
Wiedza Prawnicza nr 2/2010 Strona 1 
 

Wiedza Prawnicza 2/2010 

S P I S  T R E Ś C I: 

 

1 
O potrzebie przyznania prawa do zażalenia każdemu podmiotowi                     

zawiadamiającemu  o przestępstwie – głos w dyskusji nad reformą procedury 

karnej 

Agnieszka Baj 

 

3 

2 Dwuinstancyjność wśród zasad ogólnych Kodeksu postępowania                      

administracyjnego 

Tomasz Jan Karwicki 

 

8 

3 Osoba nieuprawniona do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia                          

– uwagi praktyczne 

Piotr Pawlonka 

 

16 

4 Ekshumacja w polskim procesie karnym z uwzględnieniem ekshumacji generała      

Władysława Sikorskiego 

Magdalena Wolińska 

 

21 

5 Zamiar jako istota umyślności w prawie polskim i angielskim oraz konsekwencje     

przyjętych konstrukcji  

Paweł Przygucki  

 

34 

6 Prawno–karna ochrona praw pracownika przed złośliwym lub uporczywym                     

ich naruszaniem w ujęciu art. 218 polskiego Kodeksu karnego z 1997 r. 

Marcin Berent, Bogusz Bomanowski 

 

41 

7 Instytucja świadka koronnego jako instrument zwalczania                                                         
przestępczości zorganizowanej 

Sebastian Bohuszewicz 
 

52 

 

 



Wiedza Prawnicza nr 2/2010 Strona 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA I WYDAWCA: 91-015 Łódź, ul. Gandhiego 20/29 

REDAKTOR NACZELNY I WYDAWCA: Kamil Łukasz Deptuła (0-604959545) 

SEKRETARZ REDAKCJI: Mariusz Wiesław Stobiecki 

KIEROWNIK SEKCJI PUBLIKACJI: Aleksandra Kwapiszewska 

ASYSTENCI MERYTORYCZNI: Bartosz Byliński, Szymon Drab, Adam Jerzykowski, Łukasz Pikus,  

Aleksandra Kosmala, Monika Paczyńska 

MIEJSCE I DATA WYDANIA NUMERU 2/2010: Łódź, 30 kwietnia 2010 roku 

DRUK: Drukarnia Cyfrowa „PIKTOR” s.c. 

NUMER ISSN: 2080-4202 

NUMER WPISU DO REJESTRU CZASOPISM: 1095 

ADRES INTERNETOWY: www.wiedzaprawnicza.pl 

ADRES E-MAIL: redakcja@wiedzaprawnicza.pl 

 

RADA NAUKOWA: dr Michał Krakowiak, dr Paweł Baranowski 

 

REDAKCJA DZIĘKUJE: prof. dr hab. Barbarze Wójcickiej, prof. dr hab. Zbigniewowi Kmieciakowi, 

prof.    dr hab. Andrzejowi J. Szwarcowi, dr Ewie Kowalewskiej-Borys, dr Janowi Kuleszy, 

mec.  Andrzejowi Wosińskiemu 



Wiedza Prawnicza nr 2/2010 Strona 3 
 

 

 

O potrzebie przyznania prawa do zażalenia każdemu podmiotowi          

zawiadamiającemu o przestępstwie – głos w dyskusji nad reformą          

procedury karnej 

Agnieszka Baj 

 

 

  Zasada legalizmu zawarta w art. 10 k.p.k. 

jest dyrektywą nakładającą na wszystkie organy 

powołane do ścigania przestępstw (prokuratora, 

Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

itp.)  obowiązek, w razie zaistnienia uzasadnio-

nego podejrzenia popełnienia przestępstwa, 

wszczęcia i przeprowadzenia postępowania 

przygotowawczego (art. 298 § 1 k.p.k., art. 311 

§ 1 i 2 k.p.k., art. 663 k.p.k.). Natomiast oskarży-

ciel publiczny ma nadto obowiązek wniesienia 

i  popierania oskarżenia o czyn ścigany z urzędu. 

Zakres przedmiotowy zasady legalizmu nie 

obejmuje przestępstw ściganych w trybie pry-

watnoskargowym. Powyższa zasada została 

przez ustawodawcę wzmocniony wynikającym 

z  art. 304 k.p.k. obowiązkiem denuncjacji. Nie-

stety konsekwencje prawne złożenia zawiado-

mienia o przestępstwie są różne w odniesieniu 

do obywateli, jak i instytucji państwowych 

i  samorządowych. Jeżeli zawiadomienie o prze-

stępstwie wniosła osoba fizyczna niebędąca 

pokrzywdzonym lub podmiot niebędący instytu-

cją wymienioną w art. 304 § 2 k.p.k., to w wy-

padku wydania postanowienia o odmowie 

wszczęcia śledztwa podmiotom tym nie służy 

prawo zaskarżenia tego orzeczenia. Prawo 

to służy natomiast pokrzywdzonemu oraz insty-

tucji państwowej i samorządowej, która złożyła 

zawiadomienie o przestępstwie. Zakres podmio-

towy instytucji zażalenia obejmuje zgodnie z § 3 

art. 459 k.p.k. strony oraz  osoby, które posta-

nowienie bezpośrednio dotyczy, chyba że usta-

wa stanowi inaczej. Tym samym, jak wskazują 

J.  Tylman i T. Grzegorczyk1 istnieje możliwość 

zarówno rozszerzenia, jak i ograniczenia przez 

przepis szczególny kręgu podmiotów uprawnio-

nych do złożenia zażalenia. W swoich rozważa-

niach ograniczę się do rozszerzenia zakresu 

podmiotowego instytucji z art. 306 § 1. Warto 

podjąć tę kwestię, zwłaszcza jeśli uwzględni się 

cele jakie miałyby przyświecać proponowanej 

zmianie. Ponadto zaznaczyć należy, iż w doktry-

nie2 pojawiają się głosy, by rozszerzyć zakres 

podmiotów uprawnionych do złożeniach zażale-

nia na postanowienia o odmowie wszczęcia, 

czy też umorzenie postępowania przygotowawczego.                                                                         

                                                 
1 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, 

Warszawa 2003, s. 825.   
2 T. Razowski, Podmioty uprawnione do wniesienia 

zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania przygotowawczego, Prok. i P., Nr 6/2007, 
s. 52.  
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  Art. 306 k.p.k. wskazuje jako podmioty 

uprawnione do złożenia zażalenia na postano-

wienie o  odmowie wszczęcia postępowania 

przygotowawczego na pokrzywdzonego oraz 

na  instytucję państwową, samorządową i spo-

łeczną, która złożyła zawiadomienie o przestęp-

stwie. Natomiast na postanowienie o umorzeniu 

śledztwa (zgodnie z art. 325a § 2 k.p.k. także 

na  dochodzenie) mogą żalić się strony postępo-

wania. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim 

przypadku podmioty te mają prawo przejrzenia 

akt. Jednocześnie ustawodawca wprowadził 

instytucję, która umożliwia złożenie zażalenia 

osobie lub instytucji, która zawiadomiła o prze-

stępstwie i nie została w ciągu 6 tygodni powia-

domiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia 

postępowania przygotowawczego. Należy w tym 

miejscu zastanowić się czy krąg podmiotów 

uprawnionych w myśl art. 306 k.p.k. został 

określony prawidłowo? W toku pracy nad zmia-

ną procedury karnej pojawiają się propozycje 

zakładające zmianę art. 306 k.p.k.   

Jedną  z   nich jest projekt ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk 

nr 2425 z dnia 17 lipca 2009r.)3, który zakłada 

poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych 

do   złożenia zażalenia na postanowienie              

o odmowie wszczęcia postępowania przygoto-

wawczego,  bądź  też  na  postanowienie o jego 

umorzeniu.   

Propozycja zmiany art. 306 k.p.k. zakłada, iż 

prawo do złożenia zażalenia na postanowienie 

o  odmowie wszczęcia postępowania przygoto-

wawczego, jak i na postanowienie o jego umo-

                                                 
3   www.sejm.gov.pl 

rzeniu będą miały oprócz podmiotów wskaza-

nych w dotychczasowej treści tych przepisów 

również osoby fizyczne, które przestępstwo 

ujawniły lub wystąpiły o jego wszczęcie. Zakres 

spraw, w których możliwe byłoby tak szerokie 

ujęcie podmiotu uprawnionego nie byłby nie-

ograniczony. Dotyczył by jedynie czterech kate-

gorii przestępstw, tj. przestępstw przeciwko 

działalności instytucji państwowych oraz samo-

rządu terytorialnego (art. 222-231 k.k.), prze-

stępstw przeciwko wiarygodności dokumentów 

(art. 270-277 k.k.), przestępstw przeciwko 

mieniu (art. 278-295 k.k.) oraz spraw o prze-

stępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 

(art. 296-309 k.k.). W tych kategoriach spraw 

podmioty uprawnione do złożenia zażalenia 

miałyby również prawo przejrzenia akt.   

 Oceniając powyższą propozycję zmiany 

procedury karnej należy wskazać, iż jest ona  

nowatorska i jednocześnie „odważna”. Gdyby 

prześledzić, na gruncie poprzednich kodeksów 

postępowania karnego, zakres podmiotów 

uprawnionych do złożenia zażalenia na posta-

nowienie o odmowie wszczęcia śledztwa      

(dochodzenia), czy też na postanowienie o jego 

umorzeniu, to okazałoby się że ustawodawca 

systematycznie zakres podmiotowy tego upraw-

nienia poszerza. K.p.k. z 1969 r. prawo 

do zaskarżania, we wskazanym powyżej zakre-

sie, przyznawał jedynie pokrzywdzonemu. Dziś 

uprawnienie to przysługuje również instytucji 

państwowej, samorządowej i społecznej. Takie 

działania winny być oceniane pozytywnie, gdyż 

oczywiste wydaje się że podmioty najbardziej 

zainteresowane postępowaniem (pokrzywdzony 

i podejrzany) winny mieć na nie największy 
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wpływ. Z kolei uprawnienie instytucji państwo-

wej i samorządowej, które powzięły wiadomość 

o przestępstwie wyprowadzono z nałożonego 

na  nie obowiązku prawnego (art. 240 § 1 k.k.). 

Powyższe nie dotyczy instytucji społecznej, 

co jednak nie stało na przeszkodzie by zrównać 

ją z instytucją państwową i samorządową 

w  zakresie możliwości skarżenia. Trudno zna-

leźć racjonalne uzasadnienie rozwiązania, które 

jedynie wybranemu podmiotowi przyznaje 

przedmiotowe uprawnienie. W konsekwencji 

osoba fizyczna realizująca społeczny obowiązek 

zawiadomienia o przestępstwie, nie będąca 

pokrzywdzonym, w wypadku wydania decyzji 

odmawiającej wszczęcia postępowania nie 

będzie miała żadnej możliwości jej kwestiono-

wania. Tym samym ustawodawca nierówno 

potraktował wszystkie podmioty zawiadamiają-

ce o przestępstwie, przyznając pozycję uprzywi-

lejowaną instytucji społecznej. Wspomniana 

przeze mnie „odwaga” co do przedmiotowej 

regulacji wynika zarówno z korzyści, które się 

bez wątpienia z omawianą instytucją wiążą, jak 

i  z niebezpieczeństw, które mogą z niej wyniknąć.      

 W pierwszej kolejności należy zwrócić 

uwagę na cel, jaki przyświeca twórcom projektu, 

by poszerzyć krąg podmiotów uprawnionych 

z  art. 306 § 1 k.p.k. Założenie projektodawców 

jest słuszne i zakłada eliminację nieprawidłowo-

ści i nadużyć w instytucjach publicznych, bądź 

też w jednostkach samorządu terytorialnego. 

W  ocenie inicjatorów zmian obecna regulacja 

prawna jest niewystarczająca, gdyż uniemożli-

wia ona osobom fizycznym, które nie posiadają 

statusu pokrzywdzonego, a zawiadomiły 

o   przestępstwie lub wystąpiły o wszczęcie  

postępowania na podważenie decyzji prokura-

torskiej o odmowie wszczęcia postępowania 

przygotowawczego lub o jego umorzeniu.    

Ponadto należy zauważyć, iż jeżeli zawiadomie-

nie o przestępstwie nie pochodzi od pokrzyw-

dzonego, nie oznacza to że podmiot ten jest 

mniej zainteresowany wynikiem toczącego się 

postępowania, a także wynikiem podjętych 

czynności mających na celu sprawdzenie owego 

zawiadomienia. Jak słusznie zauważa T. Razow-

ski4, można by wskazać liczną grupę tzw. prze-

stępstw bez ofiar, gdzie chronione są pewne 

wartości ogólne, nie znajdujące odzwierciedlenia 

w dobrach przynależnych pokrzywdzonemu 

zidentyfikowanemu jako osoba fizyczna, osoba 

prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca 

osobowości prawnej, w tym instytucja pań-

stwowa, samorządowa lub społeczna. Powyższe 

uzasadnia zdaniem autora wyposażenie każdego 

składającego zawiadomienie o przestępstwie 

w   uprawnienie do kwestionowania decyzji 

odmawiającej wszczęcia postępowania przygo-

towawczego.    

 Uzasadnieniem zmiany art. 306 k.p.k. jest 

bez wątpienia wynikający z art. 304 k.p.k. spo-

łeczny obowiązek zawiadomienia o przestęp-

stwie. Został on nałożony na każdą osobę fizycz-

ną, która dowiedziała się o popełnieniu prze-

stępstwa ściganego z urzędu. Obowiązek ten 

ma  zachęcić obywateli do informowania orga-

nów ścigania o działaniach sprzecznych z pra-

wem, przy jednoczesnym umożliwieniu zastrze-

żenia do wyłącznej wiadomości prokuratora 

lub  sądu danych dotyczących miejsca zamiesz-

kania osoby zawiadamiającej. Obecnie po zawia-

                                                 
4 T. Razowski, Podmioty uprawnione do wniesienia 

zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia 
postępowania przygotowawczego, Prok. i P., Nr 6/2007, 
s. 52.  
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domieniu o  przestępstwie, jeśli zawiadamiający 

nie zostanie w ciągu 6 tygodni powiadomiony 

o  wszczęciu albo odmowie wszczęcia postępo-

wania przygotowawczego, może jedynie złożyć 

zażalenie do prokuratora nadrzędnego lub powo-

łanego do nadzoru nad organem, któremu  

złożono zażalenie. Dlatego nie można się zgodzić 

z  zarzutem, iż obecny art. 306 § 3 gwarantuje 

zawiadamiającemu możliwość kwestionowania 

działań prokuratury. Obowiązek zawiadomienia 

o  przestępstwie, tzw. obowiązek obywatelski 

nie został jak w przypadku instytucji państwo-

wej, czy samorządowej obwarowany sankcją 

wynikającą z art. 231 k.k. Jednak nie oznacza 

to  jednocześnie, że brak tu bariery przed ewen-

tualnym pieniactwem. Bez wątpienia takim 

ograniczeniem jest art. 238 k.k., który penalizuje 

świadome zawiadomienie o przestępstwie 

lub  przestępstwie skarbowym, które nie zostało 

popełnione. Ponadto należy zgodzić się 

z   T. Razowskim5, że argumentem przemawiają-

cym przeciwko projektowanym zmianom nie 

może być obawa wystąpienia wielości podmio-

tów zawiadamiających, bowiem w każdej spra-

wie może pojawić się równie dobrze wielu 

pokrzywdzonych. 

 Zmiana art. 306 k.p.k. nie musi oczywi-

ście zakładać tak szerokiego ujęcia podmiotów 

skarżących (tj. przyznania komentowanych 

uprawnień każdemu obywatelowi), gdyż 

to    bezwątpienia sparaliżowałoby niejedno  

postępowanie przygotowawcze i nie znajdowa-

łoby żadnego racjonalnego uzasadnienia.  Nato-

miast osobami fizycznymi, które mogłyby się 

żalić w  zakresie przedstawionym powyżej, 

byłyby jedynie te spośród nich, które przestęp-

                                                 
5  Ibidem, s. 59. 

stwo ujawniły lub wystąpiły o jego wszczęcie. 

Pewne zastrzeżenia związane z nieostrością 

terminów „osoba ujawniająca przestępstwo” 

i  „osoba występująca o jego wszczęcie” zostały 

sformułowane w piśmie Ministra Sprawiedliwo-

ści – Prokuratora Generalnego z dnia 28 paź-

dziernika 2008r. (DL-P-I-024-26/08)6. Wskazuje 

on, iż określenia te najprawdopodobniej nie są 

tożsame z występującym w art. 304 k.p.k. poję-

ciem „osoby zawiadamiającej o przestępstwie”. 

Trudno nie zgodzić się z tym zarzutem, zwłasz-

cza jeśli weźmiemy pod uwagę, że terminy 

te  pojawiłyby się w jednym rozdziale (rozdział 

34 – Wszczęcie śledztwa). Racjonalność ustawo-

dawcy wymaga w tym zakresie jednoznaczności 

terminologicznej, dlatego najwłaściwszym   

rozwiązaniem byłoby wykorzystanie terminu 

(osoba, która zawiadomiła o przestępstwie) 

posiadającego na gruncie kodeksu postępowania 

karnego ugruntowaną linię interpretacyjną.       

W doktrynie7 wskazuję się, iż termin zawiado-

mienie o  przestępstwie - oznacza z jednej strony 

czynność, przez którą podmiot zobowiązany        

a także uprawniony, w formie pisemnej             

lub ustnej, przekaże organowi zobowiązanemu 

do ścigania przestępstw, przypuszczenie o zaist-

nieniu zdarzenia przestępnego, z drugiej strony 

oznacza dokument procesowy będący konse-

kwencją złożenia tegoż zawiadomienia.  

Aczkolwiek na  marginesie należy dodać, iż 

w  odniesieniu do organów kontroli państwowej, 

które w określonych sytuacjach mogą wykony-

wać prawa pokrzywdzonego, funkcjonują okre-

                                                 
6
   www.sejm.gov.pl (druk nr 1020) 

7   L. Wilk, Obowiązek denuncjacji w prawie karnym, 
Prok. i Pr. Nr 1/1999, s. 21. 

http://   www.sejm.gov.pl
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ślenia „ujawniły przestępstwo lub wystąpiły 

o  wszczęcie postępowania”.    

 Kolejną kwestią jest zakres spraw 

w  jakich możliwe byłoby złożenie zażalenia 

przez osobę zawiadamiającą. Ograniczenie 

przedmiotowe nie znajduje tu żadnego uzasad-

nienia, zwłaszcza gdy odniesiemy to do celu jaki 

przyświeca twórcom projektu. Dlatego w przy-

padku wprowadzenia komentowanej instytucji 

winna ona dotyczyć wszystkich kategorii    

przestępstw.  

 Nie można również zgodzić się z zarzu-

tem8, iż omawiana propozycja zmiany art. 306 

k.p.k. zachwieje prawo prokuratora do oceny 

czy  istnieją podstawy do wszczęcia postępowa-

nia przygotowawczego, bądź też do skierowania 

aktu oskarżenia do sądu. Tak jak i obecnie pozo-

stanie on gospodarzem postępowania przygo-

towawczego. Powstanie jedynie konieczność 

rozpatrzenia zażalenia na odmowę wszczęcia 

lub umorzenia postępowania, a tym samym  

m.in. ustosunkowania się do  wysuwanych przez 

podmiot skarżący wniosków dowodowych.  

Powyższy zarzut można by odnieść do instytucji 

zażalenia i zadać pytanie czy spowodowała ona 

pozbawienie prokuratora uprawnienia do oceny 

jaki ma być dalszy bieg sprawy?  

 Oceniając rozszerzenie kręgu podmiotów 

uprawnionych do złożenia zażalenia w trybie 

art. 306 k.p.k., należy wskazać na funkcjonującą 

w sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzo-

no szkodę w mieniu w instytucji państwowej, 

samorządowej lub społecznej możliwość wyko-

nywania praw pokrzywdzonego przez organy 

kontroli państwowej. Dotyczy to oczywiście 

wypadków, gdy nie działa organ pokrzywdzonej 

                                                 
8 www.sejm.gov.pl 

instytucji. Tym samym wprowadzenie niejako 

dwutorowej możliwości zwalczania nadużyć 

w  instytucjach publicznych, z jednej strony 

przez podmiot zobowiązany do kontroli, z dru-

giej przez np. pracownika tejże instytucji zwięk-

szyłoby szanse zainicjowania postępowania.  

 Rozważając możliwość przyznania pra-

wa do zaskarżania w trybie art. 306 k.p.k. także 

zawiadamiającemu o przestępstwie, należy 

również odnieść się do podobnego rozwiązania, 

które funkcjonuje na gruncie kodeksu postępo-

wania w sprawach o wykroczenia. Otóż zgodnie 

z art. 56a osoba, która złożyła zawiadomienie 

o  wykroczeniu,  ma możliwość złożenia zażale-

nia do organu nadrzędnego nad danym organem 

ścigania, jeżeli ten nie wystąpił z wnioskiem 

o  ukaranie. Zaznaczyć jednak należy, iż owa 

możliwość aktualizuje się gdy nie zachodzą 

okoliczności wskazane w art. 27 k.p.s.w., czyli 

gdy zawiadamiający nie może wystąpić z oskar-

żeniem posiłkowym samoistnym (art. 27 § 2) 

lub konkurencyjnym (art. 27 § 1). W konse-

kwencji pokrzywdzony, który w przypadku 

odmowy ścigania przez oskarżyciela publiczne-

go może samoistnie wystąpić do sądu z wnio-

skiem o ukaranie, takiego uprawnienia posiadał 

nie będzie. Jeśli by złożył zażalenie, wówczas 

organ procesowy odmówi jego przyjęcia jako 

niedopuszczalnego z mocy ustawy. 

 Propozycję rozszerzenia kręgu podmio-

tów mogących wnieść zażalenie na postanowie-

nie o odmowie wszczęcia, czy też umorzenie 

postępowania przygotowawczego należy ocenić 

pozytywnie. Przemawiają za tym m.in. cele 

postępowania przygotowawcze – ustalenie 

czy   został popełniony czyn zabroniony 

i  czy stanowi on przestępstwo oraz wszech-
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stronne wyjaśnienie okoliczności sprawy. Jedno-

cześnie nie należy również tracić z pola widzenia 

zagrożeń jakie może spowodować nieścisła 

regulacja prawna m.in. w zakresie nieprecyzyj-

nego wskazania kręgu podmiotów uprawnio-

nych, zakresu spraw objętych komentowaną 

instytucją oraz ewentualną kolizją interesów 

pomiędzy zawiadamiającym a pokrzywdzonym. 

Podkreślić należy, iż brak jest uzasadnienia 

dywersyfikacji uprawnień w zakresie możliwo-

ści zaskarżania postanowienia o odmowie 

wszczęcia postępowania przygotowawczego 

pomiędzy instytucję społeczną, a inny podmiot 

zawiadamiający o  przestępstwie, nie będący 

pokrzywdzonym, zwłaszcza, iż ów inny podmiot 

winien być informowany o wszczęciu 

lub   odmowie wszczęcia  śledztwa  (dochodze-

nia).  

 

 

Dwuinstancyjność wśród zasad ogólnych Kodeksu postępowania            

administracyjnego 

 

 Tomasz Jan Karwicki 

 

 

Zasady ogólne postępowania administra-

cyjnego są w piśmiennictwie i orzecznictwie 

uważane za jeden z ważniejszych elementów 

szeroko rozumianej procedury administracyjnej, 

mający duży wpływ na kształt postępowania 

administracyjnego, a także, co jest szczególnie 

istotne z punktu widzenia obywateli, na prawi-

dłowość jego przebiegu. Po raz pierwszy zostały 

wyodrębnione legislacyjnie w pracach nad pro-

jektem k.p.a. i znalazły się w tekście pierwotnym 

kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy 

obowiązującej. W 1980 roku w związku z nowe-

lizacją kodeksu dokonano pewnej korekty   

redakcyjnej i zamieszczono je w osobnym   

rozdziale w art. 6 – 16. W doktrynie już wcze-

śniej rozważano potrzebę wprowadzenia nowe-

go uregulowania administracyjnego, podejmując 

próbę nawiązania do postępowania sądowego 

poprzez określenie listy zasad naczelnych oraz 

służących ich urzeczywistnieniu zasad pochod-

nych postępowania administracyjnego9.  

Zasady ogóle były traktowane przez 

S. Rozmaryna jako zasady, które „dotyczą pod-

staw i metod postępowania, a więc zagadnień, 

mających doniosłe znaczenie dla całej działalno-

ści organów administracji. Są to zasady ogólne 

w tym sensie, że chodzi tutaj z reguły o przepisy 

wyjęte niejako przed nawias, a więc wspólne 

dla  całości postępowania administracyjnego. 

Są      to zasady, które mają obowiązywać 

we   wszystkich stadiach postępowania, stano-

wiąc wiążącą wytyczną dla stosowania wszyst-

kich przepisów kodeksu. Cechą charaktery-

styczną tych zasad ogólnych jest więc, że – sit 

venia verbo – znajdują one z reguły współzasto-

sowanie wraz z każdym przepisem kodeksu, że 

                                                 
9 J. Starościak [w:] E. Iserzon, J. Starościak, W. Dawidowicz, 

Podstawowe zagadnienia postępowania administracyj-
nego, Warszawa 1955, s. 77-87. 
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ilekroć organy administracji stosują przepisy 

kodeksu, powinny współstosować te zasady 

ogólne10. Uznawano też, że zasady ogólne mają 

„różny stopień ogólności, stanowią przeniesione 

na grunt prawny zalecenia prakseologiczne, 

określają aksjologiczne uzasadnienia itd”11. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące statusu 

zasad ogólnych postępowania administracyjne-

go wyjaśniło orzecznictwo NSA, w którym Sąd 

ostatecznie rozstrzygnął, że pomimo faktu, iż 

zawierają treści o charakterze ogólnym, należy 

przypisać im pełną moc normatywną. Warto 

przytoczyć tezę wyroku z 4 czerwca 1982 r., I SA 

258/8212, w którym NSA uznał: „Zasady ogólne 

postępowania administracyjnego, wyrażone 

zwłaszcza w art. 7-11 Kpa, są integralną częścią 

przepisów regulujących procedurę administra-

cyjną i są dla organów administracji wiążące 

na  równi z innymi przepisami tej procedury, 

przy czym art. 7 Kpa jest nie tylko zasadą doty-

czącą sposobu prowadzenia postępowania,    

lecz w równym stopniu wskazówką interpreta-

cyjną prawa materialnego, na co wskazuje zwrot 

zobowiązujący organ do załatwienia sprawy 

zgodnie z tą zasadą”. Precyzując to stanowisko 

można powiedzieć, że wyznaczają pożądany 

wzorzec działania organu prowadzącego postę-

powanie i muszą być współstosowane z innymi, 

szczegółowymi przepisami kodeksu.  

W latach 70. E. Iserzon zajął w toczącym 

się dyskursie następujące stanowisko: „1. Roz-

dział 1 – Zasady ogólne (art. 1-12) – to nie dekla-

racje, zalecenia lub dezyderaty. Postanowienia 

                                                 
10 S. Rozmaryn, O projekcie kodeksu postępowania 

administracyjnego, PiP 1959, z. 4, s. 636-637.  
11 K. Ziemski, Zasady ogólne prawa administracyjnego, 

Poznań 1989, s. 44. 
12    ONSA 1982, z. 1, poz. 50. 

tym rozdziałem objęte nie są programem        

lecz normami obowiązującymi. […]”13. Podobnie 

wypowiedział się J. Wróblewski podkreślając, że 

zasady ogólne k.p.a. nie są deklaracjami ustawo-

dawcy, lecz normami prawa obowiązującego 

lub logicznymi konsekwencjami tych norm 

i mają więc charakter normatywny14. J. P. Tarno 

w jednym z opracowań wskazał jakie funkcje 

przypisuje się zasadom ogólnym w nauce prawa 

administracyjnego: 

1) ujednolicanie praktyk   stosowania prawa 

administracyjnego,  

2) sterowanie działaniami podejmowanymi 

w ramach uznania administracyjnego,  

3) pełnienie roli dyrektyw interpretacyjnych, 

4) zapewnienie elastyczności podejmowanych 

na podstawie przepisów działań,  

5) wypełnianie luk w prawie administracyjnym, 

6) wyznaczanie kierunku pracom legislacyj-

nym15.  

W tym miejscu warto wskazać katalog 

obecnie obowiązujących zasad ogólnych postę-

powania administracyjnego. Ustawodawca     

formułując zasady w rozdziale II działu I k.p.a., 

nie nadał im nazw. Nazwy zostały sformułowane 

w piśmiennictwie i obserwujemy pewne  zróżni-

cowanie w nazewnictwie. Ponadto poszczególni 

autorzy wyszczególniają różną liczbę zasad. 

Przykładowo jedenaście zasad ogólnych i sie-

dem szczegółowych wyróżnia J. Służewski16, 

                                                 
13 E. Iserzon [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks 

postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, 
wzory, formularze, Warszawa 1970, wyd. IV s. 9. 

14 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, 
Warszawa 1969, s. 92-96. 

15 J. P. Tarno, Zasady ogólne k.p.a. w orzecznictwie 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, SPE 1986, 
t. XXXVI, s. 63-68. 

16  J. Służewski, Postępowanie administracyjne,  Warszawa 
1982. 
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siedemnaście zasad wymienia E. Ochendowski17, 

piętnaście zasad wskazuje B. Adamiak18, zaś 

trzynaście zasad wyróżnia A. Wróbel19.  

Posługując się podziałem, który zapro-

ponował W. Chróścielewski20 można wymienić 

następujące zasady: zasadę praworządności 

(art.  6 i 7 k.p.a.), zasadę uwzględniania z urzędu 

interesu społecznego i słusznego interesu    

obywateli (art. 7 k.p.a. in fine), zasada prawdy 

obiektywnej (art. 7 k.p.a.), pogłębiania zaufania 

obywateli do organów państwa (art. 8 k.p.a.), 

zasada udzielania informacji faktycznej i praw-

nej stronom i innym uczestnikom postępowania 

(art. 9 k.p.a.), zasada czynnego udziału strony 

w  postępowaniu (art. 10 § 1 k.p.a.), zasadę 

przekonywania (art. 11 k.p.a.), zasadę szybkości 

i prostoty postępowania (art. 12 k.p.a.), zasadę 

załatwiania spraw spornych w drodze ugody 

(art. 13 k.p.a.), zasada pisemności postępowania 

(art. 14 § 1 k.p.a.), zasadę dwuinstancyjności 

postępowania (art. 15 k.p.a.), zasadę trwałości 

ostatecznych decyzji administracyjnych (art. 16 

§ 1 k.p.a.) i zasadę sądowej kontroli legalności 

decyzji administracyjnych (art. 16 § 2 k.p.a.). 

 Po dokonaniu krótkiej charakterystyki 

zasad postępowania administracyjnego ogólne-

go przejdę teraz do analizy istoty zasady dwuin-

stancyjności postępowania administracyjnego. 

W tym miejscu warto nadmienić, że geneza 

polskiego postępowania administracyjnego   
                                                 
17    E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne, egze-

kucyjne i sądowoadministracyjne. Wybór orzecznictwa, 
Toruń 2002, s. 43-67.  

18
 B. Adamiak [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks 

postępowania administracyjnego. Komentarz, wydanie 
10, Warszawa 2009, s. 33-86. 

19 A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz, Zakamy-
cze  2005, s. 121-159. 

20   W. Chróścielewski, J.P. Tarno, Postępowanie ad mini-
stracyjne i postępowanie przed sądami administra-
cyjnymi, wydanie 3, Warszawa 2009, s. 43. 

sięga lat 20. XX w. i łączy się z procesem tworze-

nia podstaw nowoczesnej procedury admini-

stracyjnej, który został zapoczątkowany 

w  Austrii w XIX stuleciu. Proces ten jest następ-

stwem idei państwa prawnego, definiowanego 

jako system zasad ustalonych przez prawo 

i   środków prawnych, za pomocą których    

gwarantuje się, że administracja utrzyma się 

w  ustalonych ramach zarówno co do wydawa-

nia przez nią przepisów, jak i co do innej kon-

kretnej działalności21. Doniosłą rolę w kształto-

waniu się austriackiej procedury administracyj-

nej odegrało orzecznictwo Trybunału Admini-

stracyjnego w  Wiedniu22 utworzonego ustawą 

z  22 października 1875 r. Zasady postępowania 

przez niego sformułowane stały się fundamen-

tem uchwalonej w 1925 r. ustawy związkowej 

o   ogólnym postępowaniu administracyjnym, 

czyli AVG (Allgemeines Verwaltungsverfahrens-

gesetz). Jednocześnie uchwalono ustawę o ogól-

nych postanowieniach prawa karno-admini-

stracyjnego i postępowaniu karno-admini-

stracyjnym oraz ustawę o postępowaniu egze-

kucyjnym w administracji23. Współcześnie, 

przyjęty w Austrii model proceduralny, nazywa-

ny jest modelem „rozwiniętej kodyfikacji”, gdyż 

jest ona odpowiednio rozbudowana, szczegóło-

wa, spójna merytorycznie, a zarazem wolna 

od luk i szerszych odesłań24. Rozwiązania zawar-

te w AVG stanowiły wzorzec dla polskiego pra-

wa o postępowaniu administracyjnym.               

Podzielam opinię W. Chróścielewskiego, Z. Kmie-

                                                 
21 J. Łętowski, Austria [w:] Sądownictwo administracyjne 

w Europie Zachodniej, red. L. Garlicki, Warszawa 1990, 
s. 177.  

22   E. Melichar, Postępowanie administracyjne i sądow-
nictwo administracyjne w Austrii, Wrocław 1986, s. 16.   

23   BGBl 1925, nr 274. 
24   Z. Kmieciak [w:] Postępowanie administracyjne w Euro-

pie, red. Z. Kmieciak, Zakamycze 2005, s. 10. 
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ciaka i J. P. Tarno, że pierwsza polska kodyfikacja 

procedury administracyjnej, urzeczywistniona 

rozporządzeniem Prezydenta RP z 28 marca 

1928 r. o postępowaniu administracyjnym25 

opierała się na tych samych założeniach. Wpływ 

na przyjęcie austriackich wzorców z pewnością 

podyktowany był zarówno względami pragma-

tycznymi, jak i stanem polskiej administracji 

po  odzyskaniu niepodległości. Ów ścisły zwią-

zek pomiędzy unormowaniami prawnymi obu 

państw jest widoczny także dzisiaj w kształcie 

wielu instytucji procesowych, czego najlepszym 

przykładem jest dwuinstancyjność postępowa-

nia. 

Wracając do zasadniczego nurtu rozwa-

żań, zasada dwuinstancyjności jest obecnie 

wyrażona w art. 15 k.p.a., który stanowi: „Postę-

powanie administracyjne jest dwuinstancyjne”. 

Jak już wcześniej wspominałem, art. 15 k.p.a. 

koresponduje z art. 78 Konstytucji RP, który 

stworzył konstytucyjną podstawę wprowadze-

nia instytucji procesowej jaką jest dwuinstan-

cyjność.  Według Z. Janowicza „zasada ta stanowi 

naturalną regułę każdego rozwiniętego i prawo-

rządnego postępowania przed organami      

państwa”26. Na podstawie art. 15 k.p.a. oraz 

stanowiącego jego konkretyzację art. 127 k.p.a. 

istotę zasady dwuinstancyjności można określić 

jako swoistą gwarancję procesową dla strony 

postępowania administracyjnego, wyrażającą się 

w  możliwości żądania przez nią ponownego 

rozstrzygnięcia jej sprawy załatwionej uprzed-

nio decyzją organu I instancji. Strona ma zatem 

prawo podmiotowe kształtujące, uprawniające 

do skutecznego żądania, aby jej sprawa była 
                                                 
25  Dz.U. nr 36, poz. 341. 
26 Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. 

Komentarz, wydanie IV, Warszawa 1999, s. 94. 

dwukrotnie rozpatrywana nie tylko pod wzglę-

dem merytorycznym, ale także by dwukrotnie 

oceniono całość zgromadzonego materiału 

dowodowego, w sposób rzeczowy i wnikliwy 

przeanalizowano wszystkie wysuwane argu-

menty, w tym opinie biegłych, jeśli zaszła    

konieczność ich powołania. Rezultatem tak 

przeprowadzonego postępowania powinno być 

takie rozstrzygnięcie, które najlepiej odpowiada-

łoby obowiązującemu prawu, interesowi     

publicznemu oraz słusznemu interesowi stro-

ny27. Powyższy wymiar można określić mianem 

materialnego. W doktrynie prawa wyróżnia się 

ponadto aspekt formalny zasady dwuinstancyj-

ności. Jego założenie odzwierciedla się w takim 

ukształtowaniu toku instancji, który polega 

na  łącznym działaniu dwóch kolejno urucha-

mianych instancji administracyjnych i w ujęciu 

dynamicznym zakłada przesunięcie uprawnień 

do ponownego rozstrzygania sprawy na organ 

drugiej, wyższej instancji28.  

Wskazane aspekty były przedmiotem 

rozważań NSA, który odniósł się do omawianego 

zagadnienia w sposób kompleksowy. W wyroku 

z 12 listopada 1992 r., V SA 721/9229, NSA pod-

kreślił: „Do uznania, że zasada dwuinstancyjno-

ści postępowania administracyjnego (art. 15 

k.p.a.) została zrealizowana, nie wystarcza 

stwierdzenie, że w sprawie zapadły dwa      

rozstrzygnięcia dwóch organów różnych stopni. 

Konieczne jest też, by rozstrzygnięcia te zostały 

poprzedzone przeprowadzeniem przez każdy 

z organów, który wydał decyzje, postępowania 

                                                 
27 Por. uzasadnienie uchwały SN z 1 grudnia 1994 r., III AZP 

8/94, OSNAPiUS 1995, nr 7, poz. 82. 
28 J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Kraków 

1986, s. 12. 
29  ONSA 1992, nr 3-4, poz. 95. 
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umożliwiającego osiągnięcie celów, dla których 

postępowanie to jest prowadzone”. W uzasad-

nieniu powyższego orzeczenia NSA poczynił 

istotną uwagę: „[…] Dwuinstancyjność postępo-

wania administracyjnego chroni też interesy 

samej administracji, umożliwiając naprawienie 

błędów popełnianych przez organy niższych 

stopni oraz ułatwiając zachowanie jednolitości 

działania aparatu administracyjnego. Przede 

wszystkim jednak dwuinstancyjność postępo-

wania stwarza gwarancje realizacji praw 

i interesów stron i innych uczestników postę-

powania. Naruszenie zasady dwuinstancyjności 

postępowania administracyjnego godzi w kon-

sekwencji nie tylko w określoną koncepcję 

organizacyjną funkcjonowania aparatu państwo-

wego, ale także w sferę praw obywatelskich […]”.  

W. Dawidowicz trafnie zauważył, że 

punkt ciężkości zasady dwuinstancyjności spo-

czywa na jej aspekcie materialnym, czyli 

na  prawnej możliwości dwukrotnego rozstrzy-

gnięcia tej samej sprawy, natomiast rzeczą 

drugorzędną jest, czy właściwy do ponownego 

rozstrzygnięcia sprawy jest inny organ wyższego 

stopnia, czy ten sam. Na marginesie warto odno-

tować, że powyższa uwaga jest cenna także 

w  kontekście toczącego się sporu, co do charak-

teru prawnego wniosku o ponowne rozpatrzenie 

sprawy. Dwuinstancyjność zdaniem W. Dawi-

dowicza „jest pojęciem procesowym, a nie ustro-

jowym – z tym, że zamyka się ono w systemie 

organów administracji państwowej”30. J. Zim-

mermann także zaznacza, że główny sens   

omawianej zasady polega na wprowadzeniu 

ogólnego prawa wniesienia odwołania od każdej 

                                                 
30   W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, 

Warszawa 1989, s. 45. 

decyzji administracyjnej i na wykluczeniu 

z    założenia sytuacji, w których tok instancji 

byłby wyeliminowany31. 

Zasada dwuinstancyjności postępowania 

nie ogranicza się tylko do postępowania odwo-

ławczego w ramach zwyczajnego trybu postę-

powania administracyjnego. Obecnie nie budzi 

wątpliwości dwuinstancyjny charakter postę-

powania administracyjnego prowadzonego 

w   trybie nadzwyczajnym, gdyż przepis art. 15 

k.p.a. nie wprowadza w tym zakresie żadnych 

ograniczeń. Pogląd ten potwierdza uchwała 

składu całej Izby Cywilnej i Administracyjnej 

Sądu Najwyższego z 15 grudnia 1984 r., III AZP 

8/8332. „Decyzja organu administracji państwo-

wej uchylająca albo zmieniająca ostateczną 

decyzję tego organu lub organu niższego stopnia 

albo stwierdzająca jej nieważność (art. 154, 155, 

161-163 oraz 156 k.p.a.), jak również decyzja 

wydana w ramach przepisów o wznowieniu 

postępowania przez organ I instancji (art. 150 

§  1 k.p.a.) jest decyzją wydaną w I instancji […]”.  

Model administracyjnego toku instancji 

może przyjmować układ poziomy lub pionowy, 

skonstruowany na zasadzie nadrzędności admi-

nistracyjnej33. Kodeks wprowadza regułę, zgod-

nie z którą organem odwoławczym jest organ 

administracji publicznej wyższego stopnia 

w  stosunku do organu, który wydał zaskarżoną 

decyzję (art. 127 § 2 k.p.a.). Wprowadzony przez 

ustawodawcę pionowy układ instancyjny kryje 

w sobie jednak pewne niebezpieczeństwo, które 

                                                 
31    J. Zimmermann, Administracyjny tok instancji, Kraków 

1986, s. 25. 
32    OSNCP 1985, nr 10, poz. 143. 
33    B. Adamiak, Usytuowanie organu odwoławczego 

w postępowaniu administracyjnym, AUW No 318, 
Prawo LIV, Wrocław 1975, s. 32.  
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może stanowić zagrożenie dla realizacji zasady 

dwuinstancyjności postępowania34.  

Trafnie podnosi A. Wiktorowska, że 

„kontrola decyzji dokonywana przez organy 

wyższego stopnia, znajdujące się w tym samym 

pionie organizacyjnym co organy wydające 

decyzję w I instancji, ma wszelkie cechy i wady 

kontroli wewnętrznej. Należy do nich między 

innymi niemożność zagwarantowania pełnego 

obiektywizmu kontroli, co jest następstwem 

wydania organom podporządkowanym poleceń 

służbowych przybierających m. in. formę    

wytycznych. W aparacie administracji, w którym 

funkcjonują wytyczne, zasada dwuinstancyjności 

formalnie może obowiązywać, bowiem strona 

formalnie może mieć prawo składania środków 

odwoławczych, jednak faktycznie wytyczne 

mogą wielce zmodyfikować sens tej zasady. 

Jeżeli bowiem przedmiotem wytycznych jest 

sposób załatwiania określonej kategorii spraw 

administracyjnych, to nietrudno domyśleć się, 

w  jakim stopniu obiektywny w rozpoznawaniu 

odwołań będzie organ administracji, który 

przedtem polecił załatwiać pewne sprawy  

administracyjne w sposób przez siebie wyzna-

czony”35.  

Powyższy problem był już przedmiotem 

analizy Najwyższego Trybunału Administracyj-

nego, który w dotyczących tej materii orzecze-

niach jednoznacznie stwierdził, że takie zacho-

wanie organu administracji publicznej jest 

istotnym brakiem w postępowaniu i utrudnia 

                                                 
34 Por. M. Wierzbowski, Zgodność z prawem decyzji 

administracyjnych, OMT 1981, nr 2, s. 13. 
35 A. Wiktorowska, Zasada ogólna dwuinstancyjności 

w postępowaniu administracyjnym (refleksje na margi-
nesie kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorzą-
dowych), ST 1995, nr 6, s. 81.   

obywatelom obronę ich praw36. Krytycznie 

wyraził się o praktyce udzielania organom 

pierwszej instancji wiążących instrukcji przez 

organy wyższej instancji również Naczelny Sąd 

Administracyjny37. Dostrzegając istnienie    

problemu, należy zaznaczyć, że ustawodawca 

w  k.p.a. przewidział szereg gwarancji zapewnia-

jących wszechstronną i obiektywną ocenę decy-

zji organu pierwszej instancji w toku postępo-

wania odwoławczego, m.in. zasadę praworząd-

ności, zasadę prawdy obiektywnej, prawo    

uruchomienia trybu nadzwyczajnego postępo-

wania administracyjnego, czy możliwość wnie-

sienia skargi do sądu administracyjnego38.  

W piśmiennictwie pojawił się swego   

czasu pomysł opracowania nowego kodeksu 

postępowania administracyjnego, poparty argu-

mentem, że  akt ten nie uwzględnia realiów 

funkcjonowania administracji39. A. Grysiński 

stwierdził, że sytuacja dojrzała zasadniczej 

przepisów dotyczących postępowania przed 

organem pierwszej instancji oraz kontroli   

instancyjnej i pozainstancyjnej decyzji admini-

stracyjnych, jak też stworzenia systemu ochrony 

obywateli przed samowolą urzędniczą. Polemikę 

z tym opracowaniem podjęli W. Chróścielewski, 

Z. Kmieciak i J. P. Tarno40 wskazując, że w istocie 

k.p.a. wymaga pewnych nowelizacji, ale powinna 

ona zapewnić minimum gwarancji procesowych, 
                                                 
36 Por. wyrok NTA z 21 lutego 1924 r., 1 rej. 1700/23, 

ZWNTA 1924, nr 311; podobnie wyrok NTA z 9 grudnia 
1926 r., 1. rej. 917/24, ZWNTA 1926, nr 1073. 

37 Por. wyrok NSA 12 lutego 1985 r., II SA 1811/84, ONSA 
1985, nr 1, poz. 7; wyrok NSA z 5 marca 1990 r., IV SA 
546/89, PiŻ 1991, nr 3, s 5. 

38  Szerzej: B. Adamiak, Kontrola decyzji w toku odwo-
ławczego postępowania administracyjnego, Kontrola 
Państwowa 1979, nr 6, s. 75. 

39 A. Grysiński, Uwagi na tle funkcjonowania kolegiów 
odwoławczych, ST 1992, nr 9, s. 41 i n. 

40 W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, J.P. Tarno, Czy nowy 
kodeks postępowania administracyjnego?, PiP 2000, 
z. 5, s. 64 i n.   
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poniżej którego w demokratycznym państwie 

prawnym zejść nie można. Autorzy uwidaczniają 

potrzebę uchwalenia przepisów ogólnych prawa 

administracyjnego. Inni przedstawiciele doktry-

ny41 zaproponowali ograniczenie postępowania 

administracyjnego tylko do jednej instancji 

i  wprowadzenie trójszczeblowego sądownictwa 

administracyjnego, co w praktyce wymagałoby 

zmiany art. 78 Konstytucji RP. Odmien-

ne stanowisko zaprezentowali W. Chróścielew-

ski i J. P. Tarno, którzy negatywnie oceniają 

także inne, zaproponowane w Raporcie, zmiany 

dotyczące m.in. wyposażenia sądów administra-

cyjnych w uprawienia reformacyjne, sposobu 

obsadzania stanowisk sędziowskich w sądach 

okręgowych i wojewódzkich, czy pełnienie 

w  razie potrzeby przez sąd administracyjny 

czynności poza obszarem swojej właściwości42.  

Istotny wkład do dyskusji nad oceną 

funkcjonowania zasady dwuinstancyjności 

postępowania administracyjnego wniósł Raport 

badawczy W. Chróścielewskiego i Z. Kmieciaka43. 

Autorzy stwierdzili w nim, że jednym z podsta-

wowych założeń współczesnych systemów 

postępowania administracyjnego jest prawna 

możliwość poddania weryfikacji zapadających 

rozstrzygnięć (aktów prawa procesowego) przez 

uruchomienie środków zaskarżenia rozpozna-

wanych w trybie administracyjnym, w czym 

z kolei upatruje się zasadniczej gwarancji proce-

sowej. Na poparcie tej tezy powołali rekomenda-

                                                 
41   D. Kijowski, J. Posłonka, S. Prutis, S. Srocki, M. Stec, 

Model ustrojowy sądownictwa administracyjnego. 
Raport programu reformy administracji publicznej, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, luty 1999, s. 55. 

42 W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Trójszczeblowy model 
sądownictwa administracyjnego a jednoinstancyjne 
postępowanie administracyjne, PiP 1999, z. 5, s. 20 i n.   

43   W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, Niezależny organ Kon-
troli w postępowaniu administracyjnym (Raport bada-
wczy), ST 2005, nr 11, s. 5 i n. 

cję Komitetu Ministrów Rady Europy (2001) 

o  alternatywnych środkach rozstrzygania spo-

rów między organami administracji i stronami 

prywatnymi. Jednak w odczuciu W.  Chróś-

cielewskiego i Z. Kmieciaka „rozdźwięk między 

skalą i złożonością zadań publicznych a  moż-

liwościami ich realizacji przez państwo (władzę 

publiczną), przy postępującej i odczuwalnej 

społecznie biurokratyzacji jego służb, a  także 

potrzeba zachowania niezbędnej specjalizacji 

i   sprawności administracji oraz dążenie 

do   zagwarantowania samodzielności określo-

nych jej układów i ogniw sprawiły, że modelów - 

przynajmniej w określonych działach admini-

stracji - powoli odchodzi w przeszłość […]”. 

Nie budzi wątpliwości fakt, że na prze-

strzeni lat, orzecznictwo sądowe wyeksponowa-

ło słabe strony ukształtowanego w sposób  

tradycyjny administracyjnego toku instancji, 

wskazując na niedostateczną efektywność  

kontroli sprawowanej w ramach administracyj-

nej instancyjności. Przedstawiciele doktryny 

prawa również czynią pewne krytyczne uwagi 

co do efektywności kontroli realizowanej 

w   administracyjnym toku instancji44. Autorzy 

Raportu proponują powołanie niezależnego 

organu kontroli w postępowaniu administracyj-

nym, przez wprowadzenie stosownych zmian 

legislacyjnych, w tym obejmujących zmianę 

obowiązującej Konstytucji RP, które umożliwiły-

by przyznanie wspomnianych kompetencji 

samorządowym kolegiom odwoławczym.  

                                                 
44 Por. Z. Kmieciak, Przyszłość instytucji niezależnego 

organu kontroli w postępowaniu administracyjnym [w:] 
Pozycja samorządowych kolegów odwoławczych 
w  postępowaniu administracyjnym, red. Cz. Martysz, 
A. Matan, Zakamycze 2005, s. 64-65. 
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Jak wskazuje Z. Kmieciak „niezwykle istotną 

zaletą tego modelu kontroli jest możliwość 

wydawania aktów załatwiających sprawę co do 

jej istoty (merytorycznie), a także inicjowania 

zabiegów zmierzających do polubownego   

zakończenia powstałego sporu (mediacja i kon-

cyliacja, korzystanie z   opinii niezależnego 

podmiotu – eksperta czy organizowanie wstęp-

nych posiedzeń pozwalających na wyjaśnienie 

wszystkich aspektów budzącego wątpliwości 

zagadnienia)”45.  

Uważam, że przedstawione propozycje powinny 

być poddane rzeczowej debacie publicznej 

pod   kątem możliwości wprowadzenia ich 

do  porządku prawnego.  

Niezależnie od kształtu ewentualnych 

zmian warto wskazać za Z. Kmieciakiem46 argu-

menty przemawiające, mimo pewnych wad 

instytucji odwołania w administracyjnym toku 

instancji, za utrzymaniem systemu zwyczajnych 

środków odwoławczych: 

1. Możliwość przeprowadzenia przez organ 

wyższego szczebla pełnej kontroli mery-

torycznej (co ma istotne znaczenie 

zwłaszcza w przypadku weryfikacji roz-

strzygnięć uznaniowych), a w konse-

kwencji pozostawienie podmiotowi 

kwestionującemu dany akt szerokiego 

arsenału środków dowodzenia – 

w  ramach postępowania wyjaśniającego 

– swoich racji. Postępowanie przed      

sądem administracyjnym, przynajmniej 

w obecnym kształcie, nie stwarza takiej 

szansy, 

                                                 
45   Ibidem, s. 62. 
46   Z. Kmieciak, Dwuinstancyjność postępowania admini-

stracyjnego wobec reformy sądownictwa administra-
cyjnego, PiP 1998, z. 5, s. 17 i n. 

2. Wypełnianie przez kontrolę wykonywa-

ną w administracyjnym toku instancji 

funkcji mechanizmu wstępnej selekcji 

wnoszonych przez strony zarzutów, 

co  pozwala w jakimś stopniu odciążyć 

rozpatrujący coraz większą liczbę skarg, 

sąd administracyjny, 

3. Ograniczony formalizm postępowania, 

wyrażający się chociażby brakiem szcze-

gólnych wymagań co do treści odwoła-

nia, 

4. Uniknięcie ryzyka poniesienia dodatko-

wych kosztów w związku z   zakwestio-

nowaniem rozstrzygnięcia organu admi-

nistracji (niebezpieczeństwo utraty wpi-

su w razie przegranej może powstrzy-

mać zainteresowane podmioty przed 

wniesieniem skargi do sądu), 

5. Relatywnie krótki okres, w którym      

dochodzi do rozpoznania sprawy. 

Innymi uwagami wysuwanymi przez przedsta-

wicieli doktryny pod adresem postępowania 

przed sądami administracyjnymi w obecnym 

stanie prawnym są m.in.: wysokie koszty postę-

powania, konieczność posiłkowania się wspar-

ciem fachowych pełnomocników i ekspertów, 

trudności w wyegzekwowaniu należnych zacho-

wań administracji w następstwie podejmowania 

kasacyjnych – co do zasady - orzeczeń sądów, 

pogłębianie się wzajemnych uprzedzeń między 

stronami sporu, niekiedy eskalacja trwających 

latami konfliktów47.  

                                                 
47 W. Chróścielewski, Z. Kmieciak, J. P. Tarno, Reforma 

sądownictwa administracyjnego – oczekiwania 
i   zagrożenia [w:] Procedura administracyjna wobec 
wyzwań współczesności. Profesorowi zwyczajnemu 
dr    hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele i ucznio-
wie, Łódź 2004, s. 63.  
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Podzielam opinię W. Chróścielewskiego, Z. Kmie-

ciaka i J. P. Tarno48, że negatywnie należy ocenić 

brak mechanizmów selekcji wnoszonych skarg 

i  środków mających zapobiec nadużywania 

drogi sądowej, zbyt łagodne określenie wyma-

gań co do treści skarg, czy rozwiązanie w zakre-

sie rozstrzygania sporów kompetencyjnych. 

 Nie ulega wątpliwości fakt, że admini-

stracyjny tok instancji stanowi centralną kon-

strukcję procesową polskiego postępowania 

administracyjnego, wokół której koncentrują się 

poszczególne kompetencje organów administra-

cji publicznej oraz co najważniejsze z    punktu 

widzenia praw jednostki, sankcjonowane    

prawem gwarancje ich ochrony. Przyjęcie przez 

ustrojodawcę koncepcji dwuinstancyjności, 

determinuje wywodzący się z tradycji austriac-

kiej charakterystyczny kształt postępowania. 

Należy dobitnie zaznaczyć, w odpowiedzi 

na   postulowane przez niektórych przedstawi-

cieli doktryny propozycje dokonania daleko      

idących zmian w procedurze administracyjnej, 

że art. 78 Konstytucji RP jednoznacznie przesą-

dza o prawie do zaskarżania orzeczeń i decyzji 

wydanych w pierwszej instancji. Zasada dwuin-

stancyjności znajduje też niekwestionowane 

oparcie w art. 15 k.p.a. Wobec powyższego 

powinna istnieć druga instancja, która umożli-

wia weryfikację wydanego rozstrzygnięcia. 

 

 

*  Autor jest referentem stażystą w Samorządowym 

Kolegium Odwoławczym w Łodzi oraz współzałoży-

cielem i wiceprezesem Studenckiego Koła Naukowe-

go Administratywistów na Wydziale Prawa Admini-

stracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

                                                 
48   Ibidem, s. 64-66.  
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Osoba nieuprawniona do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia  

– uwagi praktyczne 

 

Piotr Pawlonka 

 

 

Przedmiotem rozważań niniejszego      

artykułu będzie zagadnienie procesowe związa-

ne z subsydiarnym aktem oskarżenia, który 

został wniesiony przez osobę nieuprawnioną, 

tj.  osobę, która nie została pokrzywdzona prze-

stępstwem, którego dotyczy oskarżenie. Powo-

łane zagadnienie tylko na pierwszy rzut oka 

zdaje się nie nasuwać poważniejszych wątpliwo-

ści. Bez głębszego zastanowienia można bowiem 

wskazać, że wniesienie subsydiarnego akt oskar-

żenia przez osobę nieuprawnioną to nic innego 

jak sytuacją procesowa, w której brak jest skargi 

uprawnionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 

k.p.k.). W takim przypadku sąd winien umorzyć 

postępowania w sprawie. Dokładna analiza 

przepisów działu III Kodeksu postępowania 

karnego nie pozwala jednak na wywiedzenie tak 

jednoznacznych wniosków. Zgodnie bowiem 

z  przepisem art. 56 § 2 k.p.k. sąd orzeka, iż 

oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału 

w  postępowaniu między innymi w razie stwier-

dzenia, że nie jest on osobą uprawnioną. Powsta-

je zatem pytanie o wzajemną relację przepisu 

art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. oraz art. 56 § 2 k.p.k., 

w  sytuacji w której subsydiarny akt oskarżenia 

został wniesiony przez osobę nieuprawnioną. 

Z  uwagi na doniosłość zagadnienia w ujęciu nie 

tylko teoretycznym, ale i praktycznym, warto 

bliżej przyjrzeć się tej problematyce. 

    Poprzedzając argumentację mającą 

na celu udzielenie odpowiedzi na postawione 

wyżej pytanie należy rozpocząć od krótkiego 

przypomnienia ogólnych informacji dotyczących 

subsydiarnego aktu oskarżenia. Na wstępie 

należy wskazać, iż subsydiarny akt oskarżenia 

może zostać wniesiony przez pokrzywdzonego, 

tj. osobę fizyczną lub prawną, której dobro 

prawne zostało bezpośrednio naruszone 

lub     zagrożone przestępstwem49, wyłącznie 

w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia 

publicznego. Z przepisu art. 53 k.p.k. jedno-

znacznie bowiem wynika, iż pokrzywdzony   

w wyżej wymienionych rodzajach spraw może 

działać w roli oskarżyciela posiłkowego, zarów-

no obok, jak i zamiast oskarżyciela publicznego. 

Oskarżyciel posiłkowy działający obok oskarży-

ciela publicznego wstępuje do postępowania 

sądowego zainicjowanego przez oskarżenie 

publiczne. Z kolei w układzie procesowym, 

                                                 
49 Zob. art. 49 § 2-4 k.p.k., które wymieniają dodatkowe 

kategorie podmiotów, które w obrębie postępowania 
karnego mogę uzyskać status pokrzywdzonego. 
Dodatkowo należy zwrócić uwagę na przepis art. 52 § 1 
k.p.k., który stanowi, iż w razie śmierci pokrzyw-
dzonego prawa, które by mu przysługiwały mogą wyko-
nywać osoby najbliższe. 



Wiedza Prawnicza nr 2/2010 Strona 18 
 

w    którym oskarżyciel posiłkowy występuje 

zamiast oskarżyciela publicznego można wyróż-

nić dwie sytuację. Pierwsza z nich zachodzi 

wówczas gdy oskarżyciel publiczny odstępuje 

od  popierania aktu oskarżenia, zaś oskarżyciel 

posiłkowego działający dotychczas obok niego, 

samodzielnie popiera akt oskarżenia. Druga 

z  sytuacji, istotna z punktu widzenia rozważań 

niniejszego artykułu, zachodzi wówczas gdy  po-

krzywdzony od samego początku postępowania 

sądowego występuje zamiast oskarżyciela  

publicznego, samodzielnie wnosząc subsydiarny 

akt oskarżenia do sądu. W doktrynie prawa 

karnego procesowego oskarżyciela posiłkowego 

działającego obok oskarżyciela publicznego 

określa się mianem oskarżyciela posiłkowego 

ubocznego, z kolei oskarżyciela posiłkowego 

występującego zamiast przedstawiciela oskar-

żenia publicznego jako oskarżyciela posiłkowe-

go subsydiarnego. 

  

Dla przejrzystości rozważań należy 

ograniczyć dalsze wywody do problematyki 

związanej z oskarżycielem posiłkowym subsy-

diarnym, który samodzielnie wnosi akt oskarże-

nia do sądu. W obecnie obowiązującym stanie 

prawnym dla uzyskania przez pokrzywdzonego 

formalnych uprawnień do złożenia subsydiarne-

go aktu oskarżenia musi zostać zrealizowana 

ściśle określona procedura. W pierwszej kolej-

ności, w toku postępowania przygotowawczego, 

powinno dojść do wydania postanowienia 

o  odmowie wszczęcia tego postępowania 

lub  o  jego umorzeniu. Na takie postanowienie 

pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie do sądu 

właściwego do rozpoznania sprawy50. W razie 

uwzględnienia zażalenia pokrzywdzonego sąd 

uchyla postanowienie o odmowie wszczęcia 

śledztwa (dochodzenia) lub o jego umorzeniu, 

wskazując jednocześnie powody uchylenia, 

a  w  miarę potrzeby także okoliczności, które 

należy wyjaśnić, lub czynności, które należy 

przeprowadzić w dalszym prowadzeniu postę-

powania51. W takie sytuacji urząd prokuratorski 

ma obowiązek ponownego przeanalizowania 

sprawy pod kątem wytycznych wskazanych 

przez sąd. Jeżeli po ponowny przeanalizowaniu 

sprawy oskarżyciel publiczny nadal nie znajduje 

podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje 

ponownie postanowienie o odmowie wszczęcia 

postępowaniu przygotowawczego lub o jego 

umorzeniu. W takim przypadku pokrzywdzony, 

który wniósł uprzednio zażalenie na postano-

wienie o odmowie wszczęcia postępowaniu 

lub  o jego umorzeniu, może wnieść do sądu 

subsydiarny akt oskarżenia w terminie jednego 

miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia 

o  zapadłym w sprawie postanowieniu52. W tym 

                                                 
50 Zob. art. 306 § 1 k.p.k. oraz art. 465 § 2 k.p.k., zgodnie 

z którymi na postanowienie prokuratora o odmowie 
wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygodo-
wawczego przysługuje zażalenie do sądu właściwego 
do  rozpoznania sprawy. Przepis art. 465 § 3 k.p.k. 
stanowi, iż zażalenie na postanowienie organu prowa-
dzącego postępowania przygotowawczego, jeżeli nie 
jest nim prokurator, rozpoznaje prokurator sprawujący 
nadzór nad tym postępowaniem. Należy jednak 
wskazać, że postanowieniem prokuratora jest także 
postanowienie, które prokurator ten jedynie zatwierdził 
w sytuacji gdy ustawa wymaga dla skuteczności decyzji 
procesowej takiego zatwierdzenia (por. T. Grzegorczyk, 
Kodeks…, s. 1216.) Z tego względu na postanowienie 
o odmowie wszczęcia lub umorzeniu śledztwa (docho-
dzenie) pochodzące od nieprokuratorskiego organu 
postępowania jako na postanowienie wymagające 
dla   swej skuteczności prokuratorskiego zatwierdzenia 
przysługiwać będzie zażalenie do sądu właściwego 
do rozpoznania sprawy, nie zaś do prokuratora nadzo-
rującego postępowanie (zob. art. 305 § 3 k.p.k.; 
art. 325e § 1 i 2 k.p.k.)  

51  Zob. art. 330 § 1 k.p.k. 
52  Zob. art. 330 § 2 k.p.k. oraz art. 55 § 1 k.p.k. 
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miejscu warto wskazać, iż pokrzywdzony naby-

wa wyżej wymienione uprawnienie tylko w razie 

tożsamości rodzajowej decyzji organu ścigania 

tamującej złożenie „prokuratorskiego” aktu 

oskarżenia do sądu. W orzecznictwie Sądu Naj-

wyższego słusznie bowiem wskazano, iż możli-

wość wniesienia aktu oskarżenia przez oskarży-

ciela posiłkowego o czyn ścigany z urzędu  

zachodzi jedynie wówczas, gdy prokurator -     

po uprzednim uchyleniu przez sąd postanowie-

nia - wydaje ponownie takie samo postanowie-

nie, jak to, które było przedmiotem zaskarżenia53.  

Konkludując, należy wskazać, iż w razie 

wyczerpania opisanej wyżej procedury po-

krzywdzony przestępstwem ścigany w trybie 

publiczno-skargowym może wnieść do sądu 

subsydiarny akt oskarżenia i występować 

w   postępowaniu sądowym jako oskarżyciel 

posiłkowy.  

  

Przechodząc do analizy zagadnienia   

kluczowego z punktu widzenia artykułu należy 

w  pierwsze kolejności wskazać, iż w toku   

postępowania sądowego może się okazać, że 

w  ocenie sądu rozpoznającego sprawę osoba, 

która wniosła subsydiarny akt oskarżenia nie 

jest pokrzywdzona przestępstwem, którego 

dotyczy oskarżenie. Nie ma przy tym znaczenia, 

czy na wcześniejszych etapach postępowania 

dana osoba, wedle oceny organów postępowa-

                                                 
53  Zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 kwiet-

nia 2006r., III KK 371/05, OSNwSK 2006/1/872.           
Pokrzywdzony nie będzie zatem uprawniony do wnie-
sienia subsydiarnego aktu oskarżenia, w sytuacji proce-
sowej, w której organ ścigania po uchyleniu przez sąd 
jego uprzedniej decyzji procesowej o odmowie wszczę-
cia postępowania, na skutek ponownego zbadania 
sprawy wszczął postępowaniem, a następnie wydał  
postanowienie o jego umorzeniu. W takim przypadku 
pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie do sądu wła-
ściwego do rozpoznania sprawy. 

nia, miała status pokrzywdzonego -  m.in. przyję-

to do rozpoznania jej zażalenie na postanowie-

nie o umorzeniu postępowania. Sąd rozpoznają-

cy meritum sprawy nie jest bowiem tą oceną 

w  żaden sposób związany i jako niezawisły 

organ władzy sądowniczej może rozstrzygnąć 

to  zagadnienie całkowicie odmiennie od orga-

nów poprzednio orzekających w sprawie.   

 W tym miejscu pojawia się jednak zasy-

gnalizowane na wstępie niniejszego artykułu 

pytanie, a mianowicie jaką decyzję procesową 

powinien podjąć w takiej sytuacji sąd rozpatru-

jący sprawę. Otóż powszechnie przyjmuje się, iż 

w tego typu sytuacjach postępowanie karne 

winno zostać umorzone. W orzecznictwie wska-

zuje się bowiem, iż w razie wniesienia subsy-

diarnego aktu oskarżenia przez osobę nie-

uprawnioną należy przyjąć zaistnienie negatyw-

nej przesłanki procesowej – brak skargi upraw-

nionego oskarżyciela (art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.) – 

i  umorzyć postępowanie w sprawie. Uzasadnie-

nie takiej decyzji procesowej sprowadza się 

do  wskazania, iż wedle oceny sądu, podmiot 

wnoszący subsydiarny akt oskarżenia nie jest 

pokrzywdzonym w rozumieniu art. 49 k.p.k., 

tj.  osobą, której dobro prawne zostało bezpo-

średnio naruszone lub zagrożone przez prze-

stępstwo. Skoro zatem osoba wnosząca subsy-

diarny akt oskarżenia nie jest pokrzywdzonym – 

a tym samym podmiotem uprawnionym 

do   złożenia i popierania aktu oskarżenia – 

to  w  obrębie postępowania karnego brak jest 

skargi podmiotu, który byłby uprawniony 

do oskarżania o przestępstwo54. 

                                                 
54    Zob. P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy 

sędziego w sprawach karnych, Zakamycze 2006, s. 39; 
postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 
20.09.2001 r., II AKz 292/01, KZS 2001/10/27. 
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W świetle postanowień przepisów     

procedury karnej wydaje się jednak, że taki 

sposób procedowania nie jest prawidłowy. 

Zgodnie z  art. 56 § 2 k.p.k. sąd rozpoznający 

sprawę orzeka o tym, iż oskarżyciel posiłkowy 

nie może brać udziału w postępowaniu jeżeli 

stwierdzi, że nie jest on osobą uprawnioną. 

Powołany przepis w żaden sposób nie zawęża 

pojęcia oskarżyciela posiłkowego przez co nale-

ży uznać, że odnosi się on zarówno do oskarży-

ciela posiłkowego ubocznego, jak i subsydiarne-

go55. Wobec powyższego należy uznać, że 

w  razie wniesienia subsydiarnego aktu oskar-

żenia przez osobę nie będącą pokrzywdzonym 

w  rozumieniu przepisów  procedury karnej, sąd 

powinien wydać postanowienie, w którym 

orzeknie, iż oskarżyciel posiłkowy nie może brać 

udziału w postępowaniu. Wydaje się zatem, że 

decyzję o umorzeniu postępowania karnego 

na   podstawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. 

w  opisywanej sytuacji procesowej należy uznać 

za błędną. Istnieje bowiem przepis art. 56 § 2 

k.p.k., który stanowi lex specialis do przepisu 

art.  17 § 1 pkt 9 k.p.k. Wobec tego należy przy-

jąć, iż jeśli do sądu wpłynie subsydiarny akt 

oskarżenia złożony przez osobę nieuprawnioną 

sąd winien wydać postanowienie przewidziane 

w  § 2 art. 56 k.p.k., nie zaś postanowienie 

o  umorzeniu postępowania w sprawie na pod-

stawie art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.56. Warto w tym 

miejscu wskazać, iż na powołane postanowienie 

jako na decyzję procesową zamykającą subsy-

                                                 
55 Por. P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks 

postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2004, t. 1, 
s. 314. 

56   Por. T. Grzegorczyk, Kodeks…, s.228; W. Grzeszczyk, 
Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 
2003, LexPolonica; Z. Gostyński [w:] J. Bratoszewski 
i     in., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
Warszawa 2003, t. I, s. 295. 

diarnemu oskarżycielowi posiłkowemu drogę 

do  wydania wyroku służyć będzie zażalenie57.  

 W mojej ocenie uprawomocnienie się 

postanowienia stwierdzającego, iż oskarżyciel 

posiłkowy subsydiarny - z uwagi na brak     

pokrzywdzenia - nie jest osobą uprawnioną 

do   brania udziału w postępowaniu, nie kończy 

ostatecznie sprawy. Otóż postępowanie sądowe 

zainicjowane przez oskarżyciela posiłkowego 

pozostaje nadal w toku, skoro nie zapadło w nim 

orzeczenie sądowe, którego treść jednoznacznie 

wskazywałaby na to, iż postępowanie karne 

zakończyło się w określony sposób. Z tego 

względu w ramach postępowania toczącego się 

z  subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego 

przez osobę nieuprawnioną winny zostać podję-

te dalsze czynności. Wydaje się, iż w tego typu 

sytuacji procesowej sąd, stosownie do treści 

art.  57 § 2 k.p.k.,  powinien zawiadomić proku-

ratora o odstąpieniu przez oskarżyciela posił-

kowego od oskarżenia. Należy bowiem wskazać, 

iż prawomocne stwierdzenie przez sąd, że 

oskarżyciel posiłkowy nie jest osobą uprawnio-

ną do wniesienie i popierania subsydiarnego 

aktu oskarżenia w istocie powoduje odstąpienia 

oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia. Skoro 

przepis art. 57 § 2 k.p.k. swoją dyspozycją obej-

muje dobrowolne odstąpienie subsydiarnego 

oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia w spra-

wie, to tym bardziej analizowany przepis winien 

znaleźć zastosowanie w razie „przymusowego” 

odstąpienie od oskarżania powstałego na skutek 

prawomocnego orzeczenie sądowego stwierdza-

jącego, iż subsydiarny oskarżyciel posiłkowy nie 

może brać udziału w postępowaniu (argument 

                                                 
57   Zob. art. 56 § 3 k.p.k. a contrario oraz art. 459 § 1 k.p.k.; 

T. Grzegorczyk, Kodeks…, s. 228. 
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a minori ad maius). W analizowanym przypadku 

sąd powinien zatem zawiadomić prokuratora, 

po uprawomocnieniu się postanowienia, o któ-

rym mowa w § 2 art. 56,  o odstąpieniu subsy-

diarnego oskarżyciela posiłkowego od oskarże-

nia. Owo przymusowe odstąpienie oskarżyciela 

subsydiarnego wywołuje bowiem w sprawie  

stan zawieszonego braku skargi uprawnionego 

oskarżyciela58. Dopiero nieprzystąpienie oskar-

życiela publicznego do oskarżenia skutkuje 

definitywnym brakiem skargi uprawnionego 

oskarżyciela w obrębie postępowania i zmusza 

sąd do umorzenia postępowania na podstawie 

art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k. Z kolei w razie przystąpie-

nia oskarżyciela publicznego do oskarżenia 

w  terminie 14 dni od dnia otrzymania informa-

cji o odstąpieniu, proces toczy się dalej z jego 

udziałem. 

 

 Podsumowując rozważania należy wska-

zać, iż na etapie postępowania sądowego decyzja 

procesowa o umorzeniu postępowania wobec 

stwierdzenia, iż oskarżyciel posiłkowy nie jest 

osobą pokrzywdzoną w sprawie o przestępstwo 

objęte subsydiarnym aktem oskarżenia, zawsze 

jawić się będzie jako przedwczesna. W tego typu 

sytuacji procesowej sąd rozpoznający sprawę 

winien bowiem w pierwszej kolejności wydać 

postanowienie stwierdzające, iż subsydiarny 

oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału 

w  postępowaniu (art. 56 § 2 k.p.k.). Z chwilą 

uprawomocnienia się tego postanowienia nastę-

puje w sprawie stan zawieszonego braku skargi 

uprawnionego oskarżyciela. Przeto prawomocne 

stwierdzenie, iż subsydiarny oskarżyciel posił-

kowy nie może brać udział w sprawie, tj. popie-

                                                 
58   Por. T. Grzegorczyk, Kodeks…, s. 232. 

rać oskarżenia, należy uznać za równoznaczne 

z przymusowym odstąpieniem przez tego ostat-

niego od oskarżenia. W takiej sytuacji sąd,  

stosownie do treści art. 57 § 2 k.p.k., powinien  

zawiadomić prokuratora o odstąpieniu od oskarżenia 

przez oskarżyciela posiłkowego. Dopiero brak przy-

stąpienia przez oskarżyciela     publicznego do postę-

powania w terminie 14  dniu od uzyskania informacji 

o takim odstąpieniu powoduje stan definitywnego 

braku skargi uprawnionego oskarżyciela i nakazuje 

sądowi umorzenie postępowania na podstawie 

art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k.       
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Ekshumacja w polskim procesie karnym z uwzględnieniem ekshumacji 

generała Władysława Sikorskiego 

 

Magdalena Wolińska 

 

 

Niniejsze opracowanie porusza proble-

matykę niezwykle interesującej czynności  

dowodowej jaką jest ekshumacja w polskim 

procesie karnym z uwzględnieniem ekshumacji 

generała Władysława Sikorskiego. W pracy tej 

zostanie przedstawiona analiza badań dotyczą-

cych rekonstrukcji twarzy ekshumowanych 

zwłok generała Władysława Sikorskiego oraz 

kryminalistycznych badań odzieży i innych 

rzeczy, które znajdowały się w trumnie. 

Czynność dowodowa jaką jest ekshuma-

cja została uregulowana w art. 210 k.p.k.59 Eks-

humacja jest czynnością, która w znacznie 

skromniejszym stopniu dostarcza dowodów, 

za  pomocą których można ustalić przyczynę 

zgonu denata. Jednakże z drugiej strony należy 

podkreślić, że w obecnych czasach ekshumacje 

pozwalają na coraz bardziej wnikliwe poznawa-

nie np. „ gorzkiej” historii Polski, czego przykła-

dem są badania ekshumowanych zwłok polskich 

oficerów z masowych grobów w Katyniu, Mied-

noje i Charkowie. Mimo znacznego upływu czasu 

od wymordowania jeńców, badania znacznie 

rozszerzyły naszą wiedzę o dramatycznej histo-

rii tego okresu60. Zgodnie z artykułem 210 

k.p.k.61  w celu dokonania oględzin lub otwarcia 

                                                 
59 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks postępowania 

karnego ( Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)   
60   A. Jakuliński, Z. Marek, Medycyna sądowa dla prawników, 

wyd. II Zakamycze 1999 r , s. 164 . 
61   Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 

karnego, ( Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555). 

zwłok prokurator albo sąd może zarządzić 

wyjęcie zwłok z grobu, które może nastąpić 

w  przypadku zajścia konieczności przeprowa-

dzenia ekshumacji zwłok po ich pochowaniu. 

Dokonywana jest ona w przypadkach, w których 

prokurator nie zarządził przeprowadzenia   

oględzin wewnętrznych zwłok, jeżeli badanie    

pośmiertne przeprowadzono niefachowo 

lub gdy pojawiły się podejrzenia o gwałtownej 

przyczynie śmierci62. Ekshumacja jest również 

czynnością pomocniczą, której wykonanie jest 

niezbędne przed dokonaniem oględzin zwłok 

albo ich otwarcia. Do zwłok ekshumowanych 

stosuje się odpowiednio zasady określone 

w  art.  209 k.p.k. Nie zawsze ekshumacja musi 

polegać na wyjęciu całych zwłok z grobu. Czyn-

ność tę  można ograniczyć jedynie do pobrania 

tkanek niezbędnych do badań, jeśli właśnie 

wyniki tych badań mogą być miarodajne 

dla postępowania dowodowego63. Pomimo lite-

ralnego brzmienia art. 210 k.p.k. należy podkre-

ślić, że sąd zarządza otwarcie zwłok jedynie 

w  razie powstania takiej  potrzeby w postępo-

waniu sądowym, gdyż dokonuje się tego „w celu 

oględzin lub otwarcia zwłok”, a te czynności 

tylko na etapie postępowania sądowego należą 

do sądu. Decyzja ta  wymaga postaci postano-

                                                 
62 Z. Marek, M. Kłysk, Opiniowanie sądowo – lekarskie 

i  toksykologiczne, Zakamycze 2001, s. 101. 
63    P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania 

karnego, Tom I, Komentarz do art. 296, C.H. Beck wyd. 3, 
Warszawa 2007, s. 980. 



Wiedza Prawnicza nr 2/2010 Strona 23 
 

wienia, gdyż tylko w   postępowaniu przygoto-

wawczym sąd może wydawać zarządzenia64. 

Należy podzielić pogląd R. A. Stefańskiego we-

dług, którego zarządzenie ekshumacji  następuje 

w formie postanowienia. Decyzje w tym przed-

miocie podejmuje sąd gdyż sąd wydaje posta-

nowienia ( art. 93 § 1 k.p.k.)65. Ważnym elemen-

tem podczas dokonywania omawianej czynności 

jest obecność przedstawiciela wymiaru spra-

wiedliwości. Biegły również uczestniczy w prze-

biegu otwarcia i oględzin zwłok. Jego zadaniem 

jest sporządzenie opinii zgodnie z wymogami 

wskazanymi w art. 200 § 2 k.p.k. Nie zależnie 

od   opinii z przebiegu oględzin jak również 

ekshumacji zwłok sporządza się protokół66. 

Należy podkreślić, że coraz częściej zachodzi 

konieczność wykonywania badań identyfikacyj-

nych na zwłokach bardzo rozkawałkowanych 

lub zeszkieletowanych (…). Gdy mamy do czy-

nienia z wieloma ofiarami, medycyna sądowa 

obarczona jest obowiązkiem dokonania identy-

fikacji zwłok. Wiele takich wydarzeń, m.in. kata-

strofa rządowego samolotu w Smoleńsku świad-

czy o konieczności doskonalenia warsztatu 

badawczego, a także o konieczności dokładniej-

szego informowania środowisk prawniczych. 

Należy podkreślić, że powodzenie tego rodzaju 

badań zależy od dokładnie i prawidłowo prze-

prowadzonych oględzin miejsca znalezienia 

kośćca. Nie różnią się one zasadniczo 

pod  względem procesowym od oględzin w przy-

padku znalezienia „zwłok świeżych”, różnią się 

                                                 
64    T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, Komen-

tarz wraz z komentarzem do ustawy o świadku koron-
nym. Wyd. IV rozszerzone i uzupełnione, Warszawa 
2005, s. 542 

65   R. A. Stefański, Oględziny i otwarcie zwłok jako czynności 
procesowe, Prokuratura i Prawo 3, 2005  

66   T. Grzegorczyk, Kodeks op. cit. s. 542 

natomiast pod względem przeprowadzenia 

czynności technicznych67.   

             Kryminalistyka jako nauka z biegiem lat 

dostarcza coraz ciekawszych i dokładniejszych 

metod działania, które są w znacznym stopniu 

wykorzystywane podczas prowadzenia postę-

powania karnego. Rozwój kryminalistyki 

w  naszym kraju staje się coraz bardziej widocz-

ny czego przykładem są powstające laboratoria 

kryminalistyczne. Kryminalistyka posługuje się 

szerokim wachlarzem badań za  pomocą których 

prowadzone są ekspertyzy kryminalistyczne.   

Do najciekawszych z nich należy zaliczyć: fono-

skopię, daktyloskopię i   traseologię, osmologię, 

mechanoskopię i inne. W celu identyfikacji osób 

wykorzystywane są  m.in.  badania śladów bio-

logicznych, badania histopatologiczne, badania 

chemiczno – toksykologiczne. Za pomocą wybra-

nych z pośród wyżej wskazanych badań została 

przeprowadzona ekshumacja generała Sikor-

skiego. 

W przeszłości publikowano sprawozda-

nia z badań ekshumowanych zwłok postaci 

historycznych pochowanych w Katedrze Wawel-

skiej, jak i wojskowych i cywilnych ofiar zbrodni 

II wojny światowej. Przykładem tak ważnym 

współczesnej ekshumacji jest ekshumacja 

gen.   Władysława Sikorskiego, która została 

przeprowadzona w dniach 25 – 26  listopada 

2008 roku w Krakowie na zlecenie Oddziałowej 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu68 w Katowicach przeprowadzono 

sądowo – lekarskie badanie ekshumowanych 

                                                 
67    B. Młodziejowski, Badania sądowo – lekarskie szczątków 

kostnych ( osteologia sądowo – lekarska ), Palestra 1993, 
Nr 429 – 430, s. 21. 

68   Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci 

Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu ( Dz. U. 2007, Nr 63, poz. 424) 



Wiedza Prawnicza nr 2/2010 Strona 24 
 

zwłok  pochowanych jako szczątki gen. Włady-

sława Sikorskiego w Bazylice Archikatedralnej 

na Wawelu. W badaniach uczestniczyli biegli 

różnych specjalności, zatrudnieni w krakowskim 

Instytucie Ekspertyz Sądowych oraz Katedrze 

Medycyny Sądowej i Katedrze Radiologii UJ CM. 

Zarządzeniem Komisji z 3 lutego 2009 roku 

biegli otrzymali zgodę na wykorzystywanie 

materiałów z badań dla celów naukowych69. 

Zanim zostanie  omówiona ekshumacja 

gen. Sikorskiego dokonana zostanie analiza 

pojęć zwłok i szczątków ludzkich.  

Znaczeniem pojęć zwłoki i  szczątki zajmuje się 

zarówno doktryna kryminalistyki, jak i medycy-

ny sądowe. Zwłoki na ogół stanowią integralną 

całość, której wymierność nadaje przedśmiertny  

kształt ciała ludzkiego, bądź też mogą być ujaw-

nione poszczególne części zwłok albo szczątki70. 

Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Tereno-

wej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki 

Społecznej71 w § 16 przedstawia ustawowe 

znaczenie wyżej wskazanych pojęć. Zwłokami 

w   rozumieniu rozporządzenia są ciała osób 

zmarłych. Natomiast ustęp 2 § 16 za szczątki 

uważa: 

1) popioły otrzymane przy spalaniu zwłok, 

2) noworodki martwo urodzone, płody 

i  noworodki niezdolne do życia, które 

nie przeżyły okresu 24 godzin, 

                                                 
69    K. Woźniak, A. Gross, T. Konopka, J. Pohl, M. Kłysk, 

Raport z sądowo – lekarskiej ekshumowanych zwłok 
generała Władysława Sikorskiego, Archiwum Medycyny 
Sądowej i Kryminologii, 2009, LIX, s. 15. 

70    M. Kliszczak, Kryminalistyczne i transplantologiczne 
aspekty adekwatności normatywnych pojęć „zwłok” 
i  „szczątków”, Problemy kryminalistyki 221, s. 9. 

71   Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej 
i  Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 20.10.1972 w sprawie urządzania cmentarzy, 
prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowaniu 
zmarłych ( Dz.U. 72. Nr 47, poz.299 ). 

3) pozostałości zwłok wydobyte przy kopa-

niu grobu lub w innych okolicznościach, 

4) części ciała ludzkiego odłączone 

od całości. 

Nie wchodząc głębiej w szeroką problematykę 

teorii definicji, można wykazać, ze sformułowa-

nie w wymienionych wyżej przepisach określe-

nia „zwłoki” w relacji do sformułowania okre-

ślenia „szczątki” nie jest definicją równoważno-

ściową, gdyż nie obejmuje swym zakresem klasy 

desygnatów, co w konsekwencji może oznaczać, 

że nie każde zwłoki są ciałem człowieka zmarłe-

go. Nie obejmuje swym zakresem ciała zmarłych 

noworodków, czyli osób (osobników), które 

urodziły się żywe i zmarły przed upływem 

24  godzin od chwili urodzenia, co sprawia, że 

nie wszystkie osoby zmarłe mieszczą się 

w  zakresie nazwy „zwłoki”72.         

Jak już zostało wskazane powyżej eks-

humację może zarządzić tylko prokurator 

lub   sąd. Prawo takie nie przysługuje innym 

organom uprawnionym do prowadzenia śledz-

twa lub dochodzenia73. Regulację tę potwierdza 

również przepis  art. 15 ust. 1 pkt. 2 ustawy 

o   cmentarzach i chowaniu zmarłych wskazując 

podmioty, które są uprawnione do podjęcia 

decyzji co do przeprowadzenia ekshumacji. 

Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych74 ekshumacja zwłok i szczątków może 

być dokonana na umotywowaną prośbę osób 

uprawnionych do pochowania zwłok za zezwo-

leniem właściwego inspektora sanitarnego, 

jak  również na podstawie decyzji właściwego   

                                                 
72    M. Kliszczak, Kryminalistyczne op. cit., s. 9. 
73   R. A. Stefański, Oględziny i otwarcie zwłok jako czynności 

procesowe, Prokuratura i Prawo 3, 2005, s. 36. 
74   Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i chowaniu zmarłych ( Dz. U. z 2000, Nr 23, poz. 295). 
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inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu 

cmentarza na inny cel75. Wynikające z przepisu 

art. 15 ust. 3 wspomnianej ustawy ograniczenie 

czasu ekshumacji osób zmarłych na chorobę 

zakaźną ( ekshumacja ta noże mieć miejsce nie 

wcześniej niż po upływie dwóch lat od dnia 

zgonu) nie dotyczy przypadków, w których 

ekshumacja została zarządzona przez sąd 

lub prokuratora.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami 

i   szczątkami ludzkimi76 ekshumacja zwłok 

i   szczątków jest dopuszczalna w okresie od 16 

października do 15 kwietnia w wczesnych  

godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji 

należy zawiadomić właściwego powiatowego 

lub portowego inspektora sanitarnego, który 

wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz może 

dopuścić wykonania ekshumacji w innym czasie 

niż w określonym wyżej, przy zachowaniu usta-

lonych przez niego środków ostrożności. Zwłoki 

ekshumowane przed upływem okresu minerali-

zacji wydobywa się wraz z trumną, którą 

bez  otwierania umieszcza się, na czas przewozu 

na  obszarze państwa, w skrzyni szczelnie wybi-

tej blachą. Na miejscu ponownego pochowania 

trumnę wydobywa się ze skrzyni i chowa się 

bezzwłocznie na cmentarzu bez jej otwierania. 

W przypadku ekshumacji wykonywanej po upły-

wie okresu mineralizacji wydobyte szczątki 

wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej 

trumnie i przygotowuje do przewozu. O zamie-

                                                 
75   Zgodnie z art. 15 ust.1 pkt.3 omawianej ustawy zwłoki 

i  szczątki powinny być pochowane na nowo w innym 
miejscu. W przypadku wywłaszczenia terenu cmen-
tarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabyw-
ca terenu. 

76    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami 
i  szczątkami ludzkimi, Dz. U. z 2001, Nr 153, poz. 1783.  

rzonej ekshumacji na cmentarzu zawiadamia się 

na piśmie zarząd cmentarza.  

Jak wcześniej wspomniano ekshumacja 

jest czynnością dowodową, której wartość  

dowodowa badania zwłok ekshumowanych jest 

znacznie mniejsza niż sekcji przeprowadzonej 

wkrótce po śmierci. Dlatego decydując się 

na  ekshumację prowadzący śledztwo powinien 

zadać sobie fundamentalne pytanie: czego może 

oczekiwać po tych czynnościach, zwłaszcza 

wykonanych w dłuższy czas po śmierci77. Oczy-

wiście oględziny i sekcja ekshumowanych zwłok 

ma znacznie niższą wartość dowodową niż  oglę-

dziny i sekcja wykonane przed pochówkiem. 

Regułą jest, że możliwości diagnostyczne maleją 

w miarę upływu czasu, jaki upłynął 

od   momentu grzebania. Zmiany chorobowe 

(miażdżyca, blizny pozawałowe, krwotok    

mózgowy) można jeszcze rozpoznać w czasie 

do  kilku tygodni (wyjątkowo miesięcy).              

Ze zmian urazowych w  pierwszej kolejności 

ulegają zatarciu uszkodzenia tkanek miękkich, 

natomiast obrażenia kości (złamania, postrzały), 

a także niektóre trucizny można wykryć 

tak   długo, jak długo nie doszło do znacznych 

zniszczeń szkieletu przez procesy pośmiertne. 

W przypadku ekshumacji konieczne jest pobra-

nie do badań próbek trumny, ziemi z grobu i jego 

otoczenia, próbek odzieży ze zwłok, jako ewen-

tualnych próbek porównawczych przy bada-

niach laboratoryjnych (toksykologicznych) pró-

bek pobranych ze zwłok78. 

Ekshumowane zwłoki lub szczątki ludz-

kie mogą się znajdować, jak wcześniej wspo-

mniano, w różnym stanie. Jest to zależne 

                                                 
77   J. Jakobiński, Z. Marek, Medycyna sądowa op. cit., s.163. 
78   J. Widawki, Kryminalistyka. Studia prawnicze, C.H. Beck, 

Warszawa 2008, s. 56. 
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od czasu, jaki upłynął od śmierci oraz od warun-

ków, w jakich znajdowały się zwłoki (warunki 

glebowe, pora roku, jakość trumny)79.  

L. Wachholz i K. Krater ustalili, że zwłoki nowo-

rodka zakopane powierzchownie ulegają zgniciu 

w ciągu 3 – 4 miesięcy, natomiast zwłoki osoby 

dorosłej, pogrzebane w taki sam sposób, ulegają 

zeszkieletowaniu w ciągu 2 – 4 lat. Gdy gleba jest 

mało przepuszczalna (glina, iły, lessy, warwy, 

mady), wówczas do zaniku części miękkich 

potrzeba od 5 – 10 lat. Gleby porowate, prze-

puszczalne (piaski, rędziny, borowiny, darnio-

wo–bielicowe) stanowią słabszą ochronę 

dla   zwłok i dlatego do zaniku tkanek miękkich 

dochodzi w okresie 3 – 5 lat, zwłoki pozostawio-

ne na wolnym powietrzu mogą ulec zeszkiele-

towaniu w ciągu 3 – 4 miesięcy, zwłaszcza 

gdy będą niszczone przez zwierzęta (owady, lar-

wy, gryzonie). Znane są przypadki, kiedy rozkład 

taki w warunkach szczególnych trwał tylko parę 

tygodni, a nawet kilkanaście dni. Po zeszkiele-

towaniu zwłok poszczególne kości, pozostawio-

ne na wolnym powietrzu, również zaczynają się 

rozpadać; proces ten trwa około 10 – 15 lat. 

Do  całkowitego zniszczenia kości pogrzebanych 

potrzeba znacznie więcej czasu, w sprzyjających 

warunkach nawet tysiąca lat80. Badania przy 

zwłokach zeszkieletowanych mają na celu okre-

ślenie wieku, wzrostu i płci osobnika, ale także 

umożliwiają uzyskanie informacji o uszkodze-

niach kości (złamania, postrzelenia, użytym 

narzędziu, przebytej chorobie). Takie ustalenia 

ułatwiają identyfikację osobniczą przy zwłokach 

                                                 
79    K. Sławik, Kryminalistyka w związkach z procesem 

karnym, kryminologią i wiktymologią, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego wyd. I, Szczecin 
2003, s. 96. 

80    B. Młodziejowski, Badania sądowo – lekarskie op. cit., s. 
23. 

nieznanych. Zwłoki gnilnie przeobrażone, 

ale   jeszcze nie zeszkieletowane, pozwalają 

na  rozpoznanie niektórych schorzeń i stwarzają 

możliwość pobrania tkanek do dalszych badań 

biologicznych i toksykologicznych81. 

O niepowtarzalności ekshumacji decydu-

ją w zasadzie te same względy, co o nie powta-

rzalności oględzin miejsca zdarzenia, a więc 

przede wszystkim zmiany w topografii badanego 

miejsca. Natomiast bez wpływu na ocenę niepo-

wtarzalności ekshumacji są przesłanki powodu-

jące niepowtarzalność sekcji zwłok. Stąd też 

chyba spotkać można pogląd, że nie powtarzalna 

jest jedynie sekcja zwłok, natomiast ekshumację 

można powtórzyć. Co do tej kwestii wypowiada 

się A. Taracha, według którego jest to pogląd 

błędny. Czynność ta ma wszystkie cechy „niepo-

wtarzalności dowodowej”. Wiadomo, że wygląd 

miejsca przeprowadzonej ekshumacji ulegnie 

zmianie, zmianie ulegnie wygląd trumny i zwłok. 

Okoliczności te w wielu przypadkach mogą mieć 

dla sprawy istotne znaczenie. W praktyce szcze-

gólnie udział pokrzywdzonych w tej czynności 

może stanowić pomoc dla prowadzącego postę-

powanie przygotowawcze. Mogą oni udzielić 

ważnych informacji, co do sposobu przeprowa-

dzenia pogrzebu, istniejących wtedy warunków 

atmosferycznych, prowadzonych później prac 

w  okolicach grobu, ale mimo wszystko upływ 

czasu niweczy wartość dowodową możliwych 

do  ujawnienia śladów82. 

W miejscu tym uważa się za stosowne 

omówienie ekshumacji generała Władysława 

Sikorskiego. Po dokonaniu omawianej czynności 

                                                 
81  K. Sławik, Kryminalistyka, op. cit., s. 96. 
82 A. Bogusłowicz, Kryminalistyczno – procesowe aspekty 

dowodów zmysłowych, Prokuratura i Prawo 7 – 8, 2004, 
s. 141. 
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dowodowej zwłoki generała Sikorskiego zostały 

poddane  następującym badaniom, a mianowi-

cie: badaniu genetycznemu domniemanych 

szczątków generała, badaniu histologicznemu 

wycinków pobranych podczas sekcji ekshumo-

wanych zwłok, badaniu toksykologicznemu 

materiału biologicznego na obecność trucizn 

organicznych, badaniu materiału biologicznego 

na obecność trucizn nieograniczonych i okrze-

mek jak również badaniu mikrobiologicznemu 

próbek materiałów pobranych podczas ekshu-

macji. Dokonano również rekonstrukcji twarzy 

oraz antropologicznej oceny szkieletu oraz 

przeprowadzono kryminalistyczne badania 

odzieży i pozostałych materiałów ujawnionych 

przy zwłokach w trumnie. 

Jak wcześniej wspomniano po dokonaniu 

ekshumacji jednym z badań identyfikacyjnych 

przeprowadzonych przez zespół ekspertów była 

rekonstrukcja wyglądu twarzy generała Włady-

sława Sikorskiego wykonana metodą rysunkową 

i komputerową. 

Metoda rysunkowa polega na narysowa-

niu twarzy w ujęciu en face , z profilu lub ewen-

tualnie z półprofilu lub sylwetki osoby na pod-

stawie opisu słownego (innych danych), poda-

wanego najczęściej przez świadka (osobę    

poszkodowaną). Chociaż w metodzie tej stosuje 

się najprostsze środki techniczne tj. ołówek, 

kredka, węgiel, to jednak wykonanie poprawne-

go portretu nie jest łatwe nawet dla specjalisty – 

portrecisty. Trudności te związane są głównie 

z  transformacją zapamiętanego obrazu twarzy 

w formę wizualną w sytuacji, gdy występuje 

prawie zawsze drastyczna różnica między ilością 

i jakością danych rysopisowych podawanych 

przez świadka, a niezbędnym minimum tych 

danych z punktu widzenia założeń teoretyczno – 

praktycznych. Pozytywnym elementem tej meto-

dy jest natomiast to, że specjalista może stwo-

rzyć portret także w takich sytuacjach,              

gdy opisujący nie jest w stanie podać pełnego 

rysopisu. W takich przypadkach wykonywany 

jest wstępny szkic. Następnie metodą kolejnych 

przybliżeń na podstawie korekty świadka, zmian 

i poprawek dochodzi do wersji końcowej,   

najbardziej optymalnej, ukazującej wizerunek 

osoby odtwarzanej. Jest to zawsze proces bardzo 

trudnej i żmudnej współpracy specjalisty           

ze  świadkiem. Wielokrotnie pozwala on jednak 

na  sporządzenie portretu przydatnego do celów 

poszukiwawczych. Negatywną stroną tej metody 

jest subiektywizm, tj. możliwość narzucania 

przez wykonującego własnej wizji wyglądu 

odtwarzanej osoby w takich przypadkach, kiedy 

opisujący ma wątpliwości co do charakterystyki 

poszczególnych elementów budowy twarzy 

lub  jest podatny na sugestię83.  Badania takie 

wykonuje się obecnie bardzo sporadycznie, są 

one bowiem niezwykle czasochłonne, a ponadto 

wykonana rekonstrukcja zawiera, jak wcześniej 

wspomniano, znaczną ilość cech subiektywnych 

wykonującego rysunek84. 

W tym miejscu należy wskazać, że              

z dotychczas używanych metod odtwarzania 

wyglądu osób na podstawie opisu słownego 

największe zainteresowanie budzi aktualnie 

technika z zastosowaniem systemu komputero-

wego. Jest to z jednej strony wynikiem         

powszechnego wykorzystania komputera jako 

                                                 
83 T. Kozieł, Z. Dębiński, Portret obrazowy w identyfikacji 

i  poszukiwaniu osób, Problemy Kryminalistyki 197 – 
198, 1992 – 1994, s.12. 

84  B. Młodziejowski, Badania sądowo – lekarskie op.. cit., 
s. 30. 
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narzędzia pracy, a z drugiej ogromnych możli-

wości jakie stwarza ta technika na przykład 

w  badaniach antroskopowych. Badania te obej-

mują następujące dziedziny analizy kryminali-

stycznej: 

-  odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów 

wartościowych na podstawie opisu słownego 

świadków ( osób poszkodowanych), 

- odtwarzanie wyglądu osób na podstawie  

wyglądu czaszki ( rekonstrukcja wyglądu głowy 

przy zastosowaniu metody Gierasimowa), 

- w części badań identyfikacyjnych, na podstawie 

czaszki, metodą superprojekcji, wiedza i osią-

gnięcia artroskopii wykorzystywane są przy 

analizie zewnętrznej budowy ciała osób zaginio-

nych, wytypowanych do tych badań. 

W porównaniu z tradycyjnymi metodami 

odtwarzania wyglądu osób, technika kompute-

rowa, oprócz wysokiej jakości obrazu, porówna-

nego z tradycyjnym zdjęciem fotograficznym 

czyni ten system dostępny w zasadzie dla każde-

go człowieka bez stawiania wymogów posiada-

nia profesjonalno – specjalistycznego przygoto-

wania. 

Metoda wykorzystania techniki komputerowej 

do odtwarzania w formie obrazowej wyglądu 

osób, w podstawowym założeniu polega 

na  syntezie pojedynczych elementów twarzy, 

zgromadzonych w bazie danych, zgodnie z przy-

jętym systemem klasyfikacyjnym. Nie uniemoż-

liwia to jednak przy opracowaniu jakiegoś  

portretu wyłącznego zastosowania metody 

graficznej, która w normalnych warunkach 

stanowi element uzupełniający całego systemu. 

Z założenia służy bowiem ona do wykonywania 

niewielkich zmian i poprawek charakterystycz-

nych  dla retuszu. 

Podsumowując należy wspomnieć, ze metoda 

komputerowa w porównaniu z rysunkową jest 

zdecydowanie mniej pracochłonna, ponieważ 

pozwala w sposób nieograniczony modyfikować 

raz wykonany obraz twarzy, a także powracać 

do wcześniej sporządzonych wersji. Można 

przyjąć, że w idealnych warunkach technicznych 

(sprzęt, lokalizacja, transport), wykorzystanie 

systemu komputerowego składania obrazów 

twarzy, nawet w najtrudniejszych przypadkach 

pozwoli na uzyskanie pozytywnych efektów. 

Jak  widać rozwiązanie powyższe jest prawie 

zbliżone do ideału85. 

Dla wykonania rekonstrukcji wyglądu 

przyżyciowego twarzy generała Władysława 

Sikorskiego wykorzystano przekroje tomogra-

ficzne głowy badanych zwłok. Grubość tkanek 

miękkich wyliczono na podstawie wzorów J. K. 

Vignala. 

W rekonstrukcji uwzględniono właściwe 

odżywianie się osoby, której twarz odtwarzano. 

Przy tym założeniu grubość tkanek miękkich 

przyjmuje wartość od normalnych do maksy-

malnych. Wykonano dwie rekonstrukcje, metodą 

rysunkową oraz komputerową z wykorzysta-

niem specjalistycznego oprogramowania. 

 

 

                                                 
85 T. Kozieł, Z. Dębiński, Portret obrazowy op. cit., s. 13. 
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                        Ryc. 1.         

Rekonstrukcja rysunkowa wyglądu twarzy generała 

Władysława Sikorskiego 

                        Fig.1. 

Drawing reconstruction of the face of general Władysław 

Sikorski                                            

  

                        Ryc.2. 

Rekonstrukcja komputerowa wyglądu twarzy generała 

wykonana na podstawie obrazu tomograficznego czaszki  

                        Fig.2 

Computer reconstruction of the face of the General made 

on  the basis of the tomographic image of the skull  

 

Odtwarzana twarz miała owalny kształt, 

zbliżona była do pięciokąta. Skóra płowo – biała, 

cienka, napięta, układała się w drobne fałdy. 

Czoło wąskie, niskie i lekko pochylone 

o   niewyrażonych guzach. Łuki nadoczodołowe 

słabo wyrażone, gładyszka łagodnie wypukła 

przechodziła w szeroką i wysoką nasadę nosa. 

Nos był średnio szeroki, średnio długi i mało 

wystający, o szerokim falistym (garbatym) bliżej 

końca grzbiecie. Jego zakończenie było tępe, 

skrzydełka wysokie i stosunkowo cienkie.   

Wysokie oczodoły zawierały niezbyt zagłębione, 

średniej wielkości, wypukłe oczy. Szaro–nie-

bieski kolor oczu ustalono na podstawie typolo-

gii. Oczy znajdowały się w średnio rozwartej,   

poziomej, wrzecionowatego kształtu szparze 

ocznej. Powieka górna opadała na zewnętrzne 

kąciki oczu, dodatkowo na całej długości szpary 

ocznej nawisała rozbudowana fałda powiekowa. 

Nisko nad oczami znajdowały się poziome śred-

nio obfite brwi. Poniżej oczu wyraźnie zaznacza-

ły się łuki jarzmowe, a dalej rozpościerały się 

płaskie, a nawet lekko wklęsłe policzki. Usta 

były średnio duże, wąsie o niskiej wardze górnej. 

Bruzdy nosowo wargowe głębokie, krótkie 

i  wyraźne. Filtrum szerokie i płytkie. Szeroka, 

wysoka z lekko zaznaczonymi kątami żuchwa 

kończyła twarz, zaś bródka była niewydajna 

i  owalna, z wyraźnym centralnym wgłębieniem. 

Włosy były długie nawet 13 centymetrowe, 

barwy jasnej do ciemny błąd, z odcieniem popie-

latym, cienkie, rzadkie i gładkie, o przebiegu 

prostym. Łysienie było widoczne szczególnie 

w   okolicy czołowej. Zarost był obfity, a ciało 
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partiami gęsto owłosione. Uszy duże i górą lekko 

odstające86.                                    

Jak wcześniej wspomniano, rozpoczyna-

jąc ekshumację, należy pobrać do badań różnego 

rodzaju przedmioty znalezione przy szczątkach, 

elementy trumny itp. Tak też postąpiono 

przy rozpoczęciu ekshumacji generała Włady-

sława Sikorskiego. 

Przedmiotem badań stanowiły elementy 

odzieży ujawnione w trakcie sekcji zwłok:  

koszula, podkoszulek, pas ocieplający i  spodenki 

oraz inne wyroby włókiennicze odnalezione 

we  wnętrzu trumny. Wyroby odzieżowe, a także 

inne wyroby włókiennicze, tworząc bezpośred-

nie otoczenie człowieka, „współuczestniczą” 

niejako w różnorakich zdarzeniach z jego życia. 

Dlatego też szczegółowe badania tych wyrobów 

mogą mieć bardzo istotne znaczenie w opinio-

waniu o przyczynie śmierci i okolicznościach 

jej  towarzyszących. Analizując wyrób włókien-

niczy należy zwrócić uwagę na jego przeznacze-

nie, budowę, barwę, rodzaj tworzących go mate-

riałów i włókien, zaplamienia i zanieczyszczenia 

(np. materiałem biologicznym, śladowymi  

ilościami substancji), uszkodzenia o charakterze 

mechanicznym (np. rozdarcia, przecięcia), biolo-

gicznym (np. biodegradacja). Badaniom podda-

no również materiały zebrane z pokrywy meta-

lowej trumny, zabezpieczone w trakcie oględzin 

szczątków, odzieży i wnętrza trumny, w tym 

drobiny proszków, fragmenty metalowe, pozo-

stałości mazistej substancji zebrane z przedniej 

powierzchni tułowia oraz liczne fragmenty 

drewna. 

                                                 
86    A. Czubak, Rekonstrukcja wyglądu twarzy oraz antro-

pologiczna ocena szkieletu generała Władysława Sikor-
skiego, Archiwum Medycyny Sądowej i  Kryminologii, 
2009, LIX, s. 31. 

Wyżej wskazane materiały zostały poddane 

następującym badaniom: 

 

-    optycznym, z zastosowaniem mikroskopów 

stereoskopowych SMZ  2T firmy Nikon i MZ 16 

firmy Leica, mikroskopu polaryzacyjnego Eclipse 

E600 POL firmy Nikon; obrazy mikroskopowe 

rejestrowano z wykorzystaniem kamery cyfro-

wej DS. – 5 Mc firmy Nikon oraz systemu 

do  analizy obrazu Lucia Net firmy Laboratory 

Imaging, 

 

- spektrometrycznym w podczerwieni, 

przy   użyciu spektrometru fourierowskiego FTS 

40 Pro z mikroskopem UMA 500 firmy Bio – Rad 

/ Digilab, techniką transmisyjną w warunkach 

standardowych, 

 

-   metodą spektrometrii promieniowania rent-

genowskiego, z zastosowaniem elektronowego 

mikroskopu skaningowego JSM – 5800 firmy 

Jeol, sprzężonego ze spektrometrem promie-

niowania rentgenowskiego Inca – Energy firm 

Oxford Instruments, 

 

- metodą spektrometrii fluorescencji promie-

niowania rentgenowskiego z dyspersją energii 

przy użyciu spektrometru ED2000, firmy Oxford 

Instruments. 

 

W tym miejscu zostaną przedstawione wyniki 

badania odzieży. 

 

Wierzchnim, górnym elementem odzieży 

ujawnionym na zwłokach była koszula męska 

w kolorze jasny khaki [ryc.3], w której zachowa-

ły się następujące,  charakterystyczne  elementy: 
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                      Ryc. 3  

Przód i tył koszuli z zaznaczonymi miejscami ujawnienia 

fragmentów włosów [ ) ], drewna [ x ], białej substancji [ o ] 

                      Fig.3 

The front and back parts of the shirt with marked regions 

revealing of hair [ ) ], wood silvers [ x ], and white sub-

stance [ o ].  

 

tj. wykładany kołnierz z doszywaną stójką, 

długie jednoczęściowe rękawy ze szwami   

wewnętrznymi i mankietami przedłużającymi 

zapinanymi na guziki, plisa na  krawędzi przodu 

z dziurkami do zapinania na  guziki, dwie przed-

nie, nakładane kieszenie wykończone klapkami 

zakończonymi na guziki, karczek na tyle, dół 

wykończony na półokrągło. Rozmiar koszuli 

na podstawie oznaczenia widoczny na metce to: 

M 16 ½. 

Koszula została uszyta z tkaniny o splocie płó-

ciennym, której nitki osnowy i wątku wykonano 

z włókien bawełnianych [ryc.4], a wszystkie 

guziki wyprodukowano z tworzywa sztucznego. 

 

                        Ryc. 4 

Obrazy tkaniny koszuli i tworzących ją włókien. A – Frag-

ment prawej strony tkaniny. B – Włókna wchodzące 

w skład nitki osnowy w świetle zwykłym i spolaryzowa-

nym. 

                        Fig. 4 

Images of the shirt  fabric and its constituent fibers. A – 

Fragment of the fabric obverse side. B -  Fibers from the 

warp seen under white and polarized light 

 

Na powierzchni koszuli, w jej górnej   

części, ujawniono obecność kilku fragmentów 

[ryc.3], które były następnie przedmiotem badań 

genetycznych. Na tyle lewego i górnego rękawa 

ujawniono obecność śladów w postaci białej 

substancji [ryc.3], które zabezpieczono do dal-

szych badań identyfikacyjnych. W tyle koszuli 

ujawniono obecność pięciu kawałków drewna 

[ryc.3], które przeznaczono do badań dendrolo-

gicznych. Koszula była rozcięta w okolicach 

szwu bocznego prawego, rozerwana w lewej 

części przodu oraz górnej części tyłu, po stronie 

prawej, a także na lewym rękawie. Te uszkodze-

nia powstały w trakcie oględzin szczątków 

i  zabezpieczenia odzieży do badań. Inny rodzaj 

widocznych uszkodzeń koszuli, tzn. liczne, drob-

ne przerwania ciągłości tkaniny, zlokalizowane 
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głównie w dolnej części prawego rękawa, były 

wynikiem biodegradacji i procesów starzenio-

wych, podobnie jak rozluźnienia splotów, zmia-

ny w morfologicznej budowie włókien, obniże-

nie się wytrzymałości wyrobów na rozciąganie. 

Koszula w przeważającej części pokryta była 

materiałem biologicznym pochodzącym z roz-

kładu zwłok. Na nie zabrudzonych jej fragmen-

tach nie stwierdzono obecności śladów, które 

mogłyby świadczyć o działaniu na wyrób pod-

wyższonej temperatury. Pod koszulą znajdowały 

się fragmenty podkoszulka bez rękawów, koloru 

jasny khaki, w całości pokryte materiałem biolo-

gicznym pochodzącym z rozkładu zwłok. Dzia-

nina podkoszulka miała splot lewoprawy, 

a  w  skład jej przędzy wchodziły włókna sztucz-

ne – celulozowe [ryc.5] . Na skutek procesów 

biodegradacyjnych uległa ona znacznemu 

uszkodzeniu, a liczne jej fragmenty – rozluźnie-

niu. 

              

              

                          Ryc. 5. 

Obrazy dzianiny podkoszulka I tworzących ją włókien. A – 

Fragment prawej strony dzianiny. B- Włókna wchodzące w 

skład przędzy w świetle  zwykłym I spolaryzowanym 

                          Fig. 5. 

Images of the t – Shift knitted fabric and its constituent 

fibers. A – Fragment of the fabric obverse side. B – Fibers 

from the yarn seen under white and polarized light.  

Wierzchnim elementem dolnej części 

garderoby był pas ocieplający koloru jasny 

khaki, pokryty materiałem biologicznym pocho-

dzącym z rozkładu zwłok. Dzianina pasa miała 

splot ściągaczowy, a w skład jej przędzy wcho-

dziły włókna wełniane [ryc.6]. 

 

 

 

                          Ryc. 6. 

Obrazy dzianiny pasa ocieplającego i tworzących ją włó-

kien. A – Fragment prawej strony dzianiny. B – Włókna 

wchodzące w skład przędzy w świetle zwykłym i spolary-

zowanym. 

                          Fig. 6 

Images of the knitted fabric of the warm – up belt and its 

constituent fibers. A -  Fragment of the fabric obverse side. 

B – Fibers from the yarn seen under white and polarized 

light. 

  

Na wysokości linii bioder, na zewnętrznej 

i  wewnętrznej powierzchni dzianiny widoczne 

były zaciemnienia ułożone w sposób mniej 

lub  bardziej regularny. Badania wykazały  

jednak, że zmiany te nie były wynikiem oddzia-

ływania na wyrób czynnika termicznego, 

a  najprawdopodobniej skutkiem długotrwałego 

kontaktu wyrobu z materiałem biologicznym. 

Pod pasem ocieplającym znajdowały się 

spodenki w kolorze sepii, ściągane z tyłu 

na  gumkę, rozcięte w trakcie oględzin szcząt-
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ków w części centralnej przodu, pokryte mate-

riałem biologicznym pochodzącym z rozkładu 

zwłok. Tkanina spodenek miała splot płócienny, 

a obie jej nitki zostały wykonane z włókien 

bawełnianych [ryc.7]. 

 

 

                         Ryc. 7 

Obrazy tkaniny spodenek i tworzących ją włókien. A – 

Fragment prawej strony tkaniny. B – Włókna wchodzące 

w skład nitki osnowy w świetle zwykłym i spolaryzowa-

nym. 

                         Fig. 7 

Images of the underpants fabric and its constituent fibers. A 

– Fragment of the fabric obverse side. B- Fibers from the 

warp seen under white and polarized light. 

  

Na wysokości linii bioder na zewnętrznej i we-

wnętrznej powierzchni tkaniny, widoczne były 

zaciemnienia analogiczne do tych, które obser-

wowano na dzianinie pasa ocieplającego. Bada-

nia wykazały, że również w tym przypadku 

smugi nie były efektem oddziałania na wyrób 

podwyższonej temperatury. Odnaleziona w  tru-

mnie w rejonach kolan, chusteczka do nosa 

w  kształcie kwadratu o boku 45 cm, z ozdob-

nymi wykończeniami na brzegach, wykonana 

została z tkaniny bawełnianej o splocie płócien-

nym. Z powierzchni chusteczki zabezpieczono 

ślady w postaci białej substancji, którą przeka-

zano do dalszych badań identyfikacyjnych. 

W  kilku miejscach widoczne były rozluźnienia 

i  przerwania ciągłości tkaniny; badania uszko-

dzonych fragmentów wykazały, że są one skut-

kiem procesów biodegradacyjnych. Paski mate-

riału oplatające obie kończyny w okolicy kolan, 

obu stóp i kciuka to fragmenty tkanin bawełnia-

nych, w większości o luźnym splocie płócien-

nym. Tkaniny te najprawdopodobniej zostały 

użyte w charakterze bandaży. Szczątki zawinięte 

były w koce wykonane z różnych rodzajów 

włókien wełnianych i sierści zwierzęcej.      

Powierzchnia tkaniny koca, która w chwili 

otwarcia trumny znajdowała się bliżej szcząt-

ków, była w większym stopniu zmechacona 

i  pokryta grzybnią. Oba wyroby nosiły ślady 

znacznej biodegradacji. Szczątki spoczywały 

na poduszce w kształcie kwadratu o boku 45 cm. 

Pokrycie poduszki zostało wykonane z tkaniny 

bawełnianej o splocie płóciennym, a jej wypeł-

nienie, w chwili badań w stanie znacznego  

rozkładu, stanowił materiał roślinny87.  

Podsumowując całokształt oględzin 

i   sekcji zwłok ekshumowanych generała Wła-

dysława Sikorskiego należy stwierdzić, ze wobec 

daleko posuniętego rozkładu zwłok, nie było 

możliwości zbadania narządów wewnętrznych. 

Zgon generała nastąpił w wyniku obrażeń   

doznanych w skutek urazu wielonarządowego 

podczas wypadku lotniczego o czym świadczą 

liczne złamania kości. Po przeprowadzeniu  

oględzin i wnikliwie przeprowadzonych badań 

stwierdzono, że śmierć Sikorskiego nastąpiła 

                                                 
87    J. Wąs–Gubała, Z. Brożek – Mucha, Kryminalistyczne 

badania odzieży i pozostałych materiałów ujawnionych 

przy zwłokach w trumnie generała Władysława Sikor-

skiego, Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 

2009, LIX, 48 – 56, s. 49. 
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w  skutek obrażeń wielonarządowych, a rozwa-

żanie innych sposobów pozbawienia życia  

uważa się za bezprzedmiotowe88. Dzięki prze-

prowadzeniu szczegółowych oględzin można 

wykluczyć hipotezy, że Sikorski zginął w wyniku  

spisku, jak również teorie, które mówiły, 

ze  generał został zabity poprzez strzał w głowę. 

Poza tym badania toksykologiczne nie wskazy-

wały żadnych śladów substancji chemicznych, 

które mogłyby spowodować śmierć w wyniku 

otrucia. Wykluczono również możliwość śmierci 

Sikorskiego w wyniku uduszenia i ran kłutych. 

Szczegółowe oględziny i wnikliwa analiza wyni-

ków badań przyczyniły się do rozwiania wszel-

kich wątpliwości związanych ze śmiercią gene-

rała. Współczesna medycyna jest na tyle rozwi-

nięta i wiarygodna, że w dużym stopniu wyjaśni-

ła przyczyny śmierci Sikorskiego poprzez prze-

prowadzenie badań medyczno–sądowych. Kwe-

stie, które nie zostały wyjaśnione podczas oglę-

dzin zwłok powinny zostać poddane dyskusjom 

w całkowicie odrębnych dziedzinach nauki 

jakimi są  historia i nauki z nią związane.  

Jak wcześniej wspomniano oględziny  

zwłok  są podstawową czynnością za pomocą 

której można dowiedzieć się jaka była przyczyna 

śmierci. Jednakże intensywny sposób rozwoju 

nauki i ciekawość ludzka pozwala na badanie 

i  odkrywanie nowych tajników historii. Oczywi-

ste jest, że to właśnie miejsce przestępstwa 

stanowi najobfitsze źródło informacji, jednakże 

ekshumacja jest niezastąpioną czynnością 

w  identyfikacji szczególnie zwłok zeszkieleto-

wanych. 

                     

                                                 
88   K. Woźniak, Raport sądowo–lekarskiej sekcji, op. cit. s. 20. 

 

Redakcja pragnęłaby podziękować za zgodę 

na  wykorzystanie poszczególnych rycin. Ryciny 

numer 1 i 2 są autorstwa pana Andrzeja Czuba-

ka, natomiast numer 3, 4, 5, 6 i 7 są autorstwa 

pani Jolanty Wąs – Gubały. 

Zdjęcia były ponadto opublikowane w Archi-

wum Medycyny Sądowej i Kryminologii. 
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Zamiar jako istota umyślności w prawie polskim i angielskim 

oraz konsekwencje przyjętych konstrukcji 

 

Paweł Przygucki 

 

 

Współczesne doktryny prawa karnego, 

opisując stronę podmiotową popełnienia prze-

stępstwa, wyróżniają  dwie główne jej postaci, 

jakimi są umyślność oraz nieumyślność.       

Za  kryterium rozróżnienia przyjmuje się fakt, 

czy sprawcy czynu zabronionego można przypi-

sać zamiar popełnienia go. Zakres przytoczone-

go pojęcia zamiaru bywa na tyle niedookreślony, 

że od dziesięcioleci trwają w doktrynie spory 

o najbardziej użyteczny sposób klasyfikacji  

poszczególnych typów zamiaru. Również i polski 

ustawodawca uwzględnił, dokonany uprzednio 

w nauce prawa, podział zamiaru na postać bez-

pośrednią oraz ewentualną.    

  Wspomniana, występująca w Polsce  

konstrukcja jurydyczna, która pojawiła się 

w  Państwie Polskim po raz pierwszy w kodeksie 

karnym z 1932 r w jego art. 14, ma swoje odpo-

wiedniki w większości ustawodawstw europej-

skich należących do kultury prawniczej opartej 

na dziedzictwie Rzymu. Natomiast system prawa 

anglosaskiego, gdzie nie nastąpiła recepcja 

prawa rzymskiego, stworzył własne, choć   

podobne do konstrukcji kontynentalnych, wzor-

ce rozwiązań w kwestii zamiaru kryminalnego.  

W niniejszym artykule dokonam opisu i porów-

nania założeń dotyczących instytucji zamiaru 

występujących w Polsce oraz Anglii.  

W art. 9 obowiązującego kodeksu karne-

go w jego paragrafie pierwszym znajdujemy 

legalną definicję zamiaru kryminalnego, który 

jednocześnie jest opisany jako element konsty-

tuujący umyślność. Do słusznej konstatacji 

doszedł więc K. Buchała89, określając umyślność 

jako równą zamiarowi. Ab initio wspomnianego 

przepisu ustawodawca umieścił opis postaci 

zamiaru bezpośredniego, którego konstrukcja 

zdaje się nie budzić w doktrynie większych 

sporów interpretacyjnych. Czytamy bowiem, że 

sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronio-

nego, to jest chce go popełnić - ergo,  to właśnie 

chęć, dążenie do popełnienia czynu zabronione-

go stoi u podstaw zamiaru bezpośredniego.      

Jak zauważa  W. Wolter90, chęć to pewien akt 

wolitywny, którego nie należy mieszać z aktami 

uczucia tj. z faktem czerpania przez sprawcę 

przyjemności z popełnienia czynu zabronionego. 

Z kolei J. Makarewicz91 zwykł tłumaczyć sformu-

łowanie „sprawca chce”, użyte w kodeksie, jako 

konsekwencję przyjęcia tzw. teorii woli zakłada-

jącej, że przedstawienie konieczności przedsię-

wzięcia poszczególnych aktów zachowania, jak 

również nieuchronnych następstw objęte jest 

                                                 
89 K. Buchała, w: Kodeks karny z komentarzem, pod red 

A.  Zolla,   Kraków 2001  s. 89 
90  W. Wolter w: I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter Kodeks 

karny z komentarzem Warszawa  1973  s. 46 
91   J. Makarewicz Kodeks karny z komentarzem Lwów 1938 

s. 76 
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z  natury wolą. Wolą sprawcy objęte są te zmia-

ny w świecie zewnętrznym92 lub te sytuacje 

uchodzące za bezprawne, do których sprawca 

wprost dąży; ale wolą sprawcy objęte są także 

i  te zmiany lub sytuacje, które są nieuchronne 

dla osiągnięcia celu. Co więcej, na gruncie teorii 

woli zamiar bezpośredni możemy przypisać 

także sprawcy, który co prawda nie wie 

na   pewno, czy jego czyn wypełni znamiona 

czynu zabronionego, ale mimo owych wątpliwo-

ści zdecydował się na przedsięwzięcie zachowa-

nia nawet w tym wypadku, gdyby naruszone 

dobro stało pod ochroną ustawy karnej93.  

Zdecydowanie większe  zróżnicowanie 

poglądów budzi w doktrynie zagadnienie zamia-

ru ewentualnego (dolus eventualis), którą 

to  postać zamiaru możemy według verbae lege 

polskiego ustawodawcy przypisać sprawcy, 

który przewidując możliwość popełnienia czynu 

zabronionego na taką ewentualność się godzi94. 

Wspomniana definicja znalazła się w kodeksie 

Makarewicza, który zwykł tłumaczyć ją jako stan 

umysłu sprawcy na pograniczu między winą 

nieumyślną a zamiarem bezpośrednim95.  

J.  Makarewicz konstatował, że w przypadku 

zamiaru ewentualnego sprawca przedstawia 

sobie pewien skutek przestępny jako możliwy, 

choć niekonieczny, skutku tego nie pragnie, nie 

zmierza do niego, ale na zaistnienie tego skutku 

(gdyby zaszedł) – z całą świadomością się godzi. 

Odrębnym aspektem zamiaru ewentualnego jest 

dla J. Makarewicza nie tylko samo godzenie się 

na przestępny skutek, ale też godzenie się 

                                                 
92   Ibidem  
93  J. Nisenson, Mieczysław Siewierski Kodeks karny i prawo 

o wykroczeniach  Warszawa 1938 s. 12 
94  J. Makarewicz Kodeks karny z komentarzem Lwów 1938 

s. 77 
95   Ibidem . . .  

na  pewien przestępny stan tj. dotyczący tylko 

niektórych znamion przestępstwa. Ilustrując 

powyższe rozróżnienie, J. Makarewicz podaje 

przykład szansonistki śpiewającej publicznie 

popularną piosenkę, nie będąc pewna, czy nie 

narusza przez to praw autorskich kompozytora, 

z góry jednak się z taką myślą godzi. Dokonując 

dyferencjacji pomiędzy zamiarem ewentualnym 

a lekkomyślnością, J. Makarewicz podnosi, że 

przy zamiarze ewentualnym sprawca godzi się 

na możliwość popełnienia przezeń przestęp-

stwa, natomiast w przypadku lekkomyślności 

mimo naruszenia reguł ostrożności przewiduje 

skutek przestępny, lecz bezpodstawnie ma nadzie-

ję, że takiego skutku uniknie.  

Jak zaznacza J. Makarewicz, zamiar ewentualny 

polega na stosunku woli sprawcy do skutku 

lub    stanu przestępnego, pozostawiając bez znacze-

nia stosunek intelektu sprawcy (przewidzenia) 

do skutku. Relewantną cechą jest wola warun-

kowa, na wypadek, jeżeliby zaszła dalsza zmiana 

w świecie zewnętrznym – nie ta (lub nie tylko 

ta), do której sprawca zmierza, lub jeśli 

by   zaszły znamiona stanu faktycznego innego 

niż ten, którego osiągnięcie miał na celu spraw-

ca. Według J. Makarewicza, przy zamiarze ewen-

tualnym zachodzi wypadek następstw działania, 

które nie są wprawdzie konieczne, ale możliwe 

albo też zachodzi sytuacja, gdy sprawca nie zdaje 

sobie dokładnie sprawy z oceny prawnej i mo-

ralnej swojego działania, w szczególności z faktu, 

że czyn jest zabroniony, choć godzi się z taką 

możliwością96.  

Jednocześnie Makarewicz konstatuje, iż zamiar 

ewentualny nigdy nie odnosi się do przestępstw 

                                                 
96  J. Makarewicz Kodeks karny z komentarzem  Lwów 1938 

s.77 
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kierunkowych, gdzie zachowanie sprawcy 

ma zmierzać do ściśle określonego celu97.  

Warto zwrócić uwagę, że koncepcja zamiaru 

ewentualnego, jako novum w polskim prawie 

karnym, bywała niekiedy mylona z zamiarem 

pośrednim (dolus indirectus). Sam J. Makare-

wicz98 przytacza orzeczenie Sądu Najwyższego 

z  28 lutego 1936 roku99, w którym została 

wprowadzona niepoprawna terminologia,  nazy-

wająca dolus eventualis właśnie zamiarem  

pośrednim. Błąd wydaje się być fundamentalny, 

gdyż konstrukcja zamiaru pośredniego odnosi 

się do zamiaru pośrednio udowodnionego     

przy zastosowaniu ustawowej (formalnej) regu-

ły dowodowej100. Jak podkreśla sam Makare-

wicz, historia instytucji zamiaru pośredniego 

jest już dla nowożytnego prawa karnego      

zamknięta101. 

Autorem odcinającym się od założenia 

przyjętego przez Hippla, a przejętego przez 

J. Makarewicza, jakoby zamiar ewentualny 

miałby być konsekwencją tzw. teorii woli był 

miedzy innymi W. Wolter, który wypracował 

koncepcję tzw. teorii obojętności woli102. Według 

Woltera, czynnikiem różnicującym zamiar ewen-

tualny od bezpośredniego jest godzenie się 

sprawcy na popełnienie czynu zabronionego 

występujące w dolus eventualis; jednakże 

W.  Wolter interpretuje inaczej wyrażenie „godzi 

się”,  aniżeli czynił to J. Makarewicz103. W. Wolter 

krytykuje Makarewicza za utożsamianie woli 

z  chęcią. Dla W. Woltera istotą zamiaru ewentu-

                                                 
97  Ibidem . . .  
98  Ibidem . . .  
99  Orzeczenie SN z 28 II 1936 r,  zb. nr 182/33 
100  J. Makarewicz Prawo karne ogólne Kraków 1914 s. 148 
101  Ibidem . . .  
102  W. Wolter w: I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter Kodeks 

karny z komentarzem Warszawa  1973 s. 46 
103  Ibidem . . . s.47 

alnego jest fakt, iż sprawca podejmując zacho-

wanie ani nie „chce, by tak”, ani też nie ma „chę-

ci, by nie”, lecz zajmuje stanowisko obojętne, 

niczego w pewnym kierunku nie chce i może 

sobie na to pozwolić, gdyż jego chęć jest skiero-

wana w inną stronę. Tę obojętność woli w sto-

sunku do tego, co wyniknąć może, ustawodawca 

powinien według W. Woltera uznać za stan 

równoważny chęci popełnienia czynu zabronio-

nego104.  

 

Na marginesie należy wskazać, że różni-

ce w  pojmowaniu zamiaru ewentualnego jako 

pewnego zjawiska przeżyć psychicznych czło-

wieka (odwołanie się J. Makarewicza do woli, 

W. Woltera do obojętności chęci)  mają w znacz-

nej mierze swoje źródło w tym, że pojęcie to nie 

zostało wypracowane przez naukę psychologii, 

lecz przez naukę prawa karnego na potrzeby 

tego ostatniego. Ergo, instytucja dolus eventualis, 

nie będąc poparta autorytetem nauki zajmującej 

się zachowaniami człowieka w płaszczyźnie jego 

psychiki, jest skazana ex definitione na różnice 

w jej pojmowaniu w doktrynie. Jak zaznacza sam 

Wolter105, udowodnienie, że sprawca działał 

z  zamiarem ewentualnym jest sprawą bardzo 

trudną, ponieważ można to wydedukować tylko 

z okoliczności jego powstania, z powiązania 

z  jakimś zamiarem bezpośrednim, przy równo-

czesnym wyłączeniu możliwości, że zachodzi 

jedynie lekkomyślność. Powtarzając za W. Wol-

terem, winę niedookreśloności ponosić będzie 

terminologia, która „nigdy tak ścisłą być nie 

                                                 
104   Ibidem . . . s.47 
105 W. Wolter w: I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter Kodeks 

 karny z komentarzem Warszawa  1973 s.47 
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może, by oddać subtelne i skomplikowane 

drgnięcia duszy ludzkiej”106.  

   Niezwykle ciekawą koncepcję zamiaru ewen-

tualnego przedstawił J. Waszczyński. Konstato-

wał on, iż godzenie się stanowi specyficzną 

postać woli, znamionującą się chęcią narażenia 

dobra na niebezpieczeństwo przy jednoczesnej 

obojętności sprawcy w stosunku do prawdopo-

dobnej realizacji tego niebezpieczeństwa107. 

Według J. Waszczyńskiego, owe godzenie się 

dotyczy czynu, który nie jest pewny, lecz jedynie 

prawdopodobny. Zaproponowane przez niego 

wyjaśnienie wydaje się być szczególnie użytecz-

ne w praktyce stosowania prawa. Bowiem 

jak   podkreśla sam Waszczyński, konstrukcja 

zamiaru ewentualnego szczególnie potrzebna 

jest w sytuacjach, w których z okoliczności czynu 

nie wynika wprost, że sprawca chciał spowodo-

wanych przez siebie następstw, ale jednocześnie 

widać, że choć się z nimi liczył – wcale nie pra-

gnął ich uniknąć108.  

Z propozycją określenia treści dolus 

eventualis wystąpił również K. Buchała, który 

na  wstępie swoich rozważań zauważył, że 

wspomniane zagadnienie należy do najbardziej 

kontrowersyjnych w literaturze109. K. Buchała 

twierdzi, iż uświadomiony przez sprawcę   

stopień prawdopodobieństwa umieszcza zamiar 

ewentualny w bezpośrednim sąsiedztwie sytu-

acji, w której sprawca ma pewność popełnienia 

czynu zabronionego i podejmuje decyzję okre-

ślonego zachowania się110. Sprawca bowiem 

                                                 
106

  W. Wolter Czynnik psychiczny w istocie przestępstwa 
 s. 23 Kraków 1924 

107  J. Waszczyński Prawo karne w zarysie  Łódź 1992 s. 211 
108  Ibidem . . . s.212 
109 K. Buchała, w: Kodeks karny z komentarzem, pod red 

A. Zolla,   Kraków 2001 s.89  
110  Ibidem . . . s. 96 

przewiduje możliwość, o wysokim stopniu 

prawdopodobieństwa, popełnienia czynu zabro-

nionego i wiedząc o owym wysokim prawdopo-

dobieństwie – godzi się na nie. Innymi słowy, 

K.  Buchała postuluje, aby instytucję zamiaru 

ewentualnego pojmować przez pryzmat teorii 

prawdopodobieństwa wespół z teorią manife-

stacji111. 

Nie sposób nie zgodzić się ze stwierdze-

niem znacznej części doktryny, iż konstrukcję 

zamiaru ewentualnego należy relatywizować 

do   konkretnych stanów faktycznych, ażeby 

prawnokarna ocena danego zachowania była jak 

najtrafniejsza. 

Wyraźnie odmiennie od doktryny polskiej stro-

nę podmiotową przestępstwa definiuje angiel-

ska nauka prawa, która określa tak wydawałoby 

się różne z kontynentalnego punktu widzenia 

instytucje jak zamiar (intention), podejrzenie 

(suspicion) czy usprawiedliwione przeświadcze-

nie (reasonable belief) jako elementy konstrukcji  

opisywanej jako mens rea112. Przytoczony termin 

zwykło się tłumaczyć jako „wina umysłu” 

sprawcy, jeden z czynników sine qua non bytu 

przestępstwa113. Nasuwa się,  wydawałoby się 

słuszny wniosek, że mens rea jest instytucją 

zbliżoną do kontynentalnej konstrukcji winy 

kryminalnej, która będąc jednym z konstytu-

tywnych elementów bytu przestępstwa wystę-

puje w ustawodawstwie państw Europy konty-

nentalnej w dwóch podstawowych postaciach: 

umyślności oraz nieumyślności. Klasyfikacja 

ta   nie uwzględnia części elementów mens rea, 

                                                 
111  K. Buchała, w: Kodeks karny z komentarzem, pod red. 

  A.  Zolla,   Kraków 2001 s.95   
112  A.P. Simester G.R. Sullivan Criminal Law : Theory and 
         Doctrine s. 120 Oxford and Portland 2007 
113   Ibidem . . . 
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takich jak motywacja zasługująca na szczególne 

potępienie czy też działanie z chęci zysku, prze-

suwając niekiedy owe stany do znamion pod-

miotowych czynu lub do dyrektyw sędziowskie-

go wymiaru kary;  prawnik z kontynentu zapy-

tany o postaci winy nie wskaże żadnego 

ze   wspomnianych elementów, w przeciwień-

stwie do prawnika praktykującego w systemie 

anglosaskim.  

Możemy zatem zaryzykować stwierdzenie, iż 

wypracowane w systemie common law określe-

nie „winy umysłu” (guilty mind, mens rea) jest 

pojmowane szerzej aniżeli postaci winy krymi-

nalnej w prawie kontynentalnym. Powinniśmy 

jednak zaznaczyć, że fundamentalne instytucje 

strony podmiotowej przestępstwa takie jak 

zamiar czy nieumyślność (w postaciach niedbal-

stwa - negligence czy lekkomyślności - rec-

klessness) posiadają bardzo zbliżoną konstrukcję 

w obu komentowanych systemach prawa. 

Jednym z najważniejszych elementów 

konstrukcji mens rea jest intention (zamiar), 

który pomimo prób zdefiniowania go przez 

angielską Komisję Prawa (Law Commission), 

będzie pojmowany w sposób odmienny w zależ-

ności od osoby sędziego orzekającego w danej 

sprawie114. Warto jednak nadmienić, iż w kultu-

rze common law niektórzy autorzy opowiadają 

się za utożsamianiem konstrukcji dającej się 

określić jako zamiar bezpośredni (direct inten-

tion) z całym zakresem pojęcia intention115. 

Za  właśnie takim ujęciem zdaje się przemawiać 

test zaproponowany przez A. Duffa, służący 

stwierdzeniu możliwości przypisania intention 

                                                 
114   M. Allen Criminal Law Oxford  2009 s. 58 
115 W. Wilson Criminal Law : Doctrine and Theory wyd. 

  Longman 2008 s.122 

sprawcy czynu zabronionego116. W myśl wspo-

mnianego testu należy zbadać, czy w wypadku 

niepojawienia się spodziewanego skutku czynu 

zabronionego sprawca uzna taki porządek  

rzeczy za porażkę117. Kierując się tym rozumo-

waniem moglibyśmy uznać, iż sprawcy zamie-

rzającemu zdetonować bombę na pokładzie 

samolotu wiozącego  towar należący do sprawcy 

licząc na wypłacenie przez ubezpieczyciela 

wysokiego odszkodowania, nie będziemy mogli 

przypisać intention, bowiem swoim zamiarem 

obejmuje tylko zniszczenie ładunku, wiedząc 

jednocześnie, że skutkiem jego działania będzie 

niewątpliwa śmierć załogi. Odwołując się do tes-

tu Duffa, jeżeli załoga samolotu przeżyłaby 

katastrofę, wówczas sprawca nie uznałby tego 

faktu za porażkę – ergo nie będziemy mogli 

mu  przypisać intention zabicia załogi. Jednakże, 

powyższa konstatacja jawi się jako oczywiście 

błędna, ponieważ śmierć członków załogi byłaby 

niewątpliwym efektem ubocznym118 (insepara-

ble side effect) realizacji zamiaru sprawcy, 

na  który się godzi. Zarówno na gruncie polskie-

go, jak i  angielskiego prawa karnego sprawcy 

opisywanego czynu moglibyśmy przypisać 

zamiar bezpośredni uznając, że godzenie się 

sprawcy na  niewątpliwy skutek jest tożsame 

z  chceniem. Warto nadmienić, iż doktryna 

common law określa tę postać intention jako 

oblique intention, której istnienie tłumaczone 

jest tym, że konstrukcja intention składa się nie 

tylko z chęci osiągnięcia przez sprawcę określo-

nego skutku, ale też przewidywania niewątpli-

                                                 
116   R. A. Duff Intention, agency and criminal liability Oxford 

 1990 s.61 
117  Ibidem... 
118  W. Wilson op. cit. s.123 
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wości innych skutków119. Trzeba jednak nad-

mienić, iż w  świetle obecnego orzecznictwa Izby 

Lordów (sprawa Moloney) zaleca się, aby ocenia-

jąc intention sprawcy czynu, który swoim zamia-

rem nie obejmuje niewątpliwych skutków 

ubocznych swojego zachowania, sąd pozostawił 

kwestię oceny czy sprawcy w danym zakresie 

będzie można przypisać intention wyczuciu ławy 

przysięgłych120. 

Na gruncie podjętych rozważań należy 

zadać istotne pytanie: czy system common law 

wytworzył instytucję, która opisywałaby stan 

podmiotowy określany w prawie kontynental-

nym jako zamiar ewentualny? Otóż odpowiedź 

na tak postawione pytanie jest negatywna. 

Pojawia się w związku z powyższym konieczna 

do rozstrzygnięcia kwestia – czy wspomniany 

stan podmiotowy włączony jest w ramach mens 

rea w zakres pojęciowy intention czy też rec-

klessness (stanowiącego w prawie kontynental-

nym jedną z postaci nieumyślności)? Jak podkre-

ślają liczni autorzy, zaklasyfikowanie konstrukcji 

zamiaru ewentualnego do którejś z wymienio-

nych konstrukcji będzie zawsze odbywało się 

na  gruncie konkretnego stanu faktycznego121. 

Wiele będzie również zależeć od przedstawio-

nych dowodów oraz stosownej argumentacji.  

Innymi słowy, doktryna angielskiego prawa 

karnego nie wyróżnia w ogóle postaci zamiaru 

ewentualnego jako takiego, ale będzie klasyfi-

kować zaistniałe stany podmiotowe, które 

na  kontynencie zostałyby uznane za zamiar 

ewentualny, jako intention (direct intention) 

                                                 
119 G. Williams Mens rea for murder: leave it alone  wyd. 

1989 s. 397 
120  A. Reed, B. Fitzpatrick Criminal Law Sweet & Maxweel 

 Ltd.  2006 s. 59 
121   M. Allen op.cit ... s.59 

albo recklessness. Warto zaznaczyć, iż pojmo-

wanie przez doktrynę polską i angielską instytu-

cji lekkomyślności jest niemalże identyczne – 

sprawca jest świadom, iż jego działanie mogłoby 

wywołać skutek przestępny, ale nie tylko nie 

chce jego nastąpienia, ale tez bezpodstawnie 

przypuszcza, że skutek nie nastąpi122.Wydaje się, 

że angielska nauka prawa wykształciła pewne 

kryteria klasyfikowania wyżej wymienionych 

stanów rzeczy, na pierwszy plan wysuwając 

stopień prawdopodobieństwa wystąpienia 

skutku123. Należy podkreślić, że stawiając spraw-

cy zarzut popełnienia przestępstwa intencjonal-

nego, musimy wykazać, że sprawca wiedział, że 

nastąpi wirtualnie pewny skutek w postaci 

popełnienia określonego czynu zabronionego124. 

Ergo, jeżeli podczas procesu oskarżenie nie 

udowodni, że sprawca zgodził się na  pewny, 

a  nie jedynie prawdopodobny skutek – sprawcy 

będzie można przypisać w świetle mens rea 

jedynie lekkomyślność125. Pogląd ten budzi 

jednak w doktrynie angielskiej uzasadnione 

kontrowersji; w przeszłości bowiem niektóre 

sądy przyjmowały, że jeżeli sprawca znałby 

pewne prawdopodobne w stopniu znacznym 

konsekwencje i posiadając tę wiedzę dopuścił 

się czynu zabronionego – musiał mieć intencję 

sprowadzenia tych skutków126. Obserwując 

dynamikę orzecznictwa angielskich sądów, 

w tym Izby Lordów, można mniemać, iż dysputy 

nad tym ważkim zagadnieniem będą jeszcze 

wielokrotnie wznawiane. 

                                                 
122  A. Reed, B. Fitzpatrick op.cit ... s.71 
123  M. Allen op.cit ... s.59 
124  A. P. Simester G. R. Sullivan op.cit ... s.121 
125  Ibidem . . .  
126  Ibidem ... s. 124; wyrok Supreme Court of Virginia 

ws. Mozley (1961) 
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Niezwykle ciekawym aspektem intention 

jest możliwość przypisania jej sprawcom działa-

jącym pod przymusem127. W przypadku prze-

stępstwa pomocy wrogim wojskom przyjmowa-

no bowiem, że do bytu przestępstwa konieczne 

jest, aby wspomniana pomoc była udzielana 

z  intencją. A. P. Simester konstatuje, że sprawcy 

pomagającemu wrogim wojskom pod przymu-

sem nie można przypisać intencji, ponieważ 

czynił tak tylko z obawy o własne życie128. Opie-

ra on swoje stanowisko na wyroku Izby Lordów, 

w którego uzasadnieniu Lord Gottard konkludu-

je, że wobec żołnierzy pomagających obcej armii 

pod przymusem żadna ława przysięgłych nie 

poczyta intencji ich czynów129. Z powyższym 

stwierdzeniem wchodzi w polemikę Reed argu-

mentując, że Lord Gottard pomylił intencję 

z  motywacją. Sprawcy wiedzieli, że ich zacho-

wanie stanowi pomoc wojskom nieprzyjaciela, 

wiedząc jednocześnie, że sprzeciwienie się 

rozkazowi wrogiej jurysdykcji będzie dla nich 

oznaczać śmierć. Tak więc według Reeda, 

sprawcom opisywanego czynu można przypisać 

intention, jednakże nie będą oni ponosić odpo-

wiedzialności karnej, jeśli podczas procesu 

podniosą zarzut obrony odnoszący się do dzia-

łania pod przymusem (defence of duress).    

Powyższe rozumowanie jawi się jako niemalże 

identyczne z konstrukcją kontratypu stanu 

wyższej konieczności, występującego w polskim 

prawie karnym. 

Omawiając zagadnienie konstrukcji    

zamiaru w prawie angielskim, należy wspo-

mnieć o niezwykle interesującej publikacji 

                                                 
127  Ibidem ... s. 132; sprawa Steane 
128  Ibidem ...  
129  A. Reed, Ben Fitzpatrick op.cit ... s. 58 

S. Frankowskiego130, w której autor skupił się 

m.in. na ewolucji poglądów orzecznictwa i dok-

tryny angielskiej na temat możliwych postaci 

mens rea w przestępstwie morderstwa. Warto 

jednak podkreślić, iż wspomniane opracowanie 

przedstawia współcześnie raczej wartość histo-

ryczną, bowiem obecne orzecznictwo angiel-

skich sądów, w szczególności Izby Lordów, 

jednoznacznie wskazuje, że mens rea morder-

stwa może występować w dwóch postaciach: 

zamiaru dokonania morderstwa albo zamiaru 

spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała 

(grievous body harm). 

Dokonane w niniejszym artykule przed-

stawienie konstrukcji zamiaru w prawie polskim 

i angielskim dążyło do zilustrowania różnic 

w  przyjętych założeniach. Naturalne jest, że 

porównując instytucje dwóch tak różnych sys-

temów prawa, wypadałoby pokusić się o ich 

wzajemne porównanie w celu  wartościowania 

ze względów prakseologicznych. Trzeba jednak 

zauważyć, że pomimo znaczących różnic,    

zarówno polskie jak i angielskie rozwiązania 

cechują się podobnym stopniem trafności 

i  skuteczności; dlatego jakakolwiek ich ocena 

i  wyciągnięte z niej wnioski wydają się być, 

ze względu na szacunek wobec obu odmiennych 

systemów, niepotrzebne. 

                                                 
130 S. Frankowski  Wina i kara w angielskim prawie karnym 

Warszawa 1976 s. 97-111 
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Prawno–karna ochrona praw pracownika przed 

 złośliwym lub uporczywym ich naruszaniem w ujęciu  
art. 218 polskiego Kodeksu karnego z 1997 r. 

 
Marcin Berent, Bogusz Bomanowski 

 
 

Pracodawcę, występującego, w sensie  

jurydycznym, w roli podmiotu, który zatrudnia 

pracownika, obciąża ryzyko nie tylko ekono-

miczne wynikające z tegoż zatrudnienia, 

ale   może on także ponosić odpowiedzialność 

karną w sytuacji, w której dopuści się naruszenia 

praw pracowniczych. Jednocześnie, odpowie-

dzialność ta nie ciąży na nim jako na jednostce 

organizacyjnej, ale jako na osobie fizycznej, 

której można przypisać winę z tytułu wystąpie-

nia przeciwko obowiązkom, które spoczywają 

na nim względem zatrudnianego pracownika131. 

 W ujęciu retrospektywnym zauważamy, 

iż prawno–karna ochrona praw pracownika 

na   płaszczyźnie kodeksowej nie była regułą 

w polskim systemie prawa, brak bowiem było 

stosownych w tej materii przepisów w Kodeksie 

karnym z 1932 roku132. 

W okresie międzywojennym ochrona ta, 

w    swym zasadniczym zrębie, zasadzała się 

na dwu rozporządzeniach prezydenckich, a  więc 

na rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 16 marca 1928 r. o  umowie o pracę pra-

cowników umysłowych133 oraz na rozporządze-

                                                 
131  Por. S. Samol, Odpowiedzialność pracodawcy za przes-

tępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika, 
[w:], Z. Niedbała [red.], Prawo pracy, Warszawa 2007, 
s. 253. 

132 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 
lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 
ze zm.). 

133  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
16  marca 1928 r. o umowie o pracę pracowników 
umysłowych (Dz.U. Nr 35, poz. 323 ze zm.). 

niu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 mar-

ca 1928 r. o  umowie o pracę robotników134.  

Znamienne było jednak, iż wystąpienie 

przeciwko regulacjom zawartym w obu tych 

rozporządzeniach ujmowane było w kategorii 

wykroczenia, nie przestępstwa.  

Na poszerzenie prawno–karnej relewan-

cji zachowań naruszających prawa pracownicze, 

w szczególności zaś na dekontrawencjonalizację, 

poczekać trzeba było aż do zakończenia drugiej 

wojny światowej, kiedy to  na obszarze Polski 

konstytuować zaczęła się nowa, polska władza 

ludowa. Dopiero bowiem wtedy wystąpienie 

przeciwko tym prawom zagrożone zostało 

sankcją karną, czemu wyraz dał dekret Rady 

Ministrów z  dnia 13 czerwca 1946 r. o przestęp-

stwach szczególnie niebezpiecznych w okresie      

odbudowy Państwa135.  

Dekret ten zachował moc obowiązującą 

przez przeszło dwie dekady i, jak się wydaje, 

mimo balastu ideologicznego, należy wartościo-

wać go dodatnio z punktu widzenia konstru-

owania zasad ochrony praw pracowniczych. 

Ukoronowaniem powojennych procesów 

legislacyjnych w przedmiotowej materii było 

                                                 
134  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

16 marca 1928 r. o umowie o pracę robotników (Dz. U. 
Nr 35, poz. 324 ze zm.). 

135  Dekret Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1946 r. 
o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okre-
sie odbudowy Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 192 ze zm.). 
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wprowadzenie do Kodeksu karnego z 1969 r.136 

rozdziału XXVII, zatytułowanego „Przestępstwa 

przeciwko prawom pracownika”, który par 

excellence wprowadzał na  gruncie kodeksowym 

karalność najcięższych przestępstw wymierzo-

nych w pracowników.  

Jakkolwiek w d.K.k.137 pole penalizacyjne 

wykreślone zostało dla dwu tylko typów czynów  

zabronionych138, to jednak wytyczony został 

nowy standard, który odpowiednim przepisom 

zapewnił miejsce także w kolejnej, trzeciej pol-

skiej kodyfikacji karnej. 

Obecnie obowiązujący Kodeks karny 

z  1997 r.139 wprowadził zdecydowanie szerszą 

ochronę praw pracowniczych w porównaniu 

do  ochrony, jaką zapewniał jego poprzednik. 

Idzie nie tylko o to, że w rozdziale XXVIII, zatytu-

łowanym „Przestępstwa przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową” spenali-

zowano zdecydowanie więcej zachowań godzą-

cych w te prawa140, ale także o to, że część regu-

                                                 
136 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. 

Nr 13, poz. 93 ze zm.). 
137 Skrótem tym oznaczamy Ustawę z dnia 19 kwietnia 

1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 93 ze zm.). 
Rozwinięcie skrótu: dawny Kodeks karny. 

138 Chodzi o art. 190 d.K.k., który otrzymał brzmienie: Kto, 
będąc w zakładzie pracy odpowiedzialny za sprawy 
związane z zatrudnieniem, złośliwie lub uporczywie 
narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku 
pracy lub z przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
i  przez to naraża pracownika na poważną szkodę, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3; także 
o  art. 191 d.K.k., który otrzymał brzmienie: Art. 191 § 1. 
Kto, będąc w zakładzie pracy odpowiedzialny za bezpie-
czeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego 
stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego 
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 5. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia 
wolności albo grzywny. 

139 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 
Nr 88, poz. 553 ze zm.). 

140  Rozdział XXVIII K.k. składa się obecnie z czterech 
przepisów. W porównaniu do stanów prawnych 
obowiązujących poprzednio, wydaje się, że to aż cztery 
przepisy. Dla niektórych jednak, to tylko cztery. Zob. 

lacji traktuje nie tylko o pracownikach, 

ale o osobach wykonujących pracę zarobkową, 

co jest kategorią dalece bardziej pojemną141.  

Wydaje się, iż przedstawione powyżej   

podejście do zakresu podmiotowego omawianej 

regulacji, należy uznać za idące z  duchem czasu 

i  odpowiednie dla bardziej skomplikowanego, 

niż to  miało miejsce w  poprzednim ustroju 

gospodarczo–politycznym, rynku pracy i charak-

teru relacji jego uczestników.  

W chwili obecnej, niejednokrotnie regu-

lacje prawa pracy są, jako ochronne i propra-

cownicze, obarczane winą za utrzymujący się 

wysoki poziom bezrobocia. Co więcej, mówi się 

nawet o  zmierzchu prawa pracy i ustępowaniu 

przez nie miejsca regulacjom o  charakterze 

cywilno–prawnym.  

Należy przyjąć, iż wobec istnienia         

podobnych wątpliwości w grę wchodzą zasadni-

czo dwa kierunki konstruowania norm praw-

nych.  

Pierwszym z nich, będzie ograniczenie 

ochrony praw pracowniczych, co ma, zdaniem 
                                                                              

M. Bojarski [red.], Prawo karne materialne. Część 
ogólna i szczególna, Warszawa 2006, s. 472. 

141  Za szerokim rozumieniem zakresu podmiotów podle-
gających ochronie na mocy art. 218 § 1 K.k. opowiadają 
się m. in.: W. Wróbel, [w:] A. Zoll [red.], Kodeks karny. 
Komentarz, Kraków 2006, s. 853, 856; R. Góral, Kodeks 
karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, 
Warszawa 2005, s. 345; J. Brylak, T. Niedziński, 
Przestępstwa przeciwko osobom wykonującym pracę 
zarobkową w Kodeksie karnym, cz. I, Radca Prawny 
2008, nr 1, s. 41. Nie ma tu miejsca na kompleksowe 
przedstawienie poglądów powoływanych przez 
przedstawicieli doktryny, dlatego też należy ograniczyć 
się do twierdzenia, iż J. Brylak, T. Niedziński stoją 
na  stanowisku włączenia do zakresu podmiotów podle-
gających ochronie prawno–karnej z art. 218 § 1 K.k. 
osób nie posiadających zdolności pracowniczej, osób 
świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło czy 
umowy zlecenia. Z kolei W. Wróbel opowiada się 
za  poglądem, zgodnie z którym na podstawie art. 22 § 1 
K.p. należy uznać, że zatrudnieniem na podstawie 
stosunku pracy będzie każde zatrudnienie zgodne z art. 
22 § 1 K.p., choćby nazwa umowy będącej podstawą 
świadczenia na to nie wskazywała. Liczy się zatem treść 
stosunku, a nie nazwa umowy. 
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zwolenników tego podejścia, zdjąć z   praco-

dawców ciężar wywiązywania się z  przestrze-

gania tych rozlicznych norm i    w rezultacie  

poprawić sytuację pracodawców, co ma prowa-

dzić do wzrostu liczby miejsc pracy.  

Drugim możliwym podejściem, będzie, 

w obecnej sytuacji, dalsze rozszerzanie ochrony, 

ale   raczej nie względem aktualnego zakresu 

przedmiotowego, lecz poszerzenie zakresu 

podmiotowego, w szczególności poprzez obej-

mowanie kolejnymi instytucjami o charakterze 

propracowniczym osób dotychczas znajdujących 

się poza podmiotowymi ramami obowiązywania 

regulacji ochronnych.  

Jak się wydaje, podobne stanowisko   

powinno towarzyszyć rozwojowi regulacji praw-

no–karnych służących ochronie przed narusza-

niem praw osób wykonujących pracę zarobko-

wą, a nie tylko pracowników sensu stricto. 

Z drugiej jednak strony, nie można     

pominąć stanowiska J. Marciniaka, który zauwa-

ża, iż penalizacja czynów z § 2 i 3 art. 218 K.k.142 

(nieprzywrócenia pracownika do pracy, pomimo 

wydania przez sąd orzeczenia o przywróceniu 

do pracy oraz niewypłacania wynagrodzenia 

za  pracę lub innego świadczenia ze stosunku 

pracy) wskazywać powinna, ze względu na budo-

wę art. 218 K.k., na rozumienie pojęcia pracow-

nika zawężone wyłącznie do osób świadczących 

pracę na podstawie stosunku pracy w rozu-

mieniu art. 2 Kodeksu pracy143.  

                                                 
142  Skrótem tym oznaczamy Ustawę z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 
143  Zob. J. Marciniak, Pojecie pracownika w rozumieniu art. 

 218 § 1 K.k., s. 2; podajemy za:   http://lex.pl/ 
czasopisma/wpp/art_3_09.pdf (strona z   dnia 27 maja 
2010 r.). Kodeks pracy: Ustawa z dnia 26   czerwca 1974 
–Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. Nr 21,   poz. 94 ze zm.). 

Należy zauważyć, iż pogląd taki nie jest 

w  doktrynie osamotniony, choć różny bywa 

zakres argumentacji stosowanej przez poszcze-

gólnych przedstawicieli doktryny144.  

Zgodnie z rządzącą prawem karnym    

zasadą poenalia sunt restrigenda wskazane jest 

wąskie zakreślenie zakresu podmiotowego 

art. 218 § 1 K.k. Trafnie zauważa J. Marciniak, iż 

do zakresu podmiotów, których interesy podle-

gają ochronie z art. 218 § 1 K.k. należeć mogą 

osoby, które są „faktycznymi pracownikami”, 

choćby zawarły one formalnie umowy cywilno–

prawne (np. umowę zlecenia), o ile będzie to 

umowa zawarta w celu ukrycia rzeczywistego, 

faktycznego stosunku pracy rozumianego 

na gruncie art. 22 K.p.145  

Przedstawiony pogląd staje się bardziej 

jaskrawy w zestawieniu z konstatacją poczynio-

ną przez A. Tomporek, która uznaje, iż w sytuacji 

odwrotnej, tj. gdy osoba formalnie zatrudniona 

jest na podstawie stosunku pracy, lecz w istocie 

nie jest pracownikiem, wobec braku cech 

z  art. 22 § 1 K.p., osobie takiej nie przysługuje 

ochrona prawno–karna z art. 218 § 1 K.k.,   

ponieważ pozostaje ona w stosunku pracy146.  

Podobnie problematykę zakresu pod-

miotowego art. 218 § 1 K.k. widzi W. Radecki, 

który uznaje, iż nie ma podstaw włączenia 

do tego zakresu osób, które świadczą pracę 

                                                 
144  Por. np.: A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 

2006,  s. 417; O. Górniok [w:] O. Górniok, S. Hoc, 
 M.   Kalitowski, S. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, 
 J. Szumski, L.   Tyszkiewicz, A. Wąsek, Kodeks karny. 
 Komentarz.   Gdańsk, 2002/2003, s. 1039; J. Wojcie-
 chowski, Kodeks   karny. Komentarz, Warszawa 2007,   
 s. 417; 

145 Skrótem tym oznaczamy Ustawę z dnia 26 czerwca 
1974  r. – Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. Nr 21, poz. 94 
ze zm.). 

146  A. Tomporek, Przedmiot ochrony i podmioty 
przestępstwa naruszenia prawa pracownika (art. 218 
K.k.), PiZS, nr 7, s. 14. 

http://lex.pl/%20czasopisma/wpp/art_3_09.pdf
http://lex.pl/%20czasopisma/wpp/art_3_09.pdf
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na podstawie umowy cywilno–prawnej. Powo-

ływany przedstawiciel doktryny podkreśla, iż 

jedynie prawa osoby, która świadczy pracę 

na podstawie umowy prawa cywilnego, zawartej 

w celu ukrycia istniejącego faktycznie stosunku 

pracy, podlegać będą ochronie 218 § 1 K.k.  

Wobec powyższego, poza zakresem 

wspominanej ochrony znajdą się osoby, które 

świadczą pracę na podstawie umowy cywilno-

prawnej, o  ile owo świadczenie pracy nie nosi 

w istocie cech (ukrytego) stosunku pracy147. 

Podejście takie pozwala na zrealizowanie pro-

pracowniczego charakteru prawa pracy, mające-

go na celu ochronę słabszej strony stosunku 

pracy, jaką jest pracownik, który może być przez 

silniejszego ekonomicznie partnera – pracodaw-

cę – nakłaniany do wyrażenia zgody na nawią-

zanie mniej korzystnego, zapewniającego mniej-

szą ochronę stosunku cywilno-prawnego.  

W ostatecznym więc rozrachunku, roz-

dział XXVIII K.k. przedmiotem ochrony czyni 

prawa osób wykonujących pracę zarobkową, 

co wynika expressis verbis z jego tytułu148.  

Na gruncie omawianych przepisów bę-

dzie zatem chodziło nie tylko o pracowników 

w  rozumieniu art. 2 K.p., a więc o osoby zatrud-

nione w oparciu o umowę o pracę, powołania, 

mianowania, wyboru czy spółdzielczej umowy 

o   pracę149, ale  także o osoby, które swą pracę 

świadczą na podstawie umów prawa cywilnego, 

                                                 
147  W. Radecki, Przestępstwa przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową. Rozdział XXVIII 
Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2001, s. 30. 

148  Wskazuje się, iż pobocznym przedmiotem ochrony, 
przynajmniej jeśli idzie o art. 219 tegoż rozdziału, jest 
także wiarygodność dokumentów. Tak: M. Mozgawa 
[red.], Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 
2006, s. 425. 

149  Arg. z art. 2 K.p. 

jak choćby umowy zlecenia150. Konstrukcji tej, 

we współczesnych stosunkach społecznych 

ze  wszech miar pożądanej zresztą, nie niweczy 

fakt, iż pewne przepisy, z samej swojej natury, 

dotyczą tylko pracowników.  

Jeżeli idzie o prawa, które przysługują 

osobom wykonującym pracę zarobkową, 

to   zostały one sprecyzowane w K.p. oraz 

w  przepisach szczególnych151. W zakres tych 

praw wchodzić będą także postanowienia ukła-

dów zbiorowych pracy i innych opartych 

na  ustawie porozumień zbiorowych oraz regu-

laminach i statutach określających prawa 

i   obowiązki stron stosunku pracy152. 

W ostatecznym więc rozrachunku, cho-

dzić będzie o wszelkiego rodzaju prawa przysłu-

gujące pracownikowi, a wynikające ze stosunku 

pracy, nie tylko zaś o prawa podstawowe153. 

                                                 
150 Krytycznie do wykładni obejmującej ochroną art. 218 

K.k. osoby wykonujące pracę zarobkową w oparciu 
o przepisy cywilno–prawne: A. Marek, Komentarz..., 
op. cit., s. 484. Z całą pewnością nie będzie jednak 
stosunkiem pracy: administracyjno–prawny obowiązek 
służby; zatrudnienie na podstawie rzeczywistych umów 
cywilno–prawnych; praca wykonywana przez skaza-
nych, wobec których orzeczono obowiązek pracy; praca 
wykonywana przez żołnierzy powołanych do czynnej 
służby wojskowej, a także funkcjonariuszy służb 
mundurowych. Zob. np. A. Tomporek, Przedmiot 
ochrony prawnokarnej i podmioty przestępstw prze-
ciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
PiZS 2002, nr 8, s. 13 i nast.; M. Flasiński, Przestępstwa 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową w nowym kodeksie karnym, PiZS 1998, nr 4, 
s. 32 i nast. 

151 Zob. zwł. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. Nr 97, poz. 674 ze zm.), 
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 11, poz. 
74 ze zm.), Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 39, poz. 353 ze zm.), 
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. Nr 31, poz. 
267 ze zm.), Ustawa z dnia 30 października 2002 r. 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 
ze zm.). 

152  Zob. art. 9 § 1 K.p. 
153  Por. W. Radecki, Przestępstwa..., op. cit., s 32; tenże, 
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Poszerzenie ochrony praw pracowniczych 

w  zestawieniu z wcześniejszym stanem praw-

nym obrazuje ponadto fakt, iż kolejne czyny, 

stanowiące uprzednio wykroczenia, uznane 

zostały za przestępne. Jednocześnie, wszystkie 

artykuły przywołanego rozdziału znajdują swe 

aksjologiczne oparcie w Konstytucji RP154. 

Zgodnie z brzmieniem tematu, punctum 

saliens niniejszej publikacji stanowi prawno–

karna ochrona praw pracownika w ujęciu 

art.  218 K.k. Przechodząc do rozważań zasadni-

czych, poprzedzić należy je przywołaniem treści 

tegoż artykułu, który wszakże stać się musi 

punktem wyjścia dla formułowania dalszych 

twierdzeń i  wniosków, a o którego istocie mowa 

była już wcześniej: 

Art. 218 § 1. Kto, wykonując czynności w spra-

wach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza 

prawa pracownika wynikające ze stosunku 

pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Osoba określona w § 1, odmawiająca       

ponownego przyjęcia do pracy, o której przy-

wróceniu orzekł właściwy organ, podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do roku. 

§ 3. Osoba określona w § 1, która będąc zobo-

wiązana orzeczeniem sądu do wypłaty wyna-

grodzenia za pracę lub innego świadczenia 

ze stosunku pracy, obowiązku tego nie wykonu-

je, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno-

ści albo pozbawienia wolności do lat 3. 

                                                                              
Przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom 
pracownika, Warszawa 1999, s. 118. 

154 Por. art. 24 i 65 – 67 tejże. 

Rozpoczynając od uwag natury ogólnej, 

już  nawet prima facie zauważamy, iż art. 218 

K.k. konstruuje trzy typy czynów zabronionych 

pod groźbą kary.  

I tak, w § 1 spenalizowano zachowanie 

polegające na złośliwym lub uporczywym naru-

szaniu praw pracownika, które wynikają 

ze  stosunku pracy lub ubezpieczenia społeczne-

go; w § 2 karalnością objęto odmowę ponowne-

go przyjęcia do pracy, o którym to przywróceniu 

orzekł właściwy organ; w końcu § 3, dodany 

dopiero w  kwietniu 2007 r.155, wprowadza 

sankcję za odmowę wykonania obowiązku pole-

gającego na wypłacie wynagrodzenia za pracę 

lub wypełnienia innego świadczenia, biorącego 

się ze  stosunku pracy, który to obowiązek wyni-

ka z  orzeczenia sądowego. 

We wstępie niniejszej pracy powiedziane 

zostało, że przedmiotem ochrony rozdziału 

XXVIII K.k. są prawa osób wykonujących pracę 

zarobkową, a zatem także prawa pracowników, 

które, jako kategoria węższa, mieszczą się w tych 

pierwszych. Wszystko to jest jeszcze nie wystar-

czające do stwierdzenia, jakie konkretnie prawa 

muszą zostać naruszone, ażeby zachowanie 

sprawcy mogło zostać uznane za relewantne 

z  punktu widzenia art. 218 § 1 K.k., bo nam nim 

należy wprzód skoncentrować uwagę.  

Treść tego artykułu wskazuje, iż prawa 

te wynikać mają ze stosunku pracy lub ubezpie-

czenia społecznego. Konieczne więc jest okre-

ślenie katalogu tych praw, których naruszenie 

aktualizować będzie możliwość pociągnięcia 

sprawcy do odpowiedzialności karnej.  

                                                 
155 Zob. art. 98 pkt 2 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. 

o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89, poz. 589). 
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Rekonstruując rozumienie pojęcia sto-

sunku pracy w oparciu o art. 22 § 1 K.p. stwier-

dzić możemy, iż jego istota polega na zobowią-

zaniu się pracownika do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, 

pod    jego kierownictwem, w miejscu i czasie 

przez pracodawcę wskazanym, w zamian za co 

pracodawca winien jest pracownika zatrudnić 

za  wynagrodzeniem.  

Nawiązanie takiego właśnie stosunku 

przesądza ipso iure o szczególnych prawach, 

które przysługują pracownikowi. Wymieniając 

jedynie przykładowo, wskazać możemy prawo 

do    godziwego wynagrodzenia156 czy prawo 

do  wypoczynku, który gwarantowany jest przez 

regulację czasu pracy, dni wolne od tej pracy 

czy  przynależny urlop wypoczynkowy157. 

Pracownikowi przysługują także prawa 

z  tytułu ubezpieczenia społecznego. Pod poję-

ciem tym należy rozumieć „zespół stosunków 

prawnych między ubezpieczonym [...], ubezpie-

czającym [...] oraz instytucją ubezpieczeniową 

[...], w ramach których powstają i są realizowane 

określone obowiązki i prawa tych podmiotów, 

w   szczególności obowiązek płacenia składki 

oraz prawo do świadczeń”158.   

W zakres ubezpieczenia będzie więc 

wchodziło ubezpieczenie emerytalne, ubezpie-

czenie rentowe, ubezpieczenie w razie choroby 

i  macierzyństwa, w końcu też ubezpieczenie 

od  wypadku przy pracy i choroby zawodowej159. 

Innymi słowy, prawa te immanentnie związane 

                                                 
156 Arg. z art. 13 K.p. 
157 Arg. z art. 14 K.p. w zw. z przepisami Działu VI i Działu 

VII K..p. 
158  T. Liszcz, Ubezpieczenie społeczne i zaopatrzenie 

społeczne w Polsce, Kraków 1997, s. 21. 
159 Arg. z art. 1 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. 

o  systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U 
z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.). 

są z emeryturą, rentą, zasiłkami rodzinnymi, 

czy świadczeniami należnymi z powodu przemi-

jającej niezdolności do pracy. 

Co istotne, ustawodawca, wprowadzając 

do   art.   218 K.k. formułę „praw pracownika 

wynikających ze stosunku pracy i ubezpieczenia 

społecznego”, nie zawęził tej ochrony tylko 

i  wyłącznie do praw należnych pracownikowi 

z   tytułu aktualnie trwającego stosunku pracy, 

ale objął także ochroną prawno–karną prawa 

wynikające z nieistniejącego już, bo zakończone-

go stosunku pracy160. 

    Obiektywne naruszenie powyższych 

praw stanowi condicio sine qua non przypisania 

sprawcy odpowiedzialności karnej, jednakże nie 

jest to   warunek wystarczający. Naruszenie to 

bowiem musi być związane z wykonywaniem 

czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, a nadto cechować się złośliwością 

lub uporczywością. Dopiero suma tych okolicz-

ności pozwala na uczynienie sprawcy zarzutu 

z   powodu wystąpienia przeciwko przepisom 

art. 218 § 1 K.k. 

Rozważyć w pierwszej kolejności trzeba, 

jakie zachowanie łączyć należy z czynnościami 

z  zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecz-

nych.  

Przyjmując nieco uproszczoną optykę, 

stwierdzić możemy, iż te pierwsze to przede 

wszystkim czynności, których celem jest ukształ-

towanie, zmiana lub wygaśnięcie stosunku pracy 

albo też dochodzenie roszczeń, które ze stosun-

ku tego wynikają. Konkretyzując wcześniejsze 

zdanie, wskazać można takie czynności 

jak  podpisanie umowy o pracę, ustalenie wyso-

kości wynagrodzenia, czy wystawienie świadec-

                                                 
160  Tak: S. Samol, Odpowiedzialność..., op. cit., s. 254. 
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twa pracy. Natomiast czynnościami z zakresu 

ubezpieczeń społecznych będą te, które prowa-

dzą do  ukonstytuowania się, zmiany lub wyga-

śnięcia uprawnień (także ich realizacji), wynika-

jących z ubezpieczenia społecznego161. 

W doktrynie wskazuje się również, iż 

formułę „wykonywanie czynności” trzeba rozu-

mieć w  związku funkcjonalnym z naruszeniem 

praw pracownika, toteż w jej zakres wchodzić 

będzie, tak podejmowanie czynności, które 

prawa te  naruszają, jak i zaniechanie dokonania 

czynności, których wykonanie, w danym ukła-

dzie sytuacyjnym, należałoby uznać za szczegól-

ny obowiązek określonej osoby, występującej 

w  tym przypadku w roli gwaranta niedopusz-

czenia do ataku na prawo pracownika162. 

Jak zostało powiedziane, naruszenie 

praw pracownika musi być przez sprawcę doko-

nane przy wykonywaniu czynności w sprawach 

z   zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecz-

nych, które to  dokonanie musi być objęte zło-

śliwością lub  uporczywością. Posłużenie się 

przez ustawodawcę alternatywą łączną, przez 

użycie w  redakcji przepisu spójnika „lub” prze-

sądza, iż zachowanie sprawcy nie musi być 

jednocześnie złośliwe i uporczywe, wystarczy 

bowiem, aby było ono złośliwe albo uporczywe, 

co nie wyklucza oczywiście możliwości zacho-

wywania się w  sposób złośliwy i uporczywy 

jednocześnie, a  to winno wpłynąć na surowszy 

wymiar kary, nie decydując jednak o bycie prze-

stępstwa163. 

                                                 
161 Por. A. Zoll [red.], Kodeks..., op. cit., s. 861 – 862. 
162  Tak: A. Tomporek, Przedmiot..., op. cit., s. 13 i nast. 
163  Arg. z art. 53 K.k. 

Złośliwość lub uporczywość cechująca 

zachowanie sprawcy może uzewnętrznić się 

w  formie działania164 lub zaniechania165. 

Interpretacja pojęcia „złośliwość” i „upo-

rczywość” jawi się jako kłopotliwa z tego wzglę-

du, iż ustawodawca nie wprowadził ani definicji 

legalnej tychże pojęć, ani nawet kwantyfikato-

rów pomocnych przy dekodowaniu ich znacze-

nia166. Z tego też względu odwołać się należy 

do  semantyki i przyjąć, iż pod pojęciem złośli-

wości należy rozumieć takie zachowanie, które 

wynika z chęci dokuczenia pracownikowi, wy-

rządzenia mu przykrości lub innej dolegliwości. 

Chodzić będzie też o zachowania, w których 

przełożony, działając przeciwko transparentne-

mu obowiązkowi prawnemu, załatwiać będzie 

sprawy w  sposób dla pracownika niekorzystny 

w takich okolicznościach, w których oczywiste 

jest, że postępowanie jego jest wynikiem osobi-

stej niechęci, czy wręcz otwartej wrogości167. 

Wskazuje się również, iż „złośliwość” polegać 

może nie tylko na zachowaniu umyślnym, 

ale   także na  zachowaniu nakierowanym na cel, 

jakim jest chęć wyrządzenia pracownikowi 

krzywdy czy   innej dolegliwości. W związku 

z  tym, konieczne bywa ustalenie, że naruszenie 

praw pracownika nie znajduje żadnego sensow-

nego oparcia w przyczynach racjonalnych, 

                                                 
164  Przestępstwo z działania ukonstytuuje się np. w przy-

padku wypłaty wynagrodzenia poniżej wymaganej 
wysokości. 

165  Przestępstwo z zaniechania ukonstytuuje się 
np.  w   przypadku odmowy wydania należnego świa-
dectwa pracy. 

166  Jak np. uczynił to w odniesieniu do społecznej 
szkodliwości czynu, wprowadzając do K.k. art. 115 § 2, 
w którym ujęte zostały kwantyfikatory oceny stopnia 
tejże szkodliwości. 

167  Por. T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2005, s. 473. 
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a   jedynie motywowane jest personalną animo-

zją168.  

Uporczywość zaś polegać będzie na po-

wtarzającym się naruszaniu praw pracownika 

w  dłuższym okresie czasu169.  

Zachowanie, które pozbawione jest zło-

śliwości lub uporczywości, chociażby naruszało 

obiektywnie prawa pracownika, biorące się 

ze  stosunku pracy i ubezpieczenia społecznego, 

może implikować odpowiedzialność co najwyżej 

za wykroczenie170. 

Tytułem przykładu świetnie wpisującego 

się w  przedstawione powyżej mechanizmy, 

podać można molestowanie seksualne, które 

przybierając charakter złośliwy lub uporczywy 

wypełniać będzie znamiona typu czynu zabro-

nionego określone właśnie w art. 218 § 1 K.k.171 

Istota czynu zabronionego pod groźbą 

kary określonego w § 2 art. 218 K.k. ogniskuje 

się w  odmowie przyjęcia ponownie osoby, 

wobec której o przywróceniu orzekł odpowiedni 

organ. Organem tym będzie przede wszystkim 

                                                 
168  Zob. A. Zoll [red.], Kodeks..., op. cit., s. 688. 
169  W doktrynie podniesione zostało, że dla uznania 

zachowania sprawcy za uporczywe konieczny jest 
wcześniejszy sprzeciw krzywdzonego. Tak: S. Samol, 
Odpowiedzialność..., op. cit., s. 254. Wydaje się jednak, 
że twierdzenie to należałoby, przynajmniej w jego 
zasadniczym zrębie, odrzucić jako błędne, gdyż 
o uporczywości decydować winno regularne lub wielo-
krotne naruszanie praw pracownika, a nie jego sprzeciw 
w tym zakresie. W związku z brakiem definicji pojęcia 
„uporczywości” pomocne może być odwołanie 
do orzecznictwa. Zob. np. post. SA w Krakowie z dnia 
13 grudnia 2000 r. (II Akz 289/00, KZS 2000, z. 12, poz. 
28), w którym SA powiedział: „«Uporczywie» oznacza, 
że zachowanie sprawcy albo ma trwać przez pewien 
czas, albo powtarzać się kilkakrotnie, musi zawierać 
także świadomość niweczenia tym możliwości 
osiągnięcia stanu założonego przez prawo”. 

170 Arg. z Działu trzynastego K.p. (art. 281 – 283 K.p.). Zob. 
też: art. 98 Ustawy z dnia 13 października 1998 r. 
o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. 
Nr 11, poz. 74 ze zm.). 

171 Por. J. Warylewski, Molestowanie seksualne w miejscu 
pracy, PiP 1993, nr 3, s. 60 i nast. 

sąd, ale także komisja pojednawcza172. Nie cho-

dzi jednak tylko o formalne ponowne przyjęcie. 

Pracodawca ma obowiązek ponownego przyję-

cia pracownika na warunkach, na których pozo-

stawał on wcześniej. W szczególności pracodaw-

ca zobowiązany jest powierzyć pracownikowi 

taką samą pracę, jaką wykonywał on przed 

zwolnieniem, za którą otrzyma wynagrodzenie 

poprzedniej wysokości oraz wszystkie dodatki 

należne mu po uprawomocnieniu się orzeczenia 

sądowego, które znosi skutek wypowiedzenia 

stosunku pracy, które restytuuje się ex nunc, 

a  więc od dnia ziszczenia się warunku ustawo-

wego, jakim jest zgłoszenie przez pracownika 

gotowości do ponownego podjęcia pracy 

w  związku z korzystnym dla niego orzeczeniem 

sądu pracy173. 

Jednocześnie, dla wypełnienia znamion 

czynu zabronionego z art. 218 § 2 K.k., zachowa-

nie sprawcy nie musi być obarczone złośliwością 

czy uporczywością, inaczej więc niż przy zna-

mionach art. 218 § 1 K.k. To, co jednak wspólne 

dla obu paragrafów to fakt, iż również przestęp-

stwo z art. 218 § 2 K.k. popełnione może zostać 

przez działanie174 lub zaniechanie175. 

W końcu też, art. 218 K.k. przewiduje 

trzeci rodzaj czynu zabronionego, który uregu-

lowany w § 3 konstytuuje odpowiedzialność 

karną za  odmowę wykonania obowiązku ciążą-

cego na  sprawcy z mocy orzeczenia sądowego, 

polegającego na wypłacie wynagrodzenia 

                                                 
172  Arg. z art. 242 i 244 K.p. 
173  Por. S. Samol, Odpowiedzialność..., op. cit., s. 254. 
174  Przestępstwo z działania ukonstytuuje się np. w przy-

padku fizycznego uniemożliwienia podjęcia czynności 
pracowniczych przez niewpuszczenie pracownika 
na teren zakładu. 

175  Przestępstwo z zaniechania ukonstytuuje się 
np. w przypadku odmowy wydania karty pracy. Por. 
A. Zoll [red.], Kodeks..., op. cit., s. 864. 
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za    pracę lub spełnienia innego świadczenia 

wpisanego w  istotę stosunku pracy.  

Jako szczególnie doniosły dla interpreta-

cji znamion czynu zabronionego z art. 218 § 3 

jawi się Dział trzeci K.p., w którym unormowana 

została problematyka wynagrodzenia za pracę 

i  innych świadczeń należących się z jej tytułu. 

Nie ulega wątpliwości, iż przestępstwo z art. 218 

§ 3 K.k. materializuje się najczęściej w postaci 

odmowy wypłacenia należnego pracownikowi 

wynagrodzenia.  

Pod formułą „innego świadczenia ze sto-

sunku pracy” rozumieć należy m.in. uregulowa-

nie kosztów poniesionych przez pracownika 

z    tytułu podróży służbowej, wypłatę zasiłku 

chorobowego, odprawy emerytalnej czy rento-

wej lub  pośmiertnej.  

Co najistotniejsze z punktu widzenia 

prawno–karnej relewancji zachowania sprawcy, 

ocenianego przez pryzmat art. 218 § 3 K.k., 

obowiązek wypłaty wynagrodzenia za pracę 

lub innego świadczenia ze stosunku pracy wyni-

kającego, musi mieć oparcie w orzeczeniu sądo-

wym176. 

Z samej swojej natury, czyn zabroniony 

określony w art. 218 § 3 K.k. jest przestępstwem    

formalnym, które może zostać popełnione tylko 

przez zaniechanie.  

Wszystkie trzy typy przestępstw okre-

ślonych w  art. 218 K.k. mogą zostać popełnione 

tylko i  wyłącznie przez osobę, która wykonuje 

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

i  ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że ich 

                                                 
176 Dyskusyjne jest natomiast, czy obowiązek przywrócenia 

do pracy aktualizuje się na podstawie np. ugody 
zawartej przed komisją pojednawczą. Zob. A. Wąsek 
[red.], Kodeks karny. Część szczególna, Komentarz, t. I, 
Warszawa 2005, s. 1150. 

sprawcą może być tylko osoba, która jest legity-

mowana do wykonywania tychże czynności 

w  określonej strukturze organizacyjnej.  

    Precyzując powyższe twierdzenie, 

dla   określenia podmiotu, który może dopuścić 

się przestępstw z art. 218 K.k. niezbędne jest 

odwołanie do przepisów art. 31 K.p.  

Zgodnie z postanowieniami obu tych    

artykułów, pod pojęciem pracodawcy należy 

rozumieć osobę wykonującą czynności z zakresu 

prawa pracy, której przypisać można odpowie-

dzialność prawną z tytułu wykonywania tychże 

czynności, w tym także odpowiedzialność 

w   aspekcie prawno–karnym za ewentualne 

naruszenie zakazów z art. 218 K.k.  

W takim ujęciu, podmiotem przestęp-

stwa z tego artykułu może być m.in. kierownik 

komórki kadrowej, przełożony pracownika 

czy  kierownik przedsiębiorstwa przede wszyst-

kim.  

Art. 31 K.p. zakreśla szerszy krąg adresa-

tów normy, poprzez rozciągnięcie elementów 

indywidualizujących na inne osoby wyznaczone, 

w  oparciu o postanowienia K.p. lub innych 

ustaw, do realizowania czynności z zakresu 

prawa pracy. Zaliczyć do nich należy m.in. syn-

dyka, kuratora osoby prawnej czy likwidatora 

przedsiębiorstwa.  

W strukturach pracodawcy, działającego 

jako osoba prawna, w których występują organy 

kolegialne, odpowiedzialność spadnie na zarząd 

jednostki albo inny organ, który spełniałby 

takową funkcję. Jednocześnie, z samej istoty 

represji karnej, zasadzającej się na zasadzie 

odpowiedzialności osobistej i indywidualnej 
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za czyn177 wynika, że odpowiedzialność w takich 

przypadkach nie będzie jednolita, ale zależna 

od stopnia winy każdego z członków zarządu.  

    Podkreślić należy jednak, iż czyn 

z art. 218 § 1 K.k. popełniony może zostać nie 

tylko przez pracodawcę, czy osobę przez niego 

upoważnioną do wykonywania czynności 

z   zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecz-

nych, ale także np. przez urzędnika Powiatowe-

go Urzędu Pracy czy sekretarkę w sądzie178. 

      Szczególną uwagę zwrócić należy 

na art.  31 § 2 K.p., w myśl którego pracodawcą, 

a  zatem także i  podmiotem przestępstwa, może 

być również osoba fizyczna, która zatrudnia 

pracownika w  oparciu o umowę o pracę. 

Finalnie więc, czyny z art. 218 K.k. są 

przestępstwami intraneutycznymi, których 

dopuścić może się tylko podmiot posiadający 

wyróżniającą go cechę179. Jednocześnie, prze-

stępstwa te mogą być popełnione wyłącznie 

umyślnie w zamiarze bezpośrednim180. Zamiar 

ten, jest jednak zamiarem o szczególnym zabar-

wieniu (dolus coloratus), co rzutuje na praktycz-

nie niewielką ilość skazań w warunkach art. 218 

K.k., mimo iż zjawisko naruszania praw pracow-

nika z pewnością występuje w szerszym zakresie181. 

       Wszystkie przestępstwa określone 

w art. 218 K.k. są przestępstwami formalnymi, 

do znamion których nie należy znamię skutku182. 

W ten sposób traktowane są one jako kategoria 

                                                 
177  Arg. z art. 20 i 21 K.k. 
178  M. Mozgawa [red.], Kodeks..., op. cit., s. 424 
179  Por. T. Bojarski [red.], Kodeks karny. Komentarz, 

Warszawa 2008, s. 435. 
180  Inaczej: S. Samol, Odpowiedzialność..., op. cit., s. 253, 

który nie wyklucza zamiaru ewentualnego w przypadku 
uporczywości w naruszaniu praw pracownika.  

181  Zob. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 530. 
Zob. też: A. Siemaszko [red.], Atlas przestępczości 
w Polsce 4, Warszawa 2009. 

182  Por. M. Flasiński, Przestępstwa..., op. cit., s. 32 i nast. 

szczególna przestępstw z narażenia. Innymi 

słowy, ustawodawca chroni samo zagrożenie 

pracownika poważną szkodą, której jednak 

wystąpienie nie warunkuje możliwości pocią-

gnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej183. 

        Za przestępstwo sankcjonowane 

w  art.   218 § 1 K.k. ustawodawca przewidział 

karę grzywny, karę ograniczenia wolności  

albo karę pozbawienia wolności do lat 2.  

Przestępstwo z art. 218 § 2 K.k. zagrożo-

ne jest analogiczną sankcją, tyle że kara pozba-

wienia wolności orzeczona może być najwyżej 

do 1 roku.  

Najsurowszą sankcją obwarowany jest 

czyn z    art. 218 § 3 K.k., za popełnienie którego    

wymierzyć można karę grzywny, karę ograni-

czenia wolności albo karę pozbawienia wolności 

do lat 3. 

Z powyższych zagrożeń ustawowych nie 

można wnioskować, że czyn zabroniony z § 1 

jest przestępstwem typu podstawowego, z § 2 – 

typu uprzywilejowanego, zaś z § 3 – typu kwali-

fikowanego. Wniosek ten jest o tyle nieupraw-

niony, iż są to różne przestępstwa, których 

znamion nie można do siebie porównywać, 

a  tym samym typizować względem siebie. 

W odniesieniu do wszystkich trzech 

przestępstw z art. 218 K.k. dopuszczalne jest 

odstąpienie od wymierzenia kary184, a także 

warunkowe umorzenie postępowania karne-

go185. 

W razie skazania sprawcy w warunkach 

art. 218 K.k. sąd może orzec fakultatywnie zakaz 

zajmowania określonego stanowiska, wykony-

wania określonego zawodu lub prowadzenia 

                                                 
183  Zob.. A. Marek, Prawo..., op. cit., s. 529. 
184  Arg. z art. 59 K.k. 
185  Arg. z art. 66 K.k. 



Wiedza Prawnicza nr 2/2010 Strona 52 
 

określonej działalności gospodarczej186. Jedno-

cześnie, w  przypadku złożenia przez pokrzyw-

dzonego wniosku, sąd obligatoryjnie nakłada 

na   skazanego obowiązek naprawienia szkody, 

którą wyrządził187. 

Ze względu na stopień społecznej szko-

dliwości przestępstw przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, a zatem także 

czynów z  art. 218 K.k., wszystkie on ścigane są 

ex officio, czemu nie przeczy wniosek pokrzyw-

dzonego o  naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem. 

Biorąc pod uwagę, że przepisy K.k. pena-

lizują jedynie najbardziej drastyczne przypadki    

wystąpienia przeciwko prawom pracownika, 

zaś  one same chronione są przede wszystkim 

przepisami prawa pracy, rozważyć należy jesz-

cze funkcję oskarżyciela publicznego oraz inne 

sankcje grożące za naruszanie tychże praw.  

Prawa pracownika w najszerszym zakre-

sie zabezpieczane są przez prawo wykroczeń. 

W  szczególności, Kodeks postępowania w spra-

wach o wykroczenia188 reguluje kwestie orzeka-

nia w materii wykroczeń przeciw prawom okre-

ślonym w K.p., a nadto w sprawach o inne   

wykroczenia, które wynikają z wykonywania 

pracy zarobkowej. W sprawach z zakresu prawa 

pracy, w roli oskarżyciela występować mogą 

przed sądem zwłaszcza inspektorzy pracy189, 

którzy są także uprawnieni do nakładania 

grzywny w postępowaniu mandatowym190             

                                                 
186  Arg. z art. 41 K.k. 
187  Por. art. 46 K.k. 
188 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. –Kodeks postępowania 

w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148). 
189 Arg. z art. 17 § 2 K.p.w.; K.p.w.: skrótem tym oznaczamy 

Ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępo-
wania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 
1148). 

190  Arg. z art. 95 § 3 K.p.w. 

za wykroczenia mniejszej wagi191, przy czym nie 

chodzi tu o formułę „mniejszej wagi” w rozu-

mieniu K.k. 

Ostatnim elementem niniejszej pracy 

stać się musi kwestia zbiegu przepisów, w któ-

rym pozostawać mogą przepisy art. 218 K.k. 

Stosownie do  tego należy podnieść, iż odpowie-

dzialność z  tytułu naruszenia praw pracowni-

czych uregulowana została także w art. 281 

i  282 K.p., tyle tylko, że są one sankcjonowane 

jako wykroczenia. Jednocześnie, jak wcześniej 

wskazywano, o  bycie przestępstwa z art. 218 § 1 

K.k. decyduje złośliwy lub uporczywy charakter 

zachowania sprawcy. Innymi słowy, obiektywne 

wystąpienie przeciwko prawom pracownika 

przez podmiot uprawniony do wykonywania 

czynności z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych kwalifikowane będzie jako wykro-

czenie, jeżeli  zachowanie to nie będzie nace-

chowane ani złośliwością, ani uporczywością.   

W odmiennej sytuacji, cecha złośliwości 

lub uporczywości znamionująca postępowanie 

sprawcy składać się będzie na znamiona typu 

czynu zabronionego określonego w art. 218 § 1 

K.k. i tym samym potraktowane zostanie ono 

jako przestępstwo192. 

Podsumowując należy stwierdzić, że 

choć interpretacja norm prawnych zawartych 

w  art. 218 K.k. nastręcza pewnych trudności, 

w  tym zwłaszcza rodzi spory co do zakresu 

podmiotowego czy interpretacji pojęcia „złośli-

wość” i „uporczywość”, to jednak ogólna ocena 

regulacji po przeprowadzeniu wszystkich   

powyższych rozważań i uwzględnieniu stano-

wisk spotykanych w doktrynie pozostaje pozy-
                                                 
191  Na ten temat zob. zwł. A. Marek, Prawo wykroczeń, 

Warszawa 2006. 
192 Por. W. Radecki, Przestępstwa..., op. cit., s. 47. 
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tywna. Przyjęta formuła norm prawnych zawar-

tych w art. 218 K.k. może stanowić dla pracow-

nika pewną ochronę przed złośliwym lub upo-

rczywym naruszaniem praw pracownika wyni-

kających ze  stosunku pracy lub ubezpieczenia 

społecznego, odmową ponownego przyjęcia 

do   pracy czy  też przed zaniechaniem ze strony 

podmiotu zobowiązanego orzeczeniem sądu 

do  wypłaty wynagrodzenia za pracę lub innego 

świadczenia ze stosunku pracy. Zaproponowane 

w doktrynie i  podtrzymane w niniejszym opra-

cowaniu rozumienie zakresu podmiotów korzy-

stających ze wzmiankowanej ochrony przyczy-

niać się może ponadto do zwiększenia motywa-

cji potencjalnych pracowników do nawiązywa-

nia stosunku pracy, choć z drugiej strony poten-

cjalny pracodawca, świadomy ewentualnej 

odpowiedzialności karnej (w wielu przypadkach 

bardziej świadomy treści przepisów niż poten-

cjalny pracownik) może dążyć do uniknięcia 

zawarcia, zapewniającego pracownikowi ochro-

nę, stosunku pracy. Ta ostatnia uwaga może być 

jednak odniesiona do większości przepisów 

ochronnych, które jednak, jako takie mają 

ugruntowane miejsce w polskim systemie prawa 

i oddają szereg usług słabszym uczestnikom 

rynku pracy.  

Na zakończenie warto przypomnieć, iż 

jeszcze siedemdziesiąt lat temu w polskim  

prawie nie było ochrony praw pracowniczych, 

tym bardziej ich naruszenie nie było zagrożone 

sankcją karną. Dziś ochrona taka stanowi 

już   standard polskiego i europejskiego prawa. 

 

 

Instytucja świadka koronnego jako instrument zwalczania przestępczości 

zorganizowanej 

Sebastian Bohuszewicz 

 

 

Upadek PRL w 1989 r., poza zmianami 

politycznymi i ekonomicznymi, nieuchronnie 

wpłynął także na obraz polskiej przestępczości, 

zmieniając jej strukturę i dynamikę, powodując 

powstanie nowych, dotychczas mało znanych 

lub wręcz nieistniejących wcześniej zjawisk. 

Wykrywalność przestępstw dramatycznie mala-

ła, a środowisko przestępcze coraz częściej 

wykorzystywało zachodzące zmiany do wła-

snych celów. Słabość aparatu państwowego, 

a  także niedoskonałość systemu prawnego, 

zawierającego wiele luk została bezlitośnie 

obnażona zwłaszcza w starciu z nowym zjawi-

skiem – przestępczością zorganizowaną. Odpo-

wiedzią państwa polskiego, podjętą w ramach 

polityki kryminalnej była m.in. zmiana prawa, 

polegająca na wprowadzeniu nowych kodeksów: 

karnego, postępowania karnego i wykonawcze-

go a także przeniesieniu do polskiego prawa 

anglosaskiej instytucji świadka koronnego. 

Instytucja ta, zasadniczo obca kontynentalnym 

systemom prawa została uczyniona jednym 

z  kluczowych środków walki ze zjawiskiem 

przestępczości zorganizowanej. Przyjmując, że 
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polityka kryminalna to także krytyczna ocena 

arsenału, jakim dysponuje państwo i społeczeń-

stwo w celu zwalczania przestępczości, w niniej-

szym artykule zostanie dokonana ocena      

skuteczności instytucji świadka koronnego, jako 

instrumentu zwalczania przestępczości zorgani-

zowanej, celowość utrzymania jej w obrocie 

prawnym, w tym rozważenie, czy rzeczywiście 

społeczeństwo powinno się godzić na darowanie 

kary sprawcom przestępstw w zamian za ich 

zeznania. Dokonanie tego nie będzie jednak 

możliwe bez krótkiego przedstawienia samego 

zjawiska przestępczości zorganizowanej. 

 

Przestępczość zorganizowana – jej uwarun-

kowania i istota 

Każda przestępczość jest zjawiskiem spo-

łecznym, bowiem to relacje między jednostkami 

i grupami społecznymi decydują o tym, co jest 

przestępstwem, a im większa jest liczba tych 

relacji, tym większa jest szansa na zakłócenie, 

które należy poddać represji karnej. Fakt,  

że przestępczość jest zakłóceniem tych relacji, 

próbą osiągnięcia celu w sposób społecznie 

nieakceptowany sprawia, że jest to czynnik 

o charakterze entropijnym, tj. wprowadzający 

chaos, naruszający równowagę systemów spo-

łecznych, przyczyniający się do ich destabilizacji 

i zakłócający spójność. Przestępczość to działa-

nie wbrew ustalonemu ładowi społecznemu   

pod względem moralnym, gospodarczym i praw-

nym193. 

                                                 
193 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1998, s. 312 

Próba ścisłego zdefiniowania pojęcia prze-

stępczości zorganizowanej natrafia na pewien 

opór. Problem tkwi nie tyle w słowie „przestęp-

stwo”, ile „organizacja”. Przestępczość zorgani-

zowana jest pewnym kontinuum, istnieją grupy 

słabo, średnio jak i wysoko zorganizowane, 

samo zjawisko zaś w zależności od rejonu świata 

ma różne przejawy. Organizacje przestępcze 

znajdują się w ciągłym procesie powstawania, 

jak i rozpadu a także zmian form organizacyj-

nych z mniej na bardziej złożone. Problem  

stanowi uchwycenie momentu, kiedy współ-

sprawstwo przy popełnianiu przestępstwa staje 

sie, by użyć terminologii z Kodeksu karnego 

z  1997r. grupą przestępczą czy związkiem 

mającym na celu popełnianie przestępstw. 

Międzynarodowa Organizacja Policji Krymi-

nalnej zaproponowała następującą definicję tego 

zjawiska: „Jest to każdy związek osób, który 

prowadzi, w skali międzynarodowej, sprzeczne 

z  prawem działania w celu osiągnięcia zysków, 

wykraczające poza granice”.  

Definicja ta uwzględnia postępującą globalizację, 

ale pomija fakt, że przestępczość zorganizowana 

do swej egzystencji nie potrzebuje jakichkolwiek 

powiązań międzynarodowych. Z kolei definicja 

holenderska zakłada, że jest to: „hierarchiczna 

struktura, w obrębie której występuje podział 

zadań, zajmująca się praniem pieniędzy, korum-

powaniem urzędników oraz powiązaniem grup 

przestępczych z różnymi rodzajami przestęp-

czości”. Silny akcent położony na aspekt korup-

cyjny w  tej definicji może prowadzić do fałszy-

wego wniosku, że przestępczość zorganizowana  

występuje stosunkowo rzadko i w niewielu 
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krajach, bowiem jedynie włoska mafia i inne 

podobne jej organizacje, występujące m.in. 

w  USA spełniają powyższe kryteria194. Skoro 

zawodzą definicje zaproponowane przez mię-

dzynarodowe organizacje, jak najlepiej uchwycić 

istotę przestępczości zorganizowanej? Wydaje 

się, że najprostsze będzie wskazanie charaktery-

zujących ją kryteriów i na ich podstawie wska-

zanie czy też wyprowadzenie właściwej definicji. 

Owymi kryteriami są195: 

1. Zaspokajanie potrzeb społeczeństwa 

na  nielegalne usługi, zabronione przez 

prawo i nieakceptowane przez więk-

szość społeczeństwa (crime industry). 

Rodzaj i charakter owych usług jest      

determinowany potrzebami danej części 

społeczeństwa, która wykazuje popyt    

na owe usługi. 

2. Działania prowadzone są w celu osią-

gnięcia maksymalnego i szybkiego zysku 

przy możliwie najmniejszym ryzyku 

i  minimalnym nakładzie pracy 

3. Przestępczość zorganizowaną otacza 

tzw. przestępczość towarzysząca, czyli 

inne rodzaje przestępczości. 

4. Grupa kryminalna stanowi solidarną 

grupę interesów o wzajemnej zależności, 

współdziałającą dla wspólnego zysku 

i  pomocy. Dąży do osiągnięcia ekono-

micznego zysku, władzy oraz statusu 

i  jest zespolona poczuciem przynależno-

ści i zagrożeniem zastosowania przemo-

cy. 

                                                 
194 Tak: B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1998, s. 314 
195 za: B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1998, s. 313-314 

za: H. Abadinsky, Organized Crime, Chicago 1990, s. 4-8 

5. W obrębie grupy kryminalnej istnieje 

podział pracy, każdy członek ma wyzna-

czone zadania za realizację których     

odpowiada. 

6. Grupy kryminalne przestrzegają swego 

rodzaju „niepisanego kodeksu”,  od  swo-

ich członków żąda się bezwzględnej      

lojalności – w skrajnych wypadkach    

nawet odbycia kary pozbawienia wolno-

ści za innego członka. 

7. W grupie panuje ciągłe zagrożenie      

użyciem przemocy, najczęściej jednak       

poprzestaje się na samym grożeniu 

jej   użyciem, bowiem jej ewentualne za-

stosowanie przyciąga uwagę organów      

ścigania. Faktyczny poziom przemocy  

zależy od rodzaju grupy (immamentną 

cechą grup z Europy Wschodniej wydaje 

się działalność w myśl zasady: „najpierw 

ofiara, później zysk”). Wszelkie przypad-

ki użycia przemocy są w środowisku 

przestępczym szybko nagłaśniane celem 

wymuszenia lojalności bądź odstraszenia 

konkurencji. 

8. Grupa dąży do wytworzenia swego      

rodzaju bufora ochronnego, który sta-

nowią protektorzy w organach ścigania, 

wymiarze sprawiedliwości, polityce,     

gospodarce oraz różni doradcy. Głów-

nym celem owego bufora jest paraliżo-

wanie skutecznego ścigania członków 

grupy oraz zdobycie źródeł informacji 

w  celu maksymalizacji zysku. Obejmując 

różne dziedziny życia wytwarza powoli 

„misterną pajęczynę” wzajemnych powią-

zań (intricate web). 
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9. Przestępczość zorganizowaną charakte-

ryzuje duża ruchliwość ponadregionalna,  

a nawet międzynarodowa oraz wykorzy-

stanie najnowszych środków komunika-

cji i porozumiewania się. 

Na podstawie niniejszych kryteriów najtraf-

niejszą wydaje się następująca definicja:      

„zachowujące podział zadań, świadome i dobro-

wolne, na trwałe zorganizowane współdziałanie 

wielu osób dla popełniania przestępstw – często 

przy wykorzystaniu współczesnej infrastruktury 

– w celu osiągnięcia możliwie szybko wysokich 

zysków196. 

Omówienie przestępczości zorganizowanej 

w Polsce nie może być kompletne bez zwrócenia 

uwagi na art. 65 i 258 Kodeksu Karnego z 1997r. 

Patrząc na treść art. 65 należy wskazać na zna-

mię „popełnia przestępstwo”, a więc obie formy 

przestępczości zorganizowanej tj. zorganizowa-

na grupa i związek mający na celu popełnianie 

przestępstw należy wiązać z przynajmniej  jedno-

razowym popełnieniem przestępstwa197.  Ponieważ 

oba pojęcia nie są normatywnie zdefiniowane, 

w polskiej doktrynie prawa karnego podnosi się, 

że z grupą zorganizowaną mamy do  czynienia 

wówczas, gdy czyn został popełniony w jakiejś 

formie współdziałania, występuje wyższy sto-

pień zorganizowania niż w przypadku „zwykłe-

go” współdziałania objawiający się poczuciem 

przynależności do grupy oraz istnieje przywódca 

grupy, dominujący nad pozostałymi członkami 

a  jego działania zmierzają do ukonstytuowania 

grupy. Natomiast w zrozumieniu pojęcia „zwią-

                                                 
196 Ibidem, s. 315 
197  K. Indecki A. Liszewska, Prawo karne materialne, 

Warszawa 2002, s. 334 

zek”, pomocny może być wyrok Sądu Najwyż-

szego z 23 marca 1992 r. określający, że jest 

to  porozumienie co najmniej 3 osób, w  którym 

istnieją rygory organizacyjne, niewykonanie 

zaś   polecenia spotyka się z określonymi konse-

kwencjami oraz istnieją zasady przynależności 

do grupy198. Co więcej, związek przestępczy 

może się składać z kilku grup, na co wskazuje SN 

w wyroku z 10 maja 2005 r., jest to więc struk-

tura wysoko zorganizowana, wieloszczeblowa 

i  złożona199. 

Na koniec należy wskazać na stan przestęp-

czości zorganizowanej w Polsce w chwili wpro-

wadzenia Ustawy o świadku koronnym. 

W  1997r. wg danych policji istniały liczne  

zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się: 

 Organizowaniem przemytu – 44 grupy 

 Przestępstwami z ustawy o ochronie   

obrotu gospodarczego – 37 

 Wymuszeniami haraczy – 37 

 Przestępstwami narkotykowymi - 44200 

Świadek korony – ogólne informacje o instytucji 

Instytucja świadka koronnego została 

wprowadzona ustawą z 25 czerwca 1997 r.201, 

ostatnio nowelizowaną 22 lipca 2006202. Zgodnie 

z art. 1 (nowelizowanym), ustawę stosuje się 

do wszelkich przestępstw powszechnych i skar-

bowych popełnianych w grupie lub związku 

przestępczym oraz do enumeratywnie wyliczo-

nych przestępstw w art. 2 ust. 2: w Kodeksie 

                                                 
198 II KRN 433/91, OSNKW 1991, nr 7, poz. 48 
199 II KK 531/04, OSNKW 2005, nr 10, poz. 95 
200 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1998, s. 334 
201 tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 
202 Dz.U. z 2006 r. Nr 149 poz. 1078 
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karnym: art. 228 § 1 i 3-6, art. 229 § 1 i 3-9, 

art.  230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 1 i 2, 

art.  250a § 1 i 2 art. 258, art. 296a § 1, 2 i 4 oraz 

art. 296b § 1 i 2.  

Świadkiem koronnym jest osoba będąca 

podejrzanym o popełnienie przynajmniej jedne-

go z wyżej wymienionych przestępstw, jeżeli 

została dopuszczona do składania zeznań prze-

ciwko innym jego współuczestnikom i do momen-

tu wniesienia aktu oskarżenia w swoich wyja-

śnieniach przekazała informacje mogące ujawnić 

okoliczności popełnienia przestępstwa, wykry-

cia pozostałych sprawców czy dalszych prze-

stępstw, a także ujawniła znany jej majątek 

pozostałych współsprawców oraz zobowiązała 

się do przedstawienia przed sądem wymienio-

nych wcześniej informacji, a także do zwrotu 

korzyści uzyskanych z przestępstwa oraz     

naprawienia szkody, z czego sporządza się 

odrębny protokół. Świadkiem koronnym może 

być także podejrzany, który w swoich wyjaśnie-

niach przekazuje informacje o innych grupach 

przestępczych niż ta, do której należał203.  

  Należy zastrzec, że o status świadka 

koronnego nie może się ubiegać osoba podej-

rzana o:  

- usiłowanie, dokonanie lub współuczestniczenie 

w dokonaniu czynu z art. 148 § 1-3 tj. zabójstwa 

- nakłanianie innych osób do popełnienia czynu 

zabronionego wskazanego w art. 1 i 2 UŚK  

w celu skierowania przeciwko nim postępowa-

nia karnego (prowokacja)  

- kierowanie zorganizowaną grupą lub związ-

kiem przestępczym mającym na celu popełnie-

                                                 
203 T. Grzegorczyk J. Tylman Polskie postępowanie karne, 

Warszawa 2007 s. 499-501  

nie przestępstwa powszechnego lub skarbowego 

(należy jednak uwzględnić stanowisko SN  

w orzeczeniu z 10 maja 2005 r. zgodnie z którym 

osobie kierującej zorganizowaną grupą prze-

stępczą można przyznać status świadka koron-

nego, jeżeli proces dotyczy innej grupy przestęp-

czej lub związku przestępczego, którego owa 

grupa była częścią204). 

O nadanie statusu świadka koronnego 

i  dopuszczenie dowodu z jego zeznań występuje 

prokurator prowadzący postępowanie przygo-

towawcze lub je nadzorujący po uprzednim 

uzyskaniu na to zgody Prokuratora Krajowego 

lub Naczelnego Prokuratora Wojskowego205. 

Wniosek prokuratora w przedmiocie dopusz-

czenia dowodu z zeznań świadka koronnego 

podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni przez 

sąd okręgowy, po uprzednim przesłuchaniu 

podejrzanego co do wszystkich okoliczności, 

które wyjaśniała osoba ubiegająca się o status 

świadka koronnego. Na postanowienie odmow-

ne prokuratorowi przysługuje zażalenie, nato-

miast niedopuszczenie dowodu z zeznań świad-

ka koronnego czy to przez niewystąpienie   

prokuratora z wnioskiem czy też przez wydanie 

postanowienia o odmowie dopuszczenia tego 

dowodu pociąga za sobą konieczność zniszcze-

nia wyjaśnień podejrzanego złożonych w postę-

powaniu przygotowawczym jak i przed sądem 

w związku z rozpoznawaniem wniosku prokura-

tora jak i niemożliwość wykorzystania ich jako 

dowodu przed sądem. 

W razie wydania przez sąd postanowienia 

o  dopuszczeniu dowodu z zeznań świadka 

                                                 
204  II KK 531/04, OSNKW 2005, nr 10, poz. 95 
205  art. 5 ust. 1 i art. 24 Ustawy o świadku koronnym 
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koronnego prokurator sporządza odpisy mate-

riałów dotyczących osoby świadka i wyłącza  

je do odrębnego postępowania, które następnie 

ulega zawieszeniu do końca procesu, w którym 

będzie zeznawał. W trakcie postępowania wobec 

świadka nie stosuje się przepisów o prawie 

odmowy zeznań, prawie odmowy odpowiedzi 

na pytanie, zwolnienia od zeznawania czy świad-

ku incognito, wolno go natomiast przesłuchać 

z  wyłączeniem jawności. W ciągu 14 dni 

po  wydaniu prawomocnego orzeczenia w spra-

wie, w której zeznawał świadek koronny, postę-

powanie wobec niego ulega umorzeniu 

ze   względu na niepodleganie karze (zob. też 

art. 17 §1 pkt. 4 KPK)206. 

Zawieszone postępowanie podejmuje się 

ponownie, jeżeli świadek w trakcie procesu 

zataił pewne fakty, zeznał nieprawdę lub odmó-

wił składania zeznań, popełnił nowe przestęp-

stwo działając w ramach przestępczości zorga-

nizowanej lub zataił majątek swój lub pozosta-

łych współsprawców. W przypadku, gdy zapadł 

prawomocny wyrok to w powyższych wypad-

kach jak i w przypadku, gdy świadek koronny 

nie może skorzystać z niepodlegania karze, 

umorzone postępowanie można podjąć w ciągu 

5 lat od momentu wydania prawomocnego 

wyroku. Należy nadmienić, że ustawa nie prze-

widuje możliwości pozbawienia statusu świadka 

koronnego w trakcie procesu, zeznania są nadal 

dowodem w sprawie, tyle że dana osoba nie 

korzysta z niepodlegania karze207. 

                                                 
206 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, 

Warszawa 2007, s. 500-502 
207 Ibidem, s. 503 

Należy też nadmienić, że wszelkie informacje 

wiążące się z uzyskaniem statusu świadka  

koronnego oraz dotyczące osoby świadka   

koronnego, jego bliskich i ich ochrony są objęte 

tajemnicą państwową a wszelkie czynności 

zmierzające do ujawnienia okoliczności związa-

nych z jego ochroną objęte są bezwzględnym 

zakazem dowodowym. 

Na koniec prezentacji samej instytucji 

świadka koronnego należy wskazać najważniej-

sze postępowania karne, w których występowali 

świadkowie koronni od 1997 r. toczące się 

przeciwko: 

 Warszawskiej grupie kokainowej – 

przemyt kokainy 

 Warszawskiej grupie nowodworskiej – 

wymuszenia haraczy 

 Warszawskiej grupie „Pruszków”, czyli 

tzw. „mafii pruszkowskiej” – przemyt 

narkotyków, wymuszenia haraczy, kra-

dzież samochodów, przemyt i obrót      

alkoholem 

 Warszawskiej grupie „Młody Pruszków” 

– wymuszanie haraczy i kradzieże aut 

 Grupie „Przeszczepa” – porwania, napa-

dy i wymuszenia haraczy 

 Grupie „Dziada”, tzw. grupie wołomiń-

skiej – zabójstwa na zlecenie i handel 

narkotykami 

 Łódzkiej „Ośmiornicy” – zabójstwa 

na zlecenie, wyłudzenia i przestępstwa 

skarbowe 

 Katowickiej grupie „Krakowiaka” –      

zabójstwa na zlecenie, napady, fałszer-

stwa, handel bronią 
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 Poznańskiej grupie „Orzecha” – napady 

na TIR-y, zabójstwa na zlecenie i handel 

narkotykami 

 Białostockiej grupie „Mychy” i „Kucha-

rza” – wymuszenia haraczy 

 Ryszardowi Boguckiemu – oszustwa     

finansowe i zabójstwo Andrzeja Koli-

kowskiego ps. Pershing 

 Bielsko-białej grupie „Bacy” – produkcja 

i handel narkotykami 

 Bielsko-białej grupie Ryszarda Niemczy-

ka – porwania i rozboje  

 Wrocławskiej grupie „Carringtona” – 

przemyt alkoholu i papierosów 

 Wrocławskiej grupie „Leszka C.” – handel 

bronią i narkotykami 

 Radomskiej grupie „Rowerka” – napady 

na TIR-y 

 Szczecińskiej grupie „Picka” – zabójstwa 

i porwania na zlecenie, produkcja i han-

del narkotykami 

 Krakowskiej grupie „Ala Capone” –      

zabójstwa na zlecenie, wymuszanie     

haraczy i rozboje208. 

Za i przeciw instytucji świadka koronnego 

 Idea wprowadzenia do polskiego usta-

wodawstwa instytucji genetycznie obcej  

i niekonwencjonalnej musiała wywołać wiele 

emocji i kontrowersji. Przeciwnicy tej instytucji 

podkreślali, że jest to, najdelikatniej ujmując 

„wkładanie kartki z obcego kodeksu”. Pomijając 

argumenty czysto teoretyczne, jako nie mające 

wpływu na polityczno-kryminalną ocenę jej sku-

                                                 
208  E. Kowalewska-Borys, Świadek koronny w ujęciu 

dogmatycznym, Kraków 2004, s. 61-62 

teczności, wypada skupić się na aksjologii 

jak  i  rzeczywistej przydatności owej instytucji.   

       Zorganizowane grupy przestępcze, 

o  czym już była mowa, charakteryzują się wyso-

ką profesjonalizacją, a sam charakter popełnia-

nych przestępstw tworzy olbrzymie trudności 

dowodowe. Są to najczęściej przestępstwa „bez 

ofiar”, o skąpym materiale rzeczowym. Jedno-

cześnie bardzo trudnym lub wręcz niemożliwym 

jest wprowadzenie do takich grup tajnego funk-

cjonariusza Policji, przestępcy to często koledzy, 

znający się od wielu lat. Świadek koronny 

to  instytucja powodująca rozbicie wzajemnej 

solidarności wśród przestępców, co znalazło 

potwierdzenie w praktyce stosowania tej insty-

tucji w Polsce209. Jednak sami świadkowie    

koronni podnoszą, że jedną z najbardziej dezor-

ganizujących spójność grupy metod jest             

ich skuteczne odcinanie od źródeł zysku (74% 

respondentów wśród wszystkich ankietowanych 

świadków koronnych)210. Innymi słowy udosko-

nalenie aparatu kontroli skarbowej oraz wzmóc-

nienie ścigania przestępstw o charakterze  

gospodarczym powinno przynieść wzrost sku-

teczności zwalczania przestępczości zorganizo-

wanej, podobnie jak zapewnienie należytej 

efektywności instytucji przepadku korzyści 

pochodzących z przestępstwa określonych 

w  art. 45 § 2 i 3 Kodeksu Karnego.                  

Prowadzi to do wniosku, że instytucja świadka 

koronnego stara się zapełnić braki w zakresie 

przygotowania aparatu ścigania to zwalczania 

przestępstw gospodarczych i podatkowych oraz 

względnie niskiej skuteczności instytucji prze-

                                                 
209   Ibidem, s. 105 
210 Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej 

 zwalczanie, Zakamycze 2002,  s. 209 
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padku  korzyści.  Niemniej  jeśli  chodzi  o  orga-

nizacje przestępcze o charakterze mafijnym, 

dysponujące powiązaniami międzynarodowymi 

i zajmujące się takimi przestępstwami jak pro-

dukcja i dystrybucja narkotyków, handel bronią 

i  terroryzm instytucja świadka koronnego jest 

w  zasadzie kluczową metodą rozbijania solidarno-

ści grupy211. 

Jako alternatywę wobec instytucji 

świadka koronnego podaje się umieszczanie 

osobowych źródeł informacji w strukturach 

przestępczości zorganizowanej. Jak to było 

wielokrotnie wskazywane, problemem jest 

umieszczenie tajnego funkcjonariusza Policji,  

ze względu na fakt, że zgodnie ze wskazaniami 

świadków koronnych polskie grupy przestępcze 

oprócz więzi finansowych (65% wskazań) 

są najczęściej powiązane także więzami przyjaź-

ni (52% wskazań)212. Niemniej aż 69% świad-

ków koronnych (drugie zaznaczenie po 74% 

dla pozbawienia korzyści)  wskazało, że umiesz-

czanie policyjnych informatorów to jedno z naj-

większych zagrożeń dla grupy przestępczej. 

Należy też zwrócić uwagę na stosunkowo młodą 

instytucję zakupu kontrolowanego, która    

właściwie stosowana i przy odpowiednich  

nakładach finansowych także może wzmocnić     

wykrywalność i skuteczność ścigania, co dopro-

wadzi do ograniczenia konieczności sięgania 

po instytucję świadka koronnego. 

Z punktu widzenia polityki kryminalnej 

jednym z najważniejszych zagadnień jest wpływ 

na kwestie prewencji ogólnej i proces resocjali-

                                                 
211   E. Kowalewska-Borys, Świadek koronny w ujęciu 

 dogmatycznym, Kraków 2004, s. 105 
212  Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej 

  zwalczanie, Zakamycze 2002, s. 211 

zacji. Proceder handlu państwa z przestępcą-

denuncjantem, prowadzący do jego bezkarności 

prowadzi do naruszenia świadomości prawnej 

społeczeństwa. To negatywne oddziaływanie 

na   poczucie sprawiedliwości społecznej może 

powodować zagrożenie dla celów kary krymi-

nalnej na gruncie prewencji ogólnej213. O ile 

surowość kar zasadniczo nie ma wpływu 

na   prewencję ogólną, bowiem każdy sprawca 

zakłada, że nie zostanie schwytany o tyle mno-

żenie możliwości uniknięcia odpowiedzialności 

karnej czy chociaż jej złagodzenia może prowa-

dzić do wzrostu przestępczości i jedyną, 

w  dodatku ewentualną i słabą barierą może być 

tylko wrogość środowiska przestępczego w sto-

sunku do wszelkich konfidentów czy denuncjantów. 

Nawet akceptując „mniejsze zło” trzeba też mieć 

na uwadze trudności w   resocjalizacji samego 

świadka koronnego, bowiem z reguły 

są  to osoby przez wiele lat będące przestępcami. 

Należy też podnieść, w ślad za częścią 

krytyków, moralnie wątpliwy charakter 

tej    instytucji. Instytucja świadka-konfidenta 

charakteryzowała wiele najgorszych systemów 

represji, stosowanych w państwach totalitar-

nych i policyjnych. Należy także zwrócić uwagę,  

że świadek koronny, będąc zainteresowany 

uniknięciem odpowiedzialności karnej może 

celowo pomówić inne osoby o popełnienia 

przestępstwa, jednocześnie zdając sobie sprawę  

z trudności udowodnienia mu przez organ  

procesowy fałszywych zeznań i przez to powrót  

do roli podejrzanego. Z istoty tej instytucji wyni-

ka, że sięga się po nią w sytuacji bezradności 

                                                 
213 E. Kowalewska-Borys, Świadek koronny w ujęciu 

  dogmatycznym, Kraków 2004, s. 113 
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organów ścigania, gdy brakuje innych dowodów 

winy214. Jak niebezpieczne może być poleganie 

na fałszywych zeznaniach świadka koronnego 

ilustruje doskonale przykład Krzysztofa Stańko 

i   braci Tyrałów, fałszywie oskarżonych przez 

jednego ze świadków koronnych o produkcję 

narkotyków215.Dzięki zeznaniom świadka, gang-

stera ps. „Gruby” byłego członka gangu „Cygana” 

zajmującego się głównie wyłudzaniem pieniędzy 

i towarów za pośrednictwem firm-krzaków oraz 

praniem brudnych pieniędzy, których to zeznań 

od 4 lat (2 lat w chwili pisania artykułu) nie 

udało się potwierdzić katowickiej prokuraturze 

w sposób wystarczający do sporządzenia aktu 

oskarżenia, Krzysztof Stańko spędził w areszcie 

27 miesięcy. Zarzucano mu wyprodukowanie 

5  kg amfetaminy (świadek koronny twierdził, że 

było to 50 kg) i udział w zorganizowanej grupie 

przestępczej. Za kierownictwo na podstawie 

zeznań świadka koronnego uznano Jana, Adama 

i Krzysztofa Tyrałów z Olesna. Z rodzinami 

aresztowanych skontaktowała się szwagierka 

świadka koronnego – Katarzyna, sugerując 

możliwość wycofania obciążających zeznań 

w  zamian za 100 tys. dolarów. Po udanej akcji, 

w której brał udział detektyw Rutkowski, udało 

się wykazać, nagrywając wszystko za pomocą 

ukrytych mikrofonów, fałszywość zeznań świad-

ka. Pomimo dowodów prokuratura nie umorzyła 

śledztwa ani nie zweryfikowała zeznań świadka 

koronnego. Dopiero Sąd Apelacyjny we Wrocła-

wiu w listopadzie 2005 roku uchylił, areszt 

zamieniając go na 150 tys. złotych kaucji 

                                                 
214   Ibidem s. 111 
215   Newsweek Polska, Marek Kęskrawiec: Brednie koronne, 

  Nr 46/06  – z racji na brak możliwości przeglądania akt 
  sprawy odwołanie do publicystyki i materiałów 
  dziennikarskich jest niezbędne. 

dla Adama i Jana Tyrałów. Jak stwierdził sędzia 

Wojciech Kociubiński „Prokurator poza zezna-

niami świadka koronnego Macieja Abramskiego, 

mimo długiego już okresu śledztwa, nie przed-

stawia żadnych nowych dowodów”. 

Z drugiej strony należy podnieść, że      

zeznania świadka koronnego powinny zmierzać 

do wykrycia innych dowodów przestępstwa, 

w  miarę możliwości rzeczowych. Zresztą opie-

ranie się wyłącznie na zeznaniach świadka 

koronnego byłoby naruszeniem jednej z naj-

starszych zasad obowiązujących we wszystkich 

systemach kontynentalnych: testis unus – nullus 

testis est (pol. Jeden świadek to żaden świadek) 

Wydaje się więc, że podstawowy problem tkwi 

nie tyle w samej instytucji, co w jej właściwym 

stosowaniu. Odpowiednia praktyka prokurator-

ska byłaby w stanie wyeliminować a przynajm-

niej znacząco zminimalizować zagrożenie pomó-

wienia osób niewinnych o popełnienie przestęp-

stwa za pomocą fałszywych zeznań. 

Krytycy instytucji świadka koronnego 

wielokrotnie podnosili, że instytucja ta narusza 

zasadę równości wobec prawa wyrażoną 

w  art.  32 pkt. 1 Konstytucji RP, stanowiący, że: 

„Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają 

prawo do równego traktowania przez władze 

publiczne”. Zasada ta porządkuje  przestrzeganie 

wszystkich praw. Z przywileju niekaralności 

korzysta tylko jeden ze sprawców przestępstwa, 

i to w dodatku za donoszenie na wspólników, 

w  związku z czym krytycy instytucji świadka 

koronnego zarzucali jej niemoralność i nie-

etyczność. Istnieje jednak jeszcze jedna nie-

sprawiedliwość, która szczególnie boleśnie 
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rysuje się na tle polskiej rzeczywistości: świad-

kowi koronnemu zapewnia się ochronę, miesz-

kanie, nowe nazwisko, operację plastyczną 

a  wszystko na koszt Skarbu Państwa, podczas 

gdy innemu ważnemu świadkowi, takiemu, 

który tylko widział przestępstwo a nie uczestni-

czył w jego popełnianiu nie zapewnia się abso-

lutnie nic! Żadnej ochrony, mieszkań, zmiany 

tożsamości. Przestępca, który zechce się mścić 

ma do takiego świadka swobodny dostęp. Jedyną 

chroniącą go instytucją jest instytucja świadka 

incognito (świadka anonimowego) z art. 184 

KPK pod warunkiem spełnienia zachodzących 

tam przesłanek i wydania postanowienia przez 

sąd lub prokuratora, co jest aż nader skromne 

w porównaniu z wachlarzem środków jakie 

służą do ochronny świadka koronnego216. 

Na koniec w ślad za krytykami instytucji 

świadka koronnego trzeba podnieść olbrzymie 

koszty programu ochronny. Przede wszystkim 

ochrona nie kończy się wraz ze skazaniem 

współsprawców, ale najczęściej konieczna jest 

dożywotnio. Przy założeniu, że miesięczny koszt 

ochrony jednej osobo to minimum 10 tys. zł, 

a  programem objęte są także osoby najbliższe, 

otrzymujemy w skali roku sumy które są pew-

nym obciążeniem dla Skarbu Państwa. Dla przy-

kładu: w 2001 r. programem było objętych 65 

osób (świadkowie koronni wraz z najbliższymi) 

zaś koszt ich ochrony wyniósł 5 mln zł. Tak duże 

koszty naruszają społeczne poczucie sprawie-

dliwości, zwłaszcza, że przeciętny koszt ochrony 

znacznie przekracza poziom średniego krajowe-

                                                 
216  E. Kowalewska-Borys, Świadek koronny w ujęciu dogma-

tycznym, Kraków 2004, s. 107-108 

go wynagrodzenia217. Do tego należy dodać także 

fakt, że koszty programu w dłuższej perspekty-

wie będą rosły, bowiem zapewniać trzeba będzie 

ochronę nie tylko nowym świadkom koronnym, 

ale trzeba będzie kontynuować poprzednie 

programy, co w skali kilkunastu lat może spo-

wodować lawinowy wzrost wydatków, stawiając 

na porządku dziennym pytanie o opłacalność 

tej instytucji, nie jest bowiem wcale wykluczone, 

że koszty programu ochrony świadków przekro-

czą wartość mienia odebranego przestępcom, 

co  zmusi ustawodawcę do odpowiedzi na pyta-

nie, czy zeznania świadków koronnych rzeczy-

wiście są tak ważne, że Skarb Państwa musi 

dopłacać do całego przedsięwzięcia. 

*** 

Świadek koronny nie jest to instytucją 

idealną, jest bowiem ona obarczona wieloma 

poważnymi wadami, nie mniej jak pokazała 

historia wielu procesów karnych jest ona 

w  wystarczającym stopniu przydatna. Nie zna-

czy to, że obecna regulacja odpowiada moim 

oczekiwaniom. 

Przede wszystkim ważne wydaje się 

ograniczenie roli tej instytucji do instrumentu 

wyjątkowego, stosowanego tylko w szczegól-

nych wypadkach na wzór niemieckiego Kron-

zeuge. Powinno to być w zasadzie absolutnie 

wyjątkowe rozwiązanie, uzasadniane tzw. sta-

nem konieczności w ściganiu karnym (Dauer-

Ermittlungsnotstand), czyli stanem, w którym 

zachodzi dostatecznie wysokie prawdopodo-

bieństwo, że bez zeznań świadka koronnego 

                                                 
217 Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej 

 zwalczanie, Zakamycze 2002, s. 65 
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konkretne przestępstwo nie zostanie wykryte 

w   ogóle lub nie da się go ujawnić  

i pociągnąć do odpowiedzialności pozostałych 

uczestników218. Zaznaczyć przy tym należy, że 

„nagrodą” w zamian za zeznania powinno być, 

przynajmniej jako jedna z możliwych opcji, 

niepodleganie karze, jak i możliwość skorzysta-

nia z programu ochrony. Instytucja obligatoryj-

nego nadzwyczajnego złagodzenia kary wydaje 

się tutaj niewystarczająca, dlatego, że główną 

motywacją, co pokazują badania Z. Rau, jest chęć 

uniknięcia kary w ogóle, a poza tym istnieje 

niezwykle duże prawdopodobieństwo, że prze-

stępcy w trakcie odbywania kary pozbawienia 

wolności przez osobę będącą świadkiem koron-

nym korzystającym tylko z nadzwyczajnego 

złagodzenia kary zechcą ukarać „konfidenta”, 

który współpracował z organami ścigania. Jest 

to  przecież typowe zjawisko wśród subkultury 

więziennej.  

Niezmiernie ważny w instytucji świadka 

koronnego wydaje się fakt rozbicia solidarności 

grupy przestępczej, jak i fakt, że przestępca jest 

w zasadzie najlepszym informatorem o działa-

niach grupy. Jedynym porównywalnym jako-

ściowo osobowym źródłem dowodowym jest 

funkcjonariusz Policji, któremu udałoby się 

przeniknąć w środowisko przestępcze, co nieste-

ty w praktyce zdarza się dość rzadko. Jak już 

było wspominane zorganizowane grupy prze-

stępcze tworzą często osoby powiązane wza-

jemnymi więzami przyjaźni, co bardzo utrudnia 

skuteczną infiltrację, ale także sami przestępcy 

dążą do wypracowania swego rodzaju bufora 

                                                 
218 Za: E. Kowalewska-Borys, Świadek koronny w ujęciu 

dogmatycznym, Kraków 2004, s. 109 

ochronnego w postaci przekupionych policjan-

tów, prokuratorów czy innych pracowników 

organów ścigania. Taki funkcjonariusz Policji 

byłby narażony z dwóch stron, groziłoby 

mu  wykrycie przez przestępców, jak i zdema-

skowanie go przez przekupionych funkcjonariu-

szy a niestety korupcja ze względu na stosunko-

wo niskie wynagrodzenia pozostanie jedną 

z  głównych bolączek polskiej Policji219. 

Ograniczenie świadka koronnego do roli 

instytucji wyjątkowej, stosownej w sytuacjach, 

w których zachodzi stan konieczności w ściganiu 

karnym (Dauer-Ermittlungsnotstand)  musiałoby 

wymusić też daleko idącą reformę aparatu 

kontroli i ścigania, zwłaszcza z zakresu prze-

stępczości gospodarczej, jak i kontroli podatko-

wej. Jak podnosił Z. Rau w swoich badaniach, 

najskuteczniejszym środkiem jest konfiskata 

mienia, zatem rozwój takich instytucji, jak Cen-

tralne Biuro Śledcze, wśród którego zadań jest 

zwalczanie nie tylko przestępczości kryminalnej 

czy narkotykowej, ale także ekonomicznej, 

powinien przyczynić się do wzrostu wykrywal-

ności przestępstw popełnianych przez zorgani-

zowane grupy przestępcze, co z kolei ograniczy-

łoby konieczność sięgania po instytucję świadka 

koronnego.  

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się 

też   możliwość pozostawienia prokuratorom 

prowadzącym czy nadzorującym dane postępo-

wanie możliwości wyboru korzyści w zamian 

za  składane przez świadka koronnego zeznania. 

Obecna ustawa przewiduje obligatoryjne    

niepodleganie karze i oprócz tego dodatkowe  

                                                 
219 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 1998, s. 311 
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korzyści, jak zmiana tożsamości, zapewnienie 

ochrony itd. Uelastycznienie systemu poprzez 

możliwość wyboru przez prokuratora pomiędzy 

niepodleganiem karze, nadzwyczajnym złago-

dzeniem kary czy też przedterminowym zwol-

nieniem z odbycia całej kary zasadniczo zmieni-

łoby obraz całej instytucji. Nie usuwa to wątpli-

wości moralno-etycznych związanych z zawar-

ciem układu pomiędzy przestępcą a państwem, 

pozwala jednak na lepsze dopasowanie instytu-

cji do potrzeb, a także uniknięcie ujemnego 

oddziaływania na świadomość społeczeństwa 

w  sferze pozytywnej prewencji ogólnej, gdyż 

niepodleganie karze w zamian za zeznania 

mogłoby być wtedy zarezerwowane tylko          

dla członków najważniejszych grup przestęp-

czych i to pod warunkiem, że ich zeznania mia-

łyby bardzo istotną i niepodważalną wartość 

dowodową. Jeśli idzie o polskie doświadczenia, 

to chyba najlepszym przykładem jest najsłyn-

niejszy polski świadek  koronny – Jarosław 

Sokołowski ps. „Masa”, który zeznaniami obcią-

żył ponad tysiąc gangsterów.   

Na koniec, za prof. Marianem Filarem 

można stwierdzić, że instytucja świadka koron-

nego opiera się na dylemacie, który obrazuje 

rosyjskie powiedzenie: co by zrobić, żeby rubla 

zarobić, a cnoty nie stracić. Wprowadzając 

tę instytucję, stwierdziliśmy: nie chodzi o cnotę, 

chodzi o rubla. Co z tego, że jest bandytą, chodzi 

o to, żeby z jego pomocą złapać jeszcze więk-

szych bandytów220. Nie powinniśmy zatem robić 

z tej instytucji nadmiernego użytku, trzeba 

ją  traktować jako ostateczność. 

                                                 
220 Newsweek Polska, Violetta Krasnowska: Unieważniony 

świadek, Nr 18/06 


