo.pl/bez_kol/odpowiedz 
ialnosc.htm, (17.05.2013). 
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Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę 

może to skutkować nawet rozwiązaniem 

stosunku pracy. 

Dyrektywa 95/46/WE, w art. 22,  

nałożyła na państwa członkowskie obowią-

zek, niezależnie od postępowania admini-

stracyjnego, zapewnienia każdej osobie 

możliwości wniesienia skargi do sądu,  

w przypadku naruszenia praw gwaranto-

wanych jej przez prawo krajowe dotyczące 

przetwarzania danych. Państwa członkow-

skie zapewnią, że każdej osobie, która  

poniosła szkodę wskutek niezgodnej z pra-

wem operacji przetwarzania danych lub 

innej czynności niezgodnej z przepisami 

krajowymi przyjętymi na podstawie niniej-

szej dyrektywy przysługuje od administra-

tora danych odszkodowanie za poniesioną 

szkodę. Administrator danych może być 

zwolniony z tej odpowiedzialności w całości 

lub w części, jeżeli udowodni, że nie jest 

odpowiedzialny za zdarzenie, które spowo-

dowało szkodę. Z odpowiedzialnością  

odszkodowawczą mamy zatem do czynienia 

w sytuacji jednoczesnego dopuszczenia się 

czynu niedozwolonego w rozumieniu usta-

wy o ochronie danych osobowych i wyrzą-

dzenia szkody według przepisów prawa 

cywilnego. Pogwałcenie praw osoby chro-

nionej przepisami o poszanowaniu prywat-

ności może jednocześnie oznaczać wyrzą-

dzenie szkody na majątku tej osoby lub 

krzywdy. Potencjalna odpowiedzialność 

wiąże się zatem z dochodzeniem sprawie-

dliwości w związku z naruszeniem dóbr 

osobistych poprzez bezprawne wykorzy-

stywanie danych osobowych. Postępowanie 

toczy się według ogólnego reżimu prawa 

cywilnego.  

Najpoważniejsze konsekwencje wią-

żą się jednak z odpowiedzialnością karną. 

Art. 24 Dyrektywy zobowiązuje państwa 

członkowskie, w celu zapewnienia pełnej 

realizacji postanowień tego aktu prawnego, 

do przyjęcia odpowiednich środków,  

w szczególności sankcji, jakie należy nałożyć 

w przypadku naruszenia postanowień przy-

jętych na podstawie dyrektywy47. Choć  

na pierwszy rzut oka ochrona danych oso-

bowych i prawo karne wydają się być moc-

no oddalonymi od siebie reżimami, to „nale-

ży pamiętać, że prawo karne, tak jak jest ono 

dzisiaj rozumiane, oraz prawo regulujące 

ochronę danych mają ze sobą niejedną ce-

chę wspólną: 

 obie gałęzie dotyczą praw podsta-

wowych i praw osobistych; 

                                                           
47 Również przepisy sektorowe, odnoszące się  
do konkretnych zbiorów danych przewidują 
konieczność podporządkowania tych zbiorów 
pod rygor przepisów karnych. Dla przykładu, 
postanowienia odnoszące się do Systemu Infor-
macyjnego Schengen drugiej generacji również 
nie omijają kwestii egzekwowania odpowie-
dzialności za nieprawidłowy obrót danymi  
zawartymi w systemie. Rozporządzenie (WE)  
nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 
stanowi wyraźnie w art. 49, że państwa człon-
kowskie zapewniają, aby wszelkie przypadki 
nadużycia danych wprowadzonych do SIS II lub 
wymiany informacji uzupełniających z narusze-
niem niniejszego rozporządzenia podlegały sku-
tecznym, proporcjonalnym i odstraszającym 
sankcjom, zgodnie z prawem krajowym. Zob. 
rozporządzenie (WE) Nr 1987/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 
roku w sprawie utworzenia, funkcjonowania  
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schen-
gen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381  
z 28.12.2006). 
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 obie gałęzie uznają zasadę, że dopie-

ro wtedy można ingerować w swo-

bodę obywateli, gdy istnieje ku temu 

ustawowe upoważnienie; obie  

są wyrazem idei państwa prawnego; 

 zwolennicy surowego prawa regulu-

jącego ochronę danych, podobnie jak 

zwolennicy liberalnego procesowe-

go prawa karnego, nieraz spotykają 

się z zarzutem, że ich prawdziwym 

celem jest ochrona przestępców”48.  

Ustawa o ochronie danych osobo-

wych nałożyła na podmioty wykorzystujące 

zbiory danych szereg różnych obowiązków, 

począwszy od rejestracji zbioru, przez lega-

lizowanie procesu przetwarzania danych  

a skończywszy na spełnieniu dość surowych 

kryteriów organizacyjnych i technicznych. 

Złamanie któregokolwiek obowiązku może 

skutkować wszczęciem postępowania kar-

nego i sankcjami opisanymi w ustawie –  

i to należy zaznaczyć - stosunkowo srogimi. 

Ustawa nakłada na organ nadzorczy obo-

wiązek informacyjny. Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych, w razie 

stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie 

kierownika jednostki organizacyjnej, jej 

                                                           
48 Praktyka stosowania prawa karnego na grun-
cie sankcjonowania przypadków naruszenia 
przepisów o ochronie danych, nie należy  
do bezproblemowych. Dużo bardziej rozbudo-
wana doktryna niemiecka, od lat nie może się 
znaleźć złotego środka w tym zakresie. Dowo-
dem są kolejne prace naukowe o symptomatycz-
nych tytułach: „Postępowanie karne bez ochrony 
danych?”(D. Krauss), „Prawo karne i ochrona 
danych – czyżby sprzeczność sama w sobie?”  
(F. Salditt). Zob. R. Hamm, Ochrona danych  
a prawo karne [w:] Ochrona Danych Osobowych, 
red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, s. 73-88. 

pracownika lub innej osoby fizycznej będą-

cej administratorem danych wyczerpuje 

znamiona przestępstwa określonego 

w ustawie, kieruje do organu powołanego 

do ścigania przestępstw zawiadomienie 

o popełnieniu przestępstwa, dołączając  

dowody dokumentujące podejrzenie. Należy 

mieć na uwadze, że nie jest to obowiązek 

bezwzględny. NSA, w swoim wyroku  

w 2001 roku49, stanął na stanowisku,  

że osoba dochodząca ochrony swych praw 

w trybie ustawy nie jest podmiotem postę-

powania implikującego wydanie decyzji  

o zawiadomieniu stosownego organu  

wymiaru sprawiedliwości o przestępstwie 

w zakresie przetwarzania danych i w kon-

sekwencji nie może się tego domagać  

od GIODO w trybie administracyjnopraw-

nym. 

Przepisy karne wprowadza rozdział 

ósmy ustawy. O randze, jaką nadano zgod-

nemu z prawem przetwarzaniu danych 

osobnych, dobitnie świadczą górne granice 

kar. Warto uważnie zapoznać się z dyspozy-

cjami kolejnych norm w tym zakresie: 

1. Kto przetwarza w zbiorze dane oso-

bowe, choć ich przetwarzanie nie 

jest dopuszczalne albo do których 

przetwarzania nie jest uprawniony, 

podlega grzywnie, karze ogranicze-

nia wolności albo pozbawienia wol-

ności do lat 2. Jeżeli czyn ten dotyczy 

danych sensytywnych, mianowicie 

danych ujawniających pochodzenie 

                                                           
49 Wyrok NSA z 19 listopada 2001 r., II S.A. 
2702/00, niepubl. 
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rasowe lub etniczne, poglądy poli-

tyczne, przekonania religijne lub  

filozoficzne, przynależność wyzna-

niową, partyjna lub związkową,  

danych o stanie zdrowia, kodzie  

genetycznym, nałogach lub życiu 

seksualnym, sprawca podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wol-

ności albo pozbawienia wolności  

do lat 3. 

2. Kto administrując zbiorem danych 

przechowuje w zbiorze dane oso-

bowe niezgodnie z celem utworze-

nia zbioru, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozba-

wienia wolności do roku. 

3. Kto administrując zbiorem danych 

lub będąc obowiązany do ochrony 

danych osobowych udostępnia je lub 

umożliwia dostęp do nich osobom 

nieupoważnionym, podlega grzyw-

nie, karze ograniczenia wolności  

albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 

podlega grzywnie, karze ogranicze-

nia wolności albo pozbawienia wol-

ności do roku. 

4. Kto administrując danymi narusza 

choćby nieumyślnie obowiązek  

zabezpieczenia ich przed zabraniem 

przez osobę nieuprawnioną, uszko-

dzeniem lub zniszczeniem, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wol-

ności albo pozbawienia wolności  

do roku. 

5. Kto będąc do tego obowiązany nie 

zgłasza do rejestracji zbioru danych, 

podlega grzywnie, karze ogranicze-

nia wolności albo pozbawienia wol-

ności do roku. 

6. Kto administrując zbiorem danych 

nie dopełnia obowiązku poinformo-

wania osoby, której dane dotyczą,  

o jej prawach lub przekazania tej 

osobie informacji umożliwiających 

korzystanie z praw przyznanych jej 

w niniejszej ustawie, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wol-

ności albo pozbawienia wolności  

do roku. 

Punktem wyjścia wprowadzenia 

sankcji karnych było ustalenie dobra praw-

nego, to jest przedmiotu ochrony. W tym 

wypadku naturalnie są nimi dane osobowe. 

W sytuacjach opisanych w części sankcjo-

nowanej normy karnej, można mówić  

o ochronie specyficznego rodzaju dobra. 

Prawo, dość powszechnie zna instytucje 

ochrony tajemnicy zawodowej, np. lekar-

skiej czy dziennikarskiej. W tym jednak 

przypadku mamy do czynienia z tajemnicą, 

którą można określić mianem osobowej 

tajemnicy informacyjnej. Ów termin swo-

bodnie funkcjonuje w aktach międzynaro-

dowych poświęconych elektronicznemu 

przetwarzaniu danych. W tym znaczeniu, 

sankcje przewidziane w polskiej ustawie, 

można traktować jako konsekwencje zła-
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mania tej szczególnej tajemnicy50. Dane 

osobowe, w świetle ustawy stały się zatem 

jedną z tajemnic prawnie chronionych, któ-

rych niewłaściwe przetwarzanie, groma-

dzenie, zabezpieczenie, udostępnienie lub 

samo tylko umożliwienie dostępu, skutkuje 

odpowiedzialnością karną. Jednak sposób 

zainicjowania postępowania karnego uza-

sadnia tezę, że architektura tajemnicy  

informacyjnej (danych osobowych), bardziej 

przybliżą ją do tajemnicy sfery państwowej, 

traktowanej jako dobro publiczne, aniżeli 

tajemnicy zawodowej. „Zarówno ujawnienie 

tajemnicy państwowej, jak i ujawnienie  

danych osobowych ścigane są z oskarżenia 

publicznego. Ściganie zaś ujawnienia tajem-

nicy zawodowej lub cudzego sekretu pry-

watnego wymaga natomiast wniosku  

pokrzywdzonego”51. Przeoczeniem praw-

nym wydaje się natomiast być kwestia nieu-

regulowania odpowiedzialności karnej osób, 

które nie tyle bezprawnie gromadzą, prze-

twarzają i udostępniają dane osobowe, lecz 

również, będąc podmiotem udostępnienia, 

świadomie czerpią korzyści z ujawnionych 

danych. 

Kolejna kwestia odnosi się do ogól-

nego spostrzeżenia, że ustawodawcy coraz 

chętniej wprowadzają do prawa karnego 

normy, zawierające odniesienie do prze-

                                                           
50 Zob. B. Banaszak, K. Wygoda, Regulacja praw-
na ochrony danych osobowych w Polsce w świetle 
Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. i standardów 
europejskich [w:] Ochrona danych osobowych, 
red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, s. 56. 
51 W. Kulesza, Ochrona danych osobowych a nowa 
kodyfikacja prawa karnego w Polsce [w:] Ochro-
na Danych Osobowych, red. M. Wyrzykowski, 
Warszawa 1999, s. 95.  

stępstw, z szeroko rozumianego abstrakcyj-

nego narażenia. Taka sytuacja ma właśnie 

miejsce w przypadku ochrony danych oso-

bowych, gdzie sankcje ma miejsce identyfi-

kowanie odpowiedzialności karnej sprawcy 

z samego narażenia określonego dobra  

na choćby nieskonkretyzowane niebezpie-

czeństwo. Warto wreszcie wspomnieć,  

że ustawowe sankcje karne nie są martwą 

literą prawa. Przypadki wyroków skazują-

cych mogą dowodzić również tego, że mamy 

do czynienia z mentalną zmianą podejścia  

w zakresie powagi naruszeń prywatności. 

Nie mniej, świadomość społeczna odpowie-

dzialności karnej w tym zakresie jest nadal 

niewielka. „Generalnie rzecz biorąc, przepi-

sy karne ustawy o ochronie danych osobo-

wych w większym stopniu wyrażają wiarę 

ustawodawcy w pozytywną, prewencyjną 

funkcję norm sankcjonujących aniżeli odda-

ją subsydiarny charakter prawa karnego”52. 

Podsumowując należy stwierdzić,  

że współczesny obrót społeczno-ekono-

miczny wpisany jest w uwarunkowania  

informacyjne skutkujące istotnie zwiększo-

ną ilością danych fluktuujących w prze-

strzeni publicznej. Relacje społeczne są mul-

ticzynnikowe, interaktywne i zachodzą  

w czasie rzeczywistym. Sektor państwowy 

próbuje radzić sobie z nowymi okoliczno-

ściami zwiększając zakres narzędzi groma-

dzących różnego rodzaju dane, co w konse-

kwencji pogłębia złożoność struktury cywi-

lizacyjnej. Podmioty obrotu informacyjnego 

w większości przypadków nie mają świa-

                                                           
52 Tamże, s. 96 – 97. 
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domości w ilu różnych systemach informa-

cyjnych widnieją. Nie oznacza to jednak 

pełnej bezbronności. W obliczu skali zjawi-

ska tym bardziej istotna staje się kwestia 

utrzymania odpowiedniego poziom świa-

domości w zakresie praw podmiotowych  

i sankcji jakie grożą w przypadku korzysta-

nia z danych osobowych w sposób niezgod-

ny z prawem. Egzekwowanie tych praw 

przez obywateli zwiększa odpowiedzialność 

podmiotów administratorów systemów, 

zmniejsza ich bezkarność i przyczynia się  

do wzrostu ogólnego poziomu bezpieczeń-

stwa danych. 

 

Streszczenie: 

Współczesne, szeroko rozumiane podmioty 

publiczne zbierają i przetwarzają ogromne 

ilości informacji o charakterze danych oso-

bowych w rozumienia prawa. Większość 

transferów i przepływów informacyjnych 

odbywa się bez zgody i wiedzy osób, któ-

rych te dane dotyczą. Z uwagi na powyższe, 

podstawową kwestią staje się problem 

świadomości społecznej w tym zakresie  

i znajomości uprawnień przysługujących 

zainteresowanym.  

Summary: 

Nowadays, the wider public entities collect 

and process vast amounts of information 

treated as a personal data within the mea-

ning of the law. Most of the transfers and 

information flows take place without the 

consent and knowledge of those to whom 

the data relates. In view of this, the basic 

question is the issue of public awareness in 

this regard and knowledge of the concer-

ning powers, entitlements and rights. 
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Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej przez  

oskarżonego w świetle projektu nowelizacji procedury karnej 

Agata Kotwica 

 
Wstęp  

Propozycje nowelizacji Kodeksu  

postępowania karnego zawarte w ustawie  

z dnia 27 września 2013 roku1 są odzwier-

ciedleniem postulatów o rozszerzenie  

zakresu działania instytucji procesowych 

regulujących konsensualne zakończenie 

sprawy. Orzekanie na podstawie art. 335  

i 387 k.p.k. od początku ich obowiązywania 

doprowadziło do skrócenie czasu postępo-

wania przygotowawczego, postepowania 

sądowego oraz do znacznego zmniejszenia 

kosztów społecznych procesu, poprzez 

ograniczenie postępowania dowodowego, 

bez szkody dla realizacji gwarancji proce-

sowych stron. Jednak od początku istnienia 

orzekania w oparciu o wprowadzone insty-

tucje pojawiało się pytanie czy czyni ono 

zadość celom postępowania karnego. 

Dobrowolne poddanie się oskarżo-

nego odpowiedzialności karnej na zasadach 

przewidzianych w art. 387 k.p.k. już w mo-

mencie przedstawienia rządowego projektu 

obecnie obowiązującego Kodeksu postepo-

wania karnego budziło kontrowersje w sfe-

rze zgodności jego treści z naczelnymi zasa-

dami postępowania. Krytycy wskazywali 

szczególnie na możliwość kolizji przedsta-

                                                           
1 Ustawa z dnia 27 września 2013 roku o zm. 
ustawy Kodeks postępowania karnego oraz nie-
których innych ustaw, Dz. U. 2013, poz. 1247, 
(dalej również: ustawa nowelizacyjna). 

wianego rozwiązania z zasadą prawdy  

materialnej i legalizmu. Podkreślano wielo-

krotnie, że ani sąd ani prokurator nie mogą 

wyrazić zgody, czy też „dogadać” się  

z oskarżonym względem ustaleń faktycz-

nych. Sąd nawet w przypadku, gdy oskarżo-

ny chce poddać się karze dobrowolnie,  

zobowiązany jest, w każdym przypadku,  

do szczegółowego zapoznania się ze zgro-

madzonym materiałem dowodowym, musi 

wykazać się szczególna ostrożnością  

w ferowaniu osądów i ocen co do wartości 

zebranego materiału, nie może sugerować 

się jedynie wyjaśnieniami oskarżonego, 

choćby ten jednoznacznie przyznawał się  

do popełnienia zarzucanego mu czynu2.  

Rozwinięcie 

Instytucja dobrowolnego poddania 

się odpowiedzialności karnej przez oskar-

żonego na rozprawie głównej była obca 

kodeksowi z 1969 roku, wprowadzona  

została dopiero w projekcie obecnie obo-

wiązującej ustawy3. Nadrzędnym celem 

ustawodawcy było zwiększenie efektywno-

ści, sprawności a zatem przyspieszenie dzia-

                                                           
2 S. Steinborn, Ustalenia faktyczne i kwalifikacja 
prawna czynu [w] Porozumienia w polskim pro-
cesie karnym. Skazanie bez rozprawy i dobrowol-
ne poddanie się odpowiedzialności karnej., str. 
108-128.  
3 Zob. też T. Grzegorczyk, Kodeks Postępowania 
Karnego. Komentarz do art. 387 k.p.k.., Zakamy-
cze 2006 
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łania wymiaru sprawiedliwości w sprawach 

o przestępstwa mniejszej wagi, w których 

okoliczności nie budzą wątpliwości, jedno-

cześnie nie narażając na ograniczenie praw 

oskarżonego oraz pokrzywdzonego4.  

Art. 387 k.p.k znajdował zastosowa-

nie w sytuacjach, gdy oskarżonemu zarzu-

cano popełnienie czynu zagrożonego karą 

do 8 lat pozbawienia wolności, w 2003 roku 

w wyniku następnej zmiany rozszerzono 

możliwość jego stosowania w sprawach  

o wszystkie występki Obecnie forsowany 

projekt nowelizacji procedury przewiduje 

możliwość stosowania art. 387 k.p.k.5  

w przypadku popełnienia jakiegokolwiek 

przestępstwa, tym samym poszerzając kata-

log przedmiotowy jego zastosowania  

o zbrodnie. Komisja Kodyfikacyjna w uza-

sadnieniu projektu nowelizacji argumentuje 

postulowaną zmianę m.in., tym że „brak jest 

przekonywujących racji, dla których podda-

nie się karze dobrowolnie w sprawach  

o najcięższe przestępstwa powinno być nie-

dopuszczalne”6.  

Częstym zarzutem kierowanym pod 

adresem polskiego wymiaru sprawiedliwo-

ści jest problem z załatwianiem spraw  

w rozsądnym terminie. Rozszerzanie moż-

liwości stosowania art. 387 k.p.k. uzasad-

nione jest dążeniem do sprawniejszego 

orzekania, co wiąże się ze skróceniem czasu 

                                                           
4 Uzasadnienie rządowego projektu nowego 
kodeksu postępowania karnego, (w:) Nowe  
kodeksy karne z 1997 r. z uzasadnieniami, War-
szawa , s. 394. 
5 Art. 1 pkt 126 ustawy nowelizacyjnej. 
6 Uzasadnienie projektu nowelizacji k.p.k., druk 
Sejmu RP VII kadencji nr 870. 

trwania procesu, a zatem ograniczeniem 

prowadzenia długotrwałych procesów  

w sprawach nie budzących wątpliwości.  

Należy mieć na uwadze, że zgodnie  

z ideą orzekania w trybach konsensualnych 

przy zastosowaniu ich w sposób należyty 

nie tylko znacznemu skróceniu ulega postę-

powanie przed sądem I instancji, ale rów-

nież wyeliminowane jest właściwie postę-

powanie odwoławcze jak i kasacyjne7.  

Podany przykład ilustruje intencję ustawo-

dawcy we wprowadzeniu przedmiotowej 

regulacji jak i jej systematycznemu rozsze-

rzaniu.  

Art. 387 § 4 projekt odnosi się  

za to do pewnego novum, mianowicie art. 

338a8, dającego możliwość oskarżonemu  

na złożenie wniosku  o dobrowolne podda-

nie się odpowiedzialności karnej za zarzu-

cany mu czyn przed doręczeniem zawiado-

mienia o terminie pierwszej rozprawy. Roz-

patrzenie wtedy wniosku w sprawach doty-

czących występków stanie się możliwe  

na posiedzeniu, podczas gdy w świetle 

obecnie obowiązujących przepisów dopusz-

czalne jest to jedynie w trybie uproszczo-

nym. W sprawach o zbrodnie wniosek bę-

dzie nadal rozpatrywany bezwzględnie  

na rozprawie, niezależnie od momentu,  

w którym oskarżony zdecyduje się na jego 

złożenie.  

W przypadku przewidzianym w art. 

338a k.p.k. wniosek oskarżonego o wydanie 

wyroku skazującego kierowany będzie,  
                                                           
7 L.K. Paprzycki, Komentarz do art. 387 Kodeksu 
postepowania karnego, Lex 2013, pkt.1. 
8 Art. 1 pkt 107 ustawy nowelizacyjnej  
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co jak należy ponownie podkreślić jest 

istotną nowością, na posiedzenie. W posie-

dzeniu będą miały prawo uczestniczyć stro-

ny oraz pokrzywdzony. Będzie miało  

to miejsce jedynie, gdy wniosek dotyczył 

będzie czynu spełniającego znamiona  

występku. W wypadku zbrodni kierowany 

będzie obligatoryjnie na rozprawę. Bez wąt-

pienia w sytuacji, gdy wniosek wpłynie  

do sądu po wyznaczeniu terminu, ale przed 

jej odbyciem sąd będzie miał możliwości 

rozpatrzenia go na przewidzianym terminie 

rozprawy bez konieczności otwierania 

przewodu sądowego9. 

Projekt § 4 art. 387 k.p.k. daje oskar-

żonemu o zbrodnię składającemu wniosek 

zgodnie z art. 338a, szansę ubiegania się  

o orzeczenie wobec niego kary nadzwyczaj-

nie złagodzonej. Jest to jedyna możliwość 

skorzystania z dobrodziejstwa art. 60 k.k.10 

w przypadku skazania z zastosowaniem art. 

387 k.pk. za czyn będący zbrodnią.  

Ustawa nowelizacyjna zawiera pro-

pozycję „aby - podobnie jak w przypadku 

skazania bez rozprawy w trybie określonym 

w art. 343 k.p.k. - także i w przypadku  

dobrowolnego poddania się karze, możliwe 

było zastosowanie dobrodziejstw związanych 

z jej wymiarem w zakresie szerszym niż 

przewidują to uregulowania Kodeksu karne-

go. Dotyczyć to ma jednak jedynie nadzwy-

czajnego złagodzenia kary niezależnie  

                                                           
9 Uzasadnienie projektu nowelizacji k.p.k., druk 
Sejmu RP VII kadencji nr 870. 
10 Art. 60 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  
Kodeks karny, Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553  
ze zm., dalej: k.k 

od podstaw przewidzianych w art. 60 § 1 - 4 

k.k., przy czym w przypadku zbrodni z dobro-

dziejstwa tego oskarżony będzie mógł sko-

rzystać jedynie wówczas, gdy wniosek złoży 

przed doręczeniem mu zawiadomienia o ter-

minie rozprawy (proj. art. 387 § 4 k.p.k.), 

choć oczywiście niezależnie od tego, czy 

wniosek rozpoznany zostanie na posiedzeniu, 

czy na rozprawie. Takie zróżnicowanie  

dobrodziejstw, z których oskarżony może sko-

rzystać, powinno stymulować go do podej-

mowania decyzji, które z jednej strony dobrze 

chronić będą jego własne interesy, z drugiej 

zaś oszczędzą wymiarowi sprawiedliwości 

niepotrzebnej pracy”11. 

A contrario oznacza to, że w przy-

padku dobrowolnego poddania się odpo-

wiedzialności karnej w terminie określonym 

w art. 387 § 1 k.p.k., ale po doręczeniu  

zawiadomienia o terminie pierwszej roz-

prawy, nadzwyczajne złagodzenie kary  

w przypadku popełnienia zbrodni będzie 

niedopuszczalne.  

Cele procesu karnego, zawarte w art. 

2 § 1 i 2 k.p.k. nie stoją w sprzeczności  

z treścią omawianej regulacji. W przypadku 

prawidłowo zastosowanej instytucji dobro-

wolnego poddania się odpowiedzialności 

karnej nie tylko wszystkie cele procesu  

zostają spełnione, ale również orzeczenie  

na postawie art. 387 k.p.k. cechuje spraw-

ność procedowania, której często trudno się 

dopatrzeć w postępowaniu zwyczajnym.  

                                                           
11 Uzasadnienie projektu nowelizacji k.p.k., druk 
Sejmu RP VII kadencji nr 870. 
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„Sąd może uwzględnić wniosek 

oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, 

gdy okoliczności popełnienia przestępstwa 

nie budzą wątpliwości i cele postępowania 

zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadze-

nia rozprawy w całości; uwzględnienie takie-

go wniosku jest możliwe jedynie wówczas, 

gdy nie sprzeciwią się temu prokurator,  

a także pokrzywdzony należycie powiado-

miony o terminie rozprawy oraz pouczony  

o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego 

tego wniosku”12. Analizując cytowany prze-

pis należy zauważyć, że przesłanki zastoso-

wania art. 387 k.p.k. są wystarczająco rygo-

rystyczne aby nie było możliwe zastosowa-

nie omawianej instytucji w sprawach,  

w których powinna zostać przeprowadzona 

rozprawa na zasadach postępowania zwy-

czajnego. Przedstawiana przez niektórych 

przedstawicieli doktryny obawa, że rozsze-

rzenie orzekania bez przeprowadzania całe-

go postępowania niezależnie od wagi  

popełnionego czynu, szczególnie w przy-

padku przestępstw o wysokiej szkodliwości 

społecznej, nie jest dobrym rozwiązaniem13, 

ponieważ często sprawy o zbrodnie cechuje 

brak wątpliwości co do okoliczności ich  

popełniania niż sprawy mniejszej wagi. 

Tożsamy do omawianego powyżej 

obowiązek spoczywa na sądzie odwoław-

czym, który „podważy na etapie postępowa-

                                                           
12 Art. 387 ustawy z dnia 6 czerwca 1997  
r. Kodeks postępowania karnego, Dz. U. z 1997  
r. Nr 89, poz. 555 ze zm., dalej: k.p.k 
13 U. Wilk, Instytucja skróconej rozprawy jako 
przykład konsensualnego zakończenia procesu – 
art. 387 k.p.k., Prokuratura i Prawo 2005, nr 1, 
str. 7.  

nia odwoławczego przesłanki braku wątpli-

wości co do okoliczności sprawy rozpoznanej 

w trybie art. 387 k.p.k. albo stwierdzenie  

takich wątpliwości z urzędu uniemożliwia 

dalsze procedowanie w tym trybie, a w kon-

sekwencji powinno skutkować uchyleniem 

wyroku i powodować rozpoznanie sprawy  

od początku na zasadach ogólnych”14. Trud-

no byłoby zgodzić się, aby w wypadku dopa-

trzenia się przed sąd II instancji wątpliwości 

co do podstawowej przesłanki dopuszczal-

ności zastosowania art. 387 k.p.k., zmienił 

on zaskarżone orzeczenie, dlatego też aktu-

alny jest pogląd, że pojawienie się na etapie 

postepowania odwoławczego „wątpliwości 

w tej materii, tj. co do okoliczności popełnie-

nia czynu objętego porozumieniem stron, 

przemawia przeciwko dokonywaniu wła-

snych ustaleń, które w tych warunkach  

musiałyby zostać oparte na dowodach  

pochodzących wyłącznie z postępowania 

przygotowawczego i niepoddanych weryfika-

cji procesowej na żadnym etapie postępowa-

nia sądowego, a jedynie ewentualnie ujaw-

nionych w trybie art. 387 § 4 k.p.k. Procesowa 

dopuszczalność oparcia orzeczenia na dowo-

dach, których nie przeprowadzono przed 

sądem w następstwie skorzystania z instytu-

cji przewidzianej w art. 387 k.p.k., opiera się 

właśnie na założeniu, że okoliczności sprawy 

nie budzą wątpliwości. Zakwestionowanie tej 

podstawy zastosowania instytucji dobrowol-

nego poddania się odpowiedzialności karnej 

rodzi konieczność rozpoznawania sprawy  

                                                           
14 Wyrok SN z dnia 14 lutego 2012 roku, III KK 
202/12, Lex nr 1288693 
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na zasadach ogólnych, bowiem w wypadku 

ujawnienia się wątpliwości co do okoliczności 

sprawy, muszą one zostać wyjaśnione”15. 

Kolejnym „wentylem bezpieczeń-

stwa” uzasadniającym aprobatę planowanej 

nowelizacji jest fakt, iż od początku możli-

wości orzekania na postawie art., 387 k.p.k. 

w każdym przypadku wniosku oskarżonego 

o wydanie wyroku skazującego, nieistotne 

czy w formie pisemnej czy też ustnej złożo-

nej do protokołu, sąd nie był, nie jest i nie 

będzie związany wnioskiem. Sąd może uza-

leżnić uwzględnienie wniosku od zmodyfi-

kowania go w sposób sugerowany przez sąd 

bądź też, w przypadku zaistnienia jakiekol-

wiek wątpliwości w sprawie, wniosku nie 

uwzględniać i prowadzić sprawę na zasa-

dach ogólnych. Uprawienie takie dodatkowo 

zabezpiecza przed  możliwością manipulacji 

ze strony oskarżonego w celu uzyskania 

względniejszego wyroku16.  

W tym miejscu zaznaczyć, że sąd nie 

powinien pouczać oskarżonego o możliwo-

ści skorzystania z dobrodziejstw art. 387, 

szczególnie np. pouczać go, że w przypadku 

złożenia przez niego wniosku może zostać 

zastosowana wobec niego orzeczona kara 

łagodniejsza. Takie zachowanie bez wątpie-

nia mogłoby zostać odczytane jako nama-

wianie lub wręcz zachęcania oskarżonego 

do dobrowolnego poddania się odpowie-

dzialności karnej17 a sytuacja taka wydaje 

                                                           
15 Ibidem. 
16 Zob. też T. Grzegorczyk, Kodeks…. op. cit.  
17 S. Steinborn, Sąd a inicjowanie porozumienia 
karnoprocesowego [w] Porozumienia w polskim 
procesie karnym. Skazanie bez rozprawy i dobro-

się być karygodną i niedopuszczalną, gdyż 

oskarżony może poczuć się z góry osądzony 

jeszcze przed przeprowadzeniem postępo-

wania jurysdykcyjnego.  

Statystki wskazują, że poziom orze-

kania przez sądy w trybie art. 387 k.p.k.  

w latach 2007-2012 utrzymywał się  

na poziomie 8,9% wszystkich wyroków  

skazujących18. Zgodnie z przeprowadzonymi 

badaniami w sądach i prokuraturach insty-

tucje te były najczęściej stosowane w sądach 

charakteryzujących się największym obcią-

żeniem19. Przedstawione dane pokazują,  

że idea prowadzenia omawianej regulacji 

wypełnia cele postawione jej przez ustawo-

dawcę, może nie eliminuje całkowicie pro-

blemu terminowości polskiego wymiaru 

sprawiedliwości, ale w pewnym stopniu, 

tam gdzie jest to możliwe, postępowanie 

usprawnia, dzięki czemu staje się bardziej 

efektywne.  

Wracając do novum zawartego  

w projekcie, wątpliwości może budzić 

umiejscowienie art. 338a. Czy nie byłoby 

prościej, gdyby treść art. 338a stanowiła 

odrębny paragraf art. 387 a nie odrębny 

przepis k.p.k.? Art. 338a dotyczy doręczenia 

oskarżonemu informacji o terminie pierw-

szej rozprawy oraz, co w tym aspekcie  

wydaje się najważniejsze, poprzedzający  

go art. 338 § 1a projektu ustawy stanowi,  

że oskarżonego poucza się m.in. o treści art. 

                                                                                    
wolne poddanie się odpowiedzialności karnej., str. 
172-184.  
18 Prokurator Generalny, Odpowiedź z dnia  
23 stycznia 2012 r. Warszawa, PG II P 070/1/13 
na pismo o sygn. BPS/043-24-955/12. 
19 U. Wilk, Instytucja…, op. cit., str. 4.  
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338a, a pouczenie dołączane jest do odpisu 

aktu oskarżenia doręczanemu oskarżone-

mu. Stąd też nie można jednoznacznie 

uznać, że treść art. 338a niesłusznie została 

umieszczona w części dotyczącej kontroli 

formalnej aktu oskarżenia, jednakże wydaje 

się, że z uwagi na fakt, że przepis ma zasto-

sowanie tylko do złożenia przez oskarżone-

go wniosku o dobrowolne poddanie się  

odpowiedzialności karnej wydawało by się 

słusznym, umiejscowienie go w przepisach 

dotyczących tej instytucji oraz modyfikacja 

w tym zakresie pouczenia z art. 338 § 1a.  

Konkluzja  

Polska procedura karna jako główny 

cel zawsze stawiała sobie realizację zasad 

naczelnych, przede wszystkim zasady traf-

nej reakcji karnej na przestępstwo, zasady 

prawdy materialnej oraz zasady legalizmu. 

Praktyka jednak zmusiła ustawodawcę  

do wprowadzenia instytucji, która jedno-

cześnie przyspieszy, usprawni postępowa-

nie nie uchybiając w żaden sposób prawom 

zarówno oskarżonego jak i pokrzywdzonego 

zarazem realizując podstawowe cele proce-

su20.  

Celem niniejszego opracowania było 

omówienie instytucji dobrowolnego podda-

nia się odpowiedzialności karnej oskarżo-

nego za zarzucany mu czyn oraz wykazanie, 

iż w rzeczywistości brak jest jakichkolwiek 

racji uzasadniających obawę rozszerzenia 

katalogu spraw, w których możliwe będzie 

orzekania na postawie art. 387 k.p.k. o naj-

                                                           
20 U. Wilk, Instytucja…, op. cit. , str. 21. 

cięższe przestępstwa. Można nawet pokusić 

się o stwierdzenie, że w sprawach o zbrod-

nie ryzyko błędów w rozstrzygnięciach  

materialnych, wynikających z przyznania się 

oskarżonego do popełnienia przestępstwa, 

nawet inicjowanego chęcią uzyskania niż-

szego wyroku, jest stosunkowo niższe niż  

w sprawach o drobniejsze występki. 

Korzystanie z instytucji dobrowol-

nego poddania się odpowiedzialności karnej 

oskarżonego na rozprawie głównej prowa-

dzi do wymiernego skrócenia postępowania 

sądowego. Praktykowanie stosowania tejże 

instytucji w celu zażegnania konfliktu  

wywołanego przestępstwem, każdym prze-

stępstwem, przy prawidłowym jej stosowa-

niu, t. j. złożeniu wniosku przez oskarżone-

go oraz następnie przyjęcia wniosku przez 

sąd i orzeczenia takiej kary i środków kar-

nych, które pozwolą na realizację celów 

postępowania karnego21, ochronę praw  

i interesów oskarżonego oraz pokrzywdzo-

nego, a również spowoduje efektywniejszą 

pracę wymiaru sprawiedliwości w spra-

wach oczywistych, nie budzących jakich-

kolwiek wątpliwości. W tych warunkach 

omówione propozycje zmian zasługują  

na całkowitą aprobatę.  

 

 

 

 

                                                           
21 Prokurator Generalny, op. cit.   



Wiedza Prawnicza nr 1/2014 Strona 28 
 

Streszczenie: 

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie 

instytucji tzw. skazania bez rozprawy,  

o której mowa w art. 387 k.p.k. Za punkt 

wyjścia został obrany moment wprowadze-

nia wspomnianego przepisu do polskiej 

procedury karnej, następnie zanalizowane 

zostały kolejne nowelizacje ww. artykułu. 

Największą uwagę skupiono na planowanej 

zmianach wchodzących w życie w roku 

2015 dotyczących zarówno instytucji wnio-

sku oskarżonego o dobrowolne podanie się 

odpowiedzialności karnej oraz przepisów 

bezpośrednio z tym wnioskiem związanych. 

Summary: 

This publication aims to present the institu-

tion contained in art. 387 code of criminal 

procedure. As the starting point has been 

chosen the moment of the introduction of 

this provision to the Polish criminal proce-

dure, then the author discusses the scope of 

amendments provided to the above mentio-

ned institution. Nevertheless, the greatest 

attention has been focused on the planned 

changes coming into effect in 2015. 
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Zaskarżanie uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych –  

próba analizy problemu w oparciu o orzeczenia Sądu Najwyższego  

z dnia 18 lutego 2010 roku (II CSK 449/09),  

oraz z dnia 20 stycznia 2009 roku (II CSK 419/08).  

Uwagi de lege ferenda 

 
Karolina Pazdan 

 

Clara non sunt interpretanda  

to rzymska paremia, zgodnie z którą jasne 

przepisy prawa nie wymagają interpretacji. 

Jest to słuszne rozwiązanie w sytuacji, gdy 

przepisy prawne są sformułowane w sposób 

niebudzący wątpliwości interpretacyjnych. 

Jednak, znając zawiłości polskiego prawa,  

w przeważającej mierze polskie przepisy 

prawne tej właściwej interpretacji wyma-

gają, ponieważ rodzą szereg niejasności  

i domysłów. Jak natomiast należy postąpić  

w konkretnej sytuacji, w której nie ma nawet 

przepisów, które moglibyśmy interpreto-

wać? W sytuacji, gdy prawo tworzy organ 

osoby prawnej, określa jego uprawnienia, 

funkcje, ale już w tak istotnym temacie, jak 

zaskarżanie jego uchwał milczy? Przykła-

dem tak problematycznej sytuacji, jest 

zagadnienie zaskarżalności uchwał rad 

nadzorczych spółek kapitałowych. W zwią-

zku z tym, iż kwestie dotyczące zaskarżania 

uchwał rad nadzorczych spółek kapitało-

wych nie zostały wprost uregulowane  

przez ustawodawcę w kodeksie spółek 

handlowych1, to zarówno w praktyce, jak  

i w doktrynie, zagadnienie to od dłuższego 

                                                           
1 Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 
spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, 
z późn. zm.). 

czasu budzi wiele wątpliwości natury 

prawnej, stało się również przedmiotem 

wielu licznych dyskusji. Zatem czy istnieje 

możliwość zaskarżania uchwał rad nadzo-

rczych, a jeśli tak, to w jaki sposób, skoro 

kodeks spółek handlowych w tej kwestii 

wyraźnych odpowiedzi nam nie daje?  

A może problem ten powstał po prostu  

z powodu niewłaściwej interpretacji przepi-

sów kodeksu spółek handlowych?  

W przejrzysty i obszerny sposób, 

odpowiedzi na te pytania uzyskujemy 

między innymi w orzeczeniach Sądu 

Najwyższego z dnia 18 lutego 2010 roku 

(sygn. akt II CSK 449/09) oraz z dnia  

20 stycznia 2009 roku (sygn. akt II CSK 

419/08). Orzeczenia te są niezwykle istotne 

w omawianym temacie, ponieważ prezen-

tują dwa przeciwstawne sobie stanowiska 

dotyczące problemu zaskarżania uchwał rad 

nadzorczych, a mianowicie wedle pierwsze-

go stanowiska możliwe jest zaskarżanie 

uchwał rad nadzorczych w oparciu  

o przepisy kodeksu cywilnego (art. 58 k.c.  

w zw. z art. 2 k.s.h. oraz art. 189 k.p.c.), 

natomiast wedle drugiego, uchwały rad 

nadzorczych można zaskarżać per analogiam 

w oparciu o przepisy kodeksu spółek 
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handlowych dotyczące zaskarżania uchwał 

zgromadzeń wspólników / walnych 

zgromadzeń2. Aprobatę większości 

przedstawicieli doktryny, praktyków, jak  

i również Autorki niniejszej publikacji, 

zyskał pogląd dopuszczający zaskarżanie 

uchwał rad nadzorczych spółek kapita-

łowych w oparciu o przepisy kodeksu 

cywilnego, ogólnie uzasadniany tym,  

że w kodeksie spółek handlowych nie 

występuje luka w tej kwestii, a więc nie 

można per analogiam zastosować przepisów 

dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń 

wspólników / walnych zgromadzeń.  

W niniejszej publikacji dowiedzione zostanie, 

iż powyższa teza jest słuszna, oraz 

najkorzystniejsza w odniesieniu do problemu 

zaskarżania uchwał rad nadzorczych spółek 

kapitałowych. W końcowych uwagach de lege 

ferenda przedstawione zostaną także 

propozycje zmian legislacyjnych w kodeksie 

spółek handlowych w zakresie omawianego 

tematu. 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 

stycznia 2009 roku (sygnatura akt: II CSK 

419/08). Krytyka stanowiska przyjętego 

przez Sąd Najwyższy 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  

20 stycznia 2009 roku odrzucił powsze-

chnie zaaprobowane stanowisko, zgodnie  

z którym, można zaskarżyć uchwałę rady 

nadzorczej spółki kapitałowej w oparciu  

                                                           
2 Będą to art. 249-252 k.s.h. w przypadku spółki 
z o. o., bądź art. 422-425 k.s.h. w przypadku 
spółki akcyjnej. 

o przepisy kodeksu cywilnego, a mianowicie 

art. 58 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h oraz art. 189 

k.p.c., błędnie uznając3, iż do zaskarżania 

uchwał rad nadzorczych, per analogiam 

zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek 

handlowych dotyczące zaskarżania uchwał 

zgromadzeń wspólników. 

Stan faktyczny, będący przedmio-

tem omawianego orzeczenia 

Uchwałą rady nadzorczej powód 

został powołany na stanowisko prezesa 

zarządu pozwanej spółki z o. o., następnie 

zgromadzenie wspólników wprowadziło  

do umowy spółki zmianę, zgodnie z którą 

członek zarządu spółki mógł zostać 

odwołany w każdym czasie, jedynie  

z ważnych przyczyn, po czym rada nadzorcza 

pozwanej spółki podjęła uchwałę  

o odwołaniu powoda z funkcji prezesa 

zarządu pozwanej spółki, jednocześnie 

rozwiązując z powodem umowę o pracę  

za wypowiedzeniem4. Sąd Okręgowy, jako 

sąd orzekający w I instancji, uznał,  

iż zaskarżona uchwała rady nadzorczej jest 

sprzeczna z umową spółki, a powództwo  

                                                           
3 Podobne trafne stanowisko przyjmują  
A. Pęczyk Tofel i M.S. Tofel w Dopuszczalność 
zaskarżania uchwał przez byłych członków  
zarządu. Glosa do wyroku SN z 20.1.2009 r., II CSK 
419/08, niepubl., Monitor Prawniczy, Wyd. C.H. 
Beck, Warszawa, 2009, nr 23/2009, s. 1288, 
twierdząc, iż „Rozumowanie sądu wydaje się 
nieprawidłowe. Po pierwsze pozbawione ono jest 
oparcia w przepisach prawa. Jednocześnie, brak 
jest jakichkolwiek podstaw do stosowania analo-
gii (…)”. 
4 M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał rady nadzor-
czej w spółkach kapitałowych – glosa krytyczna 
do wyroku SN z 20.01.2010 r. (II CSK 419/08), 
Glosa, 2011, nr 1/2011, s. 23. 
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o ustalenie oparte na art. 189 k.p.c. powinno 

zostać uwzględnione, ponadto sąd ten uznał, 

że powód nadal jest członkiem zarządu 

pozwanej spółki5. Z kolei Sąd Apelacyjny nie 

podzielił stanowiska Sądu Okręgowego  

co do zasadności powództwa i między innymi 

uznał, iż wyrok wydany na podstawie art. 

189 k.p.c. może mieć charakter jedynie 

deklaratoryjny6. Sąd Najwyższy oddalił 

skargę powoda, uznając, iż wobec tego,  

że kodeks spółek handlowych nie reguluje 

kontroli prawidłowości uchwał rady nadzor-

czej spółki z o. o. ani na drodze sądowej, ani 

w trybie wewnątrzkorporacyjnym, zachodzi 

potrzeba wyjaśnienia czy dopuszczalna jest 

możliwość odpowiedniego zastosowania 

innych przepisów tego kodeksu lub kodeksu 

cywilnego, sąd ten również uznał, iż prze-

ciwko sięgnięciu po przepisy kodeksu cywil-

nego, na podstawie art. 2 k.s.h., przemawia 

fakt, iż kodeks spółek handlowych nie 

definiuje pojęcia „uchwała”, pozostawiając 

doktrynie rozstrzygnięcie, co przez to poję-

cie należy rozumieć, a w doktrynie natomiast 

istnieje szereg rozbieżności co do tego, czy 

jako czynność prawną można uznać uchwałę 

rady nadzorczej7. Z powyższych przyczyn 

Sąd Najwyższy przyjął, iż w drodze analogii, 

zastosowanie mają przepisy art. 249-252 

k.s.h., dotyczące zaskarżania uchwał zgro-

madzenia wspólników, ponieważ ratio legis 

zaskarżania tych uchwał przez odwołanych 

członków organów spółki jest analogiczna 

do zaskarżania przez takich członków 
                                                           
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Ibidem. 

uchwał rady nadzorczej8. 

Sąd Najwyższy w omawianym 

orzeczeniu między innymi podważył 

charakter prawny uchwał rad nadzorczych 

jako czynności prawnych, co należy uznać  

za niewłaściwe. Sąd ten także błędnie 

zinterpretował przepis art. 2 k.s.h., który 

odsyła do przepisów kodeksu cywilnego  

w sprawach nieuregulowanych w kodeksie 

spółek handlowych. W wyniku tego Sąd 

Najwyższy nieprawidłowo przyjął, iż uchwa-

ły rady nadzorczej nie mogą być przedmio-

tem powództwa z art. 189 k.p.c.9. 

Uchwała rady nadzorczej – chara-

kter prawny 

Kwestionując powyższe stanowisko 

Sądu Najwyższego, podważające charakter 

prawny uchwał rad nadzorczych jako 

czynności prawnych, ab initio należy 

wyjaśnić, iż rada nadzorcza to organ 

kolektywny, który wyraża swoją wolę, 

podejmując uchwały. Warunkiem prawidło-

wego podjęcia takiej uchwały jest obecność 

co najmniej połowy członków rady nadzor-

czej oraz zaproszenie wszystkich jej człon-

ków (art. 388 § 1 k.s.h.). Jedną z przesłanek 

ważności uchwały jest wymóg powiado-

mienia o jej treści wszystkich członków rady 

nadzorczej, zasadniczo uchwały rady 

nadzorczej zapadają bezwzględną większo-

ścią głosów10.  

                                                           
8 M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał..., op. cit., s. 24. 
9 Ibidem. 
10 Prawo handlowe, pod red. J. Okolskiego, wyd. 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2008, s. 308. 
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Wedle ogólnie przyjętego w nauce 

prawa cywilnego poglądu, uchwała jest 

prawidłową formą działania organów 

kolektywnych11. Sąd Najwyższy, w orzecze-

niu z dnia 25 lutego 2010 roku wprost 

wskazał, iż uchwały wspólników zaliczają 

się do czynności cywilnoprawnych, w innym 

orzeczeniu Sąd Najwyższy uznał za uzasa-

dnione stosowanie przepisów art. 58 k.c.  

w zw. z art. 2 k.s.h. do uchwał wspólników  

i spółki, jako mających postać czynności 

prawnych12. Równie istotne dla omawianego 

tematu ma uzasadnienie orzeczenia Sądu 

Apelacyjnego w Białymstoku, w którym 

zawarto sformułowanie, iż czynnościami 

prawnymi organów osób prawnych,  

w procesie prawotwórczym, są wyłącznie 

uchwały, pogląd ten należy zastosować  

do uchwał rad nadzorczych, co poparł Sąd 

Apelacyjny w Poznaniu w jednym ze swych 

orzeczeń, a mianowicie uznał, iż uchwała 

rady nadzorczej spółdzielni jest czynnością 

prawną, która podlega reżimowi z art. 58 § 1 

k.c.13. W doktrynie najczęściej przyjmuje się, 

iż uchwały podejmowane przez organy 

kolegialne tworzą odrębną kategorię 

czynności prawnych, ale tylko pod 

warunkiem, iż wywołują skutki prawne14.  

                                                           
11 Zob. Z. Radwański, w: Z. Radwański, System 
prawa prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, 
t. 2, Warszawa, 2008, s. 181; K.A. Dadańska, 
Działanie osoby prawnej, Warszawa, 2006, s. 76, 
przyp. za: M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał  
rady..., op. cit., s. 24.  
12 M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał rady..., op. cit., 
s. 25. 
13 Ibidem. 
14 Tak S. Rudnicki, w: S. Dmowski, S. Rudnicki, 
Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierw-

Z kolei inni przedstawiciele doktryny uznają, 

iż uchwały rad nadzorczych zawsze wywo-

łują skutki prawne – zarówno w stosunkach 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych spółki15. 

Prawidłowa wykładnia art. 2 k.s.h. 

w odniesieniu do kwestii zaskar-

żania uchwał rad nadzorczych 

Sąd Najwyższy w wyżej opisanym 

orzeczeniu dokonał niewłaściwej wykładni 

art. 2 k.s.h., przez co błędnie przyjął,  

iż przepis ten, nie znajduje zastosowania  

do zaskarżania uchwał rad nadzorczych.  

Art. 1 § 1 kodeksu spółek handlo-

wych stanowi expressis verbis: „Ustawa 

reguluje tworzenie, organizację, funkcjono-

wanie, rozwiązywanie, łączenie, podział  

i przekształcanie spółek handlowych.”, a art. 2 

kodeksu spółek handlowych explicite:  

„W sprawach określonych w art. 1 § 1 

nieuregulowanych w ustawie stosuje się 

przepisy Kodeksu cywilnego. Jeżeli wymaga 

tego właściwość (natura) stosunku prawnego 

spółki handlowej, przepisy Kodeksu cywilnego 

stosuje się odpowiednio”.  

Podejmowanie uchwał przez radę 

nadzorczą należy bez wątpienia uznać  

                                                                                    
sza. Część ogólna, Warszawa, 2002, s. 194;  
M. Safjan, w: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, Warszawa, 2008, przyp.  
za: R.L. Kwaśnicki, M. Romatowska, Zaskarżenie 
uchwał rad nadzorczych (zarządów) spółek kapi-
tałowych – glosa do wyroku Sądu Najwyższego 
18.02.2010 r. (II CSK 449/09), Glosa, 2010,  
nr 4/2010, s. 55. 
15 Tak A. Szumański w: S. Sołtysiński, A. Szaj-
kowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek 
handlowych. Komentarz, t. 2, Warszawa, 2008,  
s. 488, przyp. za: R.L. Kwaśnicki, M. Romatowska, 
Zaskarżenie uchwał rad nadzorczych..., op. cit. 
,s. 55. 
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za przejaw funkcjonowania spółki 

kapitałowej. Termin „funkcjonować” według 

słownika wyrazów obcych, oznacza: 

„spełniać swoje funkcje zgodnie z przezna-

czeniem, działać...”16. Przyjmując, iż sprawo-

wanie stałego nadzoru przez radę nadzorczą 

nad wszelkimi dziedzinami działalności 

spółki oznacza, iż funkcjonowanie rady 

nadzorczej musi dotyczyć wszelkich 

aspektów funkcjonowania spółki, oraz,  

że musi mieć permanentny charakter, a rada 

nadzorcza zawsze jako organ kolegialny 

decyzje podejmuje w formie uchwał17,  

to funkcjonowanie rad nadzorczych w pełni 

wyczerpuje znamiona „funkcjonowania” 

określonego w art. 1 § 1 k.s.h., co z kolei 

uzasadnia odniesienie się w kwestiach 

zaskarżania uchwał rad nadzorczych do art. 

2 k.s.h., jako nieuregulowanych18 w kodeksie 

spółek handlowych. 

Sąd Najwyższy w omawianym 

orzeczeniu niewłaściwie uznał, iż do zaskar-

                                                           
16 Słownik Wyrazów Obcych, opracowanie:  
L. Wiśniakowska, opracowanie etymologii:  
A. Bańkowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 
2005, s. 315. 
17 Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kidyby, 
Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2010,  
s. 177, 182. 
18 Z kwestią nieuregulowaną w kodeksie spółek 
handlowych mamy do czynienia wtedy, gdy 
przepisy tego kodeksu danej kwestii nie roz-
strzygają, a brakuje nam jednocześnie podstaw 
do przyjęcia, że w tym przypadku mamy do czy-
nienia z regulacją negatywną, jak i nie zachodzą 
okoliczności, które uzasadniałyby w danym 
przypadku zastosowanie per analogiam innych 
przepisów kodeksu spółek handlowych - Tak  
M. Pazdan, Kodeks spółek handlowych a kodeks 
cywilny, Państwo i Prawo, 2001/2, s. 33, przyp. 
za: M. Wilejczyk, Stosowanie przepisów kodeksu 
cywilnego do wadliwych uchwał zgromadzeń 
wspólników spółek kapitałowych, Przegląd Prawa 
Handlowego, 2012, nr 4/2012, s. 22. 

żania uchwał rad nadzorczych w drodze 

analogii19 zastosowanie mają przepisy 

kodeksu spółek handlowych dotyczące 

zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólni-

ków, błędnie przyjmując tym samym,  

iż w kwestii zaskarżania uchwał rad 

nadzorczych występuje luka w prawie,  

co z kolei wyklucza zastosowanie art. 2 k.s.h.  

Na wstępie należy wyjaśnić, iż analo-

gia legis polega na tym, że do stanu rzeczy 

nieuregulowanego (luka), stosujemy regula-

cję, która dotyczy stanu rzeczy podobnego  

do tego, który jest objęty luką20. Warunkiem 

zastosowania analogii legis, jest wcześniej-

sze stwierdzenie luki w prawie, tj. takiego 

braku regulacji, odnośnie którego można 

racjonalnie stwierdzić, iż nie jest on zamie-

rzony przez ustawodawcę21. Analizując 

obowiązujące przepisy, należy dojść  

do wniosku, iż w zakresie sądowej kontroli 

uchwał rad nadzorczych spółek kapitało-

wych nie ma luki w prawie, między innymi  

w kodeksie spółek handlowych został wprost 

uregulowany sposób zaskarżania uchwał 

zgromadzeń wspólników (walnych zgro-

                                                           
19 S. Sołtysiński i A. Opalski słusznie wykluczają 
ponadto stosowanie per analogiam przepisów  
o zaskarżaniu uchwał zgromadzeń wspólników 
nawet wtedy, gdy kompetencje realizowane 
przez radę nadzorczą lub zarząd pochodzą  
z delegacji uprawnień przypisanych zgromadze-
niu wyjściowo. - tak S. Sołtysiński, A. Opalski, 
Zaskarżanie uchwał zarządów i rad nadzor-
czych..., op. cit., s. 8. 
20 T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawo-
znawstwa, Warszawa, 1997, s. 94, przyp.  
za: M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał rady...,  
op. cit., s. 27-28. 
21 L. Morawski, Wykładnia w orzecznictwie  
sądów, Toruń, 2002, s. 191, przyp. za: M. Cho-
miuk, Zaskarżanie uchwał rady..., op. cit., s. 28. 
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madzeń)22. Konstrukcja tych przepisów, 

wskazuje nam, iż są to przepisy szczególne, 

w odniesieniu do ogólnych przepisów 

dotyczących podważania ważności czynności 

prawnych, w związku z czym należy przyjąć, 

iż jeśli są to przepisy szczególne, to ustawo-

dawca w sposób zamierzony wyłączył 

kwestionowanie uchwał zgromadzeń wspól-

ników (walnych zgromadzeń) spod ogólnej 

regulacji kodeksu cywilnego, dotyczącej 

ważności bądź nieważności czynności 

prawnych23. Wnioskując a contrario należy 

przyjąć, iż ustawodawca, kwestie związane  

z ustaleniem istnienia bądź nieistnienia, 

ważności uchwał pozostałych organów 

spółek kapitałowych będących czynnościami 

prawnymi, pozostawił w zakresie regulacji 

ogólnej24. Przyjęcie stanowiska, że przepisy 

dotyczące zaskarżania uchwał zgromadzeń 

wspólników (walnych zgromadzeń) są prze-

pisami szczególnymi, prowadzi do wniosku, 

iż zgodnie z zasadą exceptiones non sunt 

extendendae, przepisów tych nie można 

rozumować rozszerzająco, a co za tym idzie 

nie mogą one być stosowane do innych 

stanów faktycznych, niż te, które regulują 

wprost i jednoznacznie25 . 

Istotna jest także w omawianym 

temacie, ogólnie już odnosząca się do prawa 

                                                           
22 M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał rady..., op. cit., 
s. 28. 
23 K. Osajda, Walne zgromadzenie wspólników  
i jego uchwały w najnowszym orzecznictwie Sądu 
Najwyższego, Glosa, 2010/3, s. 18, przyp.  
za: M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał rady...,  
op. cit., s. 28. 
24 M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał rady..., op. cit., 
s. 28. 
25 Ibidem. 

spółek, tendencja do autonomizacji prawa 

spółek, oraz traktowania prawa spółek jako 

wyspecjalizowanej dyscypliny prawa 

cywilnego, czego normatywnym wyrazem 

jest art. 2 k.s.h., wysławiający zasadę 

ograniczonej autonomii prawa spółek 

handlowych26.  

Reasumując, należy stwierdzić,  

iż odnośnie zaskarżania uchwał rad nadzor-

czych spółek kapitałowych należy stosować 

w związku z art. 2 k.s.h. przepisy kodeksu 

cywilnego, ponieważ brak zasadnych 

podstaw do uznania, iż kwestia ta w sposób 

wyczerpujący została uregulowana w kode-

ksie spółek handlowych, a co za tym idzie nie 

można także stosować do zaskarżania 

uchwał rad nadzorczych przepisów dotyczą-

cych zaskarżania uchwał zgromadzeń wspól-

ników (walnych zgromadzeń)27.  

Art. 58 k.c.28 w zw. z art. 2 k.s.h. 

Mając na uwadze powyższe wnioski, 

tj. iż uchwały rad nadzorczych są czynno-

ściami prawnymi, oraz, że w kwestii zaskar-

żania uchwał rad nadzorczych właściwym 

przepisem kodeksu spółek handlowych jest 

art. 2 k.s.h., należy uznać, iż oceny ważności 

uchwały rady nadzorczej należy dokonywać 

na podstawie art. 58 k.c.29.  

                                                           
26 A. Herbet, Prawo spółek (w:) Prawo Polskie. 
Próba syntezy, pod red. T. Guza, J. Głuchowskie-
go, M. R. Pałubskiej, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 
2009, s. 842. 
27 Tak trafnie M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał 
rady..., op. cit., s. 29. 
28 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks 
cywilny, (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93). 
29 Wyrok SN z 18.02.2010 r. (II CSK 449/09), 
Biuletyn Sądu Najwyższego, 2010/4, z glosą 
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Zgodnie z art. 58 § 1 kodeksu 

cywilnego: „Czynność prawna sprzeczna  

z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy 

jest nieważna, chyba że właściwy przepis 

przewiduje inny skutek, w szczególności ten, 

iż na miejsce nieważnych postanowień 

czynności prawnej wchodzą odpowiednie 

przepisy ustawy.”, natomiast zgodnie z § 2 

tego artykułu: „Nieważna jest czynność 

prawna sprzeczna z zasadami współżycia 

społecznego”. 

Niedopuszczalne są zatem te posta-

nowienia czynności prawnych, które byłyby 

sprzeczne z zakazami zawartymi w normach 

bezwzględnie wiążących, oraz semiimpera-

tywnych, gdyż służą one między innymi 

ochronie interesów publicznych30. Tak samo, 

jak czynności sprzeczne z ustawą, art. 58 § 1 

k.c. traktuje czynności prawne mają- 

ce na celu obejście ustawy (dokonane  

in fraudem legis), rozumiane jako czynności 

prawne, wprawdzie nieobjęte bezpośrednio 

zakazem prawnym, ale przedsięwzięte  

w celu osiągnięcia skutku przez prawo 

zakazanego, zatem nieważność czynności 

prawnej, powoduje nie tylko jej treść, ale 

także i sam cel dokonania czynności prawnej 

znany obu stronom, jeśli koliduje  

                                                                                    
aprobującą R.L. Kwaśnickiego i M. Romatow-
skiej, Zaskarżenie uchwał rad nadzorczych...,  
op. cit., s. 14; tak też K. Oplustil,  Instrumenty 
nadzoru korporacyjnego (Corporate Governance) 
w spółce akcyjnej, Warszawa, 2010, s. 473, przyp. 
za: M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał rady...,  
op. cit., s. 29. 
30 Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – 
część ogólna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2011,  
s. 284-286. 

on z zakazami prawnymi31. Naruszenie 

wyżej wymienionych ograniczeń swobody 

kształtowania treści czynności prawnej 

powoduje, w myśl reguły ogólnej, bezwzglę-

dną nieważność czynności prawnej32. 

Wytoczenie powództwa na podsta-

wie art. 189 k.p.c.33 

Powyższą regułę należy odnieść 

również do uchwał rad nadzorczych spółek 

kapitałowych, w przypadku naruszenia art. 

58 k.c., jak najbardziej zasadne wydaje się 

wytoczenie powództwa na podstawie art. 

189 kodeksu postępowania cywilnego34, 

zgodnie z którym: „Powód może żądać 

ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia 

stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym 

interes prawny”. Zdaniem Autorki niniejszej 

publikacji słuszne jest stanowisko m.in.  

A. Kidyby, który twierdzi iż: „Wobec braku 

przepisów szczególnych, dotyczących zaskar-

żania uchwał rady nadzorczej, kwestio-

                                                           
31 Ibidem. 
32 Ibidem. 
33 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks 
postępowania cywilnego, (Dz. U. Nr 43, poz. 296). 
34 Podobnie R.L. Kwaśnicki, M. Romatowska,  
w Zaskarżenie uchwał rad nadzorczych.., op. cit.  
s. 56; podobnie Z. Kwaśniewski w Zaskarżanie 
uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych (w:) 
Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, 
ewolucji, czy rewolucji. Księga jubileuszowa Pro-
fesora Józefa Okolskiego, pod red. M. Modrzejew-
skiej, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 
2010, s. 542-543; tak też R.L. Kwaśnicki, A. Sujak, 
Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej spółki kapi-
tałowej, Monitor Prawniczy, Wyd. C.H. Beck, 
Warszawa, 2010, nr 17/2010, s. 979; tak też 
słusznie uznając analogię w omawianym przy-
padku za nieuzasadnioną i opowiadając się  
za stanowiskiem, iż uchwały zarządu i rady nad-
zorczej mogą być skarżone wyłącznie w trybie 
art. 189 k.p.c. S. Sołtysiński, A. Opalski, w Zaskar-
żanie uchwał zarządów...,op. cit., s. 5. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_Ustaw
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nowanie ich ważności możliwe jest wyłącznie 

przy wykorzystaniu art. 189 k.p.c.”35. 

Artykuł 189 k.p.c. zakreśla material-

noprawne przesłanki zasadności powódz-

twa, którego przedmiotem jest żądanie przez 

powoda, sądowego ustalenia istnienia bądź 

nieistnienia stosunku prawnego lub prawa36. 

Podstawową przyczyną oddalenia powódz-

twa, będzie sytuacja, w której powód nie 

będzie miał interesu prawnego w jego 

wytoczeniu, oraz sytuacja, kiedy to, co praw-

da, interes prawny będzie istniał, ale 

nieuzasadnione okaże się twierdzenie 

powoda o istnieniu lub nieistnieniu stosunku 

prawnego37. Wyjaśnić należy, iż interes 

prawny38 zachodzi wtedy, gdy już sam 

skutek, jaki spowoduje uprawomocnienie się 

wyroku ustalającego, zagwarantuje powo-

                                                           
35 Tak trafnie A. Kidyba, Kodeks spółek handlo-
wych. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-300 
k.s.h., Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 
2011, s. 995. Ponadto S. Sołtysiński twierdzi  
iż: „Skarga z art. 189 k.p.c. stanowi najodpowied-
niejszy instrument zaskarżania uchwał zarządów 
i rad nadzorczych, gdyż pozwala orzecznictwu  
i piśmiennictwu prawnemu ograniczyć nadmierną 
skłonność do kwestionowania analizowanych 
uchwał, stwarzając jednocześnie gwarancję eli-
minowania istotnych naruszeń prawa przez osoby 
mające interes prawny” tak w odniesieniu  
do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 14 mar-
ca 2012 r. (sygn. akt: II CSK 252/11),  
w M. Domagalski, Czy akcjonariusz może skarżyć 
wszystko. Rozmowa z prof. Stanisławem Sołtysiń-
skim współautorem kodeksu spółek handlowych, 
Rzeczpospolita z 26.03.2012 r.  
36 P. Telenga (w:) Kodeks postępowania cywilne-
go. Komenatrz, pod red. A. Jakubeckiego, Wyd. 
Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2012, s. 289-
290. 
37 Ibidem.  
38 Szerzej na temat kryterium „interesu prawne-
go” jako materialnoprawnej przesłanki uwzglę-
dnienia powództwa z art. 189 k.p.c. S. Sołtysiń-
ski, A. Opalski, w Zaskarżanie uchwał zarzą-
dów...,op. cit., s. 6-7.  

dowi ochronę jego chronionych przez prawo 

interesów, natomiast przypadku omawia-

nego powództwa, powód musi również 

wykazać, iż ma interes prawny w skiero-

waniu powództwa przeciwko konkretnemu 

pozwanemu, który niekoniecznie musi być 

stroną stosunku prawnego lub prawa 

objętego powództwem39.  

Zgodzić należy się ze stanowiskiem 

przyjętym przez Sąd Najwyższy w wyroku  

z dnia 18 lutego 201040 roku, iż na podstawie 

art. 189 k.p.c. dopuszcza się wytaczanie 

powództw, których celem jest nie tylko 

ustalenie istnienia bądź nieistnienia 

stosunku prawnego lub prawa, ale także 

powództwa o stwierdzenie nieważności tej 

uchwały41. Sąd Najwyższy w tym orzeczeniu 

uznał, iż dopuszczalność powództw  

o ustalenie nieważności lub ważności uchwał 

rad nadzorczych spółek kapitałowych 

zgodne jest ze stanowiskiem uznającym,  

że te powództwa mogą zmierzać również  

do ustalenia faktów prawotwórczych, 

również konstrukcja art. 17 pkt 42 k.p.c. 

wyodrębniającego sprawy o uchylenie, 

stwierdzenie nieważności bądź ustalenie 

nieistnienia uchwał wszystkich organów 

osób prawnych, a co za tym idzie,  

także uchwał rad nadzorczych spółek 

kapitałowych, pozwala na stwierdzenie,  

                                                           
39 P. Telenga (w:) Kodeks postępowania cywilne-
go..., op. cit., s. 289-290. 
40 Szerzej na temat wyroku Sądu Najwyższego  
z dnia 18 lutego 2010 roku (II CSK 449/09)  
w dalszej części niniejszej publikacji. 
41 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2010 
r., sygn. akt: II CSK 449/09, Monitor Prawniczy, 
Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2011, nr 4/2011,  
s. 212. 
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iż w wymienionych sprawach należy się 

posłużyć powództwem opartym na art. 189 

k.p.c.42. 

Powództwo wytoczone na podstawie 

art. 189 k.p.c. stanowi zatem instytucję 

procesową, która w określonych warunkach, 

pozwala ustalić w wyroku nieważność 

uchwały bądź stosunku prawnego, którego 

podstawę taka uchwała stanowi, w związku  

z czym, każde naruszenie ustawy, czy też 

sprzeczność z zasadami współżycia społe-

cznego, powoduje nieważność czynności 

prawnej od samego początku, natomiast sąd 

w wyroku wydanym na podstawie 

powództwa z art. 189 k.p.c., tę okoliczność 

jedynie stwierdza43.  

Zdaniem Autorki niniejszej publi-

kacji, rozwiązanie polegające na zastoso-

waniu przepisów kodeksu postępowania 

cywilnego (art. 189 k.p.c.) do zagadnienia 

zaskarżania uchwał rad nadzorczych jest 

niewątpliwie korzystniejsze pod względem 

podmiotowym i czasowym, od koncepcji 

aprobującej stosowanie per analogiam 

przepisów kodeksu spółek handlowych 

dotyczących zaskarżania uchwał zgromadzeń 

wspólników / walnych zgromadzeń. Art. 250 

k.s.h. enumeratywnie wylicza podmioty 

uprawnione do wytoczenia powództwa  

o uchylenie uchwały zgromadzenia wspól-

ników, a mianowicie powództwo to przysłu-

                                                           
42 Ibidem. Podobnie Z. Kwaśniewski w Zaskarża-
nie uchwał rad nadzorczych..., op. cit., s. 544-545; 
tak też R.L. Kwaśnicki, M. Romatowska,  
w Zaskarżenie uchwał rad nadzorczych.., op. cit.  
s. 58. 
43 M. Chomiuk, Zaskarżanie uchwał rady..., op. cit., 
s. 30. 

guje: „1) zarządowi, radzie nadzorczej, 

komisji rewizyjnej oraz poszczególnym ich 

członkom; 2) wspólnikowi, który głosował 

przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu; 3) wspólnikowi 

bezzasadnie niedopuszczonemu do udziału  

w zgromadzeniu wspólników; 4) wspólnikowi, 

który nie był obecny na zgromadzeniu, 

jedynie w przypadku wadliwego zwołania 

zgromadzenia wspólników lub też powzięcia 

uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem 

obrad; 5) w przypadku pisemnego głoso-

wania, wspólnikowi, którego pominięto przy 

głosowaniu lub który nie zgodził się  

na głosowanie pisemne albo też który 

głosował przeciwko uchwale i po otrzymaniu 

wiadomości o uchwale w terminie dwóch 

tygodni zgłosił sprzeciw”. Podmiotom 

określonym w art. 250 k.s.h. przysługuje 

także na mocy art. 252 § 1 k.s.h. prawo  

do wytoczenia powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały zgromadzenia wspól-

ników. Jak widać, gdyby przepisy te stoso-

wać analogicznie do zaskarżania uchwał rad 

nadzorczych, krąg podmiotów uprawnio-

nych do zaskarżania uchwał rad nadzorczych 

byłby mocno ograniczony, oraz uprawnienie 

takie nie przysługiwałoby np. odwołanemu 

członkowi zarządu44, gdyż nie posiadałby  

on, per analogiam zgodnie z art. 250 k.s.h. 

                                                           
44 Co prowadziłoby do istotnego ograniczenia 
konstytucyjnego prawa do sądu – tak słusznie 
R.L. Kwaśnicki, w: R.L. Kwaśnicki (red.), Orzecz-
nictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu 
prawa spółek handlowych 2006-2009, Warszawa 
2010, s. 325, przyp. za: R.L. Kwaśnicki, M. Roma-
towska, w Zaskarżenie uchwał rad nadzorczych.., 
op. cit. s. 54. 



Wiedza Prawnicza nr 1/2014 Strona 38 
 

oraz 252 § 1 k.s.h., legitymacji do zaskarżenia 

odwołującej go uchwały rady nadzorczej. 

Stosowanie w drodze analogii przepisów 

kodeksu spółek handlowych (art. 250-252 

k.s.h.) niosłoby także znaczne ograniczenia 

czasowe w kwestii dopuszczalności wnie-

sienia omawianych powództw. Zgodnie z art. 

251 k.s.h.: ”Powództwo o uchylenie uchwały 

zgromadzenia wspólników należy wnieść  

w terminie miesiąca od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż 

w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia 

uchwały”, natomiast odnośnie powództwa  

o stwierdzenie nieważności uchwały, 

zgodnie z art. 252 § 3 k.s.h: „Prawo  

do wniesienia powództwa wygasa z upływem 

sześciu miesięcy od dnia otrzymania 

wiadomości o uchwale, jednakże nie później 

niż z upływem trzech lat od dnia powzięcia 

uchwały”. Równie enumeratywne wyliczenie 

podmiotów uprawnionych do wytoczenia 

powództwa o uchylenie uchwały walnego 

zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej 

zawiera art. 422 § 2 k.s.h., wedle którego: 

„Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie 

uchwały walnego zgromadzenia przysługuje: 

1) zarządowi, radzie nadzorczej, oraz 

poszczególnym członkom tych organów; 2) 

akcjonariuszowi, który głosował przeciwko 

uchwale, a po jej powzięciu zażądał 

zaprotokołowania sprzeciwu (...); 3) 

akcjonariuszowi bezzasadnie niedopuszczo-

nemu do udziału w walnym zgromadzeniu; 4) 

akcjonariuszom, którzy nie byli obecni  

na walnym zgromadzeniu, jedynie w przy-

padku wadliwego zwołania walnego 

zgromadzenia lub też powzięcia uchwały  

w sprawie nieobjętej porządkiem obrad”. 

Podmiotom określonym w art. 422 § 2 k.s.h. 

przysługuje także na mocy art. 425 § 1 

prawo do wytoczenia powództwa o stwier-

dzenie nieważności uchwały walnego 

zgromadzenia. Co do ograniczeń czasowych, 

to wedle art. 424 § 1 i § 2 k.s.h.: ”Powództwo 

o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia 

należy wnieść w terminie miesiąca od dnia 

otrzymania wiadomości o uchwale, nie 

później jednak niż w terminie sześciu 

miesięcy od dnia powzięcia uchwały.  

W przypadku spółki publicznej termin  

do wniesienia powództwa wynosi miesiąc  

od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, 

nie później jednak niż trzy miesiące od dnia 

powzięcia uchwały”, natomiast odnośnie 

powództwa o stwierdzenie nieważności 

uchwały, zgodnie z art. 425 § 2 i § 3 k.s.h: 

„Prawo do wniesienia powództwa wygasa  

z upływem sześciu miesięcy od dnia,  

w którym uprawniony powziął wiadomość  

o uchwale, nie później jednak niż z upływem 

dwóch lat od dnia powzięcia uchwały. 

Powództwo o stwierdzenie nieważności 

uchwały walnego zgromadzenia spółki 

publicznej powinno być wniesione w terminie 

trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia, nie 

później jednak niż w terminie roku od dnia 

powzięcia uchwały”.  

Żadnych ograniczeń czasowych 

natomiast nie ma, wniesienie powództwa  

na podstawie art. 189 k.p.c., choć wyda-

wałoby się, iż pewne, motywowane racjo-

nalnym podejściem do omawianego tematu, 
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ramy czasowe należałoby zakreślić, głównie 

z obawy przed nadużywaniem prawa 

podmiotowego (art. 5 k.c.)45 przez upra-

wnione podmioty. Powództwo na podstawie 

art. 189 k.p.c. może również wytoczyć każdy, 

kto tylko ma w tym interes prawny. 

Reasumując, mając na uwadze 

powyższe, zdaniem Autorki niniejszej publi-

kacji pogląd dopuszczający zaskarżanie 

uchwał rad nadzorczych spółek kapitało-

wych w oparciu o przepisy kodeksu cywil-

nego na podstawie art. 2 k.s.h. zasługuje  

na aprobatę. 

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 

2010 roku (sygnatura akt: II CSK 

449/09). Aprobata stanowiska przyjętego 

przez Sąd Najwyższy 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  

18 lutego 2010 roku poparł powszechnie 

uznane stanowisko, zgodnie z którym, 

można zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej 

spółki kapitałowej w oparciu o przepisy 

kodeksu cywilnego, a mianowicie art. 58 k.c. 

w zw. z art. 2 k.s.h oraz art. 189 k.p.c., 

słusznie uznając, iż do zaskarżania uchwał 

rad nadzorczych, per analogiam nie mają 

zastosowania przepisy kodeksu spółek 

handlowych dotyczące zaskarżania uchwał 

zgromadzeń wspólników / walnych 

zgromadzeń. Stanowisko to należy uznać  

za uzasadnione. 

                                                           
45 Więcej na temat problematyki braku ograni-
czeń czasowych dla wniesienia powództwa  
o ustalenie nieważności uchwały S. Sołtysiński, 
A. Opalski, w Zaskarżanie uchwał zarządów..., 
op. cit., s. 14. 

Stan faktyczny stanowiący przed-

miot orzeczenia 

Sąd pierwszej instancji częściowo 

uwzględnił powództwo powoda, tj. ustalił 

między innymi, iż na podstawie art. 189 

k.p.c. uchwała rady nadzorczej pozwanej 

spółki jest nieważna, natomiast w pozosta-

łym zakresie (który obejmował żądanie 

ustalenia, iż uchwała rady nadzorczej, jako 

nieważna, nie powoduje utraty przez 

powoda członkostwa w składzie zarządu 

pozwanej spółki) powództwo oddalił46. 

Pozwana spółka wniosła apelację od wyroku 

sądu pierwszej instancji, którą to Sąd 

Apelacyjny uwzględnił, oddalając powództwo 

o ustalenie nieważności uchwały rady 

nadzorczej pozwanej strony, po czym Sąd 

Apelacyjny uznał m.in., iż w związku z tym, 

że kodeks spółek handlowych nie zawiera 

przepisów dotyczących zaskarżania uchwał 

rad nadzorczych, to nie podlegają one  

w ogóle zaskarżeniu47. Powód w całości 

zaskarżył wyrok Sądu Apelacyjnego, 

zarzucając między innymi błędną wykładnię 

art. 189 k.p.c. w zw. z art. 425 k.s.h.,  

co uzasadnił tym, iż Sąd Apelacyjny błędnie 

uznał, iż uchwały rady nadzorczej  

w spółkach akcyjnych nie podlegają sądowej 

kontroli, oraz, że nie mogą być zaskarżone 

powództwem na podstawie art. 189 k.p.c., 

ponadto powód odniósł się do poglądu 

aprobowanego przez większość doktryny,  

iż wobec niedopuszczalności stosowania per 

                                                           
46 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2010 
r.,..., op. cit., s. 210. 
47 Ibidem. 
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analogiam przepisów kodeksu spółek 

handlowych do zaskarżania uchwał rad 

nadzorczych spółek kapitałowych, zaintere-

sowanym przysługuje powództwo o ustale-

nie istnienia bądź nieistnienia stosunku 

prawnego lub prawa na podstawie art. 189 

k.p.c.48. 

Stanowisko Sądu Najwyższego 

Sąd Najwyższy w omawianym 

orzeczeniu przyznał, iż kwestia dopuszczal-

ności zaskarżania uchwał rad nadzorczych 

spółek kapitałowych jest kwestią sporną – 

np. uchwałą Sądu Najwyższego z dnia  

1 września 1993 roku, sygn. akt. IIICZP 

114/93, wydaną pod rządem przepisów 

kodeksu handlowego uznano, iż uchwały 

rady nadzorczej o powołaniu i odwołaniu 

członków zarządu jednoosobowej spółki 

akcyjnej Skarbu Państwa, w ogóle nie mogą 

być zaskarżane w drodze powództwa49. Sąd 

Najwyższy w orzeczeniu z dnia 18 lutego 

2010 roku słusznie nie zgodził się z tym 

stanowiskiem, nie zaaprobował także 

stanowiska dopuszczającego stosowanie  

do zaskarżania uchwał rad nadzorczych, per 

analogiam, przepisów kodeksu spółek 

handlowych dotyczących zaskarżania uchwał 

zgromadzeń wspólników / walnych 

zgromadzeń, uzasadniając to tym,  

iż warunkiem dopuszczalności zastosowania 

analogii jest istnienie luki w prawie, która  

w odniesieniu do zaskarżania uchwał rady 

                                                           
48 Ibidem.  
49 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2010 
r.,..., op. cit., s. 210-211. 

nadzorczej spółek kapitałowych nie 

występuje, gdyż zastosowanie art. 2 k.s.h. 

sprzeciwia się akceptacji tezy o jej 

istnieniu50. Sąd Najwyższy w składzie 

orzekającym w niniejszej sprawie zgodził się 

ze stwierdzeniem, iż podejmowanie uchwał 

przez radę nadzorczą spółki akcyjnej 

stanowi jeden z wielu przejawów funkcjono-

wania spółki handlowej w rozumieniu art. 1 

§ 1 k.s.h, sąd ten przyznał także,  

iż na podstawie art. 2 k.s.h., w sprawach 

określonych w art. 1 § 1 k.s.h., a nie 

uregulowanych w kodeksie spółek handlo-

wych, zastosowanie będą miały przepisy 

kodeksu cywilnego regulujące między innymi 

skutki sprzeczności uchwały rady 

nadzorczej z ustawą, lub skutki uchwały rady 

nadzorczej mającej na celu obejście ustawy, 

bądź sprzeczności takiej uchwały z zasadami 

współżycia społecznego (art. 58 § 1 i § 2 

k.c.)51. Konieczność posłużenia się przepi-

sami art. 58 k.c. uzasadnia skorzystanie  

z powództwa określonego w art. 189 k.p.c.,  

w celu sądowego stwierdzenia nieważności 

uchwały rady nadzorczej, bądź ustalenia jej 

istnienia lub nieistnienia, Sąd Najwyższy 

zaznaczył również, iż w doktrynie ponadto 

ukształtował się zasługujący na aprobatę 

pogląd, iż powództwo wytoczone na podsta-

wie art. 189 k.p.c., często może okazać  

się jedynym sposobem wyeliminowania  

z obrotu prawnego bezwzględnie nieważnej 

uchwały rady nadzorczej spółki kapita-

                                                           
50 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2010 
r.,..., op. cit., s. 211. 
51 Ibidem. 
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łowej52. 

Podsumowując, stanowisko przyjęte 

przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia  

18 lutego 2010 roku popierające tezę, 

zgodnie z którą, można zaskarżyć uchwałę 

rady nadzorczej spółki kapitałowej  

w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego,  

a mianowicie art. 58 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h 

oraz art. 189 k.p.c., w pełni zasługuje  

na aprobatę.  

Podsumowanie. Wnioski końcowe 

Kodeks spółek handlowych nie 

zawiera przepisów, które regulowałyby 

wprost kwestie zaskarżania uchwał rad 

nadzorczych spółek kapitałowych, w zwią-

zku z czym w doktrynie pojawiły się dwa, 

istotne w tym temacie stanowiska,  

a mianowicie pierwsze, które dopuszcza 

zaskarżanie uchwał rad nadzorczych  

w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego 

(art. 58 k.c. w zw. z art. 2 k.s.h. oraz art. 189 

k.p.c.), oraz drugie, które dopuszcza 

zaskarżanie uchwał rad nadzorczych per 

analogiam w oparciu o przepisy kodeksu 

spółek handlowych dotyczące zaskarżania 

uchwał zgromadzeń wspólników / walnych 

zgromadzeń (art. 249-252 k.s.h. w przy-

padku spółki z o.o., bądź art. 422-425 k.s.h. 

w przypadku spółki akcyjnej). Dwa pierwsze 

stanowiska zostały ujęte w orzeczeniach 

Sądu Najwyższego, kolejno w orzeczeniu  

z dnia 18 lutego 2010 roku (sygnatura akt:  

II CSK 449/09), oraz w orzeczeniu z dnia  

                                                           
52 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2010 
r.,..., op. cit., s. 211-212. 

20 stycznia 2009 roku (sygnatura akt: II CSK 

419/08). Orzeczenia te, ukazujące dwa 

przeciwstawne sobie stanowiska, zostały 

przedstawione w niniejszej publikacji 

niejako w formie glosy, gdyż tak naprawdę, 

dobitnie ukazują one istotę problemu 

zaskarżania uchwał rad nadzorczych. Wobec 

rozbieżności powstałych w wyniku braku 

uregulowania w przepisach kodeksu spółek 

handlowych kwestii zaskarżania uchwał rad 

nadzorczych, za słuszne należy przyjąć 

rozwiązanie zgodnie z którym, można 

zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej spółki 

kapitałowej w oparciu o przepisy kodeksu 

cywilnego, a mianowicie art. 58 k.c.  

w zw. z art. 2 k.s.h oraz art. 189 k.p.c. Analiza 

art. 2 k.s.h. oraz art. 1 § 1 k.s.h. jedno-

znacznie dowodzi, iż w kwestii tej 

zastosowanie będą miały przepisy kodeksu 

cywilnego. Natomiast na podstawie art. 58 

k.c. w zw. z art. 2 k.s.h., w pełni uzasadnione 

jest skorzystanie z powództwa określonego 

w art. 189 k.p.c. Za takim rozwiązaniem 

opowiedział się Sąd Najwyższy w orzeczeniu 

z dnia 18 lutego 2010 roku, jak i również 

przeważająca część doktryny. Mając także na 

uwadze, iż rada nadzorcza w spółce z o.o. jest 

zasadniczo organem fakultatywnym53, 

natomiast w spółce akcyjnej jest to organ 

obligatoryjny, to podejmowanie przez radę 

nadzorczą uchwał jest czynnością niezwykle 

ważną, oraz powtarzającą się, co może 

prowadzić do częstych sytuacji, kiedy  

to zainteresowane podmioty będą chciały 
                                                           
53 Dokładnie o przesłankach obligatoryjności 
rady nadzorczej w spółce z o.o. w: Prawo spółek 
handlowych, pod red. A. Kidyby..., op. cit., s. 174. 
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skorzystać z możliwości zaskarżenia 

dotyczącej ich uchwały. W takiej sytuacji 

dopuszczenie zastosowania przepisów 

kodeksu cywilnego w zw. z art. 2 k.s.h.  

do zaskarżania uchwał rad nadzorczych, jest 

niewątpliwie bardzo korzystne ze względu 

na szeroki krąg podmiotów uprawnionych 

do wytoczenia powództwa na podstawie art. 

189 k.p.c., jak i także ze względu na brak 

ograniczeń czasowych do wytoczenia 

takiego powództwa, co skutkuje tym,  

iż praktycznie każdy zainteresowany, mający 

w tym interes prawny, może zaskarżyć 

niezgodną z prawem uchwałę rady 

nadzorczej spółki kapitałowej. 

Uwagi de lege ferenda 

De lege ferenda uznać należy,  

iż omawiana problematyka zaskarżania 

uchwał rad nadzorczych spółek kapitało-

wych została uregulowana w kodeksie 

spółek handlowych na podstawie art. 1 § 1 

k.s.h. w zw. z art. 2 k.s.h. w sposób 

poprawny, jednakże nie dobitny, jednozna-

czny, co spowodowało, iż w związku  

z niewłaściwą wykładnią art. 1 § 1 k.s.h.  

w zw. z art. 2 k.s.h. powstało błędne 

stanowisko dopuszczające zaskarżanie 

uchwał rad nadzorczych per analogiam  

w oparciu o przepisy kodeksu spółek 

handlowych dotyczące zaskarżania uchwał 

zgromadzeń wspólników / walnych 

zgromadzeń. W związku z powyższym, 

zdaniem Autorki niniejszej publikacji 

postulować należy wprowadzenie do kodeksu 

spółek handlowych precyzyjnych przepisów 

(których istota jest już de facto uregulowana 

poprzez odesłanie na podstawie art. 2 k.s.h. 

do przepisów kodeksu cywilnego), które  

w sposób nie budzący najmniejszych 

wątpliwości dopuszczałyby możliwość 

zaskarżenia uchwały rady nadzorczej 

sprzecznej z ustawą, zasadami współżycia 

społecznego, bądź też mającą na celu 

obejście ustawy, przez powoda, który mając 

w tym interes prawny, mógłby żądać 

uchylenia, stwierdzenia nieważności bądź 

ustalenia nieistnienia uchwały, w racjonalnie 

określonych ramach czasowych.  

Na podstawie powyższego, zdaniem 

Autorki niniejszej publikacji uzasadnione 

wydaje się sformułowanie następujących 

propozycji zmian legislacyjnych: w przy-

padku spółki z o. o. wprowadzenie art. 222a, 

który mógłby brzmieć następująco: w § 1 

„Uchwała rady nadzorczej sprzeczna z umo-

wą spółki, dobrymi obyczajami, zasadami 

współżycia społecznego lub godząca  

w interesy spółki może być zaskarżona  

w drodze wytoczonego przeciwko spółce 

powództwa o uchylenie uchwały”, w § 2 

„Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie 

uchwały rady nadzorczej przysługuje 

każdemu, kto ma w tym interes prawny”, w § 

3 „Powództwo o uchylenie uchwały rady 

nadzorczej należy wnieść w terminie miesiąca 

od dnia powzięcia wiadomości o uchwale, nie 

później jednak niż w terminie sześciu 

miesięcy od dnia powzięcia uchwały”, w § 4 

„W przypadku rażącego naruszenia istotnych 
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norm proceduralnych54, prawo do wytoczenia 

w każdym czasie powództwa o ustalenie 

nieistnienia uchwały rady nadzorczej 

przysługuje każdemu, kto ma w tym interes 

prawny”, oraz art. 222b brzmiącego: w § 1 

„Uchwała rady nadzorczej sprzeczna  

z ustawą, bądź mająca na celu obejście 

ustawy może być zaskarżona w drodze 

wytoczonego spółce powództwa o stwier-

dzenie nieważności uchwały”, w § 2 „Prawo 

do wytoczenia powództwa o stwierdzenie 

nieważności uchwały rady nadzorczej 

przysługuje każdemu, kto ma w tym interes 

prawny”, w § 3 „Powództwo o stwierdzenie 

nieważności uchwały rady nadzorczej należy 

wnieść w terminie sześciu miesięcy od dnia 

powzięcia wiadomości o uchwale, nie później 

jednak niż w terminie 3 lat od dnia powzięcia 

uchwały” 

Odnośnie spółki akcyjnej, postuluje 

się, zdaniem Autorki niniejszej publikacji 

wprowadzenie art. 391a, o następującej 

treści: w § 1 „Uchwała rady nadzorczej 

                                                           
54 Sformułowanie „w przypadku rażącego naru-
szenie istotnych norm proceduralnych”, użyte 
przez Autorkę niniejszej publikacji w postula-
tach zmian legislacyjnych dotyczących kwestii 
zaskarżania uchwał rad nadzorczych spółek 
kapitałowych, zaczerpnięte zostało przez Autor-
kę niniejszej publikacji z uzasadnienia Wyroku 
Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2005 r.  
(III CK 296/04). Sąd Najwyższy w owym uza-
sadnieniu, użył tego sformułowania do określe-
nia sytuacji, w której istnieje możliwość uznania 
uchwały zgromadzenia akcjonariuszy za nieist-
niejącą. Autorka niniejszej publikacji z kolei 
uznała, iż sformułowanie to idealnie będzie  
pasowało także do określenia sytuacji, w których 
(zgodnie z postulatami de lege ferenda Autorki 
niniejszej publikacji) prawo do wytoczenia  
w każdym czasie powództwa o ustalenie nieist-
nienia uchwały rady nadzorczej przysługiwałoby 
każdemu, kto miałby w tym interes prawny. 

sprzeczna ze statutem, dobrymi obyczajami, 

zasadami współżycia społecznego lub 

godząca w interesy spółki może być 

zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko 

spółce powództwa o uchylenie uchwały”,  

w § 2 „Prawo do wytoczenia powództwa  

o uchylenie uchwały rady nadzorczej 

przysługuje każdemu, kto ma w tym interes 

prawny”, w § 3 „Powództwo o uchylenie 

uchwały rady nadzorczej należy wnieść  

w terminie miesiąca od dnia powzięcia 

wiadomości o uchwale, nie później jednak niż 

w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia 

uchwały”, w § 4 „W przypadku spółki 

publicznej przepisy art. 391a § 3 stosuje się 

odpowiednio”, w § 5 „W przypadku rażącego 

naruszenia istotnych norm proceduralnych55, 

prawo do wytoczenia w każdym czasie 

powództwa o ustalenie nieistnienia uchwały 

rady nadzorczej przysługuje każdemu, kto  

ma w tym interes prawny”, oraz art. 391b  

o treści: w § 1 „Uchwała rady nadzorczej 

sprzeczna z ustawą, bądź mająca na celu 

obejście ustawy może być zaskarżona  

w drodze wytoczonego spółce powództwa  

o stwierdzenie nieważności uchwały”,  

w § 2 „Prawo do wytoczenia powództwa  

o stwierdzenie nieważności uchwały rady 

nadzorczej przysługuje każdemu, kto  

ma w tym interes prawny”, w § 3 „Powództwo 

o stwierdzenie nieważności uchwały rady 

nadzorczej należy wnieść w terminie sześciu 

miesięcy od dnia powzięcia wiadomości  

o uchwale, nie później jednak niż w terminie  

2 lat od dnia powzięcia uchwały”, w § 4  

                                                           
55 Ibidem. 
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„W przypadku spółki publicznej przepisy art. 

391b § 3 stosuje się odpowiednio”.  

Takie, niebudzące wątpliwości, ujęcie 

problemu zaskarżania uchwał rad nadzor-

czych spółek kapitałowych, w kodeksie 

spółek handlowych, mogłoby skutecznie 

wyeliminować tezę o zaskarżaniu uchwał 

rad nadzorczych per analogiam w oparciu  

o przepisy kodeksu spółek handlowych 

dotyczące zaskarżania uchwał zgromadzeń 

wspólników / walnych zgromadzeń, jak  

i zapobiegłoby pytaniom o dopuszczalność  

i zasadność zaskarżania uchwał rad 

nadzorczych spółek kapitałowych. 

 

Karolina Pazdan – prawnik, absolwentka 

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersy-

tetu Rzeszowskiego, aplikant adwokacki 

przy Okręgowej Radzie Adwokackiej  

w Rzeszowie, autorka publikacji z zakresu 

prawa cywilnego oraz prawa spółek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiedza Prawnicza nr 1/2014 Strona 45 
 

Realizacja praw kulturalnych w formie mikropaństwa na przykładzie  

Republiki Zarzecza 

Tomasz Lewandowski 

 

Wstęp 

Już Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka1 w Artykule 27 ust. 1 gwarantuje 

prawo każdego człowieka do swobodnego 

uczestniczenia w życiu kulturalnym społe-

czeństwa, do korzystania ze sztuki, do ucze-

stniczenia w postępie nauki i korzystania  

z jego dobrodziejstw. Następnie multilate-

ralna umowa międzynarodowa - Międzyna-

rodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecz-

nych i Kulturalnych z 1966 r.2 w art. 3 okre-

śla obowiązek Państwa Strony zapewnienia 

mężczyznom i kobietom równego prawa  

do korzystania z wszystkich praw gospo-

darczych, społecznych i kulturalnych w nim 

wymienionych. Jako prawa kulturalne  

w szczególności w art. 15 ust. 1 wskazuje  

na prawo każdego do: udziału w życiu kul-

turalnym; korzystania z osiągnięć postępu 

naukowego i jego zastosowań; korzystania  

z ochrony interesów moralnych i material-

nych, wynikających z wszelkiej twórczości 

naukowej, literackiej lub artystycznej, której 

jest autorem. Dalej w kolejnych ustępach 

podkreśla, że Państwa Strony Paktu w celu 

realizacji tych praw powinny podejmować 

                                                           
1 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 
grudnia 1948 r. Tekst w języku polskim dostęp-
ny na stronie: http://www.ohchr.org/EN/ 
UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=pql.  
Dostępność: 16.02.2014 r. 
2 Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, 
Społecznych i Kulturalnych z dnia 19 grudnia 
1966 r. Dz. U. 1977 nr 38 poz. 167. 

środki niezbędne do ochrony, rozwoju  

i upowszechniania nauki i kultury, szano-

wać swobodę konieczną do prowadzenia 

badań naukowych i działalności twórczej,  

a nadto uznawać korzyści, jakie wynikają  

z popierania i rozwijania kontaktów mię-

dzynarodowych i współpracy w dziedzinie 

nauki i kultury. Z kolei Konstytucja Rzeczy-

pospolitej Polskiej z 1997 roku w art. 6 ust. 

1 stwierdza, że Rzeczpospolita Polska stwa-

rza warunki upowszechniania i równego 

dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem 

tożsamości narodu polskiego, jego trwania  

i rozwoju, a dalej w art. 73 zapewnia każ-

demu wolność twórczości artystycznej,  

badań naukowych oraz ogłaszania ich wyni-

ków, wolność nauczania, a także wolność 

korzystania z dóbr kultury. 

Jako prawa człowieka drugiej gene-

racji prawa kulturalne przede wszystkim 

nakładają na państwo obowiązek ciągłego 

działania w celu ich realizacji. Wykonując 

swoje zobowiązania z tej dziedziny państwo 

nie może poprzestać tylko na nieingerencji 

w sferę praw i wolności jednostki. Państwo 

ma być często inicjatorem przedsięwzięć 

kulturalnych. W tym celu nie jest jednak 

wykluczone nieingerowanie w pozostałe 

prawa i wolności jednostki jak np. swoboda 

wypowiedzi i ekspresji artystycznej, czy 

wolność zgromadzeń, które w oczywisty 

sposób służą aktywnemu korzystaniu  
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z praw kulturalnych. Międzynarodowy  

Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych  

i Kulturalnych w Komentarzu Ogólnym  

nr 21 – prawo każdego do udziału w życiu 

kulturalnym scharakteryzował prawa kultu-

ralne jako „integralną część praw człowieka, 

która jak pozostałe prawa są uniwersalne, 

niepodzielne i niezależne, a ich pełna pro-

mocja i poszanowanie są niezbędne dla  

zachowania ludzkiej godności i pozytywnej 

interakcji społecznej między jednostkami  

i wspólnotami w zróżnicowanym i multikul-

turowym świecie”3.  

Zadaniem tych praw jest gwarancja 

prawa jednostki do uczestniczenia w życiu 

kulturalnym społeczeństwa, zarówno bier-

nie w formie obserwatora, jak również 

czynnie w roli jego animatora. Człowiek jako 

istota społeczna nie może istnieć bez kultu-

ry, która wpływa na jego osobowość, odpo-

wiada za jego stan psychiczny, wreszcie 

kształtuje jego tożsamość. Kulturę kształtuje 

bardzo wiele czynników takich jak język, 

tradycja, historia. Z kulturą wiąże się rów-

nież szeroko pojęta działalność artystyczna, 

do której dostęp mają wszyscy na zasadach 

równości, godności i niedyskryminacji.  

Ponadto prawa kulturalne dotyczą ochrony 

dziedzictwa kulturowego, praw autorskich, 

jak również praw mniejszości do swobod-

nego korzystania z dóbr kultury. Korzysta-

                                                           
3 General comment No. 21, Right of everyone  
to take part in cultural life (art. 15, para. 1 (a), of 
the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights), Para. 1. Tekst dostępny na 
stronie: http://www2.ohchr.org/english/bodies 
/cescr/comments.htm. Dostępność: 16.02.2014 
r. 

jąc ze swoich praw kulturalnych jednostka 

może czynić wszystko co bezpośrednio  

i pośrednio jest konieczne dla ich urzeczy-

wistnienia. Często aktywność ta przybiera 

zorganizowaną formę np. stowarzyszeń, czy 

kolonii artystycznych. Zdarza się jednak,  

że wyobraźnia i pomysłowość jednostek  

w dziedzinie praw kulturalnych sprowadza 

się do organizacji w formie... państwa! 

Tematyka mikropaństw nie cieszy 

się dużym zainteresowaniem nauk praw-

nych. Jest to podyktowane głównie małą 

skalą i ważnością problematyki. Wprawdzie 

debata wokół Sealandii wywołała kilka dys-

kusji na temat jej ewentualnej podmiotowo-

ści, jednak miały one charakter marginalny  

i nie wniosły wiele do dorobku nauki prawa 

międzynarodowego. Z ważniejszych opra-

cowań na ten temat warto wskazać  

na monografię politologa F. O'Driscolla  

na temat mikropaństw z 2000 r.4 oraz prze-

wodnik wydawnictwa Lonely Planet –  

Mikropaństwa z 2006 r5. Artykuł ten nie 

zamierza poruszać szczegółowo charaktery-

styki instytucji mikropaństwa, nie bada też 

jej ewentualnej podmiotowości prawno-

międzynarodowej. Jego zadaniem jest  

odpowiedź na pytanie czy istnieje możli-

wość realizacji kulturalnych praw jednostki 

w formie mikropaństwa. W części pierwszej 

krótko charakteryzuje pojęcie i rodzaje  

mikropaństwa. Skupia się ona na wskazaniu 

                                                           
4 F. O'Driscoll, Ils ne siègent pas à l'ONU: revue  
de quelques micro-États, micro-nations et autres 
entités éphémères, Presses de Midi 2000. 
5 J. Ryan, G. Dunford, S. Sellars, Micronations. 
Lonely Planet 2006. 
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jego cech, a także elementów odróżniają-

cych je od państwa i pozostałych podmio-

tów prawa międzynarodowego. Następnie  

w części drugiej charakteryzuje Republikę 

Zarzecza jako przykład mikropaństwa, które 

wyrosło na gruncie ambicji artystycznych, 

ale również w pewien sposób praw i wolno-

ści jednostki. Ten aspekt rozwija część trze-

cia, która stanowi swoisty komentarz  

do Konstytucji Republiki Zarzecza.  

W poszczególnych artykułach tego doku-

mentu stara się wskazać na wartości służące 

przede wszystkim realizacji fundamental-

nych praw człowieka, zwłaszcza praw kul-

turalnych. Treść artykułu opiera się na ana-

lizie tekstu Konstytucji Zarzecza, przewod-

ników turystycznych po mieście Wilnie, ale 

przede wszystkim na własnych doświad-

czeniach autora, który przemierzył Republi-

kę wzdłuż i wszerz, miał niejednokrotnie 

okazję rozmawiać z jej mieszkańcami –  

artystami oraz uczestniczyć w jej rozlicz-

nych świętach i festiwalach. 

Pojęcie i rodzaje mikropaństw6 

Podstawowym podmiotem prawa 

międzynarodowego jest państwo. Według 

trójelementowej koncepcji G. Jellinka pań-

stwo stanowi organizację osiadłego na okre-

ślonym terytorium narodu, wyposażoną  

w bezpośrednią władzę zwierzchnią. Z kolei 

prawne kryteria państwowości określa 

Konwencja z Montevideo o prawach i obo-

                                                           
6 W języku polskim trudno znaleźć odpowiednik 
angielskiego wyrażenia micronation. Stąd  
na potrzeby tego opracowania używam pojęcia 
mikropaństwo. 

wiązkach państw z 1933 r7. W art. 1 doku-

ment wskazuje na następujące elementy 

państwa: stałą ludność, suwerenną władzę, 

określone terytorium, zdolność wchodzenia 

w relacje międzynarodowe. Ponadto  

w świetle art. 3 traktatu polityczne istnienie 

państwa jest niezależne od uznania go przez 

pozostałe państwa. Wynika z tego,  

że powyższe kryteria są warunkiem sine 

qua non bycia postrzeganym na arenie mię-

dzynarodowej jako państwo. Pod pojęciem 

mikropaństwa natomiast kryje się twór, 

który uważa się za niepodległe państwo 

(zwykle ze wszystkimi jego elementami  

tj. przede wszystkim terytorium, ludnością 

oraz władzą państwową, jednak nie jest 

przy tym uznany w rozumieniu prawa mię-

dzynarodowego. Nazwy tej zaczęto używać 

w latach 70. ubiegłego stulecia8. Inaczej 

twory te nazywane są mikronarodami, kra-

jami modelowymi, czy nowymi państwami 

projektowymi. Ich główną cechą jest for-

malne i trwałe wyrażanie (nawet w przy-

padku braku uznania) suwerenności jakie-

goś fizycznego terytorium. Często pod tym 

pojęciem błędnie określa się twory nie  

posiadające jakiegokolwiek terytorium, 

ograniczające swoje istnienie do pewnej 

fikcji tworzonej głównie w Internecie9. 

                                                           
7 Konwencja o prawach i obowiązkach państw 
podpisana w Montevideo dnia 26 grudnia 1933 
r. 49 Stat. 3097; Treaty Series 881. Tekst Kon-
wencji dostępny na stronie: http://avalon 
.law.yale.edu/20th_century/intam03.asp.  
Dostępność: 16.02.2014 r. 
8 D. Wallechinsky, I. Wallace, The People's Alma-
nac #2, W. Morrow and Co.,1978, s, 330.  
9 Mamy tutaj do czynienia z tzw. krajami noma-
dycznymi. Szerzej zob. E. Tesla, Interview with 
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Przykładem takiej fikcji jest Królestwo  

Talossy stworzone w 1979 r. przez Roberta 

Madisona10. Są to jednak tzw. państwa wyi-

maginowane, mające charakter pewnej gru-

py społecznej zwykle w formie wiosek eko-

logicznych, sekt, plemion lub klanów. Zdarza 

się jednak, że ich autorzy uczestniczą  

w działalności paradyplomatycznej w sieci, 

tworząc sojusze, podpisując fikcyjne trakta-

ty, czy prowadząc kampanie wojenne. 

Mikropaństw nie należy utożsamiać 

z separatyzmem, ruchami secesyjnymi, czy 

realizacją prawa do samostanowienia.  

Elementem odróżniającym je od tych przy-

kładów jest ekscentryczna geneza powsta-

nia, która w oczywisty sposób nie zmierza 

do stworzenia nowego podmiotu prawa 

międzynarodowego. Z prawnego punktu 

widzenia mikropaństwa nie utrzymują  

oficjalnych stosunków dyplomatycznych11  

z pozostałymi członkami społeczności mię-

dzynarodowej, stąd też zazwyczaj brak 

spełnienia tej przesłanki art. 1 Konwencji  

z Montevideo eliminuje je z możliwości 

uzupełnienia katalogu państw. Wątpliwe 

kryterium stanowi również element suwe-

rennej władzy, niezwykle rzadko zdarza się, 

                                                                                    
Micronationalist: Part 1, Wywiad z prezydent-
tem Molossi Kevinem Baugiem. Tekst dostępny 
na stronie: http://www.sickchirpse.com/2011 
/03/23/interview-with-a-micronationalist-part-
i/ Dostępność: 16.02.2014 r. 
10 Szerzej zob. S. Mimh, Utopian Rulers, and Spo-
ofs, Stake Out Territory Online. New York Times, 
25 maja 2000 r. 
11 Za mikropaństwo nie należy uznawać Tajwa-
nu, który utrzymuje stosunki dyplomatyczne  
z wieloma (w tym Polską) państwami nie będąc 
przy tym (ze względu na sprzeciw Chińskiej 
Republiki Ludowej) formalnie uznawany  
na arenie międzynarodowej. 

by element ten był traktowany poważnie 

przez samych twórców mikropaństwa,  

a zwłaszcza już przez samych obywateli. 

Oczywiście w przypadku mikropaństw two-

rzonych przez jedną osobę, grupę osób, czy 

rodzinę władza znajduje się w ich rękach  

i tylko wobec nich znajduje ewentualne  

zastosowanie. Jednocześnie pełnią oni  

poszczególne funkcje państwowe. Swoją 

odrębność starają podkreślić się poprzez 

odpowiednią symbolikę – flagi, godła, hym-

ny. Władze mikropaństw biją własne mone-

ty, emitują znaczki pocztowe, paszporty, 

medale okolicznościowe, jak również nadają 

honorowe obywatelstwa, czy tytuły szla-

checkie12.  

Za pierwsze mikropaństwo uznaje 

się powstałe W 1865 r. karaibskie Króle-

stwo Redondy13. Innym przykładem  

z początku XX. wieku jest wyspa Lundy, któ-

rej samozwańczym królem ogłosił się jej 

właściciel Martin Coles Harman14. Najbar-

dziej znanym przykładem mikropaństwa 

jest Sealandia. Powstało ono w 1967 r., a jej 

terytorium stanowi stara platforma  

na Morzu Północnym u wybrzeży Wielkiej 

                                                           
12 Najciekwaszym przykładem jest możliwość 
zakupu tytułu szlacheckiego hrabiego/hrabiny 
Sealandii. Szerzej zob. The Official Sealand 
Giftshop: http://www.sealandgov.org/title-pack. 
Dostępność: 16.02.2014 r. 
13 Szerzej. zob. J. D. Squires, Of Dreams and Shad-
ows: An Outline of the Redonda Legend with Some 
Notes on Various Claimants to its Uncertain 
Throne. Tekst dostępny na stronie: 
http://www.alangullette.com/lit/shiel/essays/R
edondaNotes.htm. Dostępność: 16.02.2014 r. 
14 Właściciel wyspy bił również własną monetę 
orz emitował znaczki pocztowe, jednak nigdy nie 
postulował niezależności od Wielkiej Brytanii. 
Szerzej zob. A. F. Langham, The Island of Lundy. 
Stroud: Sutton Publishing, 1994, s. 142. 
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Brytanii15. Lata 60-te przyniosły również 

mikropaństwa położone na sztucznych  

wyspach, a wśród nich: Republic of Rose 

Islands16, Nową Atlantydę17, czy Republikę 

Minerwy18. 

Mikropaństwa tworzone są z róż-

nych powodów. Ze względu na nie można  

je podzielić na następujące kategorie: 

 mikropaństwa jako rzeczywiste  

symulacje społeczne, gospodarcze, 

polityczne państw – Christiania  

w Kopenhadze, Republika Jamtlandii 

w Szwecji; 

 mikropaństwa jako forma wyrażenia 

swojej ambicji, stworzenia forum 

rozrywki, samowywyższenia –  

Republika Molossii; 

 mikropaństwa oparte na fantastyce 

oraz science fiction – Republika Sau-

geais (République du Saugeais); 

 mikropaństwa promujące turystykę 

w danym regionie – Królestwo  

Walachii (Valašské královstí); 

                                                           
15 Szerzej zob. informacje podane na oficjalnej 
stronie internetowej mikropaństwa www.sea 
landgov.org. 
16 Wyspa została zniszczona przez marynarkę 
włoską w efekcie niepłacenia podatków przez jej 
mieszkańców. Szerzej zob. F. Vaccarezza, Rose 
Island – A Dream of Freedom, The Cinderella 
Philatelist, Styczeń 2007, s. 42–46. 
17 Jej twórcą i prezydentem był Leicester Hemin-
gway – brat pisarza Ernesta Hemingway'a. 
18 Stworzona w oparciu o tradycje libertariań-
skie przez biznesmena Micheala Olivera Miner-
wa w efekcie oczywistego braku uznania mię-
dzynarodowego została zaanektowana przez 
Tonga. Szerzej zob. S.P. Menefee, "Republics  
of the Reefs": Nation-Building on the Continental 
Shelf and in the World's Oceans, California West-
ern International Law Journal, vol. 25, no. 1, Fall 
1994. 

 mikropaństwa tworzone w celu 

oszustw podatkowych, obejścia 

prawa, popełniania przestępstw – 

Nowa Utopia, Królestwo EnenKio; 

 mikropaństwa podkreślające odręb-

ności historyczo-kulturowe – Sebor-

ga, Forvik; 

 nowe państwa projektowe zmierza-

jące do powstania zupełnie nowych 

organizmów państwowych –  

Minerwa, Freedonia. 

Ze względu na formę realizacji praw 

i wolności człowieka warto natomiast wska-

zać na mikropaństwa jako formę sprzeciwu 

wobec naruszeń prawa własności: State  

of Rainbow Creek, Grand Duchy of Avram, 

The Principality of Snake Hill (jego konsty-

tucja opiera się na Dekalogu), a zwłaszcza 

The Gay and Lesbian Kingdom of the Coral 

Sea Islands ogłoszone w 2004 r. jako forma 

protestu przeciwko dyskryminacji osób 

homoseksulanych. 

Mimo, że mikropaństwa nie cieszą 

się dużym zainteresowaniem naukowców, 

ich twórcy oraz wielbiciele mają liczne oka-

zje do wymiany doświadczeń, a nawet  

prowadzenia polityki międzynarodowej.  

Organizują oni konferencje mikropaństw  

np. Szczyt Mikropaństw w Helsinkach  

w 2003 r. oraz wystawy np. zorganizowana 

przez Reg Vardy Gallery Uniwersytetu  

w Sunderland skupiała się na tożsamo- 

ści i symbolice mikropaństw. Wystawa  

ta doczekała się kontynuacji w formie seria-

lu telewizji BBC z 2005 roku How to Start 
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Your Own Country?19, a w 2010 roku w for-

mie filmu J. Shapiro pod tym samym tytułem 

zaprezentowanym na Międzynarodowym 

Festiwalu Filmowym w Toronto20. 

Jak widać koncepcja mikropaństwa 

może być i jest wykorzystywana m.in.  

w celu promocji szeroko pojętej kultury, jak 

również praw człowieka. Najciekawszym 

przykładem mikropaństwa powstałego  

na gruncie tych dwóch wartości jest litew-

ska Republika Zarzecza. 

Republika Zarzecza 

Zarzecze (Užupis) jest jedną z naj-

starszych dzielnic Wilna położoną tuż przy 

Starym Mieście. Zajmuje stosunkowo nie-

wielką powierzchnię 0.60 km2, a zamiesz-

kuje ją ok. 5 tys. mieszkańców. Jak sama 

nazwa wskazuje dzielnica jest położona  

po drugiej strony rzeki Wilenki (Vilna), któ-

rej stolica Republiki Litewskiej zawdzięcza 

swoją nazwę. Do najważniejszych zabytków 

Zarzecza należą Cerkiew Przeczystej Boga-

rodzicy, klasztor Bernardynek Zarzecznych, 

Cmentarz Bernardyński21, a przede wszyst-

kim statua Archanioła Gabriela – opiekuna 

Zarzecza, umieszczona na głównym placu 

dzielnicy w 2002 roku, by symbolizować 

odrodzenie wolności artystycznej w Europie 

Wschodniej. 

                                                           
19 Szerzej zob. baza filmów IMDb http:// 
www.imdb.com/title/tt0475195/. 16.02.2014 r. 
20 Szerzej zob.http://web.archive.org/web/ 
20100822030950/http://tiff.net/filmsandsched
ules/tiff/2010/howtostartyourowncou. Dostęp-
ność: 16.02.2014 r. 
21 Szerzej zob. J. Kłos, Wilno. Przewodnik krajo-
znawczy (szkic monografii historyczno-archite 
ktonicznej). Wilno 1929 s. 242-248. 

Pierwsze wzmianki o Zarzeczu  

pochodzą z XVI wieku. Pierwotnie było  

to wileńskie przedmieście, zamieszkane 

głównie przez tkaczy, młynarzy i niższych 

rangą urzędników. Przed II wojną światową 

społeczeństwo Zarzecza stanowili głównie 

Żydzi22. Po wojnie opuszczone domy żydow-

skie zostały zasiedlone przez przedstawicie-

li marginesu społecznego, bezdomnych, jak 

również prostytutki23. W związku z tym  

do ogłoszenia przez Litwę niepodległości  

w 1990 r. ta część stolicy była uważana  

za “miasto wyklęte”, ze względu na wsze-

chobecność zrujnowanych budynków,  

a przez to nieprzydatność24. Sytuacja ta ule-

gła jednak zmianie. 

Obecnie miejsce to jest często  

porównywane to paryskiego Montmartre'u 

czy kopenhaskiej Christianii ze względu  

na umiłowanie go przez wileńskich arty-

stów25, którzy organizują liczne wystawy, 

warsztaty, jak również spędzają czas  

na szukaniu natchnienia w okolicznych  

kawiarniach. Dzięki temu szybko zyskało 

miano najbardziej tajemniczej i romantycz-

nej26 dzielnicy Wilna, a tamtejsze nierucho-

mości znacznie zyskały na wartości. 

                                                           
22 Natomiast po wojnie cmentarz żydowski  
został zniszczony przez władze sowieckie. 
23 Nie zawsze jednak tak było. Pod koniec XIX. 
wieku mieszkał tu m.in. Konstanty Ildefons Gal-
czyński, Feliks Dzierżyński oraz Mikolajus Čiur-
lionis. 
24 Większość domów nie posiadała instalacji 
sanitarnych oraz elektrycznych. 
25 Artyści stanowią ok. 1/6 mieszkańców całego 
Zarzecza. 
26 Szczególnym zainteresowaniem cieszą się 
mosty, na których zakochani przypinają kłódki 
ze swoimi imionami przypieczętowując trwałość 
swojego uczucia. 
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Głównym tego powodem było jed-

nak wydarzenie o charakterze politycznym. 

Kilka lat temu, a dokładnie 1 kwietnia 1997 

r.27 Zarzecze ogłosiło (wbrew art. 10 Kon-

stytucji Republiki Litewskiej28), że staje się 

niepodległą Republiką Zarzecza. Ten nowy 

twór posiada prezydenta, rząd, biskupa, jak 

również może poszczycić się kilkuosobową 

armią. Posiada ona hymn, 4 flagi państwo-

we, po jednej na każdą porę roku oraz walu-

tę29. Republika obchodzi swoje Święto Nie-

podległości w każda rocznicę powstania tj. 1 

kwietnia. Istotnym jest fakt, że tę formę 

państwowości całkowicie „uznają” władze 

Wilna oraz Litwy30. Wynika to zapewne  

z chęci uczynienia zadość treści art. 42 zda-

nie drugie Konstytucji Republiki Litewskiej, 

z którego wynika obowiązek Litwy „wspie-

rania kultury i nauki, otaczania opieką  

zabytków przeszłości Litwy, chronienia 

dzieł sztuki i pomników kultury”, jak rów-

nież szeroko pojętej swobody wypowiedzi  

i ekspresji artystycznej wynikającej z art. 25 

litewskiej ustawy zasadniczej31.  

                                                           
27 Dzień ten został wybrany nieprzypadkowo  
ze względu na tradycję Prima Aprilis, którego 
znaczenie jasno daje do zrozumienia o prawdzi-
wych zamiarach „separatystów”. Szerzej zob. 
http://www.guardian.co.uk/travel/2000/jan/2
9/lithuania. Dostępność: 16.02.2014 r. 
28 Artykuł 10 stanowi, że terytorium Państwa 
Litewskiego jest jednolite i niepodzielne  
na jakiekolwiek formy państwowe.  
29 Szerzej zob. http://www.rollingstone.com 
/news. Dostępność: 16.02.2014 r. 
30 Burmistrz Wilna Artūras Zuokas mieszka  
w dzielnicy Zarzecze, a poprzez swoją aktyw-
ność podczas obchodów Dnia Niepodległości 
daje wyraz swojemu poparciu dla Republiki. 
31 Konstytucja Republiki Litewskiej z 25 paź-
dziernika 1992 roku. Tekst w języku polskim 
dostępny na stronie: http://libr.sejm.gov.pl 

Jeżeli chodzi o nabycie obywatelstwa 

Republiki to znak przy „przejściu granicz-

nym” od każdego wchodzącego wymaga 

jedynie uśmiechu32. Premier Republiki  

Zarzecza Sakalas Gorodeckis uważa,  

że „republika nie jest pojęciem geograficz-

nym; można mieszkać w Kownie, w Nowym 

Jorku i być jej obywatelem, jeżeli tak 

uznasz"33. Natomiast sami obywatele okre-

ślają się mianem homo artisticus, będącym 

alternatywą wobec homo sovieticus czy 

homo capitalisticus. Zarzecze posiada licz-

nych honorowych obywateli. Należą do nich 

m.in. Dalaj Lama czy Valdas Adamkus34.  

Ponadto mieszkańcy Zarzecza obchodzą 

wiele świąt wśród których obok wspomnia-

nego już Dnia Niepodległości na uwagę  

zasługują Dzień Ryby, Dzień Pułapek i Dzień 

Białego Obrusu35. 

 

 

 

                                                                                    
/tek01/txt/konst/litwa.html. Dostępność: 16.02. 
2014 r. 
32 Tablica graniczna znajduje się tuż przy moście 
łączącym Stare Miasto z Zarzeczem nieopodal 
restauracji Užupis. 
33 A. Akińczo, Zarzecze - wileński Montmartre  
z własną konstytucją, PAP 9 kwietnia 2012 r. 
Tekst dostępny na stronie: http://dzieje.pl 
/aktualnosci/zarzecze-wilenski-montmartre-z-
wlasna-konstytucja. Dostępność : 16.02.2014 r. 
34 Ričardas Šileika. Romas Lileikis: O aš taip no-
riu, kad iš kaminų dar rūktų dūmai, Literatūra ir 
menas, No. 2951, 23 Maja 2003 r. Tekst dostęp-
ny na stronie: http://www.culture.lt/lmenas 
/?leid_id=2951&kas=straipsnis&st_id=2448. 
Dostępność: 16.02.2014 r. 
35 Święto Białegu Obrusu jest obchodzone  
w II Święto Wielkanocne. Idea polega na wspól-
nym posilku i zabawie mieszkańców przy  
olbrzymim stole. 
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Konstytucja Republiki Zarzecza 

Najważniejszym symbolem wyróż-

niającym Republikę jest jej Konstytucja36. Jej 

twórcami są Romas Lileikis37 pełniący urząd 

prezydenta Republiki oraz Tomas Čepaitis38. 

Ma ona charakter konstytucji oktrojowanej. 

Składa się ona z 41 artykułów, które prze-

tłumaczone na 15 języków zostały umiesz-

czone przy ulicy Paupio. Ciekawym z nie 

tylko artystycznego, ale również interpreta-

cyjnego punktu widzenia jest umieszczenie 

tekstu Konstytucji na lustrzanych tablicach. 

Zabieg ten może nakłaniać interpretatora  

do spojrzenia w głąb siebie i dokonanie  

wykładni subiektywnej zgodnie z własnym 

punktem widzenia. Dokument nie posiada 

preambuły, jak również części ustrojowej. 

Na jego kompozycję składają się wyłącznie 

prawa i obowiązki jednostki, przez co sta-

nowi swoisty rodzaj karty praw. 

W art. 1 stanowi, że Człowiek  

ma prawo mieszkać nad Rzeką, a Rzeka – 

płynąć obok człowieka. Artykuł ten w jasny 

sposób określa stosunek łączący człowieka  

z naturą jako współistnienie. Rzeka (Wilen-

ka) symbolizuje tutaj przyrodę jako całość. 

Człowiek ma prawo korzystać z przyrody, 

                                                           
36 Konstytucja Republika Zarzecza z 1 kwietnia 
1997 r. Tekst dostępny na stronie: http: 
//outinthemiddaysun.blogspot.com/2008/02/u
upis-constitution.html. Dostępność: 16.02.2014 
r. 
37 Romas Lileikis nazywany Waszyngtonem jest 
poetą, muzykiem oraz reżyserem filmowym. 
Szerzej zob. http://www.culture.lt/lmenas/? 
leid_id=2951&kas=straipsnis&st_id=2448  
Dostępność: 16.02.2014 r. 
38 Tomas Čepaitis nazywany Jeffersonem jest 
również wszechstronnym artystą, który pełni 
urząd Ministra Spraw Zagranicznych Republiki. 

czerpać z jej dóbr. Przyroda istnieje z czło-

wiekiem i obok człowieka. Z artykułu tego 

można wyinterpretować również, że rze-

ka/przyroda jest dobrem wspólnym ludzi, 

którzy korzystając z jej praw mają obowią-

zek dbać o jej stan, zarówno na Zarzeczu, jak 

i na całym świecie. Takie rozpoczęcie Kon-

stytucji wskazuje również na jej ekologicz-

ny, przyjazny środowisku charakter,  

co znajduje również wyraz w kolejnych  

artykułach. 

Artykuł 2 ze względu na wspomnia-

ną w poprzedniej części sytuację urbani-

styczną Zarzecza  stwierdza, że Człowiek  

ma prawo do ciepłej wody, ogrzewania  

w zimie oraz do dachu krytego dachówką. 

Prawa te mają charakter wybitnie socjalny, 

a ich umieszczenie na drugim miejscu  

w Konstytucji podkreśla ważność tych praw 

dla mieszkańców Republiki. 

W kolejnych artykułach Konstytucja 

klasyfikuje szereg praw i wolności jednostki. 

W artykule 3 ustanawia kontrowersyjnie 

ujęte prawo do śmierci, która jednak nie jest 

obowiązkiem człowieka. Artykuł ten jest 

bardzo intrygujący w związku z orzecznic-

twem Europejskiego Trybunału Praw Czło-

wieka, który w sprawie Pretty przeciwko 

Wielkiej Brytanii jasno dał wyraz temu,  

że prawo do śmierci nie istnieje i nie można 

go wywnioskować z prawa do życia, czy 

prawa do prywatności. Brak obowiązku 

śmierci można powiązać z artystycznym 

wymiarem Konstytucji i horacjańską formu-

łą non omnis moriar. W końcu marzeniem,  

a nawet prawem każdego człowieka (arty-
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sty) jest zostawić po sobie jakąś cząstkę 

swojej egzystencji, która przetrwa po jego 

śmierci. 

Artykuł 4 uznaje, że Człowiek  

ma prawo się mylić. Treść tego artykułu 

potwierdza, że nie ma ludzi nieomylnych, 

każdy ma prawo się mylić, a najważniejszym 

jest, by z tych pomyłek wyciągać wnioski.  

Z kolei art. 5 nadaje Człowiekowi prawo  

do niepowtarzalności. Podkreśla on przede 

wszystkim wyjątkowość i indywidualizm 

wszystkich ludzi. Jasno też wskazuje  

na to, że Konstytucja została sporządzona  

w duchu indywidualnej koncepcji praw 

człowieka. 

Artykuły 6 i 7 to artykuły bliźniacze 

stanowiące o jakże doniosłym aspekcie  

życia ludzkiego – miłości. Każdy Człowiek 

ma prawo kochać (art. 6), ale również każdy 

Człowiek ma prawo być niekochanym, choć 

nie jest to konieczne (art. 7). Człowiek  

ma prawo okazywać swoje uczucia, jednak 

nie można go zmuszać do miłości. Konstytu-

cja odnosi się również do kwestii ewentual-

nego roszczenia jednostki do bycia kocha-

nym. Wprawdzie nie przyznaje takowego, 

jednak formuła „nie jest to konieczne” nie 

pozbawia nikogo szans na miłość. 

W świetle art. 8 Człowiek ma prawo 

pozostać nieznanym. Artykuł ten jest ważny 

dla osób, których nieśmiałość, skromność, 

ale również świadoma samotność są często 

negatywnie odbierane. Chęć nie wyróżnia-

nia się jest również formą samorealizacji, 

która w Konstytucji Zarzecza znajduje 

szczególną ochronę. Artykuł 9 jest jednym  

z najbardziej lubianych przez turystów 

zwiedzających Zarzecze. Mówi on, że Czło-

wiek ma prawo do lenistwa i bezczynności. 

Warto jednak zaznaczyć, że artyści Zarzecza 

rzadko oddają się lenistwu, a już zwłaszcza 

bezczynności. Twórcy Konstytucji postano-

wili jednak pamiętać o tych, którym ten tryb 

życia odpowiada najbardziej. 

Konstytucja Zarzecza dużo poświęca 

kwestii praw zwierząt i ich związków  

z człowiekiem. Jest to kolejna odsłona jej 

ekologicznego charakteru. W artykułach  

10 do 13 mówi ona o prawie każdego  

do kochania kota i opieki nad nim (art. 10), 

a w art. 11 ustala prawo człowieka do trosz-

czenia się o psa aż do samego końca życia 

jednego z nich, tym samym niejako zrównu-

jąc pozycję jednostki i zwierzęcia jako pod-

miotów tego prawa. Same zwierzęta zostały 

wyposażone:  pies w (sic!) prawo do bycia 

psem (art. 12), zaś kot w obowiązek kocha-

nia swego gospodarza, a w trudnej chwili 

nawet obowiązek pomocy człowiekowi (art. 

13). Szczególne uprzywilejowanie tych 

zwierząt znajduje uzasadnienie w ich  

powszechności występowania w Republice  

i zwyczajowy bliski związek z człowiekiem. 

Nie powinno być jednak rozumiane jako 

przejaw dyskryminacji w stosunku do pozo-

stałych zwierząt. 

Dwa następne artykuły odnoszą się 

do kwestii obowiązków człowieka. Czynią  

to jednak w dość enigmatyczny sposób. Art. 

14 stanowi, że Człowiek ma prawo czasami 

nie wiedzieć, czy ma obowiązki. Wymowa 

tego artykułu w pewien sposób nawiązuje 
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do prawa do lenistwa i bezczynności, nie 

pozbawia jednak człowieka obowiązków  

w ogóle (szczególnie w kwestiach związa-

nych z przyrodą). Pomimo to Konstytucja 

eliminuje z katalogu obowiązków człowieka 

wątpienie. Artykuł 15 brzmi: Człowiek  

ma prawo wątpić, choć nie jest to jego obo-

wiązkiem. Twórcy Konstytucji dostrzegli 

jakie skutki w życiu człowieka wywołują 

wątpliwości. Wprawdzie to wątpliwość jest 

motorem szukania odpowiedzi na nurtujące 

pytania, jednak w większości przypadków 

wątpliwości zdają się mieć negatywne skut-

ki. Często przeszkadzają w realizacji dwóch 

kolejnych praw. 

Bliźniacze artykuły 16 i 17 Konsty-

tucji, deklarują kolejno prawo do bycia 

szczęśliwym oraz prawo do bycia nieszczę-

śliwym. Należałoby je odczytywać jako 

upoważnienie jednostki do realizacji siebie 

zgodnie z jej przekonaniami i obranym sty-

lem życia. Jest to również ciekawa forma 

nawiązania do Amerykańskiej Deklaracji 

Niepodległości z 4 lipca 1776 r. Już ten  

dokument określał, że „Stwórca obdarzył ich 

(ludzi) pewnymi nienaruszalnymi prawami, 

że w skład tych praw wchodzi prawo  

do życia, wolność i dążenia do szczęścia”39. 

Artykuł 18 uznaje prawo człowieka 

do milczenia. Z punktu widzenia realizacji 

praw kulturalnych prawo to gwarantuje 

każdemu prawo do zachowania swoich 

emocji, dla samego siebie. Nikt nie ma obo-

                                                           
39 Deklaracja Niepodległości z dnia 4 lipca 1776 
r. Tekst dostępny na stronie: http://www. 
constitution.org/us_doi.pdf.  
Dostępność: 16.02.2014 r. 

wiązku artykułowania swoich przekonań, 

czy wizji artystycznych. Dalej art. 19 okre-

śla, że człowiek ma prawo wierzyć. Artykuł 

ten odpowiada ogólnie przyjętym standar-

dom dotyczącym swobody sumienia  

i wyznania. Ponadto w połączeniu z prawem 

do milczenia gwarantuje prawo każdego dla 

zachowania w tajemnicy swojego wyznania, 

czy światopoglądu. 

Artykuł 20 ustala, że żaden Człowiek 

nie ma prawa do przemocy. Jest to bardzo 

ciekawe sformułowanie. Człowiek, a zwła-

szcza artysta powinien w swoim działaniu 

unikać odwoływania się do przemocy,  

zarówno fizycznej oraz psychicznej, a con-

trario powinien czynić wszystko metodami 

pokojowymi np. poprzez perswazję, nego-

cjacje. 

Kolejnym artykułem dotyczącym 

samorealizacji jednostki jest art. 21, który 

mówi o prawie Człowieka do pojęcia swojej 

marności i wielkości. Po raz kolejny Konsty-

tucja Zarzecza wprowadza tutaj pojęcia 

przeciwstawne – marność i wielkość.  

Za marność należy uznać „bezcelowość, nie-

trwałość lub znikomość czegoś”40, a za wiel-

kość przyjmuje się „cechy umysłu, charakte-

ru wznoszące kogoś ponad przeciętny  

poziom”41. Artykuł ten gwarantuje więc,  

że człowiek może umieścić się w dowolnym 

miejscu pomiędzy tymi skrajnościami zależ-

nie od swoich upodobań. Nikt nie musi być 

                                                           
40 Za Internetowym Słownikiem Języka Polskie-
go PWN. Źródło: http://sjp.pwn.pl/slownik/ 
2481415/marno%C5%9B%C487. 
41 Idem. Źródło: http://sjp.pwn.pl/slownik/ 
2535964/. 
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wybitny oraz nikt nie musi być marny.  

Dodatkowo każdy ma szansę na zmianę 

swojej pozycji z marnego na wielkiego, ale 

również odwrotnie. 

Enigmatyczne pojęcie Wieczności  

do Konstytucji wprowadza art. 22. Stwier-

dza on, że Człowiek nie ma prawa się na nią 

targnąć. Internetowy Słownik Języka Pol-

skiego PWN pod tym pojęciem umieszcza: 

„1. nieskończoność w czasie; 2. czas bardzo 

długi; 3. według wierzeń religijnych: życie 

pozagrobowe”42. Jest to kontynuacja treści 

zawartej w poprzednim artykule dotyczą-

cym swobody wyznania. Użycie pojęcia 

Wieczność ma na celu możliwe uogólnienie 

pojęcia dla jak największego katalogu wie-

rzeń. Problem może sprawiać ateizm, który 

u swoich założeń może być traktowany jako 

forma „targnięcia się” na Wieczność. Jednak 

z innego punktu widzenia, targnięcie się  

na Wieczność może oznaczać próbę oszuka-

nia śmierci, rozwiązania zagadki nieśmier-

telności w wymiarze fizycznym.  

Artykuły 23 i 24 to kolejna już para 

artykułów bliźniaczych Konstytucji Zarze-

cza. Tym razem Konstytucja mówi o prawie 

każdego człowieka do rozumienia (art. 23) 

dalej dodając, że człowiek ma prawo niczego 

nie rozumieć (art. 24). Artykuł 25 gwarantu-

je Człowiekowi prawo bycia różnych naro-

dowości. Jest to bardzo ważny artykuł Kon-

stytucji, którego celem jest gwarancja zaka-

zu dyskryminacji z przyczyn narodowo-

ściowych. Zwłaszcza w kontekście Republiki 

                                                           
42 Idem. Źródło: http://sjp.pwn.pl/slownik/ 
2535809/wieczno%C5%9B%C4%87. 

Litewskiej, w której żyje wiele narodowości 

gwarancja zawarta w tym artykule jest bar-

dzo potrzebna. Również w przypadku 

mniejszości polskiej mieszkającej w Litwie, 

często dochodzi do sytuacji, w której dzieci 

rodzą się w rodzinach mieszanych (litew-

sko-polskich, polsko-rosyjskich, rosyjsko-

litewskich, litewsko-karaimskich itd.). Na tej 

podstawie często dochodzi do ich dyskry-

minacji. Twórcy Konstytucji Zarzecza zau-

ważyli ten problem i należycie podkreślili 

wartość różnorodności narodowej nie tylko 

w Republice Zarzecza, ale i na całym świe-

cie. 

W kolejnej części Konstytucja ustala 

prawo człowieka do obchodzenia albo nie 

obchodzenia swoich urodzin. W swojej for-

mie artykuł ten również wskazuje na prawa 

przeciwstawne, odchodzi jednak od znanej 

formy dwóch bliźniaczych artykułów.  

Obchodzenie urodzin zwykle związane jest  

z upływem czasu, dojrzewaniem człowieka. 

Konstytucja Zarzecza w tym artykule 

uwzględnia interesy osób, które są dumne i 

cieszą się z każdego kolejnego roku ich  

życia, jak również osób, które nie chcą  

obchodzić urodzin, gdyż upływający czas ich 

życia skłania ich do negatywnych przemy-

śleń na temat starości i jej konsekwencji.  

Artykuł 27 zobowiązuje człowieka 

do pamiętania swojego Imienia. Dla inter-

pretacji tego artykułu ważna jest pisownia 

wielką literą. Wydaje się, że zabieg ten miał 

na celu wyrażenie zamiaru twórców nada-

niu temu pojęciu znaczenia szerszego. 

Zgodnie z tym Imię nie oznacza tylko imie-
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nia i nazwiska, ale również pochodzenie, 

tradycję oraz wszystkie wartości człowieka 

służące odpowiedzi na odwieczne pytania: 

skąd przychodzimy, dokąd idziemy, kim 

jesteśmy? 

Następnie w dwóch artykułach bliź-

niaczych Konstytucja Zarzecza umożliwia 

człowiekowi dzielenie się tym, co ma (art. 

28) oraz uniemożliwia dzielenie się tym, 

czego nie ma (art. 29). W swojej prostocie 

artykuły te wyrażają znaną prawnicza mak-

symę - nemo plus iuris ad alium transferre 

potest quam ipse habet (nikt nie może prze-

nieść na drugą osobę więcej praw, aniżeli 

sam posiada). Artykuły te wyrażają również 

wartości jakim hołduje Republika Zarzecza, 

wśród których dzielenie się stanowi jedną  

z najważniejszych43. 

Artykuł 30 ustanawia prawo czło-

wieka do posiadania rodziny. Czyni jednak 

to w dość kontrowersyjny sposób enumera-

tywnie wymieniając katalog braci, sióstr 

oraz rodziców. Twórcy Konstytucji Zarzecza 

zapomnieli o dzieciach oraz małżonkach.  

Z punktu widzenia całej treści Konstytucji 

wydaje się to dość sporym zaniedbaniem 

legislacyjnym. 

Artykuł 31 stanowi, że Człowiek  

może być wolny. Jest to kolejne niefortunne 

sformułowanie użyte przez twórców ustawy 

zasadniczej Zarzecza. Wyraża ono tylko 

możliwość człowieka bycia wolnym, a prze-

cież każdy człowiek rodzi się wolny i nie 

może być bezprawnie wolności pozbawio-

                                                           
43 Na wartości tej całkowicie bazuje wspomniane 
już Święto Białego Obrusu. 

nym. Usprawiedliwienia tej formuły należy 

szukać w artystycznym charakterze doku-

mentu, który pod pojęciem wolności może 

rozumieć wolność artystyczną. Jednak taka 

wykładnia pojęcia wolności wydaje się być 

tutaj nieodpowiednia, zwłaszcza, że kolejny 

art. 32 czyni człowieka odpowiedzialnym  

za swoją Wolność. Po raz kolejny Konstytu-

cja używa w tym przypadku pisowni wielką 

literą podkreślając jej szersze rozumienie. 

Interpretację tego artykułu można precy-

zyjnie sprowadzić do stwierdzenia, że czło-

wiek może czynić wszystko to, co nie szko-

dzi realizacji praw i wolności innych osób. 

Otwarte pozostaje natomiast pytanie przed 

kim te odpowiedzialność ponosi? Przed  

samym sobą, przed społeczeństwem, a może 

przed Wiecznością? 

Artykuł 33 wyraża prawo Człowieka 

do płaczu. Jego charakter ma charakter 

emocjonalny. Sam płacz wyraża zarówno 

negatywne, jak i pozytywne emocje. Płacz 

można również interpretować jako każdą 

formę wyrażania każdych emocji (oczywi-

ście przy braku związków z zakazaną już 

przemocą). 

W nawiązaniu do bliźniaczych arty-

kułów 23 i 24 traktujących o prawie czło-

wieka do rozumienia jak i nie rozumienia 

niczego art. 34 ustala prawo Człowieka  

do bycia niezrozumianym. Często bywa,  

że samorealizacja jednostki jest na tyle eks-

centryczna, że przejawia się z niezrozumie-

niem przez innych, którzy mają do tego 

prawo. Człowiek ten jednak nie może pono-

sić tego negatywnych konsekwencji, czy być 
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dyskryminowanym z przyczyny bycia  

innym, bycia niezrozumianym. 

W związku z art. 32 dotyczącym  

odpowiedzialności za swoją Wolność należy 

odczytywać również treść art. 35, który sta-

nowi, że Człowiek nie ma prawa obwiniać 

innych. Tylko on ponosi odpowiedzialność 

za swoje czyny, nie powinien szukać odpo-

wiedzialności za swoje porażki, błędne  

decyzje u innych, jak również nieuczciwie 

oskarżać ich w jakiejkolwiek sytuacji. 

Bardzo ważnym z prawniczego 

punktu widzenia jest art. 36. Według niego 

Człowiek ma prawo być Osobą. Raz jeszcze 

Konstytucja używa pisowni wielką literą. 

Każdy człowiek ma prawo do swojej oso-

bowości prawnej, do traktowania jako istota 

ludzka z wszystkimi jej przymiotami tj. god-

nością osobową, godnością osobowościową, 

godnością osobistą. To właśnie bycie Osobą 

jest źródłem wszelkich praw i wolności 

człowieka. W tym artykule odzwierciedlona 

została esencja wszystkich wartości chro-

nionych przez Konstytucje Zarzecza.  

W związku z tym mógłby on zostać umiesz-

czony w początkowych partiach dokumentu 

w celu podkreślenia jego wagi. Jednocześnie 

artykuł ten podkreśla indywidualny charak-

ter praw jednostki. 

Kolejnym z serii artykułów sprzecz-

nych z obowiązującymi standardami praw 

człowieka jest artykuł 37, który stanowi,  

że Człowiek ma prawo nie mieć żadnych 

praw. Trudno doszukać się takiego prawa  

w jakimkolwiek dokumencie z dziedziny 

ochrony praw jednostki. Nikt nie może  po-

zbawić się praw mu przysługujących  

na podstawie przyrodzonej godności.  

Ponadto treść artykułu jest logicznie 

sprzeczna, gdyż nawet nie posiadając praw, 

człowiek posiada to prawo by ich nie posia-

dać. A nie posiadając tego prawa nie może 

zrezygnować z pozostałych praw gwaran-

towanych ustawą zasadniczą Zarzecza. 

Artykuł 38 stanowi, że Człowiek ma 

prawo się nie bać. Każdy powinien być wol-

nym od strachu. Artykuł ten nawiązuje  

do jednej z czterech wolności wymienionych 

przez prezydenta Roosevelta44. Ponadto 

stanowi przekreślenie grubą kreską minio-

nej epoki komunizmu, kiedy życie w strachu 

os siebie i bliskich było powszechne. 

Ostatnie trzy artykuły Konstytucji 

nie wymagają komentarza. Stanowią jej 

motta i odpowiednio brzmią:  

art. 39 - Nie zwyciężaj.  

art. 40 - Nie broń się. 

Art. 41 - Nie poddawaj się. 

 

 

 

                                                           
44 Prezydent Roosevelt w swym Orędziu do Kon-
gresu z 6 stycznia 1941 roku wyraźnie zakreślił 
zasadnicze wolności przysługujące każdemu 
człowiekowi (the Four Freedoms): wolność sło-
wa i wypowiedzi, wolność każdej osoby do  
wyznawania Boga na swój sposób, wolność od 
niedostatku, wolność od strachu48.A. Sławiński, 
Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Związku 
Sowieckiego 1941-1945 i jej konsekwencje dla 
Polski, Londyn 2005. Tekst dostępny na stronie: 
http://www.polishresistance-ak.org.  
Dostępność: 16.02.2014 r. 
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Zakończenie 

Każdy z nas może znaleźć swoje 

własne Zarzecze. Jest to bardzo łatwe.  

Według artystów „Jeżeli chcesz trafić  

na Zarzecze, przebrnij przez własną rzekę 

braku wiary, przeciwności, smutku"... Kon-

stytucja Zarzecza podkreśla wartości takie 

jak miłość, wzajemny szacunek oraz szacu-

nek dla samego siebie, które są elementarne 

nie tylko dla artystów. Niewątpliwie jest  

to przykład nowoczesnego pomnika tole-

rancji i praw człowieka. Pomnik ten wyrósł 

na artystycznym gruncie. To właśnie artyści 

chcąc podkreślić swój indywidualizm, nieza-

leżność, wolność artystyczną za materiał dla 

tego pomnika wybrali właśnie prawo. Czy 

zabieg ten stanowi nadużycie? Absolutnie 

nie. Realizacja praw człowieka, z zwłaszcza 

praw kulturalnych nie zabrania takiej formy 

aktywności. Prawo jest nośnikiem idei  

i wartości społeczności. Jest to nośnik tak 

samo dobry, a może nawet lepszy aniżeli 

obrazy, rzeźby, muzyka, czy inne formy eks-

presji artystycznej. 

Ważne jest by prawo takie było  

dobre, by nie występowało przeciw słusz-

ności i jednoczyło ludzi pod wspólnym 

sztandarem chęci wspólnego i pokojowego 

rozwoju. Przymiot takiego sztandaru zdecy-

dowanie można przypisać Konstytucji  

Zarzecza. Jej przykład jasno wskazuje,  

że prawa kulturalne można realizować  

w formie mikropaństwa, którego wartości 

przeciwstawiają się dyskryminacji, przemo-

cy, nierównościom i innym przejawom  

łamania praw człowieka. Zarzecze nie jest 

tylko punktem na ziemi. Jego prezydent 

Rimas Lileikis mówi: „Zarzecze jest tak  

małe, że wystarczy tu miejsca dla wszyst-

kich, gdyż jest to miejsce niepodległości 

duchowej"45. To właśnie ta niepodległość 

duchowa musi i znajduje ochronę w formie 

praw kulturalnych. To ta niepodległość  

duchowa jest największym dziedzictwem 

społeczności międzynarodowej, a obowiąz-

kiem każdego państwa jest ją wspierać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Litewski Montmartre nad Wilenką, Rzeczpo-
spolita z 9.4.2012 r. Tekst dostępny na stronie: 
http://www.rp.pl/artykul/857225.html?print=t
ak&p=0. Dostępność: 16.8.2012 r. 



Wiedza Prawnicza nr 1/2014 Strona 59 
 

Mediacja w trakcie postępowania o rozwód 

Paulina Konarska 

 

Powszechnie przyjmuje się, że rodzi-

na jest podstawową komórką społeczną, 

która podlega w Polsce ochronie konstytu-

cyjnej. Zarówno małżeństwo jak i rodzina, 

macierzyństwo oraz rodzicielstwo znajdują 

się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej 

Polskiej1. W doktrynie wskazuje się,  

że rodzinę tworzą kobieta i mężczyzna, któ-

rzy zgodnie z obowiązującym prawem  

zawarli związek małżeński, jak i również ich 

niepełnoletnie dzieci oraz dzieci pełnoletnie 

będące na utrzymaniu rodziców. W ramach 

funkcjonowania rodziny zaspokajane  

są podstawowe potrzeby emocjonalne, eko-

nomiczne oraz społeczne jej członków. Pra-

widłowe funkcjonowanie rodziny uzależ-

nione jest nie tylko od wyznawanych w spo-

łeczeństwie wartości moralnych oraz trady-

cji kulturowych, lecz również od obowiązu-

jących norm prawnych regulujących relacje 

pomiędzy osobami bliskimi. Zadaniem 

władz państwowych jest umożliwienie 

utworzenia rodziny oraz jej ochrona przed 

czynnikami, które mogłyby wpływać na nią 

destabilizująco. Oczywistym jest, iż „spójna, 

zrównoważona rodzina zapobiega skutecz-

nie odchyleniom od norm zachowań  

we wszystkich prawie dziedzinach życia 

społecznego (…)”2. 

                                                           
1 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997r., Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483. 
2 J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, 
Warszawa 1970, s.150-151. 

Aktualnie wiele państw europejskich 

zmaga się ze zjawiskiem rozpadu rodziny.  

W ostatnich latach daje się zauważyć stały 

wzrost liczby rozwodów z jednoczesnym 

spadkiem liczby zawieranych małżeństw. 

Przyczyny powyższego zjawiska mogą być 

różne. Najczęściej wymienia się zmiany kul-

turowe, kryzys gospodarczy itp. W 2011 

roku zawarto w Polsce ogółem 206471 mał-

żeństw, jednocześnie 64594 z nich zostało 

rozwiązanych przez rozwód3. Co istotne  

„od 2004 roku obserwujemy w Polsce istot-

ny wzrost liczby rozwodów. Rozwodem 

kończy się średnio co czwarte małżeństwo. 

W dużych miastach odsetek rozwodzących 

się sięga nawet 40%”4. Powyższe dane każą 

zwrócić uwagę na fakt, że rozwód stał się 

zjawiskiem społecznym, narastającym pro-

blemem nie tylko rozwodzących się mał-

żonków i ich małoletnich dzieci, ale i rów-

nież w coraz większej mierze problemem 

państwowym.  

W wielu państwach władze niemalże 

natychmiast zareagowały na zjawisko stałe-

go wzrostu liczby rozwodów - niektóre 

wzmocniły politykę prorodzinną, inne 

wprowadziły obowiązkową separację przed 

rozwodem. Polska oparła swoje rozwiązanie 

na systemie przesłanek, które muszą zaist-

                                                           
3 Dane z Rocznika statystycznego Rzeczpospoli-
tej Polskiej 2012. 
4 Rozwód? Przemyśl to. Rozwody w Polsce  
i na świecie – raport Fundacji Mamy i Taty, 
str.11. 
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nieć (przesłanki pozytywne) lub nie mogą 

zaistnieć (przesłanki negatywne), aby mał-

żeństwo mogło być rozwiązane przez roz-

wód. W aktualnym stanie prawnym rozwią-

zanie małżeństwa przez rozwód jest możli-

we jedynie po uprzednim złożeniu odpo-

wiedniego powództwa do sądu i przepro-

wadzeniu rozprawy efektem której jest  

wydanie wyroku. Teoretycznie sąd nie może 

orzec rozwodu, gdy istnieją szanse  

na utrzymanie małżeństwa lub gdy na sku-

tek rozstania rodziców miałoby ucierpieć 

dobro ich małoletnich dzieci. W praktyce 

jednak, ze względu na znaczne „przesilenie” 

sądów okręgowych, orzeczenia o rozwiąza-

niu małżeństwa wydawane są niejako  

mechanicznie, a zapoznanie się z przesłan-

kami pozytywnymi i negatywnymi jest bar-

dzo pobieżne. Sędziowie nie mają czasu 

wszechstronnie zbadać stosunków jakie 

panują w rodzinie, nie posiadają również 

środków, które umożliwiłyby im podjęcie 

dialogu ze skłóconymi małżonkami. 

Powyżej przedstawione rozwiązania, 

które w założeniu miały umocnić rodzinę  

i zapobiegać pochopnym rozwodom charak-

teryzują się małą skutecznością. W dalszym 

ciągu do sądów co roku wpływa duża ilość 

powództw rozwodowych, a sprawy sądowe 

potrafią trwać latami. Nie od dziś wiadomo, 

że wieloletnie procesy w trakcie, których 

byli małżonkowie walczą o prawa do dzieci 

oraz o podział wspólnie zgromadzonego 

majątku odbijają się nie tylko na psychice 

stron procesowych, lecz przede wszystkim 

mają niemały wpływ na samopoczucie  

małoletnich dzieci. Jak słusznie wskazuje 

Roman Przybylski obecnie „wzrasta liczba 

rodzin niepełnych, składających się najczę-

ściej z samotnej matki wychowującej jedno 

lub więcej dzieci. Wychowanie w takiej  

rodzinie zagrożone jest większą ilością pro-

blemów. Panuje przekonanie, że praprzy-

czyną wielu patologii społecznych może być 

wychowanie w rodzinie niepełnej”5. Oprócz 

wprowadzania środków, które pozwalałyby 

przeciwdziałać wzrostowi liczby rozwodów, 

konieczne jest równoległe podejmowanie 

działań mających na celu łagodzenie nega-

tywnych następstw jakie niesie za sobą roz-

stanie małżonków.  

W Polsce wprowadzono „zmiany 

(…), w wyniku których zniesiono instytucję 

obligatoryjnych posiedzeń pojednawczych 

w procesie o rozwód, a w ich miejsce wpro-

wadzono instytucję fakultatywnej i odpłat-

nej mediacji”6. Zgodnie z literą artykułu 436 

Kodeksu postępowania cywilnego sąd może 

skierować strony postępowania do mediacji, 

jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeń-

stwa. Skierowanie stron do mediacji jest 

możliwe także wtedy, gdy postępowanie 

zostało zawieszone. „W sprawach o rozwód 

lub separację, mediacje mogą być przepro-

wadzone na wniosek stron, a także na pod-

stawie decyzji sądu - za zgodą stron”7.  

                                                           
5 R. Przybylski, Rodzina jako podstawowa grupa 
społeczna, Dostępne on – line: http://www. 
maximus.pl/bw-rodzina_jako_podstawowa_ 
grupa_spoleczna-430.html. 
6 Rozwód? Przemyśl to. Rozwody w Polsce  
i na świecie – raport Fundacji Mamy i Taty. 
Str.28. 
7 Informacja o postępowaniu mediacyjnym  
w sprawach o rozwód i separację, Dostępne on-
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Co więcej w każdym stanie sprawy o roz-

wód sąd może skierować strony do mediacji 

w celu ugodowego załatwienia spornych 

kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb 

rodziny, alimentów, sposobu sprawowania 

władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi 

oraz spraw majątkowych podlegających 

rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym 

rozwód lub separację8. Niestety, powyższe 

rozwiązanie należy ocenić negatywnie. 

Ustawodawca zastępując mediację obligato-

ryjną mediacją fakultatywną tym samym 

automatycznie zniechęcił rozwodzących się 

małżonków do skorzystania z tej możliwości 

– w praktyce jest ona bowiem stosowana 

sporadycznie.  

Mediacja nie jest instytucją nową. 

Stosowana w celu rozwiązywania sporów 

wynikających ze stosunków z różnych dzie-

dzin prawa zdążyła już zasłużyć na duże 

uznanie na arenie międzynarodowej. Postę-

powanie mediacyjne jest szeroko wykorzy-

stywane w praktyce państw europejskich 

zwłaszcza w takich dziedzinach jak: prawo 

cywilne, gospodarcze, handlowe, a coraz 

częściej również prawo karne czy rodzinne. 

Istota mediacji polega na zastąpieniu postę-

powania sądowego przez postępowanie 

przed bezstronną, obiektywną osobą trze-

cią, która pomoże skłóconym stronom osią-

gnąć kompromis. „W odróżnieniu od innych 

sposobów rozwiązywania konfliktów  

                                                                                    
line: http://www.gdansk.so.gov.pl/mediacje/ 
informacja-o-postepowaniu-mediacyjnym-w-
sprawach-o-rozwod-i-separacje. 
8 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego, Dz. U. 1964 nr 43 poz. 
296. 

mediacja bazuje na przekonaniu, że możliwe 

jest doprowadzenie do sytuacji obopólnej 

wygranej, czyli do zaspokojenia istotnych 

dla obu stron potrzeb i interesów. Oznacza 

to, że w mediacji nie ma strony przegranej”9. 

Jak powszechnie wiadomo, cechą charakte-

rystyczną postępowania sądowego jest 

prowadzenie sporu przed niezawisłym  

sądem. Zdarza się, że rozstrzygnięcie zawar-

te w orzeczeniu końcowym nie satysfakcjo-

nuje w pełni żadnej ze stron. Podczas pro-

wadzenia mediacji strony zmobilizowane  

są do większej elastyczności, aby dojść  

do porozumienia, które usatysfakcjonuje 

każdą z nich.  

Mediatorem może być każda osoba 

fizyczna posiadająca pełną zdolność  

do czynności prawnych, wybrana i zaakcep-

towana przez strony. Co ważne, mediatorem 

nie może być sędzia (za wyjątkiem sędziego 

w stanie spoczynku). Podkreśla się,  

że mediator powinien być osobą neutralną, 

bezstronną, nastawioną przede wszystkim 

na umożliwienie swobodnego komuniko-

wania się stron. Pomocnym jest, gdy osoba 

taka posiada niezbędną wiedzę z zakresu 

psychologii i socjologii oraz stosunków 

prawnych, z których wyniknął spór, ponie-

waż odpowiednie mobilizowanie stron  

do polubownego załatwienia sprawy zdaje 

się być bardzo istotne. Mediatorem nie musi 

być osoba mająca wykształcenie prawnicze, 

tym samym strony mogą w jego obecności 

czuć się bardziej swobodnie. Rola mediatora 
                                                           
9 Specyfika mediacji rodzinnych, Dostępne on-
line: http://www.mediacja.com/index.php/Spe 
cyfika-mediacji-rodzinnych.html. 
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jest bardzo istotna, ponieważ pomaga stro-

nom w definiowaniu ich potrzeb i kon-

struowaniu obopólnego porozumienia, któ-

re realizuje oczekiwania podmiotów biorą-

cych udział w sporze. Mediator nie powinien 

nakłaniać do wyboru konkretnego rozwią-

zania nawet, gdy wydaje się ono najbardziej 

korzystne. Warto pamiętać, że „mediator nie 

jest "ekspertem od rozwiązań" - bo takimi 

ekspertami są sami uczestnicy mediacji, lecz 

"ekspertem od procedury"10. 

W przeciwieństwie do sądu orzeka-

jącego rozwód, a wraz z nim inne kwestie 

dotyczące rodziny mediator „(…) jest neu-

tralny - nie narzuca swojego punktu widze-

nia i swoich rozwiązań”11 co z całą pewno-

ścią zapobiega dalszemu narastaniu frustra-

cji i wzajemnych pretensji między małżon-

kami. Co istotne, mediator nie może wpły-

wać na decyzje stron, doradzać, podsuwać 

gotowych rozwiązań. Jego rola sprowadza 

się jedynie do umożliwienia przeprowadze-

nia kulturalnej konwersacji w trakcie, której 

strony uzgodnią swoje stanowiska. Postę-

powanie mediacyjne jest odformalizowane, 

pozwala stronom na prowadzenie niczym 

nieskrępowanej rozmowy, wymiany poglą-

dów i uzgadniania oczekiwań. Małżonkowie 

nie muszą przestrzegać ściśle określonej 

formuły postępowania sądowego, miejsca  

i terminów podejmowania poszczególnych 

czynności.  

                                                           
10 Rola mediatora, Dostępne on-line: http:// 
mediatorzy.pl/rodzina/mediacje-rodzinne/rola-
mediatora. 
11 Mediacja to…, Dostępne on-line: http: 
//mediator.org.pl/?option=com_content&task=b
logcategory&id=17&Itemid=35. 

Kwestie rodzinne ciężko ująć  

w sztywne ramy, ponieważ sytuacja każdej 

rodziny jest inna. Sprawy małżeństwa i ich 

wspólnych dzieci są sprawami osobistymi, 

nie jest pożądane upublicznianie proble-

mów rodzinnych. ”Mediator prowadzący 

proces mediacji ułatwia stronom dojście  

do porozumienia poprzez tworzenie bez-

piecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny - 

nie narzuca swojego punktu widzenia i swo-

ich rozwiązań, jest bezstronny – dba o rów-

nowagę/równorzędność stron w trakcie 

całego procesu.”12 Małżonkowie mogą for-

mułować swoje wypowiedzi i wnioski  

w sposób swobodny, umożliwiający bliższe 

odzwierciedlenie ich ukrytych pragnień  

i oczekiwań.  

Postępowanie mediacyjne jest nie-

jawne i w przeciwieństwie do postępowania 

sądowego nie musi odbywać się na sądowej 

sali rozpraw. To gdzie toczyć będzie się 

rozmowa zależy tylko i wyłącznie od woli 

stron. Miejscem takim może być hotel, 

mieszkanie, sala konferencyjna. Dowolność 

wyboru miejsca, w którym toczyć będzie się 

postępowanie mediacyjne należy uznać  

za dużą zaletę. Strony nie muszą stawiać się 

w określonym terminie na sali rozpraw, 

która z pewnością nie jest miejscem gdzie 

można czuć się swobodnie. Wypracowanie 

wspólnego porozumienia z całą pewnością 

jest łatwiejsze, gdy rozmowy mają miejsce 

w przyjaznym, znanym stronom otoczeniu. 

Osoba przeprowadzająca mediację obowią-

zana jest zachować w tajemnicy fakty,  

                                                           
12 Ibidem. 
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o których dowiedziała się w związku z pro-

wadzeniem mediacji, chyba że strony zwol-

nią ją z tego obowiązku13. Takie rozwiązanie 

pozwala stronom postępowania czuć się 

pewnie i swobodnie, nie muszą się one 

obawiać, że ich wyznania zostaną ujawnione 

wobec osób trzecich (zwłaszcza w toku  

postępowania sądowego). 

Postępowanie mediacyjne co do  

zasady nie jest również prowadzone pod 

presją czasu. Strony mogą podejmować 

czynności w dogodnych dla obojga termi-

nach. Nie muszą również obawiać się,  

że niedotrzymanie wymaganego prawem 

terminu pociągnie za sobą negatywne kon-

sekwencje. Mediacja skłania małżonków  

do podejmowania działań w odpowiednich 

terminach, nie powodując sztucznego  

wydłużania postępowania co nie raz  

ma miejsce w czasie postępowania sądowe-

go, gdy sprawy są odraczane, a postępowa-

nie niepotrzebnie wydłuża się. Strony mogą 

prowadzić postępowanie mediacyjne  

dowolnie długo. Nie wykluczone, że dopra-

cowane dzięki wielu godzinom rozmowy 

porozumienia satysfakcjonowałyby strony 

w większej mierze, co z kolei przełożyłoby 

się na ich większą skuteczność. Rozprawa 

sądowa nie tylko nie zapewnia poufności  

i atmosfery bezpieczeństwa, lecz również 

nie rzadko przeprowadzana jest pod presją 

czasu, gdyż sędziowie „przeładowani” ilo-

ścią przyznanych spraw zaczynają działać 

niejako automatycznie, świadomie lub nie-
                                                           
13 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 
postępowania cywilnego, Dz. U. 1964 nr 43 poz. 
296. 

świadomie chcąc skrócić każdą sprawę  

do niezbędnego minimum.  

Według oszacowania dostępnego  

na stronie internetowej dziennik.pl chcący 

rozwieźć się Polak powinien „liczyć z wy-

datkiem rzędu co najmniej 2-4 tysięcy zło-

tych (pozew – 600 zł; wniosek o podział 

majątku – 300-1000 zł; adwokat – 50-7200 

zł w zależności od majątku, który jest 

przedmiotem sprawy)”14. Co prawda, rów-

nież postępowanie mediacyjne wiąże się  

z kosztami, bowiem mediator ma prawo  

do wynagrodzenia i zwrotu wydatków 

związanych z przeprowadzeniem mediacji. 

Może się jednak zdarzyć, że osoba przepro-

wadzająca mediację wyrazi zgodę na pro-

wadzenie mediacji bez wynagrodzenia. Nie 

ma wątpliwości co do tego, że postępowanie 

mediacyjne suma summarum będzie o wiele 

mniej kosztowne niż postępowanie przed 

sądem państwowym. Na chwilę obecną 

ciężko jest stwierdzić jakie koszty musi  

ponieść państwo (wynagrodzenie pracow-

ników sądu, sędziego; ewentualne koszty 

adwokata z urzędu; wydatki związane  

ze zwolnieniem strony z kosztów postępo-

wania). Wprowadzenie mediacji w sprawie 

o rozwód wiąże się ze znacznym odciąże-

niem sądów, a co za tym idzie mniejszymi 

wydatkami z budżetu państwa przeznaczo-

nymi na ten cel. Wynagrodzenie mediatora  

z całą pewnością jest niższe od wszystkich 

kosztów, które strona jest zmuszona  

ponieść w trakcie postępowania sądowego.  

                                                           
14 www.gospodarka.dziennik.pl. 
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Małżonkowie rzadko zastanawiają 

się nad tym jak poważne konsekwencje  

pociąga za sobą rozwód – nie tylko dla nich 

samych, ponieważ postępowanie sądowe 

jest bardzo stresujące, ale przede wszystkim 

dla ich małoletnich dzieci, które koszmar 

rozwodu przeżywają zawsze wielokrotnie 

silniej niż sami rodzice. Rozwód łączy się  

z kwestią ustalenia, które z rodziców będzie 

sprawowało pełnię władzy rodzicielskiej,  

w jakich formach i terminach realizowane 

będą kontakty z drugim rodzicem, jak  

i również ustalenia wysokości rat alimenta-

cyjnych. Każda z powyższych kwestii jest 

niezwykle ważna, ponieważ dotyczy istotnej 

dla każdego z rodziców więzi emocjonalnej 

z dzieckiem. Pomimo rozstania małżonków 

dziecko powinno mieć możliwość utrzymy-

wania stałego kontaktu z obojgiem rodzi-

ców. Niezwykle istotne jest wypracowanie 

stosunków, które pozwolą każdemu  

z byłych małżonków aktywnie uczestniczyć 

w wychowaniu dziecka i jego codziennym 

życiu. Postępowanie sądowe nie daje moż-

liwości uregulowania powyższej kwestii  

w sposób tak elastyczny jaki umożliwia  

to mediacja. Dzięki mediacji „(…) może  

powstać szczegółowy plan opieki rodziciel-

skiej i zasad jej sprawowania po rozwodzie 

wraz z kalendarzem spotkań rodzica  

z dzieckiem, określeniem potrzeb dziecka  

i zasad ich finansowania. W konfliktach 

związanych z rozstaniem rodziców, w któ-

rych oprócz małżonków zaangażowane  

są również małoletnie dzieci, mediator dba 

aby potrzeby dziecka były w możliwie naje-

fektywniejszy sposób zaspokojone”15. 

W trakcie postępowania mediacyj-

nego, podczas wspólnej rozmowy rodzice 

mogą ustalić wszystkie kwestie dotyczące 

ich dzieci w sposób przyjazny, przypomina-

jąc sobie poniekąd, że oprócz wielu rzeczy, 

które ich poróżniły w dalszym ciągu istnieją 

kwestie, które ich łączą. Postępowanie me-

diacyjne uczy rodziców, że ich rola nie koń-

czy się na ustaleniu pewnych kwestii  

„tu i teraz”. Małżonkom, którzy doszli  

do porozumienia w trakcie rozwodu łatwiej 

będzie osiągnąć kompromis po jakimś cza-

sie, gdy ponownie pojawią się kwestie  

wymagające wspólnych ustaleń. Oczywiste 

jest bowiem, że małżonkowie, którzy posia-

dają wspólne małoletnie dzieci zmuszeni 

będą utrzymywać ze sobą kontakt przy-

najmniej do ukończenia przez pociechę 

osiemnastego roku życia.  

Prowadząc postępowanie mediacyj-

ne strony mogą nauczyć się, że dalsze funk-

cjonowanie wymagać będzie od nich pew-

nych poświęceń i kompromisów. Strony 

zdają sobie sprawę, że nikt nie rozwiąże  

za nich problemów, z którymi muszą pora-

dzić sobie sami. Mediator nie podsunie  

gotowych rozwiązań, nie zastąpi procesu 

decyzyjnego, który powinny podjąć same 

strony. W postępowaniu sądowym najczę-

ściej tylko jedna ze stron czuje się usatys-

                                                           
15 Informacja o postępowaniu mediacyjnym  
w sprawach o rozwód i separację, Dostępne on-
line: http://www.gdansk.so.gov.pl/mediacje/ 
informacja-o-postepowaniu-mediacyjnym-w-
sprawach-o-rozwod-i-separacje. 
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fakcjonowana co powoduje, że drugi małżo-

nek decyduje się np. na zaskarżenie orze-

czenia sądowego, bądź wytoczenie kolejnej 

sprawy. Nieakceptowane przez strony orze-

czenia sądowe często nie są w pełni respek-

towane i konieczne staje się uruchamianie 

dodatkowych procedur (np. postępowanie 

egzekucyjne świadczeń alimentacyjnych), 

bądź angażowanie innych jeszcze organów 

państwowych (np. policja, kurator). Suma 

summarum państwo zmuszone jest ponieść 

kolosalne koszty w sprawach, które powin-

ny być rozwiązane przede wszystkim polu-

bownie. 

Postępowanie mediacyjne pozwala 

stronom konfliktu skupić się na istniejącym 

problemie i możliwościach jego rozwiąza-

nia, a nie jak często bywa w postępowaniu 

sądowym na wzajemnych pretensjach.  

Mediacja jest z założenia postępowaniem 

dobrowolnym, żadna ze stron nie może być 

zmuszona do wzięcia udziału w sesji. Mał-

żonkowie nie tylko mają możliwość dojść  

do porozumienia odnośnie kwestii,  

w związku z którą udali się do mediatora, 

lecz również uniknąć w przyszłości konflik-

tów wynikających z braku umiejętności 

prowadzenia dialogu pomiędzy sobą.  

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego 

znacznie różnią się od innych przede 

wszystkim ze względu na specyficzny cha-

rakter stosunków i więzi jakie łączą strony. 

Postępowanie mediacyjne pozwala stronom 

zbliżyć się do siebie i wspólnie wypracować 

układ, który pomoże zrealizować ich indy-

widualne interesy. Mediacja ma wiele plu-

sów: od obniżonych kosztów, poprzez szyb-

kość postępowania do braku formalizmu, 

który z całą pewnością nie jest pożądany  

w sprawach z zakresu stosunków rodzin-

nych. Wykształcenie w byłych małżonkach 

gotowości do wzajemnych ustępstw należy 

ocenić pozytywnie. Samo rozwiązanie węzła 

małżeńskiego zazwyczaj nie oznacza prze-

kreślenia wszystkich wcześniejszych zda-

rzeń i relacji. Wprowadzenie instytucji obli-

gatoryjnej mediacji na stałe do polskiego 

postępowania cywilnego mogłoby również 

obniżyć odsetek małoletnich dzieci  

pokrzywdzonych konfliktem rodziców. 

Wzajemne pretensje i kłótnie dotyczące 

wspólnych dzieci przekładają się na zacho-

wania tych drugich budząc w nich poczucie 

lęku, niekiedy nawet agresję. „Rodzina  

ma ogromny wpływ na zachowanie, posta-

wy i doświadczenia dzieci. Według badań 

dokonanych przez Diagnozę Szkolną wśród 

uczniów wychowujących się w rodzinie nie-

pełnej znacznie wyższy jest odsetek ofiar  

i sprawców rożnych form przemocy.”16 

Dziecko znacznie silniej przeżywa rozstanie 

rodziców, którzy po rozwodzie nie są w sta-

nie osiągnąć kompromisu co do najważniej-

szych kwestii rodzinnych. 

                                                           
16 Rozwód? Przemyśl to. Rozwody w Polsce  
i na świecie – raport Fundacji Mamy i Taty. Str. 
42. 
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Prywatyzacja ochrony – doktrynalne i empiryczne podstawy 

Juliusz Góraj 

 

Prywatyzacja usług, związanych  

z szeroko rozumianym bezpieczeństwem  

i ochroną, jest z jednej strony notoryjnym 

wręcz faktem, z drugiej – podstawowym 

postulatem i głównym wyróżnikiem najbar-

dziej „radykalnego” nurtu myśli libertariań-

skiej: anarchokapitalizmu. 

Za fundatora całej tradycji anarcho-

kapitalistycznej i, zarazem, z gruntu prze-

łomowej idei, że państwowy monopol  

na ochronę przed przemocą nie znajduje 

uzasadnienia, a bezpieczeństwo jest po pro-

stu jednym ze znanych człowiekowi i pożą-

danych przezeń dóbr, ochrona zaś (czyli 

zapewnienie tegoż bezpieczeństwa) jest 

zwykłą usługą, która powinna być dostar-

czana przez konkurujące ze sobą na rynku 

podmioty, a nie przez państwo, uważany 

jest w myśli libertariańskiej XIX-wieczny 

ekonomista belgijskiego pochodzenia –  

Gustave de Molinari. Jego esej pod wymow-

nym tytułem „Produkcja bezpieczeństwa”1 

w swojej przedmowie do jego anglojęzycz-

nego wydania Murray Newton Rothbard 

określił mianem „pierwszej prezentacji  

w historii ludzkości tego, co dziś nazywamy 

>>anarchokapitalizmem<<, czy >>anarchi-

zmem wolnorynkowym<<”.2 

                                                           
1 Wersja orginalna De la production de la sécuri-
té, w: „Journal des Economistes”, luty 1849 r.,  
s. 277-290. 
2 Gustave de Molinari, The Production of Security, 
tłum. J. Huston McCulloch, Auburn 2009, s.10,  
z przedmowy M. N. Rothbarda – tłum. przedmo-
wy na język polski własne J.G. 

Swój wywód Molinari rozpoczyna  

od zarysowania dwóch podstawowych kon-

cepcji społeczeństwa. Można owo społe-

czeństwo pojmować jako twór kształtowany 

odgórnie, sztucznie, poprzez legislację, albo 

też jako pewien fakt naturalny – i za tym 

drugim ujęciem się opowiada. Patrząc  

na zagadnienie z perspektywy ekonomisty 

stwierdza, że dzięki ludzkiemu instynktowi, 

który nazywa instynktem towarzyskości, 

powstają społeczeństwa. Przedmiotem ich 

funkcjonowania jest podział pracy i wymia-

na. Ludzie cenią sobie swoje własne istnie-

nie i owoce własnej pracy, zaś przy oczywi-

stej konstatacji, iż poczucie sprawiedliwości 

towarzyszy tylko niektórym ludziom,  

od zarania dziejów powtarzają się próby ich 

zagarnięcia przemocą. Stąd też  potrzeba 

odsunięcia od siebie poczucia niebezpie-

czeństwa, czyniącego ludzkie życie niezno-

śnym. Przyjmując za tezę wyjściową w eko-

nomii politycznej, że „dla wszystkich towa-

rów służących zaspokajaniu potrzeb kon-

sumenta, w jego najlepszym interesie jest  

to, by praca i handel pozostawały wolne, 

gdyż nieodzownym i trwałym skutkiem 

wolności pracy i handlu jest maksymalna 

obniżka ceny. Oraz: że interesy konsumenta 

jakiegokolwiek towaru powinny generalnie 

zawsze przeważać nad interesami jego pro-

ducenta.” Konsekwencją podążania ściśle  

w ramach takiego założenia jest konstatacja, 

że bezpieczeństwo również jest towarem  
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i jego dostarczanie powinno podlegać zasa-

dom konkurencji wolnorynkowej. Rysuje 

alternatywę: „albo produkcja komunistycz-

na jest lepsza od wolnej produkcji, albo 

nie.”3 Jako zwolennik drugiego poglądu kon-

sekwentnie stosuje te niezmienne prawa 

ekonomiczne również i w przypadku bez-

pieczeństwa. Nie znajduje satysfakcjonują-

cych powodów, by w tym przypadku odstą-

pić od praw ekonomii poznanych skądinąd, 

podważa zatem wyjątkowość bezpieczeń-

stwa. Alternatywne wobec własnego stano-

wiska nazywa: monopolem i komunizmem. 

Ta pierwsza forma to oparte na sile zagar-

nięcie przez jeden podmiot produkcją dane-

go dobra. Komunizm zaś definiuje poprzez 

dysponowanie produkcją i rozdzielanie  

„po równo” dóbr przez specjalnych przed-

stawicieli. Gdy dotyczy to tylko niektórych 

spośród tych dóbr, będzie to komunizm 

częściowy. Genezę wszystkich państw widzi 

w sile i podboju. Stwierdza, że monopol czy 

komunizm w dziedzinie bezpieczeństwa 

prowadzi w konsekwencji do rozlania się 

tegoż na pozostałe dziedziny, i do terroru.  

Kolejnym z XIX-wiecznych krytyków 

ochrony sprawowanej przez państwo był 

amerykański anarchoindywidualista Lysan-

der Spooner. Wymienia on sześć najistot-

niejszych faktów, które jego zdaniem każdy 

„kto chce wolności” powinien rozumieć, 

spośród których warto w tym miejscu 

przywołać dwa, które bezpośrednio odno-

szą się do ochrony obywateli przez pań-

stwo: 

                                                           
3 Gustave de Molinari, The Production..., s. 40. 

 „[...](3) To absurd oczekiwać od gru-

py ludzi, która wzięła pieniądze  

od obywatela bez jego zgody aby 

użyła ich w obiecanym celu, np.  

do bronienia go; dlaczegóż by oni 

chcieli go bronić, jeżeli on sam sobie 

tego nie życzy? Przypuszczenie,  

że oni by to naprawdę robili, jest tak 

samo absurdalne jak oczekiwanie  

iż za pieniądze wzięte bez jego zgo-

dy, kupią mu żywność i ubrania, któ-

rych on sobie nie życzy. 

 (4) Jeżeli ktoś potrzebuje obrony,  

to sam ją znajdzie i nikt nie musi  

go wpierw rabować podatkami aby 

bronić go wbrew jego woli.[...]”4  

Rekapitulując, zasadnicze zastrzeże-

nia anarchokapitalistów wobec ochrony 

sprawowanej przez państwo wynikają  

z przyjęcia konsekwentnej postawy i odrzu-

ceniu jakichkolwiek wyjątków w przestrze-

ganiu libertariańskiego credo, a więc zasady 

samoposiadania i wykluczenia jakiegokol-

wiek przymusu, który immanentnie cechuje 

państwo jako takie („rząd musi albo używać 

przemocy jako pierwszy, albo przestać być 

rządem”5). Formą takiej przemocy jest opo-

datkowanie w celu prowadzenia przezeń 

działalności w zakresie ochrony obywateli. 

                                                           
4 Lysander Spooner Nie żadna zdrada lub Nie 
zdrada (esej Bezprawna konstytucja, oryg. No. VI: 
The Constitution of No Authority, Boston 1870, 
tłum. Lech Marek Jaworski, Vancouver 2008,  
s. 43. 
5 Roy A. Childs Jr., Objectivism and the State..., 
wersja elektroniczna tekstu: <http://www.lew 
rockwell.com/1970/01/roy-a-childs-jr/objecti 
vism-and-the-state-an-open-letter-to-ayn-rand 
/> [data dostępu: 6.05.2013]. 
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Kolejnym zastrzeżeniem jest teza, że pań-

stwo ze względu na swoją monopolistyczną 

pozycję ma powody do maksymalizacji nie-

dobrowolnych opłat za swoje usługi, przy 

jednoczesnym obniżaniu zakresu i poziomu 

tych usług, a więc, w jednym słowie, niee-

fektywność. Poza tym nie ma podmiotu, 

który powściągałby niesprawiedliwe postę-

powanie państwa, co w przypadku agencji 

ochrony konkurujących ze sobą na rynku 

byłoby możliwe i pożądane przez klientów. 

Nie widzą też anarchokapitaliści powodu,  

by uznać, że rynek miałby akurat wyjątkowo 

w dziedzinie ochrony być mniej efektywny, 

niż w innych. Tylko wtedy, gdy policja  

będzie dostawać pieniądze bezpośrednio  

od zainteresowanych jej usługami obywate-

li, dobrowolnie, a nie pod przymusem,  

będzie jej zależało na zaspokojeniu ich inte-

resów. Inaczej ci po prostu przestaną jej 

płacić i zwrócą się do konkurencyjnych firm 

ochroniarskich, wynajmą osiedlowych sze-

ryfów lub będą bronić się sami, zorganizo-

wani w stowarzyszenia lub nie. 

Rysując wizje anarchokapitalistów 

należy poczynić zasadnicze zastrzeżenie,  

na które oni sami wskazują: nie sposób 

przewidzieć dokładnie, jak wolne społecz-

ności będą urządzały określone sfery życia, 

jak będą przebiegały rynkowe procesy  

w zakresie ochrony; takich modeli może się 

wytworzyć wiele. Trudno przy tym aprio-

rycznie rozstrzygać, które z nich okazałyby 

się lepsze, czy dominujące. Nie stoi to jednak 

na przeszkodzie formułowaniu pewnych 

preasumpcji dotyczących tego, jak rynek 

mógłby rozwiązać określone problemy  

i w jaki sposób organizowałby usługi ochro-

ny.  

Jak twierdzi de Molinari „Pod rzą-

dami zasady wolnej konkurencji wojny mię-

dzy producentami bezpieczeństwa całkowi-

cie tracą uzasadnienie. Dlaczego mieliby oni 

je toczyć? Dla zdobycia konsumentów?  

Ale konsumenci sami nie pozwoliliby być 

zdobyci.”6 Za tą argumentacją podążają  

M. N. Rothbard i dalej Hans – Hermann 

Hoppe. 

M. N. Rothbard sugeruje, że na wol-

nym rynku mogłyby funkcjonować na przy-

kład firmy ochroniarskie „pionowo zinte-

growane”7 z sądami, lub z przedsiębior-

stwami ubezpieczeniowymi - tu podobnie 

jak Hoppe.8 Ubezpieczycielom zależy prze-

cież, aby dochodziło do jak najmniejszej 

ilości przestępstw, rodzących obowiązek 

odszkodowawczy, stąd mieliby żywotny 

interes, by zapewnić skuteczną ochronę 

swoim klientom, zaś „natura systemu ubez-

pieczeń nie tylko sprzyja nieagresji, lecz 

także nie zawiera elementów, które prowo-

kowałyby do niebezpiecznych zdarzeń  

i zachowań.”9 

Spośród libertarian głośną i kontro-

wersyjną tezę postawił w sprawie usług 

bezpieczeństwa oraz związanej z nimi gene-

                                                           
6 Gustave de Molinari ,The Production of Security, 
s. 59. 
7 Murray N. Rothbard, Społeczność..., s. 8. 
8 Hans – Hermann Hoppe, Demokracja – bóg, 
który zawiódł, tłum. W. Falkowski, J. Jabłecki,  
J. M. Fijor, Warszawa 2006. 
9 Tomasz Teluk, Libertarianizm. Teoria państwa, 
Warszawa 2006, s. 185. 
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zy państwa Robert Nozick. Rozpoczyna swo-

je rozważania na temat państwa od naszki-

cowania stanu natury, za podstawę tego 

szkicu biorąc teorię stanu natury Johna Loc-

ke’a, zaznaczywszy jednak o pewnych roz-

bieżnościach przyjętych na potrzeby swojej 

pracy. Przytacza podstawowe założenia,  

tj. że: ludzie w opisywanym przez J. Locke’a 

stanie natury żyją w sytuacji „zupełnej wol-

ności w działaniu i rozporządzaniu swymi 

majątkami i osobami, tak jak uznają za wła-

ściwe w granicach prawa natury, nie pytając 

nikogo o zezwolenie i bez zależności od woli 

innego człowieka”; te ograniczenia prawa 

natury oznaczają, że „nikt nie powinien  

wyrządzać drugiemu szkód na życiu, zdro-

wiu, wolności czy majątku”. Jeżeli ktoś  

te ograniczenia naruszy, powinien liczyć się 

z tym, że osoba pokrzywdzona i jej przed-

stawiciele będą mogli odebrać mu „tyle ile 

trzeba, aby wynagrodzić krzywdę, jaką  

poniosła”10. Poza tym „każdy ma prawo  

karać odstępców od tego prawa w takim 

stopniu, w jakim może to powstrzymać jego 

gwałcenie”11, ale jedynie „odpłacić tak  

dalece, jak dyktuje mu chłodna rozwaga  

i sumienie, to znaczy odpowiednio do po-

pełnionego przestępstwa, czyli w tej mierze, 

w jakiej służyć to może powetowaniu szko-

dy i powstrzymaniu przestępcy”12. R. Nozick 

zgadza się, że stan natury niesie ze sobą 

                                                           
10 Robert Nozick, Anarchia, Państwo, Utopia, 
tłum. P. Maciejko, M. Szczubiałka, Warszawa 
1999, 237. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 

pewne „niedogodności”13. Próbuje jednocze-

śnie przedstawić ich możliwe rozwiązania  

w obrębie samego stanu natury (czyli zgod-

nie z kontraktariańską koncepcją systemu 

dobrowolnych umów zawieranych w grani-

cach uprawnień każdej osoby) i przekona 

ć się, czy istnieją takie spośród tych niedo-

godności, których rozwiązanie przynosi 

jedynie państwo, i ocenić czy „lekarstwo nie 

jest gorsze od choroby”14. 

Niewątpliwa wydaje się konstatacja 

R. Nozicka, że ludzie w stanie natury zawią-

zaliby stowarzyszenia w celu ochrony swo-

ich praw przed niedozwolonymi narusze-

niami oraz egzekwowania skutków takich 

naruszeń. Uznaje też, że skoro każdy  

ma prawo do takich działań, może takie 

uprawnienia przekazać stowarzyszeniu. 

Spór klientów tej samej agencji mógłby być 

rozwiązywany w ramach procedur przyję-

tych przez tę agencję, jako zaakceptowane 

przez klientów poprzez zawarcie dobrowol-

nej umowy. Co jednak w przypadku, gdy 

między klientami konkurujących agencji 

dojdzie do sporu, a procedury przyjęte 

przez obie agencje czy podjęte przez nie 

rozstrzygnięcia co do faktów różnią się  

od siebie? 

R. Nozick przedstawia trzy możliwo-

ści. Po pierwsze, jedna z agencji podejmują-

cych walkę na gruncie takich sporów może 

zawsze brać górę. Skutkuje to uzyskaniem 

przez nią dominującej pozycji, dzięki przy-

stępowaniu do niej klientów tej słabszej, 

                                                           
13 Ibidem. 
14 Ibidem. 
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która nie zapewnia im właściwej ochrony. 

Po wtóre, rywalizujące agencje uzyskują 

przewagę w pobliżu centrum swojej władzy, 

co powoduje skoncentrowanie każdej z nich 

na określonym obszarze geograficznym.  

Po trzecie zaś może dojść do sytuacji, gdy 

żadna z agencji nie uzyskuje przewagi  

na danym terytorium, w związku z czym 

roztropnie zarzucają prowadzenie wzajem-

nych walk i porozumiewają się co do sposo-

bu rozstrzygania sporów, czy to poprzez 

wyznaczenie jakiegoś trzeciego ciała, wład-

nego podejmować decyzje, sędziego lub 

sądu czy też z góry przyjąć reguły, która  

z agencji w jakich przypadkach sprawuje 

jurysdykcję, w ten sposób wyłączając kon-

flikt. R. Nozick twierdzi, że na gruncie tej 

trzeciej sytuacji powstaje zunifikowany, 

federalny system jurysdykcji, i wyrasta „coś 

bardzo przypominającego państwo mini-

malne lub zespół wyodrębnionych geogra-

ficznie państw minimalnych”15. Taką inter-

pretację M. N. Rothbard bezlitośnie krytyku-

je, uznając ją za z gruntu fałszywą, stwier-

dzając, że jest to po prostu prywatny system 

egzekwowania sprawiedliwości. Anarcho-

kapitaliści w tym miejscu rozważań zatrzy-

mują się, R. Nozick zaś przekracza swoisty 

Rubikon, otwierając drogę państwu. 

Na uwagę zasługuje argumentacja  

M. N. Rothbarda podważająca tezę, że agen-

cje ochrony w ramach stanu natury uzyska-

łyby przewagę na określonym terytorium. 

Firmy ochroniarskie, które funkcjonują  

we współczesnych warunkach, faktycznie 

                                                           
15 Ibidem. 

nie uzyskują przewagi na danym terytorium 

i współistnieją, świadcząc usługi swoim 

klientom na obszarach, które się ze sobą 

pokrywają, bez jakiejkolwiek wyłączności  

i nie uzyskując przytłaczającej przewagi nad 

innymi. Jest to oczywisty fakt. Autor nie 

bierze jednak pod uwagę rozróżnienia,  

o którym dla innych potrzeb wspomina  

w swej pracy R. Nozick, na dwa rodzaje 

usług, jakie agencje ochrony mogą świad-

czyć. Czym innym jest bowiem ochrona  

polegająca na niedopuszczeniu do wyrzą-

dzenia szkód klientowi, np. poprzez kra-

dzież czy napad, czym innym zaś ochrona 

przed egzekwowaniem wobec klienta  

zadośćuczynienia lub nakładaniem na niego 

kary na podstawie ryzykownych lub nie-

pewnych procedur. W warunkach, w któ-

rych operują firmy ochroniarskie, monopol 

na ten drugi rodzaj ochrony roszczą sobie  

i wykonują państwa. Pole działania prywat-

nych firm zawężone jest więc tylko  

do pierwszej z wymienionych funkcji,  

a wyłączność terytorialna jest domeną  

organizmów państwowych. To państwa 

wreszcie regulują działalność prywatnych 

podmiotów w zakresie usług pierwszego 

rodzaju, którą zezwalają prowadzić. Regula-

cje związane z tzw. ochroną konkurencji, 

mające na celu przeciwdziałanie powstawa-

niu monopoli, odnoszą się oczywiście rów-

nież do tych podmiotów. Stąd też analogia 

wyprowadzona przez M. N. Rothbarda  

wydaje się nie być niepodważalna, na grun-

cie zupełnie odmiennego środowiska i cha-

rakteru działalności agencji ochrony  
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we współczesnych państwach, oraz w opi-

sanym przez R. Nozicka stanie natury. Nie 

znaczy to jednak, że należy przesądzić, jako-

by w myśl koncepcji R. Nozicka monopol  

na rynku ochrony musiał powstać, dopro-

wadzając w konsekwencji do ukształtowa-

nia się organizmu państwowego, ani też  

że w libertariańskim świecie taki by  

powstał. Anarchokapitaliści, jak przyznaje 

David D. Friedman, optymistycznie wierzą, 

że nie musiałoby się tak stać.16 

W libertariańskiej argumentacji  

pojawia się również inny jeszcze od wyżej 

zrekonstruowanych tez i koncepcji rodzaj 

przesłanek, wzmacniających stanowisko 

anarchokapitalistów w kwestii ochrony 

przed przemocą. Chodzi o przytaczane przez 

libertarian empiryczne fakty, poparte  

danymi statystycznymi dotyczącymi tego, 

jak – nawet w państwowym systemie - sku-

tecznie i z dużym powodzeniem funkcjonują 

różnego rodzaju przedsiębiorstwa prywat-

ne, świadczące usługi związane z ochroną 

osób i mienia. Rozwiązania rynkowe funk-

cjonujące współcześnie cechują się, w prze-

ciwieństwie do publicznych, elastycznością, 

dostosowaniem do potrzeb klientów, ich 

preferencji dotyczących ryzyka, specyfiki  

i zakresu różnorodnych form ochrony. Jed-

nostki i przedsiębiorstwa, nie zdając się  

na ochronę ze strony państwowych policji, 

kupują usługi ochroniarskie od wyspecjali-

zowanych przedsiębiorstw.17 Proces prywa-

                                                           
16 David D. Friedman, The Machinery..., s. 123.  
17 Tinsley Patrick, Private police: a note, „Journal 
of Libertarian Studies” Winter 1998-99, 14(1),  
s. 95. 

tyzacji ochrony na olbrzymią skalę jest przy 

tym faktem, opisywanym w licznych publi-

kacjach anglojęzycznych18 przez autorów 

obse-rwujących samo zjawisko, niekoniecz-

nie z perspektywy ideologicznej, a częściej 

analitycznej. 

Argument z praktyki współczesnych 

państw staje się jeszcze silniejszy, gdy  

dodamy doń spostrzeżenie, iż państwo,  

którego podstawowym przecież zadaniem 

(a zarazem koronnym argumentem za jego 

istnieniem, w - nazwijmy to - wolnościowym 

dyskursie) jest właśnie pełnienie szeroko 

rozumianej ochrony swoich obywateli,  

powszechnie dopuszcza świadczenie takiej 

ochrony przez podmioty prywatne. Oczywi-

ście, jest to działalność ściśle przez państwo 

koncesjonowana, jednakże stanowi dowód 

na to, że państwo nie potrafi zapewnić wła-

ściwej ochrony ludzi i ich własności na wła-

snym terytorium. W ten sposób, poprzez 

swoiste ograniczenie swojego monopolu  

w tej sferze, państwo samo, w pośredni spo-

                                                           
18 Elke Krahmann, States, Citizens and the Privat-
isation of Security, New York 2010; idem, The 
Commodification of Security in the Risk Society, 
„Working Paper No. 06-08”; Shantanu 
Chakrabarti, Privatisation of Security in the Post 
Cold-War Period. An Overview of its Nature And 
Implications, New Delhi 2009; States, Citizens 
and the Privatisation of Security, New York 2010; 
Markus-Michael Müller, Private Security and the 
State in Latin America: The Case of Mexico City, 
„Brazilian Political Science Review” (2010) 4 (1); 
Thomas Mandrup (red.), Privatisation of Security: 
The concept, its history and its contemporary 
application, Copenhagen 2012; Caroline 
Holmqvist, Private Security Companies. The Case 
for Regulation, Stockholm 2005; Željko Branov-
iæ, The Privatisation of Security in Failing States - 
A Quantitative Assessment, Genewa, 2011; Fred 
Schreier, Marina Caparini, Privatising Security: 
Law, Practice and Governance of Private Military 
and Security Companies, Genewa 2005. 
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sób, przyznaje, że prywatne agencje ochro-

ny mogą efektywnie zapewniać ludziom 

ochronę, gdyż państwowe policje i liczne, 

podobne instytucje, nie spełniają tej roli  

w dostatecznym stopniu. Skoro istnieją oso-

by – i to bardzo wiele osób – które gotowe 

są płacić za ochronę, mimo, że na rzecz 

ochrony przez państwo zapłaciły już pod 

przymusem w formie podatku, to znaczy,  

że rynek potrafi lepiej niż państwo realizo-

wać takie funkcje. Dodajmy, że w związku  

z prowadzoną przez siebie działalnością, 

firmy ochroniarskie ponoszą ciężary podat-

kowe, służące utrzymaniu niejako „konku-

rencyjnych” instytucji państwowych. 

Rynek ochrony w państwach rozwi-

niętych jest nie tylko rozbudowany, ale też 

niezwykle dynamicznie rozwija się w ostat-

nich dekadach. Dla przykładu: w Wielkiej 

Brytanii w 1971 r. zatrudnionych było  

ok. 80 tys. prywatnych ochroniarzy, nato-

miast pod koniec lat 90. – już ok. 300 tys.19  

David Boaz, wicedyrektor liberta-

riańskiego think-tanku - Instytutu Katona, 

podnosi, że „w trosce o swoje bezpieczeń-

stwo i w obawie przed wzrastającą prze-

stępczością Amerykanie korzystają coraz 

częściej z prywatnych sił policyjnych.  

W lokalnej i stanowej policji służy 550.000 

policjantów, podczas gdy w prywatnych 

siłach policyjnych 1,5 miliona. Wielu z nich 

zatrudnianych jest do ochrony firm, ładun-

ków itp. Inni pracują w firmach ochroniar-

skich, takich jak Brink's, które świadczą 
                                                           
19 Piotr Kubiński, Działalność gospodarcza  
w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjo-
nowanie, Warszawa 2008, s. 196. 

usługi bankom, przedsiębiorstwom, dewe-

loperom czy organizatorom imprez. Nie 

byłoby tak wielu prywatnych policjantów, 

gdyby rząd wywiązywał się ze swojego  

obowiązku zapobiegania przestępstwom  

i karania przestępców.”20 Wymowna jest 

skala zjawiska faktycznej prywatyzacji usług 

ochrony – skoro już w latach 90-tych w Sta-

nach Zjednoczonych na jednego policjanta 

przypadało niemal trzech ochroniarzy. Nie 

jest to jednak wyłącznie specyfika amery-

kańska, i tak np. w Niemczech również wię-

cej jest prywatnych ochroniarzy niż poli-

cjantów (stosunek wynosi 1,5:1).21  

Tego rodzaju argumentacja staje się 

jeszcze bardziej dobitna, gdy zauważymy,  

że państwo nie tylko przyzwala na działanie 

prywatnych agencji ochrony, ale samo z ich 

usług ochoczo korzysta. To swoisty para-

doks: byt powołany przede wszystkim  

do ochrony ludzi przed przemocą sam woli 

korzystać w tym zakresie z usług wolnego 

rynku. 

Już pobieżne obserwacje współcze-

snej rzeczywistości dostarczają na to dowo-

dów. Wystarczy przyjrzeć się – choćby  

w Polsce – nie tylko prywatnym posesjom 

czy siedzibom przedsiębiorstw, ale i budyn-

kom użyteczności publicznej, państwowym 

szkołom, urzędom, aby zobaczyć informację, 

że te obiekty i ludzie w nich przebywający 

                                                           
20 David Boaz, Libertarianizm, s. 347. 
21 Fred Schreier, Marina Caparini, Privatising 
Security: Law, Practice and Governance of Private 
Military and Security Companies, Genewa 2005,  
s. 26. 
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chronieni są przez prywatne przedsiębior-

stwa ochroniarskie.  

W swojej monografii poświęconej 

prywatyzacji bezpieczeństwa Grzegorz  

Gozdór zauważa: „w Polsce, w określonym 

zakresie, nastąpił proces przekazywania 

prywatnemu sektorowi ochrony zadań  

dotyczących bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, czyli proces >>prywatyzacji 

bezpieczeństwa<<. Proces ten należy uznać 

za korzystny zarówno dla państwa, jak i jego 

indywidualnych obywateli.”22 

W artykule prasowym z dnia 

20.01.2013 r. przywołano analizę rynku 

bezpieczeństwa. „Jak szacuje firma doradcza 

Frost & Sullivan w ubiegłym roku cały sek-

tor zanotował przychody w wysokości około 

1,6 mld euro (6,4 mld zł). Do 2015 roku 

wartość zawieranych przez agencje kon-

traktów wzrośnie do 3 mld euro (ok. 12 mld 

zł), co oznacza, że przychody firm powięk-

szą się dwukrotnie. 

– Wygląda na to, że prywatyzacja bezpie-

czeństwa, która rozpoczęła się już kilka lat 

temu, jest procesem trwałym i będzie  

postępować coraz bardziej dynamicznie – 

uważa Emilia Jeleńska, analityczka w war-

szawskim oddziale Frost & Sullivan. – Coraz 

większy popyt wynika z deficytów państwa 

w gwarantowaniu bezpieczeństwa obywate-

lom i ochronie należącego do nich mienia 

oraz kapitału. To oznacza coraz większe 

                                                           
22 Grzegorz Gozdór, Prywatyzacja bezpieczeń-
stwa. Rola i miejsce prywatnego sektora ochrony 
w systemie bezpieczeństwa i porządku publiczne-
go, Lublin 2012, Wstęp. 

przychody firm, które taką ochronę mogą 

zapewnić w sposób profesjonalny.”23 

Jak wynika z informacji, przedsta-

wionej przez Biuro Analiz Sejmowych,  

do dnia 1 października 2012 r. udzielono 

7.027 koncesji na działalność z zakresu 

usług związanych z ochroną osób i mienia,  

a cofnięto 1.739. Na ten dzień działalność  

w zakresie ochrony osób i mienia prowadzi-

ło więc 5.288 przedsiębiorców24. 

Tak znaczna ilość podmiotów funk-

cjonujących na rynku ochrony oraz rosnące 

obroty tej branży jednoznacznie wskazują 

na siłę, z jaką prywatna inicjatywa przeła-

muje państwowy monopol w tej dziedzinie. 

Co więcej, i co szczególnie znamien-

ne, usługi prywatnych firm w zakresie 

ochrony zamawiają państwowe instytucje 

powołane do pełnienia ochrony - i to w sze-

rokim zakresie, wydatkując na to istotne 

środki finansowe. Nie chodzi tu wyłącznie  

o usługi, które można określić mianem 

„podwykonawstwa” czy „outsourcingu” - ale 

o ochronę samych instytucji państwowych  

i należących do nich obiektów. Ochronie 

prywatnych przedsiębiorstw podlegają  

komendy policji oraz jednostki wojskowe.  

Prywatnym przedsiębiorstwom zle-

ca się również ochronę sądów, w tym naj-

                                                           
23 Aleksandra Kozicka-Puch, Prywatyzacja bez-
pieczeństwa: zyskają tylko w pełni profesjonalne 
agencje<http://forsal.pl/artykuly/673939 
,prywatyzacja_bezpieczenstwa_zyskaja_tylko_w_
pelni_profesjonalne_agencje.html> [data dostę-
pu: 4.03.2013] 
24 Urszula Smołkowska, Biuro Analiz Sejmowych, 
Informacja nr: BAS-WASGPU- 2516/12, Warsza-
wa, 16 listopada 2012 r., s. 3. 
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wyższych organów władzy sądowniczej. 

Według zestawień, pochodzących ze źródeł 

państwowych (Biuro Analiz Sejmowych), 

koszty takich usług przedstawiają się w na-

stępujący sposób: 

 w Sądzie Najwyższym w 2011  

r. 2 991 tys. zł (w 2012 r. w okresie 

od stycznia do września 2 673 

tys.zł); 

 w Naczelnym Sądzie Administra-

cyjnym (NSA) i w Wojewódzkich  

Sądach Administracyjnych (WSA)  

w 2011 r. 3 470 tys. zł (w 2012  

r. w okresie 9 miesięcy 2487 tys. zł);  

 w Trybunale Konstytucyjnym  

w 2011 r. blisko 622 tys. zł (w 2012 

r. w okresie od stycznia do września 

462 tys. zł);  

 w sądach powszechnych w 2011  

r. wydatki na zakup usług z zakresu 

dozoru i ochrony obiektów, wynio-

sły ok. 43 579 tys. zł.25 

Także siedziby centralnych organów 

władzy państwowej chronione są przez 

prywatne przedsiębiorstwa. Z takich usług 

korzystają ministerstwa, a nawet –  

od początku 2013 r. - Kancelaria Prezydenta 

RP. Z artykułu red. Andrzeja Stankiewicza 

opublikowanego przez dziennik „Rzeczpo-

spolita” wynika, że powodem tego stanu 

rzeczy są niższe koszty ochrony: „Taka sytu-

acja to efekt decyzji rządu, który z począt-

kiem roku pozbawił Kancelarię Prezydenta 

ochrony BOR. Powód? Oszczędności.  

                                                           
25 Ibidem. 

Początkowo budynek był chroniony przez 

prywatną agencję ochrony Basma Security. 

W tej chwili Kancelarię ochrania Agencja 

Ochrony Kowalczyk.”26  

Przykłady wskazujące na rzecz 

ochrony sprawowanej przez prywatne 

podmioty zdają się więc być poważne  

i wymowne. Na podstawie tego rodzaju 

przesłanek libertarianie wskazują, że pań-

stwo stopniowo wycofuje się, czy wręcz 

niejako „abdykuje” z pełnienia swoich  

rudymentarnych funkcji. Tym niemniej, 

otwartym pozostaje pytanie, czy istnieje 

prosta droga od takich swoistych cząstko-

wych argumentów ze sfery praxis, do wnio-

sków związanych z anarchokapitalistyczną 

aksjologią. Analizowana tu rzeczywistość 

osadzona jest w świecie zorganizowanym 

przez państwa, i wyprowadzanie takiej kon-

sekwencji wprost może być obarczone 

pewnymi wadami. Adaptowanie zaś przez 

państwa mechanizmów rynkowych i wyko-

rzystywanie podmiotów prywatnych  

do świadczenia usług publicznych jest jed-

nym z kluczowych aspektów sformułowanej 

na przełomie lat 80. i 90. XX wieku idei New 

Public Management (Nowe Zarządzanie 

Publiczne)27 – można więc postrzegać  

                                                           
26 Andrzej Stankiewicz. Co można przynieść  
do kancelarii głowy państwa, "Rzeczpospolita" 
32.05.2013, korzystałem z elektronicznej wersji 
artykułu, dostępnej na stronie: <http:// 
www.rp.pl/artykul/1014810-Co-mozna-
przyniesc-do-kancelarii-glowy-panstwa.html> 
[data dostępu: 1.06.2013]. 
27 Christopher Hood. A Public Management for All 
Seasons. “Public Administration”, (1991) 69 
(Spring), s. 3-19. 
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to zjawisko z zupełnie odmiennej perspek-

tywy. 

Ze względu na cząstkowość funkcjo-

nującego w państwach rynku ochrony moż-

na też próbować uzasadniać, że mechani-

zmy rynkowe pozwalają na wypełnienie 

tylko części zadań, jakie w odniesieniu  

do ochrony potrzebne są ludziom, i bez pań-

stwa nie byłyby w stanie realizować 

wszystkich. Odpowiedź ze strony anarcho-

kapitalistów będzie nie tylko negacją takie-

go stanowiska, ale też podważeniem zasad-

ności znacznej części tychże zadań, wyko-

nywanych przez państwowe policje.  

Tę część można umownie nazwać reagowa-

niem na tzw. przestępstwa bez ofiary, gdzie 

brak bezpośredniego związku między  

zachowaniem „sprawcy” a niepożądanym 

przez „pokrzywdzonego” skutkiem związa-

nym z agresją. W tym kontekście często  

bywa powoływany przykład zwalczania 

handlu narkotykami, czy przestępstw zwią-

zanych wyłącznie z samym istnieniem pań-

stwa, jak oszustwa podatkowe, przemyt etc. 

Takie działania libertarianin uzna za marno-

trawstwo, państwo bowiem ingeruje  

w dobrowolne transakcje, naruszając przy 

tym wolność swoich obywateli, zamiast 

skupiać się na ochronie ich własności, 

zdrowia i życia przed przemocą – czyli 

ochrony, której sobie życzą. 

Można też iść dalej i posługując się 

zakreślonym wyżej arsenałem przykładów 

oraz spostrzeżeń bronić tezy, że fakt osa-

dzenia rynku ochrony w realiach państwo-

wych nie jest słabym punktem, a wzmacnia 

anarchokapitalistyczny argument za pozo-

stawieniem tej dziedziny w rękach prywat-

nych. Państwo bowiem, nakładając na pry-

watne przedsiębiorstwa podatki oraz ogra-

niczenia prawne w postaci drobiazgowych 

regulacji czy reglamentacji działalności 

ochroniarskiej poprzez system koncesji 

utrudnia im funkcjonowanie i zakłóca rynek, 

który pozostawiony samemu sobie funkcjo-

nowałby znacznie efektywniej, zapewniając 

pożądany przez klientów, a nie arbitralnie 

narzucony i realizowany przez państwo 

zakres usług. To właśnie w ten sposób,  

podobnie jak w przypadku wszystkich  

innych dziedzin, anarchokapitaliści postrze-

gają działalność państwa w zakresie ochro-

ny. 
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Odpowiedzialność menedżerów z tytułu zajmowania się sprawami 

majątkowymi podmiotów gospodarczych 
 

dr Waldemar Walczak 

Wprowadzenie 

Odpowiedzialność karna za decyzje 

zarządcze kadry kierowniczej związane  

z posiadanymi uprawnieniami w zakresie 

zajmowania się sprawami majątkowymi 

oraz działalnością gospodarczą jest uregu-

lowana w art. 296 k.k., który sankcjonuje 

podstawowy typ przestępstwa menedżer-

skiego. Jak podkreśla A. Zientara jego istotne 

znaczenie ustawodawca w szczególności 

zaakcentował poprzez umieszczenie tego 

przepisu jako pierwszego w rozdziale  

Kodeksu karnego, noszącym tytuł „prze-

stępstwa przeciwko obrotowi gospodar-

czemu”. Autorka zwraca ponadto uwagę  

na brak wypracowania przez doktrynę  

i orzecznictwo jednolitej nazwy przestęp-

stwa zawartego w art. 296 k.k., które  

w potocznym rozumieniu jest nazywane 

jako „przestępstwo nadużycia zaufania”, 

„karalna niegospodarność”, bądź „niegospo-

darność menedżera”1. Wydaje się jednak,  

że popularyzowane w literaturze przedmio-

tu określenie nawiązujące do nadużycia 

zaufania jest niezbyt fortunnym sformuło-

waniem z dwóch zasadniczych względów. 

Po pierwsze, samo pojęcie „zaufanie” jest 

terminem wieloznacznym, a także subiek-

tywnie postrzeganym i ocenianym, co spra-

                                                           
1 A. Zientara, Przestępstwo nadużycia zaufania  
z art. 296 Kodeksu karnego, Oficyna a Wolters 
Kluwer business, Warszawa 2010, s. 15.  

wia, iż może być różnie interpretowane,  

w zależności od tego, kto wyraża swoje sądy 

wartościujące oraz jakie stosuje kryteria 

oceny2. Po drugie, nie każde nadużycie zau-

fania można traktować w kategorii prze-

stępstwa. Dlatego też w niniejszym opraco-

waniu przyjęto, że czyny zabronione kwali-

fikowane z art. 296 k.k. będą określane mia-

nem karalnej niegospodarności mene-

dżerów. Dostarczając merytorycznej i bez-

stronnej argumentacji na rzecz słuszności 

przesłanek skłaniających do zaproponowa-

nia takiego podejścia warto zauważyć,  

że mają one ścisły związek z faktem,  

że zastosowany trójczłonowy zwrot w pełni 

oddaje istotę omawianego zagadnienia. 

Słowo karalna, odnosi się do kwalifikacji 

prawnej czynu zabronionego, niegospodar-

ność jest odzwierciedleniem konkretnych 

zjawisk i procesów organizacyjnych,  

a ostatni wyraz wskazuje na grupę osób, 

które z racji posiadanych uprawnień  

do podejmowania decyzji o charakterze 

gospodarczym podlegają określonym sank-

cjom. 

S. Giżowska-Szarek słusznie uważa, 

że w systemie gospodarki wolnorynkowej 

realne zagrożenie dla prawidłowego funk-

                                                           
2 Por. W. Walczak, Znaczenie zaufania w proce-
sach zarządzania kapitałem ludzkim – ujęcie 
wielowymiarowe, „E-mentor” nr 5/2012, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 
2012, s. 31–39. 
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cjonowania obrotu gospodarczego, a przede 

wszystkim dla szeroko rozumianych intere-

sów majątkowych jego uczestników, mogą 

stwarzać zachowania oraz arbitralne decy-

zje osób, które zajmując się sprawami  

majątkowymi lub działalnością gospodarczą 

innych podmiotów, nadużywają przysługu-

jących im uprawnień bądź też nie dopełniają 

ciążących na nich obowiązków. Odpowied-

nie przepisy ustaw mają właśnie służyć 

ochronie prawidłowo rozumianych intere-

sów stron obrotu gospodarczego3, który 

utożsamia się z pojęciem wymiany dóbr  

i usług odbywających się za pośrednictwem 

pieniądza lub innych środków płatniczych 

oraz towarzyszące tej wymianie i powstają-

ce w jej procesie stosunki prawne występu-

jące pomiędzy jej uczestnikami4.  

Celem niniejszego artykułu jest uka-

zanie i omówienie wybranych zagadnień 

dotyczących ponoszenia odpowiedzialności 

z racji podejmowanych arbitralnych oraz 

szkodliwych decyzji z zakresu zajmowania 

się sprawami majątkowymi organizacji, 

będących przejawem karalnej niegospodar-

ności menedżerów (art. 296 k.k.) rozpatry-

wanych na tle krytycznej analizy kompara-

tywnej względem uchylonego w ostatnim 

czasie art. 585 k.s.h. W dalszej części opra-

cowania zwrócono także uwagę na zagad-

                                                           
3 S. Giżowska-Szarek, „Zajmowanie się sprawami 
majątkowymi i działalnością gospodarczą” jako 
znamię przestępstwa z art. 296 § 1 k.k., „Prokura-
tura i Prawo” 2007 nr 7–8, s. 149. 
4 J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys 
wykładu, LexisNexis Polska, Warszawa 2005,  
s. 22, cyt. za: A. Zientara, Przestępstwo nadużycia 
zaufania..., op. cit. s. 22. 

nienie korupcji menedżerskiej sankcjono-

wane z art. 296a § 1 k.k., stanowiącym 

szczególny rodzaj przestępstwa gospodar-

czego, który w teorii i praktyce spra- 

wia niemałe trudności interpretacyjne.  

W zaprezentowanych rozważaniach dodat-

kowo podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: 

dlaczego określone zachowanie i decyzje 

zarządcze menedżerów nie zawsze  

są łatwymi do udowodnienia działaniami 

odzwierciedlającymi niegospodarność.  

Odpowiedzialność z art. 296 k.k., 

zakres pojęciowy i podmiotowy – 

analiza wielowymiarowa 

Na wstępie należy wyjaśnić, że odpo-

wiedzialność z art. 296 k.k. ponosi osoba, 

która zajmuje się prowadzeniem cudzych 

spraw majątkowych lub działalnością  

gospodarczą innej osoby na podstawie uzy-

skanego upoważnienia umownego lub 

ustawowego. Dla dalszych analiz przyjęto,  

iż znamię „zajmuje się” będzie rozumiane  

w szerokim ujęciu, tzn. będzie traktowane 

jako działania osoby wykonującej w organi-

zacji czynności (funkcje) zarządcze, której 

zostały przyznane uprawnienia decyzyjne  

w zakresie rozstrzygania w sprawach  

majątkowych, rozporządzania powierzonym 

mieniem tj. dokonywania czynności praw-

nych dotyczących powierzonego mienia  

i majątku danej organizacji, a także zaciąga-

nia zobowiązań o charakterze finansowym. 

S. Giżowska-Szarek dodatkowo zwraca 

uwagę na fakt, że omawiane procesy organi-

zacyjne, a także decyzje związane z doko-
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nywaniem czynności prawnych, których 

przedmiotem jest rozporządzanie cudzym 

(powierzonym) majątkiem, powinno się 

rozumieć jako działania prowadzące  

do obciążenia lub powiększenia majątku 

reprezentowanego podmiotu. W związku  

z tym, za przestępstwo określone w art. 296 

k.k. może odpowiadać jedynie taka osoba, 

na której ciążył obowiązek zajmowania się 

sprawami majątkowymi organizacji lub któ-

ra w zakresie swoich czynności służbowych 

miała obowiązek zajmowania się działalno-

ścią gospodarczą danego podmiotu. Odpo-

wiedzialność karna menedżerów ma zatem 

ścisły związek z konkretnymi uprawnienia-

mi decyzyjnymi i obowiązkiem podejmowa-

nia określonych czynności prawnych  

w zakresie procesów dotyczących zajmo-

wania się sprawami majątkowymi lub pro-

wadzeniem działalności gospodarczej  

na określonej podstawie. Takimi podsta-

wami prawnymi kompetencji przekazanych 

osobie upoważnionej do kierowania (zaj-

mowania się) bieżącą działalnością danej 

organizacji (podmiotu) są: przepisy ustaw5, 

decyzja właściwego organu6 oraz umowa7. 

                                                           
5 Ustawa to akt normatywny uchwalonych przez 
Sejm RP w przewidzianym przez Konstytucję 
trybie, podpisany przez prezydenta RP i opubli-
kowany w Dzienniku Ustaw. Przepis ustawy  
to norma zawarta w tym akcie prawnym zawie-
rająca nakaz bądź zakaz określonego zachowa-
nia skierowany do oznaczonego kręgu podmio-
tów. 
6 Przykładem decyzji przyznającej kompetencje 
do zajmowania się sprawami majątkowymi  
może być m.in. uchwała rady nadzorczej o powo-
łaniu członka zarządu spółki kapitałowej prawa 
handlowego, członka zarządu spółdzielni miesz-
kaniowej, itd.  

Oznacza to, że do istoty artykułu 296 k.k. 

należy istnienie szczególnego stosunku 

prawnego, z którego wynika kompetencja 

do zajmowania się cudzymi sprawami  

majątkowymi8, za co osoba zatrudniona  

na stanowisku kierowniczym otrzymuje  

z reguły bardzo wysokie, ponadprzeciętne 

wynagrodzenie. Można zatem sądzić,  

że w ślad za tymi profitami, korzyściami 

materialnymi, władzą, splendorem i presti-

żem z racji pełnionej eksponowanej funkcji 

menedżerskiej, powinna być również kon-

kretna odpowiedzialność za skutki podej-

mowanych decyzji. 

Sąd Najwyższy w swoim orzeczeniu 

przyjął, że umiejscowienie art. 296 w roz-

dziale Kodeksu karnego, w którym stypizo-

wano przestępstwa przeciwko obrotowi 

gospodarczego wpływa na zakres obowiąz-

ków i uprawnień sprawców9. Bardzo istotne 

jest dalsze stwierdzenie, iż za osobę zajmu-

jącą się cudzymi sprawami majątkowymi 

można uznać tylko taką osobę, której obo-

wiązki i uprawnienia obejmują łącznie 

dbałość o uchronienie powierzonego mie-

nia przed uszczerbkiem, jak i dbałość o nie 

w procesie gospodarowania w taki spo-

sób, aby zostało ono powiększone lub 

wzrosła jego wartość. W konsekwencji 

takiego założenia, w przypadku osób repre-

                                                                                    
7 Umowa jest to czynność prawna, polegająca  
na zgodnym oświadczeniu co najmniej dwóch 
osób (stron), zmierzających do nawiązania sto-
sunku prawnego. 
8 S. Giżowska-Szarek, Zajmowanie się sprawami 
majątkowymi..., op. cit. s. 149–153. 
9 Zob. Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Karnej  
z dnia 7 lipca 2009 r., (sygn. V KK 82/09). 
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zentujących instytucje państwowe i samo-

rząd terytorialny, jeśli do obowiązków takiej 

osoby, należy tylko dbałość o stan powie-

rzonego mienia (przy okazji realizacji okre-

ślonych zadań przydzielonych danej jedno-

stce), ale już nie przysparzanie mienia  

w procesie gospodarowania, to nie można 

jej przypisać odpowiedzialności z art. 296 

k.k.10. Na szczególne podkreślenie z punktu 

widzenia praktyki zarządzania zasługuje 

zatem niezwykle ważny fragment stanowi-

ska wyrażonego przez Sąd Najwyższy,  

w którym wyjaśniono i doprecyzowano, jak 

należy rozumieć „dbałość o powierzone 

mienie w procesie gospodarowania”. Otóż 

powinno się nim zarządzać w taki sposób, 

aby mienie zostało powiększone lub wzro-

sła jego wartość. Przyjmując te kryteria  

za wyznacznik dbałości o powierzone mie-

nie, można by bez większego trudu wskazać 

liczne przypadki, kiedy menedżerowie swo-

imi nieodpowiedzialnymi decyzjami dopro-

wadzili m.in. wiele przedsiębiorstw pań-

stwowych bądź spółek z udziałem Skarbu 

Państwa i JST do bardzo trudnej sytuacji 

ekonomiczno-finansowej ewidentnie dzia-

łając na ich szkodę, a jednocześnie nikomu 

nie zostały postawione jakiekolwiek zarzuty 

karne z tytułu niegospodarności, której 

przejawy i skala czasami były wręcz poraża-

jące. 

Przechodząc do omówienia zakresu 

podmiotowego art. 296 k.k.11 trzeba zau-

                                                           
10 E. Hryniewicz, Karalne działanie na szkodę 
spółki, „Prokuratura i Prawo” 2012 nr 10, s. 73.  
11 Art. 296. Kodeksu karnego: 

ważyć, iż jest on znacznie szerszy niż uchy-

lonego art. 585 k.s.h.12. A. Kidyba odnosząc 

się do szeroko dyskutowanego, radykalnego 

zabiegu legislacyjnego (uchylenie z dniem 

13 lipca 2011 roku art. 585 k.s.h.) zauważa, 

że zgodnie z art. 4 § 4 k.k. jeśli według nowej 

ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już 

                                                                                    
§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu 
ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy  
do zajmowania się sprawami majątkowymi lub 
działalnością gospodarczą osoby fizycznej, praw-
nej albo jednostki organizacyjnej nie mającej 
osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych 
mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego  
na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę 
majątkową, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5.  
§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez 
nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedo-
pełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowa-
dza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia 
znacznej szkody majątkowej, podlega karze  
pozbawienia wolności do lat 3.  
§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 
1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8. 
§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 
1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich 
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności 
od roku do lat 10.  
§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 
1 lub 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3.  
§ 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Pań-
stwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1a 
następuje na wniosek pokrzywdzonego.  
§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem 
postępowania karnego dobrowolnie naprawił  
w całości wyrządzoną szkodę. 
12 Art. 585 k.s.h. § 1. – Kto, biorąc udział w two-
rzeniu spółki handlowej lub będąc członkiem jej 
zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyj-
nej albo likwidatorem, działa na jej szkodę podle-
ga karze pozbawienia wolności do lat 5 i grzyw-
nie.  
§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobę wymienio-
ną w § 1 nakłania do działania na szkodę spółki 
lub udziela jej pomocy do popełnienia tego prze-
stępstwa. 
Art. 585 k.s.h. został uchylony ustawą z dnia  
9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 
133, poz. 767). 
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zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega 

zatarciu z mocy prawa13. Uchylony art. 585 

k.s.h. przewidywał odpowiedzialność karną 

członków organów i likwidatorów za umy-

ślne działanie na szkodę spółki. Dość często 

były podnoszone wątpliwości interpretacyj-

ne ze względu na niedookreślone sformu-

łowanie „działania na szkodę”, a także fakt, 

że przestępstwa z tego artykułu podlegały 

ściganiu z urzędu, co w praktyce czasami 

prowadziło do sytuacji, w których prokura-

tura wszczynała postępowanie karne, mimo, 

że sama spółka nie była takim postępowa-

niem zainteresowana14. Wśród osób kryty-

kujących art. 585 k.s.h. najczęściej poja-

wiają się następujące negatywne opinie  

i komentarze: 

 umożliwiał zbyt daleką ingerencję 

organów wymiaru sprawiedliwości 

w ocenę biznesowych decyzji człon-

ków organów spółek, które w swojej 

istocie zawsze wiążą się z mniej-

szym lub większym stopniem ryzyka 

gospodarczego, 

 przestępstwo to miało charakter 

formalny, co oznaczało, że odpowie-

dzialność karna na podstawie art. 

585 k.s.h. powstawała bez względu 

na to, czy szkoda była rzeczywista, 

bowiem wystarczyło samo niebez-

pieczeństwo zaistnienia takiej szko-
                                                           
13 A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komen-
tarz, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 
2011, s. 131.  
14 A. Korzeniowski, Przestępstwa menedżerskie 
po liftingu, 14.07.2011r., źródło: http://www. 
rp.pl/artykul/687343.html?print=tak&p=0 
[07.01.2014r.]. 

dy, dodatkowo przepis ten obejmo-

wał zarówno działanie jak i zanie-

chanie, 

 szkoda w rozumieniu tego przepisu 

mogła obejmować rzeczywisty 

uszczerbek w majątku spółki, jak  

i utratę możliwego zysku,  

 strona podmiotowa czynu zabronio-

nego zasadzała się tak na zamiarze 

bezpośrednim, jak i ewentualnym, 

 zbyt ogólnikowe sformułowanie art. 

585 k.s.h. pozwalało na przypisanie 

odpowiedzialności karnej osobie  

w sytuacji, w której żaden z innych 

przepisów karnych nie znajdował 

zastosowania15,  

 pojęcie „działania na szkodę spółki” 

w warunkach współczesnego bizne-

su może być przypisane nieskoń-

czonej liczbie działań podejmowa-

nych na gruncie ryzyka gospodar-

czego – jeżeli ową szkodę oceniać  

ex post, 

 wadliwość tego przepisu polegała  

na tym, że był używany przez  

wyspecjalizowane państwowe agen-

cje parapolicyjne i prokuraturę  

do ścigania domniemanych prze-

stępców w spółkach państwowych – 

oczywiście tych, których mianowała 

poprzednia ekipa polityczna, 

 był to przepis poręczny, do którego 

zawsze sięgało się wtedy, gdy brak 

                                                           
15 Por. M. Śledź, Art. 585 Kodeksu spółek handlo-
wych niezgody z konstytucją, źródło: http:// 
www.skarbiec.biz/prawo/prawnik-
radzi/07_07_2011.htm[07.01.2014r.]. 
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jest konkretnych i sprawdzalnych 

zarzutów, za pomocą których można 

byłoby wykończyć politycznych 

oponentów16. 

Analizując te zacytowane opinie można jed-

nak odnieść uzasadnione wrażenie, iż są one 

wysoce jednostronne, bowiem koncentru-

ją się wyłącznie na eksponowaniu i podkre-

ślaniu wad, a nie do końca odnoszą się  

do prawdziwych realiów i uwarunkowań 

funkcjonowania obrotu gospodarczego  

w Polsce. Nie podważając słuszności niektó-

rych stwierdzeń, dla zachowania należytej 

staranności prowadzonych rozważań,  

koniecznie trzeba zwrócić uwagę na celowo 

pominięte ważne aspekty: 

 przepis art. 585 k.s.h. przewidywał 

również odpowiedzialność karną 

członków rady nadzorczej, która 

jako organ kolegialny odgrywa klu-

czową rolę z punktu widzenia  

zapewniania prawidłowej (tj. sku-

tecznej, efektywnej) wewnętrznej 

kontroli i nadzoru nad bieżącą dzia-

łalnością spółki, a przede wszystkim 

nad poczynaniami zarządu17. Uchy-

                                                           
16 Por. M. Tomczak, Przepis szkodliwy, ale  
poręczny. O art. 585 Kodeksu spółek handlowych, 
„Przegląd Corporate Governance” nr 1/2011, 
Polski Instytut Dyrektorów, Warszawa 2011,  
s. 64–66. 
17 Podobne refleksje można sformułować pod 
adresem uchylonego artykułu ustawy Prawo 
spółdzielcze, a mianowicie art. 267a: Kto, biorąc 
udział w tworzeniu spółdzielni lub będąc człon-
kiem jej zarządu lub rady albo likwidatorem, 
działa na jej szkodę, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 5 i grzywnie, który umożliwiał 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej człon-

lenie tego przepisu spowodowało  

w praktyce brak jakiekolwiek  

odpowiedzialności karnej ze stro-

ny rady nadzorczej za podejmo-

wane szkodliwe decyzje, a przede 

wszystkim za zaniechania oraz 

niewłaściwe sprawowanie kon-

troli, 

 członkowie zarządu spółki mają 

prawnie zagwarantowaną ochronę, 

iż nie mogą zostać pociągnięci  

do odpowiedzialności karnej za ewi-

dentne i rzetelnie udokumentowane 

działania na szkodę interesu spółki, 

jeśli wartość wyrządzonej szkody 

nie przekracza w chwili popełnienia 

czynu zabronionego kwoty 200 000 

zł – prokuratura otrzymując takie 

doniesienia zgodnie z obowiązują-

cym prawem odmawia wszczęcia 

śledztwa, gdyż nie ma do tego pod-

staw prawnych. W praktyce oznacza 

to, że mamy w polskim systemie  

do czynienia z prawnie zagwaran-

towaną bezkarnością dla określo-

nych osób reprezentujących organy 

spółki za podejmowanie decyzji  

i działań skutkujących wyrządze-

niem szkody majątkowej, pod  

warunkiem, że jej wartość nie prze-

kracza kwoty 200 000 zł., 

                                                                                    
ków organów nadzorczych spółdzielni np.  
za działania na szkodę interesu spółdzielni 
mieszkaniowej. 
Zob. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. 2011 r. nr 133, poz. 767). 
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 w raportach z kontroli przeprowa-

dzanych przez NIK lub inne upo-

ważnione organy państwowe bardzo 

często są rzetelnie wyliczone oraz  

w niepodważalny sposób udowod-

nione straty materialne, które  

poniosły badane spółki, a mimo  

tego, jakoś zdecydowanie trudniej 

jest wskazać nawet kilka jednostko-

wych przypadków, kiedy to człon-

kowie ich organów ponieśli z tego 

tytułu jakąkolwiek odpowiedzial-

ność karną „za działanie na szkodę”, 

a więc teza o instrumentalnym  

i nadmiernym wykorzystywaniu art. 

585 k.s.h. wydaje się nie do końca 

potwierdzona, 

 zawsze możliwe jest użycie sformu-

łowania o braku winy umyślnej, albo 

stwierdzenie o niskiej szkodliwości 

społecznej czynu, aby uniknąć pocią-

gnięcia konkretnych osób do odpo-

wiedzialności.  

W obecnym stanie prawnym członkowie 

kontrolnych organów kolegialnych tj. rad 

nadzorczych spółek kapitałowych prawa 

handlowego bądź spółdzielni mieszkanio-

wych mają świadomość, że w praktyce nie 

grożą im żadne konsekwencje karne  

za nieprawidłowe wykonywanie swoich 

ustawowych obowiązków w zakresie 

sprawowania właściwego nadzoru nad  

poczynaniami zarządu (z uwzględnieniem 

legalności, rzetelności i gospodarności  

w ramach podejmowanych działań), co jest 

niezwykle rzadko podnoszoną kwestią  

w literaturze przedmiotu. Ponadto osoby  

te wiedzą, iż podejmowane przez nich roz-

strzygnięcia w formie uchwał są de facto 

decyzjami rady nadzorczej jako organu  

kolegialnego, co sprawia, że odpowiedzial-

ność spoczywa na organie, a nie dotyczy 

bezpośrednio poszczególnych jego człon-

ków. W treści uchwały jest tylko zapisane ile 

głosów oddano za, a ile przeciw, bez imien-

nego wskazywania jak kto głosował.  

W rezultacie czego bardzo często to właśnie 

rada nadzorcza daje przyzwolenie i świa-

domie godzi się na to, aby zarząd mógł rea-

lizować określone przedsięwzięcia bizne-

sowe, które niekoniecznie są korzystne  

z punktu widzenia interesów ekonomicz-

nych danej spółki lub spółdzielni, ale z pew-

nością mogą być wysoce pożądane dla 

wzbogacenia zasobów finansowych innych 

podmiotów zewnętrznych. Rada nadzorcza 

jako organ nie posiada bezpośrednich 

uprawnień do zajmowania się sprawami 

majątkowymi, tzn. nie jest upoważniona  

do reprezentowania podmiotu na zewnątrz, 

zaciągania w jego imieniu zobowiązań  

finansowych, dokonywania zakupów towa-

rów, usług, podpisywania umów z osobami 

trzecimi bądź zarządzania aktywami, nato-

miast swoimi uchwałami może dawać legi-

tymizację dla podejmowania określonych 

czynności prawnych przez zarząd, który jest 

z kolei zobligowanych do wykonywania 

uchwał rady.  

Co więcej, należy koniecznie wyja-

śnić i doprecyzować fundamentalną kwe-
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stię, że istota pojęcia „działania na szkodę” 

w praktyce najczęściej ma ścisły związek 

z celowym, świadomym wykorzystywa-

niem zdobytej przez menedżerów władzy 

– zaplanowanym podejmowaniem arbi-

tralnych oraz stronniczych decyzji o cha-

rakterze finansowym, które mają zapew-

nić uprzywilejowaną pozycję dla z góry 

wskazanych podmiotów, gwarantując przy 

tym czerpanie wymiernych korzyści mate-

rialnych. Dysponowanie majątkiem spółki 

(podmiotu) – dotyczące de facto rozporzą-

dzania cudzym mieniem – zasadniczo 

wpływa na fakt, że w procesie decyzyjnym 

zupełnie inaczej są rozumiane takie po-

jęcia jak: oszczędność, racjonalność, gospo-

darność, bądź sensowność dokonywanych 

zakupów (towarów bądź usług) aniżeli  

w przypadku, gdy wydawane są własne, 

czyli prywatne, ciężko zarobione środki 

finansowe. Dlatego też w praktyce bardzo 

często dochodzi do świadomego kreowania 

rozwiązań prawnych dla podejmowania 

przez upoważnione osoby określonych  

decyzji, które oczywiście pod iluzorycznym 

pozorem realizacji celów spółki i dbania  

o jej interes, mają przede wszystkim zadanie 

służyć realizacji partykularnych interesów 

wąskiej grupy wybranych beneficjentów.  

Jak wcześniej wspomniano zakres 

podmiotowy art. 296 k.k. jest znacznie szer-

szy niż wyżej omawianego uchylonego art. 

585 k.s.h. Ten ostatni bowiem dotyczył  

odpowiedzialności karnej z tytułu niego-

spodarnych działań podejmowanych  

wyłącznie przez członków organów spółek 

handlowych (i likwidatorów). Z kolei krąg 

potencjalnych sprawców czynu z art. 296 

k.k. obejmuje osoby zobowiązane do zaj-

mowania się sprawami majątkowymi lub 

działalnością gospodarczą nie tylko spółek 

prawa handlowego, lecz również innych 

podmiotów (np. fundacji, stowarzyszeń, 

spółdzielni mieszkaniowych), a więc mogą 

to być także np. menedżerowie niebędący 

członkami zarządu, jeśli w ramach przyzna-

nych kompetencji mają upoważnienie  

do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć  

w zakresie wymienionych spraw. Art. 296 

k.k. penalizuje czyny polegające na tym,  

że sprawca prowadzący sprawy majątkowe 

innej osoby lub zajmujący się działalnością 

gospodarczą innej osoby, przez nadużycie 

udzielonych uprawnień lub niedopełnienie 

ciążącego obowiązku wyrządza znaczną 

szkodę majątkową (ponad 200 000 zł  

w chwili popełnienia przestępstwa), bądź 

też sprowadza bezpośrednie niebezpieczeń-

stwo wyrządzenia takiej szkody18. 

W pierwszej kolejności trzeba  

zaznaczyć, że przestępstwo z art. 296 k.k. 

jest indywidualne, co oznacza, że jego 

sprawcą może być konkretnie oznaczona 

osoba fizyczna. Ponadto ważne jest ustale-

nie związku przyczynowego pomiędzy 

szkodą pokrzywdzonego podmiotu a zacho-

waniem się kadry kierowniczej odpowie-

dzialnej za zajmowanie się jego sprawami 

                                                           
18 Finalnie przepis art. 296 k.k. ma zapobiec  
powstaniu szkody majątkowej, w tym uszczerb-
kowi (stracie, ubytkowi) w majątku zarządzane-
go podmiotu gospodarczego, Zob. wyrok Sądu 
Najwyższego z dnia 26 stycznia 2011 r., (sygn. 
akt: II KK 214/10).  
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majątkowymi. Ustawodawca zdefiniował,  

że są to osoby zobowiązane na podstawie 

ustawy, decyzji właściwego organu lub 

umowy do zajmowania się sprawami mająt-

kowymi osób prawnych lub innych podmio-

tów. Podleganie sankcjom z art. 296 k.k.  

ma ścisły związek z faktycznym wpływem 

decyzyjnym określonych osób na kształto-

wanie się wartości ekonomicznej zarządza-

nego mienia. Rozstrzygające znaczenie  

ma w tym przypadku zobowiązanie lub 

uprawnienie do podejmowania decyzji nale-

żących do sfery zarządzania majątkiem.  

E. Targońska wyraźnie akcentuje, że znamię 

zajmowania się cudzymi sprawami mająt-

kowymi dotyczy zarówno umocowania  

do działalności w szerszym zakresie  

(np. prokura w spółce kapitałowej), jak  

i pojedynczych transakcji majątkowych.  

W związku z tym sprawcą czynu z art. 296 

§ 1 k.k. może być również adwokat i radca 

prawny. Dodatkowo zauważa, że status 

zawodowy adwokatów i radców prawnych 

oraz charakter prowadzonych przez nich 

czynności (pełnomocnictwo do prowadze-

nia spraw majątkowych oraz pełnomocnic-

two procesowe) nie mają istotnego znacze-

nia, ponieważ o ich odpowiedzialności kar-

nej będą decydowały okoliczności faktyczne 

poparte treścią pełnomocnictwa. Podmio-

tami przestępstwa karalnej niegospodarno-

ści menedżerskiej mogą być też osoby, które 

prowadzą na cudzą rzecz i w cudzym imie-

niu działalność gospodarczą w rozumieniu 

ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 

działalności gospodarczej. Z kolei cech 

podmiotu tego przestępstwa nie wykazuje 

natomiast osoba, która zawiaduje wpraw-

dzie cudzym majątkiem lub prowadzi dzia-

łalność gospodarczą, ale czyni to na własne 

ryzyko i na swój rachunek, np. dzierżawca, 

użytkownik oraz osoba wykonująca umowę 

o dzieło.  

Wymaga podkreślenia, że interes 

majątkowy reprezentowanego podmiotu 

jest chroniony przez dyspozycję art. 296 § 1 

k.k. wyłącznie w granicach wyznaczonych 

przez wskazane uprawnienia i obowiązki 

menedżerów. Czyn zabroniony z art. 296 § 1 

k.k. można popełnić wyłącznie w sposób 

umyślny, zarówno z zamiarem bezpośred-

nim, jak i ewentualnym. W pierwszym przy-

padku mamy do czynienia z sytuacją, gdy 

można mówić o wyrządzeniu przez mene-

dżera szkody ujmowanej jako rezultat urze-

czywistnionej w zarządzaniu chęci sprawcy. 

Zamiar ewentualny będzie się odnosił  

do sytuacji, w której menedżer działając  

w określonym celu gospodarczym, zdaje 

sobie sprawę z tego, że jego zachowanie 

może doprowadzić do następstw w postaci 

wyrządzenia znacznej szkody, i w tej okre-

ślonej sytuacji przyjmuje on dalsze nega-

tywne następstwa19. Niestety w rzeczywi-

                                                           
19 Powszechną akceptację zyskuje opinia,  
iż do przypisania odpowiedzialności karnej 
sprawcy za czyn z art. 296 § 1 k.k. konieczne 
(niezbędne) jest ustalenie związku przyczyno-
wego pomiędzy wyrządzoną szkodą podmiotowi 
gospodarczemu a zachowaniem jego menedżera. 
Ponadto w procesie rozpatrywania odpowie-
dzialności sprawcy wymagane jest także 
uwzględnienie kwestii dozwolonego ryzyka 
gospodarczego w sytuacji, w której popełniono 
konkretne przestępstwo. Zob. E. Targońska, 
Prawo karne dla radców prawnych: niegospodar-
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stości dość często okazuje się, iż wystarczy 

jedno krótkie stwierdzenie prokuratury 

uznające, że działania podejrzanego nie 

były obarczone winą umyślną, aby sku-

tecznie odmówić wszczęcia śledztwa  

w danej sprawie. Na tym tle trzeba zadać 

ważne pytanie: czy w każdym zachowaniu 

menedżera można w obiektywny i niepod-

ważalny sposób uznać (ocenić), iż były  

to faktycznie działania nieumyślne? Wydaje 

się, że prawidłowym punktem odniesienia 

dla dokonywanej oceny winien być zakres 

obowiązków, przyznanych uprawnień decy-

zyjnych i czynności, jakie są wykonywane  

w związku z pełnioną w organizacji funkcją 

kierowniczą (zajmowanym stanowiskiem).  

W praktyce mogą się jednak zdarzyć 

sytuacje, w których ten tok rozumowania 

nie zawsze znajduje swoje potwierdzenie. 

Bardzo trafnym przykładem dla dobrego 

naświetlenia omawianych wątpliwości  

może być decyzja prokuratury, która w swo-

im postanowieniu o odmowie wszczęcia 

śledztwa potwierdza ewidentne złamanie 

ustawy kominowej przez prezesa spółki 

komunalnej, który sam siebie powołał  

w skład 3 rad nadzorczych spółek zależnych 

(z czego dwie polegają rygorom ustawy  

kominowej), czerpiąc z tego tytułu określo-

ne korzyści finansowe, a jednocześnie 

przyjmuje, że „działania prezesa – wpraw-

dzie sprzeczne z prawem – objęte były wi-

ną nieumyślną”, co upoważnia do uznania, 

iż brak jest znamion przestępstwa z art. 296 
                                                                                    
ność menedżera, 05.05.2011r., źródło: http:// 
prawo.rp.pl/artykul/649966.html?print=tak&p 
=0#20 [07.01.2014r.]. 

§ 1a k.k.20. W obiektywnej ocenie można 

zauważyć, że kwestia ustalenia winy przy 

podejmowaniu arbitralnych decyzji przez 

prezesa powinna być rozpatrywana również 

na gruncie przepisów k.s.h., gdyż w opisy-

wanym przypadku mamy do czynienia  

z ewidentnym i niepodważalnym naduży-

ciem przysługujących uprawnień wynikają-

cym z niekompetencji, ponieważ podjęte 

decyzje personalne de facto w swojej spra-

wie są sprzeczne z prawem.  

Merytorycznym argumentem uza-

sadniającym powyższą konstatację jest bez-

sporny fakt, że członkowie zarządu spółki 

prawa handlowego są osobami, które  

na mocy art. 293 § 2 k.s.h zobowiązane  

są do wykonywania powierzonych zadań  

w rzetelny sposób ze starannością wynika-

jącą z zawodowego charakteru swych dzia-

łań. Oznacza to, że muszą oni legitymować 

się określonymi kwalifikacjami, a przede 

wszystkim wiedzą obejmującą podstawowe 

przepisy prawa regulujące funkcjonowanie 

spółek. Takiej wiedzy należy w szczególno-

ści oczekiwać od osób, które mają zdany 

egzamin upoważniający do zasiadania  

w radach nadzorczych spółek z udziałem 

Skarbu Państwa. Trzeba w tym miejscu  

koniecznie nadmienić, iż rozstrzygnięcie  

o złamaniu przepisów prawa (art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagra-

dzaniu osób kierujących niektórymi osoba-

mi prawnymi, tzw. ustawy kominowej)  

zostało potwierdzone we wcześniejszym 
                                                           
20 Pismo Prokuratury Rejonowej Gliwice-
Wschód w Gliwicach z 13.11.2013 r. (Ds. 
381/13).  
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postanowieniu Sądu rejestrowego, tak więc 

prokuratura już nie mogła podważyć tego 

faktu, natomiast mogła przyjąć winę nieu-

myślną sprawcy. T. Radtke jest zdania,  

że w tej kwestii należy zgodzić się z poglą-

dem A. Kidyby, który uważa, że w odniesie-

niu do oceny działania osób wymienionych 

w art. 293 § 2 k.s.h., obowiązuje swoisty 

miernik związany z rzetelnością, wiedzą, 

sumiennością, jaka powinna ich cechować21. 

Podobna interpretacja znajduje swoje  

odzwierciedlenie w stanowisku Sądu Naj-

wyższego: „Przekracza swoje uprawnienia 

nie tylko ten, kto działa bez stosownego 

umocowania lub ze znacznym jego przekro-

czeniem, ale również ten, kto formalnie 

działając w ramach nadanych mu kompe-

tencji, działa faktycznie sprzecznie z racjo-

nalnie rozumianymi zadaniami, do których 

został powołany, lub bez dostatecznego 

usprawiedliwienia, wyrządzając przez  

to szkodę swemu mandantowi”22. 

E. Targońska stwierdza, że analizu-

jąc zachowanie sprawcy czynu określonego 

w art. 296 § 1 k.k. powinno się zwrócić uwa-

gę na następujące elementy: 

 formalna szczególna powinność 

określonego zachowania się spraw-

cy na rzecz pokrzywdzonego, 

                                                           
21 Por. A. Kidyba, (w:) Komentarz do ustawy  
kodeks spółek handlowych, Kantor Wydawniczy 
Zakamycze, Kraków 2006, t. I, wyd. IV, s. 294. 
22 T. Radtke, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego  
z dnia 2 kwietnia 2004 r. sygn. IV KK25/04 (teza 
3), „Prokuratura i Prawo” 2011 nr 5, s. 174–178.  

 nadużycie przez sprawcę swoich 

uprawnień lub niedopełnienie przez 

niego swoich obowiązków, 

 powstanie szkody rozumianej jako 

rezultat (skutek) podejmowanych 

decyzji, określonych działań bądź 

ewidentnych zaniechań. 

Wskazane elementy muszą wystą-

pić łącznie, aby można było przypisać 

sprawcy odpowiedzialność karną za doko-

nanie przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. Ponad-

to powinny się one znaleźć w opisie czynu 

zarzuconego sprawcy wraz z objaśnieniem 

związku przyczynowo-skutkowego. Spraw-

ca przestępstwa z art. 296 § 1 k.k. może  

odpowiadać za szkodę przedsiębiorstwa 

tylko wtedy, gdy była ona rezultatem naru-

szenia przez niego konkretnych obowiąz-

ków lub uprawnień ustalonych przed reali-

zacją czynu23. E. Hryniewicz prezentuje  

podobny pogląd, że postawienie zarzutów  

z art. 296 § 1 k.k. jest możliwe w sytuacji, 

jeśli wystąpienie szkody majątkowej  

o znacznej wartości zbiegnie się czasowo 

z nadużyciem uprawnień lub niedopełnie-

niem obowiązków. Natomiast, w razie póź-

niejszego wystąpienia szkody, bądź też 

osiągnięcia przez nią w późniejszym okresie 

znacznych rozmiarów, zarzut powinien być 

postawiony z art. 296 § 1a k.k. – i tylko 

wówczas gdy w momencie działania lub 

zaniechania sprawcy istniało już z jego stro-

ny niebezpieczeństwo powstania takiej 

szkody oraz przy założeniu, że niebezpie-
                                                           
23 Zob. szerzej: E. Targońska, Prawo karne dla 
radców prawnych, Gaskor, Wrocław 2011. 
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czeństwo to na ten moment można określić 

jako bezpośrednie24. Podkreśla się, że kon-

kretne zagrożenie wystąpieniem szkody 

winno sprowadzać się do oceny stopnia 

prawdopodobieństwa jej wystąpienia  

w określonej sytuacji. Przyjmuje się, iż bez-

pośredni charakter niebezpieczeństwa wy-

stąpienia szkody oznacza niebezpieczeń-

stwo grożące wprost, bez konieczności włą-

czenia się dalszego impulsu ze strony 

sprawcy, bądź dodatkowej przyczyny,  

co oznacza tak zaawansowaną sytuację,  

że w zasadzie można mówić o bliskim skut-

ku25. Oznacza to, że na gruncie obecnie  

obowiązujących przepisów prawa z treści 

art. 296 § 1a k.k. wynika, że jest to przestęp-

stwo konkretnego zagrożenia26, a zatem 

konieczne jest wykazanie nie tylko prawdo-

podobieństwa wystąpienia szkody mająt-

kowej, ale także bezpośredniego charakteru 

jej możliwego wystąpienia i jej znacznej 

wartości27. Biorąc pod uwagę wcześniejsze 

rozważania koniecznie trzeba dodać jeszcze 

czwarty element o rozstrzygającym znacze-

niu, a mianowicie, prokuratura musi przyjąć 

                                                           
24 W literaturze przedmiotu można też spotkać 
opinię, że art. 296 § 1a k.k. będzie w praktyce 
miał najczęściej zastosowanie w sytuacji, gdy  
u pokrzywdzonego podmiotu (np. spółki prawa 
handlowego) szkoda majątkowa nie pojawi się, 
ale zaistnieje jej bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo. Por. R. Zawłocki, Nowe przestępstwo niego-
spodarności bezszkodowej z art. 296 § 1a kodeksu 
karnego, Monitor Prawniczy 2011, nr 18, s. 969. 
25 Por. postanowienie SN z dnia 28 listopada 
2003 r., sygn. IV KK 23/03, OSNK 2003, 
poz. 2567. 
26 Zob. szerzej: E. Hryniewicz, Przestępstwa abs-
trakcyjnego i konkretnego zagrożenia dóbr 
prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2012.  
27 E. Hryniewicz, Karalne działanie na szkodę 
spółki, op. cit., s. 69–72.  

winę umyślną sprawcy. Nie powinna budzić 

najmniejszych wątpliwości konstatacja,  

że najczęściej działanie na szkodę dane- 

go podmiotu jest ściśle współzależne  

i powiązane z procesami tworzenia uprzy-

wilejowanych warunków, umożliwiających 

generowanie określonych korzyści mate-

rialnych dla wybranych beneficjentów. 

Można powiedzieć, iż arbitralne decyzje 

menedżerskie stanowią immanentną cechę 

rozstrzygnięć biznesowych, rzutujących  

na kierunki strumieni przepływów środków 

finansowych na konta uprzywilejowanych 

osób/podmiotów współpracujących z daną 

organizacją. 

Podejmując próbę wskazania i omó-

wienia najczęściej występujących w prakty-

ce zachowań menedżerów (świadomie  

podejmowanych decyzji), które są łatwymi 

do rozpoznania działaniami odzwiercie-

dlającymi niegospodarność, postrzega-

nymi w kategorii czynów na szkodę repre-

zentowanego podmiotu, można wymienić 

następujące zagadnienia: 

 zawieranie niekorzystnych – oczy-

wiście z punktu widzenia ochrony 

interesów majątkowych reprezen-

towanego podmiotu – umów z pod-

miotami zewnętrznymi, podpisywa-

nie bez racjonalnego uzasadnienia 

dodatkowych aneksów do tych 

umów, np. mimo wcześniejszych 

ustaleń przetargowych, co do zakre-

su wykonywanych zadań oraz poro-



Wiedza Prawnicza nr 1/2014 Strona 88 
 

zumień finansowych (warunków 

zapłaty), 

 brak ustalenia w zawieranych umo-

wach właściwych zapisów należycie 

zabezpieczających interesy mająt-

kowe zarządzanego podmiotu,  

co w efekcie może prowadzić  

do narażenia na straty,  

 zbywanie majątku podmiotu  

po zaniżonej cenie niż rzeczywista 

wartość rynkowa, dokonywanie  

zakupów powszechnie dostępnych 

towarów/usług poza jakąkolwiek 

otwartą procedurą konkursową 

(przetargową) po ewidentnie zawy-

żonych cenach,  

 specjalne ustalanie takich warunków 

SIWZ w postępowaniach przetargo-

wych, aby rozmyślnie zawęzić i sku-

tecznie ograniczyć występującą 

konkurencję rynkową (tj. skutecznie 

wyeliminować nawet z samego 

udziału w postępowaniu określone 

podmioty), w celu stworzenia prefe-

rencyjnych warunków do zawyżania 

cen przez wąskie grono oferentów, 

którzy jako jedyni wpisują się w nurt 

stawianych oczekiwań,  

 podejmowanie arbitralnych decyzji 

dotyczących angażowania pokaź-

nych kwot finansowych w zbędne  

i niepotrzebne przedsięwzięcia, któ-

re nie mają związku z realizacją sta-

tutowych celów danej organizacji, 

jak również w żaden sposób nie 

przyczyniają się do kreowania jej 

wartości rynkowej, natomiast ewi-

dentnie świadczą o stwarzaniu 

uprzywilejowanych warunków prze-

de wszystkim dla czerpania wymier-

nych korzyści materialnych przez 

osoby trzecie, dzięki współpracy  

z daną organizacją28, 

 dawanie dodatkowych lukratywnych 

zleceń dla firm/podmiotów zewnę-

trznych na wykonywanie czynności 

(zadań), które mieszczą się w zakre-

sie obowiązków zatrudnionych pra-

cowników. 

K. Kochel słusznie zwraca uwagę na fakt,  

iż jednym z problemów może być nie tylko 

samo ustalenie związku przyczynowo-

skutkowego pomiędzy zaistnieniem szkody 

a działaniem sprawcy bądź zaniechaniem 

ciążącego na nim obowiązku dokładania 

należytej staranności w zarządzaniu powie-

rzonym mieniem, lecz także samo wypra-

cowanie i przyjęcie metody, umożliwiającej 

                                                           
28 Takie zjawisko jest określane mianem celowe-
go wyprowadzania środków finansowych  
z zarządzanego podmiotu pod pozorem realiza-
cji bezzasadnych przedsięwzięć biznesowych lub 
marketingowych, a także sponsoringu określo-
nych podmiotów. W praktyce najczęściej takie 
działania i arbitralne decyzje menedżerów  
są dostrzegane przez organy kontroli pań-
stwowej głównie w spółkach kapitałowych  
z udziałem Skarbu Państwa i samorządów,  
co wcale nie oznacza, że nie występują one  
w innych podmiotach, gdzie dominuje własność 
prywatna. Warto w tym miejscu także wspo-
mnieć np. o fundacjach bądź stowarzyszeniach, 
które nierzadko dysponują bardzo pokaźnymi 
zasobami finansowymi, nie podlegają ustawie 
prawo zamówień publicznych i mogą oczywiście 
pod przykryciem realizacji społecznie użytecz-
nych celów dowolnie kształtować kierunki prze-
pływów finansowych na konta wybranych 
osób/podmiotów, dając intratne zlecenia.  
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precyzyjne ustalanie wysokości wyrzą-

dzonej szkody majątkowej. Autorka przy 

tym wnikliwie omawia dwa zasadnicze  

podejścia wypracowanie w doktrynie prawa 

cywilnego. Pierwsze dotyczy stosowania 

tzw. metody obiektywnej, która polega  

na określeniu wysokości szkody rozpatrując 

ją w odniesieniu do konkretnego dobra bez 

uwzględniania związku naruszonego dobra 

z całością mienia poszkodowanego. W rezul-

tacie oszacowana wartość odnosi się jedynie 

do bezpośrednich następstw zdarzenia 

sprawczego. Drugą metodą, jaką można sto-

sować dla określenia wysokości szkody  

majątkowej, jest metoda dyferencyjna. Obli-

czanie szkody według tej metody polega  

na określeniu różnicy pomiędzy wartością 

rzeczywistą mienia pokrzywdzonego –  

aktualną oraz istniejącą przed zachowaniem 

sprawczym, a hipotetyczną, – czyli taką war-

tością, która maiłaby miejsce w sytuacji, 

gdyby nie do doszłoby do zrealizowania 

czynu zabronionego29. Wydaje się, że wystę-

pujące w obu metodach rozbieżności doty-

czące szacowania wyłącznie rzeczywistej 

straty, bądź w drugim podejściu wraz z wy-

liczeniem utraconych korzyści mogą być 

dyskusyjne30, w szczególności jeśli będzie 

                                                           
29 Zob. szerzej: K. Kochel, Zakres pojęciowy zna-
mienia znaczna szkoda ujętego w art. 296 Kodek-
su karnego, „Wiedza Prawnicza”, nr 1/2013,  
s. 13–17.  
30 Por. Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich  
z dnia 19 kwietnia 2012r. (RPO–R–070–13/ 
2012). 
Tradycyjnie w cywilistyce, pomimo braku defini-
cji ustawowej szkoda ujmowana jest jako strata, 
czyli tzw. damnum emergens, oraz utracone  
korzyści, tj. lucrum cessans. Rzecznik Praw Oby-
watelskich zauważa, że obecnie prezentowane  

się każdorazowo uwzględniać odmienny 

charakter oraz szerokie spektrum uwarun-

kowań danej szkody. Dobrym rozwiązaniem 

byłoby wypracowanie przez orzecznictwo 

jednego powszechnie akceptowalnego roz-

wiązania, aby wyeliminować ewentualne 

niejasności interpretacyjne i mogące poja-

wiać się kontrowersje. M. Dabrowska-

Kardas powołując się na zdanie A. Peczeni-

ka, ma rację twierdząc, że pierwszym kryte-

rium interpretacji tekstu prawnego powin-

na być interpretacja logiczna. Na gruncie 

prawa karnego nadal przyjmuje się tzw. 

niedopuszczalność tzw. prawotwórstwa 

sądowego. Oznacza to, że granice kompe-

tencji sądu orzekającego w sprawie karnej 

wyznacza przede wszystkim zasada nullum 

crimen sine lege (nie ma przestępstwa bez 

ustawy), a każde jej przekroczenie stanowi 

rażące naruszenie prawa, w szczególności 

art. 1 k.k.31. 

W nawiązaniu do wcześniej oma-

wianych przykładowych obszarów, w któ-

rych najczęściej może dochodzić do niego-

                                                                                    
w orzecznictwie Sądu Najwyższego szerokie 
postrzeganie szkody jako straty i utraconych 
korzyści, zgodnie z jej cywilistycznym odpo-
wiednikiem, niesie za sobą wiele niebezpie-
czeństw. Zasadnicze wątpliwości budzi kwestia 
jak wyliczać lucrum cessans, ponieważ ma ono 
charakter hipotetyczny, a więc w przeciwień-
stwie do straty damnum emergens, faktycznie 
nieistniejący. W rezultacie okazuje się, że pełne 
wyznaczenie szkody jest niejasne, co w ocenie 
RPO skłania do zadania pytania o spełnianie 
wymogów stawianych przez zasadę nullum cri-
men sine lege certa (dokładność opisu przestęp-
stwa) przy dwuaspektowym rozumieniu szkody.  
31 M. Dabrowska-Kardas Analiza dyrektywalna 
przepisów części ogólnej kodeksu karnego, Lex  
a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 
48. 
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spodarności, warto także wspomnieć  

o przestępstwie „korupcji menedżerskiej” 

określonym w art. 296a § 1 k.k.32, stanowią-

cym szczególny rodzaj przestępstwa gospo-

darczego, który w teorii i praktyce sprawia 

niemałe trudności interpretacyjne. Zdaniem 

R. Zawłockiego wynikają one m.in. z faktu 

złożonej konstrukcji omawianego typu za-

bronionego oraz niejednokrotnie niejasnej 

treści jego ustawowych znamion. Co więcej, 

te czynniki istotnie utrudniają stosowanie 

tych przepisów, w rezultacie czego prze-

stępstwo to relatywnie rzadko stanowi 

                                                           
32 Art. 296a. Kodeksu karnego: 
§ 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce 
organizacyjnej wykonującej działalność gospo-
darczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, 
umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub 
przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo 
jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych 
mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego  
na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednost-
ce szkodę majątkową albo stanowiące czyn 
nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną 
czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub 
odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega 
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5.  
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach 
określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić 
korzyści majątkowej lub osobistej.  
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu 
określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.  
§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1  
wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 
8.  
§ 5. Nie podlega karze sprawca przestępstwa 
określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, 
jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich 
obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił 
o tym fakcie organ powołany do ścigania prze-
stępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności 
przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowie-
dział. 

przedmiot postępowań karnych33. Warto  

w tym miejscu zauważyć, że art. 296a § 1 

penalizuje czyny nieuczciwej konkurencji 

oraz niedopuszczalne czynności preferen-

cyjne, aczkolwiek tylko w powiązaniu  

z żądaniem lub przyjmowaniem korzyści 

majątkowej lub osobistej. Ta bardzo waż-

na zależność w praktyce może stanowić 

idealne wytłumaczenie dla bezkarności 

świadomie podejmowanych przez mene-

dżerów stronniczych decyzji, albowiem brak 

wykazania i udowodnienia faktu żądania lub 

przyjmowania korzyści uniemożliwia prze-

dstawienie im zarzutów karnych. Oznacza 

to, że samo zachowanie menedżera (nad-

użycie uprawnień) wskazujące na stoso-

wanie przez niego zasad nieuczciwej 

konkurencji, dzięki czemu wybrani benefi-

cjenci mogą uzyskiwać wymierne profity 

finansowe, nie będzie objęte sankcjami 

karnymi z art. 296a § 1, gdzie nie jest 

wymagane wystąpienie znacznej szkody 

majątkowej t.j. powyżej 200 000 zł. Wydaje 

się, że ta kwestia ma wręcz fundamentalne 

znaczenie z punktu widzenia praktyki 

zarządzania, bowiem udowodnienie,  

iż wysoce stronnicze decyzje menedżerów, 

zmierzające w efekcie do wyraźnego fawo-

ryzowania wybranych beneficjentów mają 

ścisły związek z przyjmowaniem korzyści 

majątkowej lub osobistej, jest zazwyczaj 

dość trudne. 

                                                           
33 R. Zawłocki, Przestępstwo korupcji menedżer-
skiej (analiza dogmatyczna przepisu art. 296a 
k.k.), „Przegląd Atykorupcyjny” nr 3/2012, Cen-
tralne Biuro Antykorupcyjne, Warszawa 2012,  
s. 7.  
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Najważniejszym powodem jest zło-

żony charakter relacji biznesowych, jakie 

zachodzą pomiędzy jej uczestnikami,  

bowiem obie strony w takim samym stopniu 

są żywotnie zainteresowane ochroną  

i umacnianiem powiązań oraz wykreo-

wanych układów, stwarzających możliwo-

ści czerpania obustronnych, wymiernych 

korzyści. Te korzyści wcale nie muszą się 

przejawiać w tak prymitywnej formie jak 

bezpośrednie wręczanie koperty z łapówką, 

lecz w praktyce polegają na odwdzięcza-

niu się w innych obszarach funkcjonalnych, 

które w rezultacie zainicjowanych kolejnych 

procesów i podejmowanych decyzji będą 

generować materialne korzyści dla zainte-

resowanego. Może to być m.in. zatrudnianie 

wskazanych (poleconych) przez menedżera 

osób w firmie oferenta na bardzo korzyst-

nych warunkach płacowych w zamian  

za ustawienie przetargu, podpisanie umowy 

o współpracy, zakupie określonych towa-

rów itp., bądź zlecanie przez wybranego 

oferenta określonych innych usług najczę-

ściej o charakterze niematerialnym (np. 

doradztwo, konsulting, obsługa prawna) 

świadczonych przez podmioty, założone 

przez bliskich krewnych, znajomych mene-

dżera, itd. Takie usługi eksperckie stanowią 

najbardziej wygodną formę odwzajemniania 

się menedżerowi za okazaną przychylność, 

gdyż ich cena może być dowolnie kształto-

wana, a ze względu na niematerialny  

wymiar a także walory intelektualne, trudno 

jest precyzyjnie oszacować ich wartość  

i jednoznacznie stwierdzić, że jest ona  

zawyżona. Dzięki takiemu rozwiązaniu two-

rzy się w majestacie prawa niesłychanie 

rozbudowaną, wielowymiarową sieć 

wzajemnych interesów i powiązań,  

w której każde ogniwo dzięki uzyskiwanym 

korzyściom jest zainteresowane wyłącznie 

ochroną funkcjonowania tego systemu,  

zapewniającego uprzywilejowaną pozycję 

dla wąskiej grupy beneficjentów. Tak wła-

śnie w rzeczywistości przedstawia się pod-

łoże funkcjonowania tzw. systemu kształ-

towania relacji biznesowych dla uprzywile-

jowanych beneficjentów (w teoriach nau-

kowych określanych mianem interesariuszy 

danej organizacji) dzięki uprawnieniom 

decyzyjnym, jakie uzyskują menedżerowie. 

Co więcej, wiedza o działaniu tego systemu 

jest bardzo cenna i chroniona, dlatego też 

jest dostępna dla wąskiego kręgu wtajemni-

czonych osób (tzw. wiedza ezoteryczna). 

Obejmuje ona swoim zakresem know-how, 

czyli wiedzieć jak w praktyce zarządzania 

świadomie i celowo tworzy się warunki 

prawne oraz przygotowuje scenariusze 

działań dla rozbudowywania sieci powiązań 

personalnych nakładających się na kom-

plementarną sieć przepływów środków 

finansowych na konta wybranych 

osób/podmiotów, w tak zręcznie przemy-

ślany sposób, aby nie można było nikomu 

postawić zarzutów z art. z art. 296a § 1 k.k. 

R. Zawłocki podkreśla, że przestęp-

stwo z art. 296a § 1 k.k. ma charakter 

umyślny (art. 9 § 1 k.k.) oraz indywidualny, 

albowiem może jej popełnić tylko osoba 

fizyczna o szczególnym statusie. Autor ana-



Wiedza Prawnicza nr 1/2014 Strona 92 
 

lizując uwarunkowania i ustawowo okre-

ślone okoliczności stwierdza, że skłaniają 

one do wniosku, że przestępstwo to można 

popełnić wyłącznie z zamiarem bezpośred-

nim. W teorii popularyzuje się opinie,  

że rodzajowym przedmiotem ochrony prze-

pisów art. 296a k.k. są zasady prawidłowego 

obrotu gospodarczego. Do podstawowych 

zasad zalicza się m.in. uczciwość w biznesie 

oraz zaufanie, jakim przedsiębiorca darzy 

menedżera, któremu powierza zarządzanie 

swoim mieniem34. Nie ulega najmniejszej 

wątpliwości, że pomiędzy teoriami nauko-

wymi w przedmiocie zasad i wartości obo-

wiązujących w biznesie a rzeczywistością 

organizacyjną występuje ogromna wręcz 

przepaść i rozdźwięk, stąd też można raczej 

mówić o występowaniu tzw. podziału  

dychotomicznego. R. Zawłocki w swoich 

rozważaniach prezentuje pogląd, że korup-

cyjne zachowania w biznesie są moralnie 

naganne i szkodliwe dla przedsiębiorców,  

a jednocześnie uważa, że podjęcie właściwej 

decyzji kryminalizacyjnej wymaga jednak, 

aby wskazana patologia była społecznie 

niebezpieczna i to w stopniu karygodnym. 

Uzasadnia to w ten sposób, że w praktyce 

gospodarczej zjawiskiem wręcz powszech-

nym jest wzajemne świadczenie sobie przez 

menedżerów różnego rodzaju przysług lub 

usług. W zdecydowanej większości zacho-

wania te mają charakter niekaralnych,  

typowych i zwyczajowo przyjętych sposo-

bów pozyskiwania kontrahenta, bądź też 

                                                           
34 R. Zawłocki, Przestępstwo korupcji menedżer-
skiej..., op. cit., s. 8.  

utrzymywania dobrych relacji z pozyska-

nymi klientami 35. Na tym tle trzeba zadać 

dwa bardzo ważne pytania, które mogą 

stanowić inspirację dla kolejnych dociekań, 

wyznaczając płaszczyznę problemową roz-

ważań podejmowanych przez innych bada-

czy, a mianowicie: 

 Jakie zachowania menedżerów  

w realiach współczesnej gospodarki 

są uznawane za zwyczajowo przyję-

te i akceptowane sposoby świadcze-

nia sobie wzajemnych przysług oraz 

jakie są metody zdobywania intrat-

nych kontraktów, zleceń, zamówień, 

umów o współpracy?  

 Czy występująca w praktyce zarzą-

dzania korupcja menedżerska być 

może obecnie stała się społecznie 

akceptowaną, powszechną normą 

(swoistym wyznacznikiem prowa-

dzenia biznesu i zdobywania sukce-

sów), która nie jest szkodliwa  

z punktu widzenia interesu społecz-

nego? 

Odpowiedzi na to drugie pytanie  

po części udziela B. Hołyst, który słusznie 

używa określenia, że korupcja jest „plagą 

społeczną XXI wieku”36. Autor ma całkowitą 

rację wyrażając klarowne i jasne poglądy,  

że nasilająca się korupcja nie tylko narusza 

zaufanie do prawa i władz państwowych, 

                                                           
35 Ibidem, s. 7–8.  
36 Zob. szerzej: B. Hołyst, Korupcja jako plaga 
społeczna XXI wieku, „Przegląd Antykorupcyjny, 
nr 1/2011, Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
Warszawa 2011, s. 24–41. 
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lecz także podraża koszty towarów, usług i 

transakcji handlowych, a przede wszystkim 

dewastuje podstawowe zasady moralne: 

uczciwość, lojalność i odpowiedzialność, 

niszcząc tym samym podstawową tkankę 

społeczeństwa obywatelskiego37. Oznacza 

to, że takie zachowania menedżerów są bez 

wątpienia wysoce szkodliwe zarówno  

z punktu widzenia zasad obrotu gospodar-

czego, a także dla całego społeczeństwa.  

B. Hołyst jednocześnie zwraca uwagę  

na bardzo istotną rzecz, że nastawienie  

Polaków do korupcji jest ambiwalentne.  

W konsekwencji, spośród trzech możliwych 

rodzajów postaw: akceptacji, przyzwolenia  

i dezaprobaty, najczęściej występuje posta-

wa przyzwalająca38. Kolejne cenna uwaga 

Autora zawiera się w zdaniu, że korupcja 

istniała zawsze, niemniej jednak obecnie 

obejmuje swoim zakresem wszystkie dzia-

ły służby publicznej, stając się jednocze-

śnie elementem polityki handlowej. Uwa-

ża się, że wykrycie korupcji jest trudne wła-

śnie przede wszystkim ze względu na ścisłe 

zależności i powiązania osób ją uprawiają-

cych, ich konspiracyjne metody działania 

oraz maskowanie technik manipulacyjnych. 

Cenna puenta zawiera się w stwierdzeniu, 

że stabilizacja korupcyjnych powiązań, 

układów i porozumień następuje zwłaszcza 

wtedy, kiedy dysponenci zasobów publicz-

nych i ich prywatni „klienci” uzyskują wyso-

kie, ponadprzeciętne korzyści finansowe  

i mają zarazem duże poczucie bezpieczeń-

                                                           
37 Ibidem, s. 28.  
38 Ibidem, s. 30. 

stwa, czyli tzw. zapewniony parasol 

ochronny. Tworzą się wówczas tzw. pira-

midy korupcyjne, w których te same osoby, 

są zarazem „dawcami”, jak i „biorcami”  

zasobów publicznych. Stąd też uważa się,  

że ciemna liczba tej przestępczości jest  

zatem na pewno bardzo duża39. Zasadniczy 

problem polega na tym, kto miałby interes 

w tym, aby rozbić ten patologiczny układ,  

a przede wszystkim wolę, determinację  

i siłę do takiego działania. Druga sprawa 

dotyczy tego, że granica pomiędzy działa-

niami karalnymi, a tymi, które można uznać 

za moralnie naganne aczkolwiek prawnie 

dopuszczalne, jest bardzo cienka i czasami 

trudna do jednoznacznego zdefiniowania. 

Według B. Hołysta korupcja należy do spe-

cyficznej kategorii przestępstw, niepowodu-

jących materialnie uchwytnych śladów swe-

go wystąpienia. Dzieje się tak, ponieważ 

współdziałający starają się postępować  

w ten sposób, by swemu działaniu nadać 

pozory legalności i przez to ukryć akt prze-

stępstwa, a w razie ujawnienia go, zabezpie-

czyć sobie korzyści i zapewnić prawdopo-

dobny sposób wytłumaczenia40. Z pewno-

ścią każde zachowanie korupcyjne należy 

postrzegać w szerzej perspektywie myślo-

wej, nie tylko z punktu widzenia ochrony 

interesów danej organizacji, lecz przede 

                                                           
39 B. Hołyst, Społeczno-kulturowe i prawne aspek-
ty zjawiska korupcji, [w:] Dobre praktyki w zakre-
sie wspierania transparentności w sektorze  
publicznym i prywatnym, Centralne Biuro Anty-
korupcyjne, Warszawa 2012, s. 21–23. 
40 B. Hołyst, Problematyka relacji interpersonal-
nych w działaniach korupcyjnych, [w:] Europa 
bez korupcji, Centralne Biuro Antykorupcyjne, 
Warszawa 2013, s. 24.  
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wszystkim od strony celów realizowanych 

przez menedżerów41, a także szansy zagwa-

rantowania wymiernych korzyści material-

nych dla zainteresowanych stron. Ten dwa 

ostatnie elementy mają rozstrzygające zna-

czenie. Dominantą i spoiwem tych działań  

i procesów jest przede wszystkim władza, 

której podstawowym desygnatem są upra-

wnienia decyzyjne w zakresie obsadzania 

„swoimi zaufanymi ludźmi” eksponowanych 

stanowisk kierowniczych, dających kompe-

tencje w zakresie rozporządzania majątkiem 

danej organizacji. Dlatego też tak ważne  

są stosowane w praktyce metody i kryteria 

doboru członków rad nadzorczych, co bez-

pośrednio przekłada się na możliwość wy-

bierania „właściwych osób” na stanowiska 

członków zarządów podmiotów prawa  

(organizacji) dysponujących ogromnym 

majątkiem.  

Podsumowanie 

W orzecznictwie ugruntował się po-

gląd, że art. 296 k.k. udziela ochrony zasa-

dom uczciwego obrotu gospodarczego  

w warunkach gospodarki wolnorynkowej. 

Dobrem chronionym jest więc tutaj prawi-

dłowość (pewność) obrotu gospodarcze-

go, przy czym należy w odniesieniu do tego 

przepisu wyodrębnić dwa różne, pozostają-

ce ze sobą w pewnym związku, aspekty.  

Z jednej strony, przepis ten chroni indywi-

                                                           
41 Zob. szerzej: W. Walczak, Cele i funkcje zarzą-
dzania w teoriach naukowych a praktyka – próba 
diagnozy źródeł występujących rozbieżności,  
„E-mentor” nr 2/2012, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, s. 22. 

dualne interesy majątkowe oraz działalność 

gospodarczą podmiotów uczestniczących  

w obrocie gospodarczym, gdyż nadużycie 

przez menedżerów udzielonych uprawnień 

lub niedopełnienie ciążącego obowiązku 

godzi bowiem bezpośrednio w te interesy 

lub prowadzoną działalność gospodarczą.  

Z drugiej zaś strony, przepis ten ma także 

zadanie chronić ponadindywidualny inte-

res gospodarczy społeczeństwa, któremu 

wolna konkurencja przynosi wymierne  

korzyści42. Zaprezentowane w referacie 

rozważania akcentują w szczególności  

potrzebę szerszego spojrzenia na zagadnie-

nia związane z celowym nadużywaniem 

uprawnień przez menedżerów i świadomą 

niegospodarnością43, które w istocie prowa-

dzą do zapewniania uprzywilejowanej  

pozycji oraz realizacji partykularnych inte-

resów wybranych osób, podmiotów, kosz-

tem innych uczestników obrotu gospodar-

czego, a także interesu ekonomicznego pań-

stwa44. Prawidłowo rozumiany obrót  

                                                           
42 Por. Uzasadnienie wyroku Sądu Apelacyjnego 
w Warszawie z dnia 18 października 2013  
r. (Sygn. akt II AKa 310/13).  
43 W literaturze wyróżnia się następujące role: 
menedżer jako sprawca kierowniczy i polecają-
cy, współsprawca, pomocnik bądź podżegacz. 
Zob. szerzej: I. Sepioło, Przestępstwo niegospo-
darności z art. 296 k.k., C.H. Beck, Warszawa 
2013, s. 153–164. 
44 Według ustawy o CBA, działalnością godzącą 
w interesy ekonomiczne państwa jest każde 
zachowanie mogące spowodować znaczną 
szkodę w rozumieniu art. 115 § 7 k.k. (tj. szkodę 
przekraczającą 200 000 zł) w mieniu jednostki 
sektora finansów publicznych, innego podmiotu 
otrzymującego środki publiczne oraz przedsię-
biorcy z udziałem Skarbu Państwa lub jednostki 
samorządu terytorialnego – art. 1 ust. 4 ustawy  
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
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gospodarczy to przede wszystkim stworze-

nie równości szans jego uczestnikom,  

co w efekcie prowadzi do uczciwej i przej-

rzystej konkurencji wolnorynkowej.  

Są to jednak tylko szczytne hasła i założenia 

pozostające w sferze rozważań teoretycz-

nych. Prawdziwa rzeczywistość organiza-

cyjna i praktyka zarządzania dowodzą,  

że racja tkwi w powiedzeniu, że ten kto dys-

ponuje władzą oraz posiada stosowne 

uprawnienia decyzyjne, może w dowolny  

i nieskrępowany sposób tak kształtować 

procesy biznesowe, aby skutecznie fawory-

zować i zapewniać sukcesy finansowe dla 

wybranych beneficjentów. Omawiane  

w referacie przepisy prawa w pewnym sen-

sie mają zadanie przeciwdziałać takim arbi-

tralnym i stronniczym rozwiązaniom, nie-

mniej jednak trzeba pamiętać, że nigdy żad-

ne uregulowania ustawowe nie zastąpią 

takich wartości jak: uczciwość menedżerów, 

przyzwoitość, poszanowanie dla ogólnie 

akceptowanych norm etyczno-moralnych. 

Problem tkwi jednakże w tym, że te warto-

ści już dawno uległy deprecjacji i zostały 

zastąpione przez inne wyznaczniki sukcesu 

w biznesie, jakimi są układy, powiązania, 

znajomości, kontakty, bezwzględność, brak 

skrupułów oraz dominacja dwóch kluczo-

wych czynników, które rzutują na zachowa-

nia i przyjmowane postawy kadry zarządza-

jącej, a mianowicie pogoń za władzą i zdo-

bywanie pieniędzy.  

 

                                                                                    
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2006r. Nr 104 poz. 
708, ze zm.). 

Dr Waldemar Walczak - adiunkt, Uniwer-

sytet Łódzki 

 

The responsibility of managers having 

decision power to dealing with property 

matters of business entities 

Key words: responsibility, property mat-

ters, managerial decisions, penal code, 

abuse of power, managerial corruption. 

The purpose of the article is portraying and 

discussing chosen issues dedicated prob-

lems of responsibility for making arbitrary 

and harmful decisions by managers dealing 

with property matters of the organization. 

The subject of critical analysis are hallmarks 

and the scope of art. 296 of Penal Code 

compared with repealed in the recent time 

art. 585 of Code of Commercial Partnerships 

and Companies.  

The author hereinafter also attracted the 

attention to the issue of the managerial cor-

ruption sanctioned from art. 296a § 1  

of Penal Code, regarded as the special type 

of the economic crime which causes some 

interpretative problems in practice. Addi-

tionally, the essential part of deliberation 

was devoted to clarifying the fundamental 

issue, that acting to the detriment of the 

organization in many cases is consciously 

and taken on purpose uneconomical action 

and behavior of managers. They are making 

arbitrary decisions supposed to ensure the 

privileged position for appointed persons 
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and organizations in order to guarantee the 

possibility of getting measurable financial 

benefits.  

Celem artykułu jest przedstawienie i omó-

wienie wybranych zagadnień poświęconych 

kwestii odpowiedzialności za podejmowa-

nie arbitralnych i szkodliwych decyzji przez 

menedżerów zajmujących się sprawami 

majątkowymi podmiotów gospodarczych. 

Przedmiotem krytycznej analizy są znamio-

na i zakres podmiotowy art. 296 kodeksu 

karnego w porównaniu do ostatnio uchylo-

nego art. 585 Kodeksu spółek handlowych.  

W dalszej części pracy autor zwraca uwagę 

na zjawisko korupcji menedżerskiej, sank-

cjonowane z art. 296a § k. k., uważanej  

za specjalny typ przestępstwa gospodarcze-

go, które napotyka problemy interpretacyj-

ne w praktyce. Dodatkowo, zasadnicza część 

rozważań została poświęcona wyjaśnieniu 

podstawowej kwestii, że działanie na szko-

dę interesu organizacji w wielu przypad-

kach jest świadomie i celowo realizowaną 

przez menedżerów niegospodarnością.  

Podejmują oni arbitralne decyzje po to, aby 

zapewnić uprzywilejowaną pozycję dla 

uprzednio wskazanych osób lub podmiotów 

w celu zagwarantowania im możliwości 

zdobycia wymiernych korzyści finansowych. 

 

 


