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Rozbieżności w zakresie ustalania organu właściwego 

do orzekania w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji 

administracyjnych - o przymusowym wykupie nieruchomości 

wchodzących w skład gospodarstw rolnych, w postępowaniu 

administracyjnym 

dr Daniel Uszyński 
 

* * * 

 

 Realizacja zadań socjalistycznej 

gospodarki planowej wymagała stoso-

wania różnego rodzaju prawnych sposo-

bów wykorzystywania i kształtowania 

instytucji własności indywidualnej. 

Wzorem ugruntowanego poglądu dok-

tryny marksistowskiej, w myśl którego 

„zadaniem ustroju socjalistycznego jest 

uzdrawianie instytucji praw podmioto-

wych oraz uczynienie z nich praw 

rzeczywistych i powszechnych”1, reżim 

gospodarki socjalistycznej, w sposób 

wysoce zorganizowany, wyznaczał 

granice własności indywidualnej. Wy-

właszczenia zarówno praw własności jak 

i ograniczonych praw rzeczowych 

prowadzono w duchu polityki jednocze-

nia, krytykowania i oświecania burżuazji 

narodowej2. Zadania te, w Polsce Ludo-

wej – w odniesieniu do nieruchomości 

wchodzących w skład gospodarstw 

rolnych, w znacznej mierze spełniały 

prezydia rad narodowych oraz w trybie 

odwoławczym Komisja Odwoławcza przy 

Ministrze Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji. 

                                                 
1 Por. K. Opałek, Prawo podmiotowe, 1957, s. 210; 
M. Maneli, O działalności państwa socjalistyczne-
go, 1957, s. 14. 
2 Zob. Mao-Tse-Tung, O właściwym traktowaniu 
sprzeczności w łonie ludu, Warszawa 1957, s. 8. 

Doświadczenia z prac prezydiów 

rad narodowych wskazywały jednak 

na brak obiektywizmu podczas wydawa-

nia decyzji administracyjnych3. Liczne 

zależności pomiędzy członkami komisji 

odwoławczych oraz możliwość łączenia 

funkcji członka prezydium załatwiające-

go sprawy wywłaszczeniowe z funkcją 

członka komisji odwoławczej były 

zjawiskiem powszechnym. Wskazane 

mankamenty, wraz ze znaczną ilością 

nierozpatrzonych odwołań od decyzji 

administracyjnych prezydiów rad 

narodowych sprawiło, że kwestia wy-

właszczeń nieruchomości wchodzących 

w skład gospodarstw rolnych aktualna 

jest po dziś dzień. Jakie jednak organy 

powinny zająć się nierozpatrzonymi 

odwołaniami od decyzji prezydiów rad 

narodowych? Jak kształtowały się 

przepisy kompetencyjne w omawianym 

zakresie? Czy wobec rozbieżności 

w   sądownictwie administracyjnym 

możliwe jest dziś ustalenie jednego 

organu właściwego do orzekania 

w sprawach odwołań od decyzji wy-

właszczeniowych? Pragnąc zająć się 

                                                 
3 K. Sobczak, Wywłaszczenie jako instrument 
gospodarki planowej rad narodowych, Toruń 
1962, s. 74-77. 
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wskazanym zagadnieniem, należy zarów-

no dokonać szerokiej analizy aktów 

prawnych jak i odwołać się do stanowisk 

przedstawicieli nauki i doktryny. 

Zgodnie z utrwaloną linią orzecz-

niczą, właściwość rzeczową organu 

określa się według przepisów prawa 

materialnego obowiązujących w dniu 

wydania decyzji administracyjnej. Jak 

wskazano w wyroku Naczelnego Sądu 

Administracyjnego z dnia 7 lipca 1993 r. 

„właściwość rzeczową organu odwo-

ławczego ocenia się z uwzględnieniem 

przepisów prawa materialnego zastoso-

wanych w decyzji organu pierwszej 

instancji, a w odniesieniu do decyzji 

o stwierdzeniu nieważności decyzji - 

przepisów prawa materialnego, według 

których wydano decyzję będącą przed-

miotem postępowania w sprawach 

o stwierdzenie nieważności na podstawie 

art. 156 § 1 K.p.a.4" 5. Na podobnym 

stanowisku stanął również Sąd Najwyż-

szy wskazując, że "właściwość rzeczową 

organu administracyjnego do stwierdze-

nia nieważności decyzji o wywłaszczeniu 

nieruchomości należy oceniać według 

przepisów prawa materialnego, obowią-

zujących w dacie wydania decyzji"6. 

Odnosząc powyższe do zagadnienia 

będącego przedmiotem analizy, wskazać 

należy, że przejmowanie na rzecz Skarbu 

Państwa nieruchomości rolnych nastę-

powało m. in. na podstawie przepisów 

dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. 
                                                 
4 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), dalej jako „K.p.a.”. 
5 Wyrok NSA z dnia 7 lipca 1993 r., sygn. akt I SA 
116/93; publikowany w Centralnej Bazie 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 
6 Wyrok SN z dnia 3 września 1998 r., sygn. akt III 
RN 83/98, OSNAP 1999, nr 9, poz. 293. 

o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych 

spraw związanych z reformą rolną 

i osadnictwem rolnym7 oraz ustawy 

z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu 

z dnia 18 kwietnia 1955 r.8 Materialno-

prawną podstawę decyzji wywłaszczają-

cych stanowił art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 

13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 

18 kwietnia 1955 r., zgodnie z którym 

gospodarstwa rolne i działki określone 

w art. 15 ust. 1 dekretu z dnia 18 kwiet-

nia 1955 r.9, jeżeli zostały opuszczone 

przez właściciela po dniu 28 kwietnia 

1955 r. oraz wszelkie inne gospodarstwa 

rolne opuszczone przez właścicieli, 

mogły być przejęte na własność Państwa 

bez odszkodowania i w stanie wolnym 

od  obciążeń, z wyjątkiem służebności 

gruntowych, których utrzymanie zostanie 

uznane za niezbędne. Zgodnie zaś z § 1 

ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie 

opuszczonych gospodarstw rolnych10, 

za   gospodarstwo rolne opuszczone 

uważano gospodarstwo, na którym nie 

zamieszkuje właściciel ani jego małżonek, 

dzieci lub rodzice, a przy tym gospodar-

stwo to nie jest w całości lub w większej 

części uprawiane oraz poddawane 

właściwym zabiegom agrotechnicznym 

przez właściciela bądź użytkownika albo 

dzierżawcę.  

                                                 
7 Dz. U. Nr 14, poz. 107. 
8 Dz. U. Nr 39, poz. 174. 
9 Art. 15 ust. 1. Gospodarstwo rolne (działka 
pracownicza, rzemieślnicza itp.) nabyte 
na podstawie przepisów o przeprowadzeniu 
reformy rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, 
lecz opuszczone przez właściciela przed wejściem 
w życie niniejszego dekretu, przechodzi z mocy 
prawa na własność Państwa - bez odszkodowania 
i wolne od obciążeń z wyjątkiem służebności 
gruntowych. 
10 Dz. U. Nr 39, poz. 198. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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Wskazania w tym miejscu wymaga 

fakt, że przepisy te - na przestrzeni 

kilkudziesięciu lat, wielokrotnie noweli-

zowano, zaś powołane akty prawne 

w dniu dzisiejszym nie obowiązują. Tym 

samym, za niemożliwe uznać należy 

ustalanie organu właściwego na podsta-

wie przepisów prawa materialnego 

zastosowanych w decyzji organu pierw-

szej instancji. Powyższe skłania zatem 

do poszukiwań rozwiązania, w oparciu 

o przepisy proceduralne.  

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego 

Sądu Administracyjnego, w przypadku 

zmian w strukturze administracji  

publicznej ustala się najpierw organ, 

na  który przeszła właściwość w takich 

sprawach, a dopiero potem organ wyż-

szego stopnia11. W powołanym postano-

wieniu NSA podkreślił, „że w przypadku 

wniesienia wniosku o stwierdzenie 

nieważności należy wziąć pod uwagę, że 

uruchamia on nowe postępowanie 

w  sprawie. Ów nadzwyczajny tryb 

postępowania rządzi się swoistymi 

regułami odmiennymi niekiedy od reguł 

przyjmowanych w trybie zwykłym. 

Należy w związku z tym odróżnić przepi-

sy, które odnoszą się do określenia 

właściwości organu rozstrzygającego 

kwestię nieważności od przepisów, 

stanowiących wzorzec oceny, czy podjęta 

w określonym czasie decyzja spełnia 

przesłanki nieważności. Przy wyznacza-

niu organu właściwego w sprawie, regułą 

jest stosowanie przepisów obowiązują-

cych w momencie orzekania o nieważno-

ści. Oznacza to, że organ wyższego 

stopnia, o którym mowa w art. 157 § 1 

K.p.a., określany jest według nowego 

                                                 
11 Por. niepublikowane postanowienie NSA z dnia 
23 września 2003 r., sygn. akt II SA 1484/03. 

stanu prawnego. Jeżeli więc nastąpiła 

zmiana w podziale kompetencji organów, 

wskutek np. zmian w podziale admini-

stracyjnym, wyznacza się w świetle 

aktualnie obowiązujących przepisów 

organ pierwszej instancji i w zależności 

od regulacji odpowiednio organy stopnia 

wyższego. Natomiast przy ocenie ważno-

ści decyzji bierze się pod uwagę stan 

normatywny z momentu jej wydania. 

Z tego punktu widzenia ocena, czy dana 

decyzja została wydana przez organ 

właściwy uwzględnia przepisy prawa 

materialnego obowiązujące w dniu 

wydania tej decyzji"12. Na podobnym 

stanowisku stanął również NSA 

w uchwale składu siedmiu sędziów z dnia 

5 czerwca 2000 r. 13, czy w postanowie-

niu z dnia 30 września 2004 r.14. 

W świetle powyższego, w przypadku 

zmian w strukturze administracji  

publicznej, należy ustalić organ, na który 

przeszła kompetencja do podjęcia 

rozstrzygnięcia w sprawie załatwionej 

decyzją, a następnie na podstawie art. 17 

K.p.a. określić organ stopnia wyższego15. 

I mimo, iż wskazany pogląd nie pozostaje 
                                                 
12 Tamże. 
13 Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 
5 czerwca 2000 r., sygn. akt OPS 7/00; publiko-
wana w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 
14 Postanowienie NSA z dnia 30 września 2004 r., 
sygn. akt OW 1054/04; publikowane w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ (por. też aprobującą 
glosę Pana prof. A. Skoczylasa do powołanej 
uchwały, wg którego Naczelny Sąd Administra-
cyjny słusznie uznał, że aktualnej właściwości 
organów nie można ustalać na podstawie 
przepisów, które już nie obowiązują i przyjął 
w związku z tym w zakresie właściwości działanie 
nowego prawa). 
15 G. Łaszczyca, A. Martysz, A. Matan, Kodeks 
postępowania administracyjnego. Komentarz. 
Tom II. Komentarz do art. 104-269, LEX, 2010, 
wyd. III.  

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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wolny od krytyki16, niemniej jednak, 

będąc poglądem w doktrynie dominują-

cym, posłuży do ustalenia organu wła-

ściwego do rozpatrywania odwołań 

od decyzji administracyjnych – o przy-

musowym wykupie nieruchomości 

wchodzących w skład gospodarstw 

rolnych, w analizowanym zakresie. 

Biorąc za „punkt wyjścia” dekret 

z dnia 18 kwietnia 1955 r. zmieniony 

ustawą z dnia 13 lipca 1957 r., wskazać 

należy, że przepis art. 2 ustawy z dnia 13 

lipca 1957 r. utracił moc obowiązującą 

w dniu 1 lipca 1982 r. - w związku 

z wejściem w życie ustawy z dnia 26 

marca 1982 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych17. Ustawa ta, w art. 44 

ust. 1 przewidywała przejecie na wła-

sność Państwa gruntów rolnych odłogo-

wanych na nieruchomościach opuszczo-

nych przez właścicieli. Natomiast w art. 

39 ust. 4 – wydanie decyzji o pozbawie-

niu prawa użytkowania nieruchomości 

stanowiących własność Państwa 

lub  nakazaniu zwrotu nieruchomości 

poprzedniemu właścicielowi, a w przy-

padku odmowy przejęcia gruntów przez 

właściciela grunty te mogły być przejęte 

na własność Państwa bez odszkodowania 

na podstawie art. 39 ust. 6 tej ustawy. 

Przepis art. 45 ust. 1 wskazanej ustawy 

upoważniał naczelnika gminy do orzeka-

nia w sprawach, o których mowa w art. 

                                                 
16 Nieco odmienny pogląd w tej mierze zaprezen-
tował R. Sawuła, według którego, jeśli istnieje 
organ, który był właściwy do stwierdzenia 
nieważności decyzji w dacie jej wydania, to tak 
długo jak ten organ istnieje, jest on właściwy 
do orzekania w myśl art. 156 K.p.a. wobec tej 
decyzji (R. Sawuła, glosa do wyroku NSA z dnia 7 
października 2002 r., II SA 2554/01, ST 2003, 
nr 5, s. 58). 
17 Dz. U. Nr 11, poz. 79. 

39 ust. 6 i w art. 44 ust. 1 niniejszej 

ustawy. 

W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. 

o podziale zadań i kompetencji określo-

nych w ustawach szczególnych pomiędzy 

organy gminy a organy administracji 

rządowej oraz o zamianie niektórych 

ustaw18, sprawy określone w art. 39 ust. 

4, a także w art. 45 ust. 1 ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

zostały przekazane do organów gminy 

jako zadania zlecone z zakresu admini-

stracji rządowej (art. 3 pkt 14). Przepisy 

art. 44 i art. 45 zostały skreślone z dniem 

1 stycznia 1992 r., na podstawie art. 2 pkt 

5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. 

o zmianie ustawy o podatku rolnym 

i ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych19. Z kolei ustawa z dnia 26 

marca 1982 r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych została uchylona przez 

ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych20, która nie 

zawierała już dalszej regulacji pozwalają-

cej na przejmowanie opuszczonych 

gruntów rolnych na własność Skarbu 

Państwa.  

Jak stanowi art. 157 § 1 K.p.a., 

właściwy do stwierdzenia nieważności 

decyzji, w przypadkach wymienionych 

w art. 156 K.p.a. jest organ wyższego 

stopnia, a gdy decyzja wydana została 

przez ministra lub samorządowe kole-

gium odwoławcze – ten organ. Decyzje 

będące przedmiotem analizy wydawane 

były przez prezydia rad narodowych, 

jako organy I instancji. Od decyzji stronie 

służyło prawo odwołania do organu II 

instancji – Komisji Odwoławczej przy 

                                                 
18 Dz. U. Nr 34, poz. 198. 
19 Dz. U. Nr 114, poz. 494 
20 Dz. U. Nr 16, poz. 78. 
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Ministrze Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji.  

Niestety – jak wcześniej wskazano, 

przedmiot decyzji objętych analizowa-

nym zagadnieniem nie jest obecnie 

regulowany obowiązującymi przepisami 

prawa. Ustawodawca nie unormował 

także kwestii właściwości organów 

w sprawach weryfikacji decyzji ostatecz-

nych o przejęciu gruntów rolnych 

na własność Państwa, wydanych przed 

dniem 1 stycznia 1992 r. W takiej sytu-

acji, wobec niewystarczającej regulacji 

Kodeksu postępowania administracyjne-

go do ustalenia właściwości organu 

w przedmiocie stwierdzenia nieważności 

decyzji wywłaszczeniowych, wystąpiły 

znaczne rozbieżności w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym. 

W postanowieniach Naczelnego 

Sądu Administracyjnego: z dnia 14 

grudnia 2004 r.21, z dnia 29 listopada 

2005 r.22, z dnia 30 marca 2006 r.23, 

z dnia 04 lipca 2006 r.24, z dnia 4 czerwca 

2008 r.25, oraz w orzeczeniu Wojewódz-

kiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 

                                                 
21 Postanowienie NSA z dnia 14 grudnia 2004 r., 
sygn. akt OW 98/04; publikowane w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 
22 Postanowienie NSA z dnia 29 listopada 2005 r., 
sygn. akt I OW 226/05; publikowane w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 
23 Postanowienie NSA z dnia 30 marca 2006 r., 
sygn. akt I OW 269/05; publikowane w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 
24 Postanowienie NSA z dnia 04 lipca 2006 r., 
sygn. akt I OW 8/06; publikowane w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 
25 Postanowienie NSA z dnia 4 czerwca 2008 r., 
sygn. akt I OW 27/08; publikowane w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 

grudnia 2007 r.26, wykształcił się pogląd, 

że organem właściwym do weryfikacji 

ostatecznych decyzji wydanych 

na podstawie art. 2 ustawy z dnia 13 lipca 

1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 

kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu 

i o uregulowaniu innych spraw, związa-

nych z reformą rolną i osadnictwem 

rolnym w brzmieniu nadanym nowelą 

z dnia 15 lipca 1961 r. jest Minister 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Powyższe, sądy 

administracyjne wywodziły z faktu, 

że art. 2 utracił moc z dniem 1 lipca 

1982r. w oparciu o art. 51 pkt 1 ustawy 

z dnia 26 marca 1982r. o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych. Jednakże 

w ustawie tej funkcjonował zapis art. 39, 

na mocy którego wprowadzono sankcje 

w odniesieniu do właścicieli z tytułu 

niezgodnego z przeznaczeniem użytko-

wania gruntów nabytych na cele nierolni-

cze lub nieleśne. Naczelnik gminy wyda-

wał też decyzje o nieodpłatnym zwrocie 

nieruchomości poprzedniemu właścicie-

lowi celem dalszego rolniczego jej 

użytkowania lub prowadzenia upraw 

leśnych, albo decyzje o pozbawieniu 

prawa użytkowania nieruchomości 

stanowiących własność Państwa. Nato-

miast, w razie odmowy przejęcia gruntów 

przez właściciela, grunty te mogły być 

przejęte na własność Państwa bez 

odszkodowania i w stanie wolnym 

od  obciążeń, z wyjątkiem służebności 

gruntowych, których utrzymanie uznane 

zostanie za niezbędne. W ocenie sądów 

administracyjnych przepis ten regulował 

rodzaj spraw najbardziej odpowiadający 

                                                 
26 Orzeczenie WSA z dnia 27 grudnia 2007 r., 
sygn. akt II SA/Ol685/07; publikowane 
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administra-
cyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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rodzajowi spraw uregulowanych w art. 2 

ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1957r. 

o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 

1955r. Tym samym sądy administracyjne 

stawały na stanowisku, zgodnie z którym, 

skoro wśród spraw przekazanych 

gminom czy też kierownikom urzędów 

rejonowych na mocy ustawy z dnia 17 

maja 1990r. o podziale zadań i kompe-

tencji określonych w ustawach szczegól-

nych pomiędzy organy gminy, a organy 

administracji rządowej oraz o zmianie 

niektórych ustaw brak jest spraw okre-

ślonych w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 

marca 1982r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych, to należy uznać, że 

sprawy dotyczące decyzji o przejęciu 

gospodarstwa rolnego przez Państwo 

przeszły od dnia 27 maja 1990r. 

do właściwości administracji rządowej, 

a od 1992r. do Agencji Własności Rolnej 

Skarbu Państwa (następnie Agencji 

Nieruchomości Rolnych). Dedukując 

powyższe, sądy administracyjne podnosi-

ły, że ponieważ organem wyższego 

stopnia w stosunku do Agencji Nieru-

chomości Rolnych jest minister właściwy 

do spraw rolnictwa i rozwoju wsi 

to organem właściwym w sprawie 

o  stwierdzenie nieważności decyzji 

o przejęciu na własność Państwa gospo-

darstwa rolnego, jako opuszczonego, jest 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Odmiennie wskazywano nato-

miast w orzeczeniach Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, zawartych w: wyro-

kach z dnia 22 grudnia 2008 r.27, oraz 

                                                 
27 Wyrok NSA z dnia 22 grudnia 2008 r., sygn. akt. 
I OSK 1172/08; publikowany w Centralnej Bazie 
Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ i Wyrok NSA z dnia 
22 grudnia 2008 r., sygn. akt. I OSK 1173/08; 

postanowieniach z dnia 21 maja 2009 

r.28. Argumentując właściwość organów 

administracji rządowej do weryfikacji 

decyzji wydanych przez ówczesne 

terenowe organy administracji państwo-

wej, sądy administracyjne uznały zależ-

ność od tego, czy ostateczna decyzja, 

w stosunku do której toczy się postępo-

wanie w sprawie stwierdzenia jej nie-

ważności, została wydana przez organ 

I czy II instancji. W pierwszym przypadku 

organem właściwym do stwierdzenia jej 

nieważności będzie wojewoda, w drugim 

- minister. 

Odnosząc się do powołanych roz-

bieżności w orzecznictwie sądów admini-

stracyjnych, wskazać należy, że orzecze-

nia wskazujące bezpośrednio na ministra 

właściwego do spraw rolnictwa wydane 

zostały przed wejściem w życie ustawy 

z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w wojewódz-

twie29. Z uwagi na fakt, że decyzje 

prezydiów rad narodowych obejmują 

kategorię spraw należących do zakresu 

działania administracji rządowej, ustale-

nia tego należy dokonać w oparciu 

o przepisy tej ustawy. Powołana ustawa 

w art. 3 ust. 1 pkt 5 określa wojewodę, 

jako organ administracji rządowej 

w województwie, do którego właściwości 

                                                                         
publikowany w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 
28 Postanowienie NSA z dnia 21 maja 2009 r., 
sygn. akt. I OW 28/09; publikowane w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/, postanowienie NSA 
z dnia 21 maja 2009 r., sygn. akt I OW 29/09; 
publikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów 
Administracyjnych: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 
oraz postanowienie NSA z dnia 21 maja 2009 r., 
sygn. akt I OW 30/09; publikowane w Centralnej 
Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych: 
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/ 
29 Dz. U. Nr 31, poz. 206. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
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http://orzeczenia.nsa.gov.pl/


dr Daniel Uszyński: Rozbieżności w zakresie ustalania organu właściwego do orzekania 

w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych… 

 

Wiedza Prawnicza nr 2/2011 Strona 9 
 

należą wszystkie sprawy z zakresu 

administracji rządowej w województwie 

niezastrzeżone w odrębnych ustawach 

do właściwości innych organów tej 

administracji. Natomiast art. 3 ust. 1 pkt 

7 wymienionej ustawy, nie uzależnia już 

statusu wojewody jako organu wyższego 

stopnia od wyraźnego postanowienia 

przepisu szczególnego, tak jak art. 7 ust. 4 

obowiązującej poprzednio ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o administracji rządo-

wej w województwie30 – lecz wprost 

wskazuje wojewodę jako organ wyższego 

stopnia, w rozumieniu K.p.a. 

Jak wskazano powyżej, wobec uchylenia 

ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochro-

nie gruntów rolnych i leśnych oraz braku 

regulacji dotyczących analizowanego 

zagadnienia w obowiązujących przepi-

sach prawa, w orzecznictwie sądowo-

administracyjnym powstały  rozbieżności  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm. 

w zakresie ustalania właściwego organu 

nadzoru w sprawach przejmowania 

nieruchomości na własność Państwa 

m. in. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 

13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 

18 kwietnia 1955 r. Niemniej jednak 

zauważyć należy, że ostatecznie 

w  przedmiotowym zakresie nastąpiła 

stabilizacja orzecznicza. Ustawa z dnia 23 

stycznia 2009 r. o wojewodzie i admini-

stracji rządowej w województwie wpro-

wadziła bowiem domniemanie właściwo-

ści wojewody, jako organu administracji 

rządowej w województwie, do którego 

właściwości należą wszystkie sprawy 

z zakresu administracji rządowej w woje-

wództwie niezastrzeżone w odrębnych 

ustawach do właściwości innych orga-

nów tej administracji. 
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 Stalking jako przestępstwo – nowelizacja polskiego kodeksu 

karnego a doświadczenia prawodawstwa angielskiego  

Krzysztof Garstka, Paweł Przygucki 

 

***

Wprowadzenie 

Zdefiniowanie pojęcia stalkingu 

napotyka na liczne trudności z powodu 

mnogości postaci tego zjawiska. Przykła-

dowo możemy wymienić powtarzające 

się głuche telefony, próby nawiązania 

kontaktu wbrew woli danej osoby, 

śledzenie jej, wysyłanie do ofiary listów 

oraz inne przejawy aktywności sprawcy. 

Jak więc słusznie zauważa E. Finch1, 

stworzenie zamkniętego katalogu 

zachowań dających się zaklasyfikować 

jako stalking jest  niemożliwe. Możliwe 

jest jednak wyróżnienie kilku charakte-

rystycznych cech takich zachowań jakimi 

są  powtarzające się zachowania stalkera, 

postępowanie przez sprawcę wbrew woli 

ofiary oraz odczuwanie przez ofiarę 

strachu, przykrości i innych negatywnych 

uczuć2.  

Wobec licznych negatywnych spo-

łecznych skutków stalkingu, wielu 

normodawców podjęło działania mające 

na celu sankcjonowanie tego zjawiska 

poprzez stworzenie konstrukcji sui 

generis przestępstwa stalkingu, w obliczu 

nieskuteczności dotychczasowych  

środków. Jednym z pierwszych państw 

które podjęły takie kroki była Anglia 

gdzie interwencja legislacyjna w 1997 

zreformowała tradycyjne podejście 

tamtejszego prawa do stalkingu. Również 

                                                 
1 E. Finch – „Stalking the perfect stalking law” 
(2002) Criminal Law Review. Sep 
2 Ibidem ... 

polski ustawodawca, w odpowiedzi 

na uzasadnione oczekiwania społeczne, 

zdecydował się na przygotowanie 

projektu nowelizacji kodeksu karnego 

penalizującej stalking.  

W niniejszym artykule chcielibyśmy 

przedstawić dorobek doktryny angiel-

skiej w tej materii i porównać go 

z powstającym projektem opracowywa-

nym w Polsce. 

 

Reakcja prawnokarna na stalking 

w Anglii 

Przykłady stalkingu zaobserwo-

wane w angielskiej jurysdykcji pokazują 

nam jak wiele postaci potrafi mieć to 

zjawisko. Dotyka ono zarówno znane 

osobistości (przykładem brytyjska 

rodzina królewska, która rocznie dostaje 

ponad 10.000 listów od stalkerów3) jak 

i zwyczajnych obywateli, którzy np. mieli 

nieszczęście mieć chorego psychicznie 

sąsiada (jak w sprawie niejakiego Gard-

nera4, który  swoimi działaniami stop-

niowo zmienił życie swoich sąsiadów 

w koszmar). Niektórzy stalkerzy poprze-

stają na np. wysyłaniu listów, inni 

posuwają się znacznie dalej; na ten 

przykład w sprawie R [Królowa – przy-

p.aut.] v Cox5, oskarżony m.in. zostawił 

przed drzwiami ofiary odciętą głowę 

                                                 
3 www.bbc.co.uk, 16th of September 2010 
4 [2010] EWCA Crim (England and Wales Court of 
Appeal, Criminal Division) 2154. 
5 [1998] Crim.L.R. (Criminal Law Review) 810 
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kurczaka, włożoną w egzemplarz Pisma 

Świętego. 

Niezależnie od tego jak 'kre-

atywny' potrafi być umysł stalkera, nie 

ma żadnych wątpliwości co do tego iż 

prawo powinno chronić obywateli przed 

przypadkami stalkingu. Przed rokiem 

1997, w którym wszedł w życie akt 

parlamentu specyficznie wymierzony 

w stalking, angielskie sądy były zdane 

na korzystanie z już istniejących praw, 

niekoniecznie adekwatnych do tego 

zjawiska. Przestępstwami pod które 

najczęściej podpadali stalkerzy były 

napaść [assault] (a zwłaszcza napaść 

z uszkodzeniem ciała [assault occasio-

ning bodily harm], ustanowiona przez 

Artykuł 47 Offences Against the Person 

Act 1861) oraz spowodowanie poważne-

go uszkodzenia ciała [inflicting grievious 

bodily harm] (ustanowione przez Artykuł 

20 tego samego Aktu). 

Sztandarową sprawą pokazującą 

zastosowanie Artykułu 47 w odpowiedzi 

na stalking, jest sprawa R v Ireland6. 

Oskarżony po wielokroć dzwonił 

do trzech kobiet, milcząc gdy podnosiły 

słuchawkę. Te powtarzające się telefony 

sprawiły że u całej trójki pojawiły się 

objawy choroby psychicznej, takie jak 

palpitacje, bezsenność czy utrzymujące 

się stany zestresowania. Ireland został 

oskarżony o popełnienie przestępstwa 

z Artykułu 47, przyznał się do winy 

i został skazany na 3 lata więzienia. 

Z kolei sprawą doskonale ilustru-

jącą użycie poważniejszego przestępstwa 

z Artykułu 20 Offences Against the 

Person Act 1861, jest sprawa R v Bur-

                                                 
6 [1997] Q.B. (Queen's Bench) 114 

stow7, w której oskarżony przeprowadził 

istną kampanię najróżniejszych sposo-

bów nękania swojej byłej dziewczyny. Na 

przestrzeni 8 miesięcy nękał ją głuchymi 

telefonami, rozdawał w sąsiedztwie 

obrażające ją ulotki, wysyłał pogróżki, 

pojawiał się przed domem i w pracy, a 

nawet wysyłał jej zużyte ręczniki papie-

rowe. W wyniku tych powtarzających się 

działań, ofiara popadła w ciężką depresję. 

Burstow został oskarżony o spowodowa-

nie  poważnego uszkodzenie ciała, 

przyznał się do winy, oraz został skazany 

na 3 lata więzienia. 

Jednakże zarówno Ireland jak 

i Burstow wnieśli apelacje. Ze względu 

na podobny charakter obydwu spraw, 

dostały się one do Izby Lordów w ramach 

jednej apelacji8. Niektóre z rozstrzyga-

nych w tej sprawie kwestii można by 

początkowo uznać za właściwe rozwinię-

cie interpretacji samego przestępstwa 

napaści lub spowodowania poważnego 

uszkodzenia ciała, niezależne od zjawiska 

stalkingu. Należało bowiem na przykład 

odpowiedzieć na pytanie, czy napaść 

może zostać popełniona za pomocą 

samych słów (bez fizycznego kontaktu) 

gdyż tradycyjnie nie było to możliwe. 

Jednakże Izba Lordów uznała iż nie ma 

żadnych powodów dla których napaść nie 

mogłaby być popełniona w ten właśnie 

sposób.9  

Innym tego typu zagadnieniem by-

ło czy słowo inflict użyte w Artykule 20 

wymaga by nastąpił bezpośredni kontakt 

                                                 
7 [1997] 1 Cr. App. R. (Criminal Appeal Reports) 
144 
8 [1998] A.C. (Appeal Cases) 147 
9 Lord Steyn, na stronie 226 – 'Propozycja iż 
napaść może zostać popełniona za pomocą gestu, 
lecz nie samych słów, jest nierealistyczna i niczym 
nie usprawiedliwiona'.  



Krzysztof Garstka, Paweł Przygucki: Stalking jako przestępstwo – nowelizacja polskie-

go kodeksu karnego a doświadczenia prawodawstwa angielskiego  

 

Wiedza Prawnicza nr 2/2011 Strona 12 
 

pomiędzy sprawcą a ofiarą. Tradycyjnie, 

na mocy sprawy z 1888 roku, R v Claren-

ce10, taki kontakt musiał mieć miejsce – 

rozmowa przez telefon nie spełniała tego 

wymagania.  Niemniej jednak, także 

i tutaj Lordowie odrzucili tradycyjne 

stanowisko w tej sprawie i, jak zauważa 

Jonathan Herring11, ujednolicili w tym 

kontekście znaczenie słów cause i inflict, 

stwierdzając iż bezpośredni kontakt nie 

jest konieczny do popełnienia przestęp-

stwa z Artykułu 20. Izba Lordów po-

twierdziła także, iż uraz spowodowany w 

wyniku przestępstw z Artykułów 20 i 47 

może być urazem na umyśle – jeżeli jest 

nim medycznie zdiagnozowana choroba 

psychiczna.12  

    Jednakże, jak zauważają Reed i Fitzpa-

trick13, sami Lordowie wyrazili pogląd iż 

prawo, w swej ówczesnej formie, nie było 

w stanie chronić ofiar stalkingu; Lord 

Steyn wprost skomentował zastosowanie 

Artykułów 20 oraz 47 w tych sprawach, 

mówiąc, iż były to jedyne przestępstwa 

których można było użyć14. Istotnie, gdy 

przyjrzeć się bliżej orzeczeniu Izby 

Lordów, można miejscami odnieść 

wrażenie iż działania oskarżonych, 

określane jako stalking, zostały niejako 

“na siłę” wpasowane w ramy Offences 

Against the Person Act 1861.  

                                                 
10 (1888) L.R. 22 Q.B.D. (English Law Reports, 
Queen's Bench Division) 23 
11 J. Herring The criminalisation of harassment 
Cambridge Law Journal (1998) 57 (1), s. 12 
12 Przywołując dictum z R v Chan-Fook [1994] 1 
W.L.R. (Weekly Law Reports) 689 
13 A. Reed i B. Fitzpatrick Criminal Law Sweet & 
Maxwell (2009), na stronie 383.   
14 Trzeba tu zauważyć niezręczność całej sytuacji, 
gdyż Lordowie byli świadomi tego, iż nowy Akt 
Parlamentu wymierzony w zjawisko stalkingu 
wchodzi w moc parę miesięcy później po ich 
orzeczeniu w tej sprawie. 

Przykładem jest interpretacja kla-

sycznej definicji napaści ze sprawy R 

v. Savage15, gdzie napaść została określo-

na jako 'jakikolwiek zamierzony lub 

popełniony lekkomyślnie czyn, który 

wywołuje u drugiej osoby strach, iż 

zostanie wobec niej w najbliższym czasie 

użyta nieuzasadniona prawnie przemoc.' 

Jak zauważa Herring16, Izba Lordów była 

dość 'szczodra' w swojej interpretacji tej 

definicji, rozwijając sformułowanie 

w najbliższym czasie' do 'nieokreślonego 

czasu gdzieś w przyszłości, oraz stwier-

dzając, że ofiara nie musiała być pewna, 

iż przemoc będzie użyta wobec niej, 

wystarczy by uznała to za 'możliwe'. 

Co więcej, rozpatrując kwestię tego, czy 

ofiary stalkingu obawiają się przemocy 

jako takiej, Lord Steyn stwierdził że tak, 

„gdyż cóż innego, jeśli nie potencjalne 

użycie przemocy wprowadzało ofiary 

w stan przerażenia ?”17. 

    Niestety, trudno nam się z tym rozu-

mowaniem zgodzić, gdyż, przywołując 

tutaj pogląd Gardnera, uważamy 

za  bardziej prawdopodobne, iż ofiary 

stalkingu nie obawiają się przemocy 

fizycznej jako takiej, lecz znajdują się 

raczej w 'generalnym stanie nasilonego 

niepokoju’18; jednakże taka interpretacja 

nie spełniłaby definicji napaści ze sprawy 

R v Savage, co potęguje wrażenie iż 

Artykuły 20 i 47 zostały użyte z braku 

bardziej adekwatnych przestępstw 

w prawie angielskim. 

Pomijając problemy z 'podcią-

ganiem' stalkingu pod ww. artykuły, 

                                                 
15 [1992] 1 A.C. (Appeal Cases) 699. 
16 Ibidem. 
17 Per Lord Steyn, na stronie 162. 
18 S. Gardner Stalking  Law Quarterly Review 
(1998) 114 (Jan), na stronie 36. 
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trzeba także zwrócić uwagę na negatyw-

ne skutki użycia ich w tym kontekście. 

Emily Finch, wybitna znawczyni praw 

dotyczących stalkingu, zauważyła 

w swoim artykule19 iż przed 1997, 

niektórzy stalkerzy zdawali sobie sprawę 

że dopóki nie przekroczą pewnej granicy, 

nie ma przestępstwa o które mogliby 

zostać oskarżeni. Pozwalał im na to fakt 

iż stalking jest często, cytując Ogilvie, 

'amplifikacją normalnej czynności'20 – 

na ten przykład, wręczanie kwiatów 

samo w sobie nie jest przestępstwem; 

jednakże gdy stalker próbuje po raz setny 

wręczyć kwiaty danej osobie, pomimo jej 

wyraźnych próśb by tego nie robił, 

nasuwa się wniosek iż takie postępowa-

nie nie powinno pozostawać bezkarne. 

Co więcej, Finch stwierdza że badania 

wskazują na to, iż dostarczało to niektó-

rym stalkerom dodatkowej satysfakcji, 

a nawet zachęcało do dalszego nękania 

ofiary. Jeszcze innym problemem było to, 

że przestępstwa pochodzące z Offences 

Against the Person Act 1861 nie oddają 

jednej z głównych cech stalkingu, to jest 

ciągłości w czasie. Pojedynczy incydent 

w postaci głuchego telefonu co do zasady 

nie wywołuje u ludzi trwałych stanów 

lękowych – mogą one natomiast 

z pewnością nastąpić gdy takie telefony 

powtarzają się przez dłuższy czas. 

Stało się oczywiste, że potrzebna 

jest interwencja władzy ustawodawczej, 

że potrzebny jest Akt Parlamentu, który 

stworzyłby narzędzia prawne adekwatne 

do zjawiska stalkingu. Co prawda ukazały 

                                                 
19 Ibidem, str. 707.  
20 E. Ogilvie Stalking: Legislative, Policing and 
Prosecution Patterns in Australia  Australian 
Institute of Criminology Research and Public 
Policy (2000) Series No 34, Canberra, na stronie 
5. 

się dwa Akty (Telecommunications Act 

1984 oraz Malicious Communications Act 

1988 ) które pośrednio kryminalizowały 

zachowania klasyfikowane jako stalking, 

lecz niestety każdy z nich był skupiony 

na jednym tylko sposobie nękania ofiary, 

nie odnosząc się w żaden sposób do tego 

problemu w sposób kompleksowy. 

    Aktem który w końcu umożliwił 

adekwatną reakcję na proceder stalkingu 

w Anglii, obowiązującym po dziś dzień, 

jest Protection from Harassment Act 

1997. Biorąc pod uwagę iż jest to 

w pewien sposób odpowiednik nowo 

powstającej ustawy w Polsce, warto 

przyjrzeć się temu instrumentowi 

prawnemu bliżej. 

    Artykuły 1 oraz 2 Protection from 

Harassment Act 1997 wprowadzają nowe 

przestępstwo nękania (offence of haras-

sment). Jego actus reus (znamiona) to tok 

postępowania (oryg. course of conduct) 

który można określić jako nękanie 

drugiej osoby. Artykuł 7 precyzuje 

znaczenie słowa 'nękanie' jako 'niep-

okojenie danej osoby lub sprawianie jej 

przykrości', podczas gdy 'tok postę-

powania' jest zdefiniowany jako 

co  najmniej dwa przypadki nękania 

(które mogą być popełnione za pomocą 

samych słów). Z kolei mens rea tego 

przestępstwa jest spełniona jeżeli 

oskarżony wiedział lub powinien był 

wiedzieć iż jego postępowanie zostanie 

odebrane jako nękanie. By określić 

co oskarżony 'powinien był wiedzieć' 

stosowany jest tzw. reasonable bystander 

test, który polega na wyobrażeniu sobie 

czy przeciętna osoba na miejscu do-

mniemanego stalkera domyśliłaby się iż 

jej zachowanie zostanie odebrane jako 

nękanie. Kara za popełnienie tego 
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przestępstwa to do 6 miesięcy więzienia 

i/lub kara finansowa do 5000 funtów. 

    Akt stworzył także drugie, poważniej-

sze przestępstwo 'wywoływania u innych 

strachu, iż będzie wobec nich użyta 

przemoc fizyczna' (Putting people in fear 

of violence), opisane w Artykule 4. Actus 

reus wymaga, by postępowanie oskarżo-

nego wywołało (co najmniej dwa razy) 

u ofiary wrażenie, iż oskarżony użyje 

wobec niej przemocy fizycznej. Mens rea 

to, tak samo jak w przestępstwie 

z Artykułów 1 i 2, reasonable bystander 

test. Znacznie wyższa jest natomiast kara 

za popełnienie tego przestępstwa – 

nawet do 5 lat więzienia lub kara finan-

sowa bez ustalonego limitu. 

    Na uwagę zasługują także Artykuły 5 

oraz 5A, gdyż dotyczą one wprowadzo-

nego przez Protection from Harassment 

Act 1997 dodatkowego środka prawnego, 

dostępnego przy wyżej opisanych 

przestępstwach – potencjalnie beztermi-

nowych nakazów sądowych zakazujących 

lub nakazujących pozwanemu określone 

zachowanie (restraining orders), 

za złamanie których grozi kara do 5 lat 

więzienia. Art. 5 pozwala na nałożenie 

takiego nakazu w przypadku uznania 

oskarżonego winnym, a Art. 5A 

na nałożenie owego nakazu w przypadku, 

co ciekawe, uniewinnienia pozwanego. 

Sąd ma na mocy paragrafu 5(7) możli-

wość praktycznie dowolnej zmiany 

wcześniej danego nakazu. 

    Warto też wspomnieć iż Protection 

from Harassment Act 1997 posiada, poza 

głównym, karnym znaczeniem, również 

aspekt cywilny. Artykuł 3 tego Aktu 

pozwala ofiarom przestępstwa z Art. 1 i 2 

na wniesienie powództwa cywilnego 

o odszkodowanie za 'jakąkolwiek przy-

krość, oraz jakąkolwiek stratę finansową, 

będące konsekwencją nękania'. Co więcej, 

Artykuł 6 zwiększa bieg przedawnienia 

z 3 lat (będących normą dla deliktów 

związanych z obrażeniami cielesnymi21) 

do 6-ciu, będących normą dla większości 

deliktów – jest to, w naszej ocenie, 

rozsądny krok, gdyż ofiary stalkerów 

mogą potrzebować więcej czasu 

na powrót do równowagi psychicznej, 

potrzebnej podczas procesu sądowego. 

Trzeba także dodać, iż Serious Or-

ganised Crime and Police Act 2005 dodał 

do Artykułu 1 paragraf 1A, który stwo-

rzył wariant przestępstwa nękania, 

aplikujący się do sytuacji gdzie: nękane są 

co najmniej dwie osoby, oskarżony (tak 

samo jak w podstawowym typie prze-

stępstwa) wiedział lub powinien był 

wiedzieć, iż jego postępowanie zostanie 

odebrane jako nękanie, oraz postępowa-

nie oskarżonego miało na celu zmuszenie 

kogoś (niekoniecznie samych ofiar) 

do zachowania się w określony sposób, 

gdzie dana osoba nie miała obowiązku 

tak się zachować. Jest to co prawda 

o wiele rzadziej przywoływane przestęp-

stwo niż jego podstawowa wersja, 

ale może okazać się przydatne w sytu-

acjach gdzie obiektem stalkingu jest 

przedsiębiorstwo lub organizacja, gdyż 

w przeciwieństwie do wersji z 1997 roku, 

'tok postępowania' jest zdefiniowany 

jako co najmniej jeden incydent wiążący 

się z każdą z poszkodowanych osób. 

Przykładową sytuacją pokazującą dzia-

łanie paragrafu 1A byłoby nękanie 

różnych osób zatrudnionych w Polskich 

Kolejach Państwowych, mające na celu 

zmuszenie PKP do wprowadzenia kolei 

                                                 
21 Limitation Act 1980, Art. 11. 
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magnetycznej na wszystkich swoich 

trasach. 

Cytując Finch, celem twórców Pro-

tection from Harassment Act 1997 było 

stworzenie Aktu który by zarówno karał 

przypadki stalkingu które już miały 

miejsce, jak i zapobiegał przyszłym 

incydentom o podobnym charakterze. 

Nieodzowne wydaje się pytanie 

do jakiego stopnia ów Akt rozwiązał te 

dwa dylematy. Gdy Protection from 

Harassment Act 1997 wszedł w życie, 

wśród członków środowiska akademic-

kiego pojawiły się pewne obawy związa-

ne z nową ustawą. Zarówno Jonathan 

Herring jak i Simon Gardner wskazali 

na dość ogólne sformułowanie przestęp-

stwa nękania z Art. 1.22 Herring w swoim 

artykule z 1997 r. wyraża obawę, iż 

policja i prokuratura “nie będą pewne jak 

najlepiej wykorzystać” przestępstwo 

nękania, w jakich sytuacjach powinno być 

one przywołane. Z kolei Izba Lordów 

wyraziła obawę, iż przestępstwo z Art. 4 

będzie wyjątkowo trudne  do udowod-

nienia, a to z powodu wymogu by ofiara 

odczuwała strach przed przemocą 

fizyczną ze strony oskarżonego, co, jak  

już wcześniej wyjaśniliśmy, nie jest łatwe. 

Herring wyraził podobny pogląd, jednak-

że zauważył też, że Art. 4 może być 

użyteczny w sytuacjach gdzie ofiara nie 

popadła w żadną znaną chorobę psy-

chiczną. 

Co prawda dość ogólne sformuło-

wanie przestępstwa nękania co do zasady 

nie okazało się być problemem, to trzeba 

przyznać iż pewne rozwiązania użyte 

w Akcie stały się przedmiotem krytyki. 

Finch zdaje się potwierdzać obawy 

                                                 
22 Ibidem. 

związane z Art. 4 pisząc, iż definicja tego 

przestępstwa jest zbyt wąska, przez 

co pozwala niektórym uporczywym, 

wysoce szkodliwym stalkerom uniknąć 

odpowiedniej kary23. Przykładem jest 

sprawa R v McBride24, gdzie Sąd Apela-

cyjny, widząc iż sprawa z Art. 4 nie ma 

szans na powodzenie (a 6 miesięcy 

więzienia nie byłoby proporcjonalną karą 

do szkody wyrządzonej jednej z poszko-

dowanych), zwrócił się w stronę Offences 

Against the Person Act 1861 i przestęp-

stwa napaści z uszkodzeniem ciała. Jest to 

znamienne, a do pewnego stopnia wręcz 

ironiczne, gdyż  Protection from Haras-

sment Act 1997 miał zastąpić Akt z 1861 

w prawnej regulacji stalkingu. 

    Faktem jest iż przestępstwo z Art. 1 jest 

znacznie częściej ‘wykorzystywane’ przez 

policję, gdyż szansa na udowodnienie go 

jest znacznie wyższa. Według oficjalnych 

danych z 1999 roku25 jedynie 18 % 

spraw zakończyło się uznaniem oskarżo-

nego winnym przestępstwa z Art. 4. Tak 

więc można by uznać, że Akt z 1997 r. 

posiada dość poważny słaby punkt 

w swojej konstrukcji, tak jak obawiało się 

środowisko akademickie. 'Odczuwanie 

strachu przed użyciem przemocy' jest 

zbyt wąskim i raczej powierzchownym 

kryterium, do tego podatnym na naduży-

cia. Trzeba jednak zauważyć iż Akt, 

wbrew temu co mogłoby się wydawać, 

stworzył wyjątkowo użyteczny środek 

prawny, który pozwala na odpowiednią 

reakcję wobec incydentów klasyfikowa-

nych jako stalking, także tych poważniej-

szych. 

                                                 
23 Ibidem. 
24 (Sąd Apelacyjny,  2000 (brak transkryptu) 
25 Home Office Court Proceedings Database, 1999. 
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Są to nakazy sądowe opisane 

w Artykułach 5 oraz 5A, które w połącze-

niu z przestępstwem z Art. 1 tworzą 

wyjątkowo skuteczną kombinację, zdolną 

przeciwdziałać zjawisku stalkingu w jego 

najróżniejszych postaciach. Art. 1 wyma-

ga tylko dwóch zachowań sprawcy 

stalkingu, co pozwala na wczesną reakcję; 

jednakże dość często stalker w obliczu 

procesu sądowego zaprzestaje działalno-

ści26. Dlatego też nakaz sądowy 

np. zabraniający mu kontaktu  z poszko-

dowanym/ poszkodowaną jest lepszym 

rozwiązaniem niż wyrok sądowy do 6 

miesięcy więzienia. Jeżeli okaże się iż ów 

stalker nie skorzystał z danej mu szansy 

i kontynuuje swój proceder, wtedy 

zgodnie z Art. 5 oraz 5A może zostać 

skazany nawet na 5 lat więzienia – 

co pozwala ochronić ofiary przed wyjąt-

kowo niereformowalnymi stalkerami. 

Co więcej, Art. 5A  daje możliwość 

wydania owego nakazu sądowego nawet 

gdy oskarżony został uniewinniony, 

co jest wyjątkowo skutecznym rozwiąza-

niem – nie skazuje się niewinnego 

człowieka i jednocześnie chroni się 

potencjalną ofiarę, gdyby jednak okazało 

się iż oskarżony jest stalkerem. 

Innym mocnym punktem Aktu jest 

fakt, iż ustawodawca nie próbował 

stworzyć szczegółowej listy karalnych 

zachowań określanych mianem stalkingu. 

Po pierwsze, taka lista nigdy nie byłaby 

kompletna, a po drugie, jak było wyżej 

wspomniane, stalking jest często 'ampli-

fikacją normalnej czynności' – ciężko 

                                                 
26 Przykładem wyżej wspomniana sprawa R v 
Ireland, gdzie podejrzany przyznał się do winy. 
Oczywiście zdarzają się także przypadki, gdzie 
jedynie pełna izolacja oskarżonego powstrzymuje 
go od nękania ofiary, lecz należą one do mniejszo-
ści. 

byłoby dodać do takiej listy 'wręczanie 

kwiatów' lub 'wysyłanie kwiatów'. Te 

czynności stają się stalkingiem przez ich 

powtarzalność wbrew woli odbiorcy, nie 

są nim per se. 

   Następnie, test na mens rea zastosowa-

ny w Artykułach Aktu, nie oparty li tylko 

na intencji, pozwala na oskarżenie ludzi 

chorych umysłowo27, którym oczywiście 

trzeba pomóc, ale przed którymi trzeba 

przede wszystkim chronić potencjalne 

ofiary. Warto też zwrócić uwagę na spo-

sób, w jaki Protection from Harassment 

Act 1997 może łączyć się z innymi 

przepisami by właściwie usankcjonować 

postępowanie niektórych sprawców. 

Przykładem jest tutaj sprawa R v Fergu-

son28 z 2009 r., gdzie pewien uporczywy 

ekshibicjonista został uznany winnym nie 

tylko przestępstwa publicznego obnaża-

nia się z Artykułu 66 Sexual Offences Act 

2003, ale także i przestępstwa nękania, 

co właściwie oddało powtarzający się 

charakter jego aktywności. 

W dniu dzisiejszym, 13 lat 

po   wprowadzeniu Protection from 

Harassment Act 1997, Akt jest nadal 

w użyciu i pomimo mało skutecznej 

konstrukcji Artykułu 4, uważamy iż 

można go uznać za przykład udanej 

legislacji w prawie angielskim.  

Prawnokarna reakcja na stalking w Pol-

sce 

Jak wykazaliśmy w powyższych 

rozważaniach, stworzenie normy sank-

cjonujacej normę sankcjonowaną zabra-

niającą stalkingu napotkało w Anglii 

na liczne trudności. Również i polski 

                                                 
27 Potwierdzone w sprawie R v Colohan [2001] 2 
F.L.R. (Family Law Reports) 757 
28 [2009] 2 Cr. App. R. (Criminal Appeal Reports) 
(S.) 8 
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ustawodawca, chcąc w odpowiedzi 

na uzasadnione potrzeby społeczne 

spenalizować stalking, został postawiony 

przed zadaniem niełatwym. Pozwolimy 

sobie pokrótce nakreślić historię stalkin-

gu w Polsce oraz przytoczyć kwalifikacje 

prawne tych zachowań w stanie sprzed 

nowelizacji. 

Na początku XXI w. opinia pu-

bliczna w Polsce była świadkiem coraz 

liczniejszych medialnych doniesień 

o zachowaniach wypełniający znamiona 

stalkingu. Bodaj najbardziej dramatyczny 

przypadek miał miejsce w 2008 r. 

w Łodzi , kiedy to stalker nękający 

urzędniczkę  zabił jej męża. 

Wówczas zaczęto zadawać sobie 

pytanie, czy wachlarz środków ochrony 

prawnej służących ofiarom uporczywego 

nękania jest na tyle nieskuteczny, że aż 

musiało dojść do tragedii, aby reakcja 

wymiaru sprawiedliwości powstrzymała 

stalkera od swoich zachowań29. Wskazy-

wano na kilka zasadniczych możliwości 

sankcjonowania stalkingu. 

Po pierwsze, art. 190 kk. przewi-

duje dla sprawcy dopuszczającego się 

grożenia innej osobie popełnieniem 

przestępstwa, przy czym groźba wzbudza 

w zagrożonym uzasadnioną obawę, że 

zostanie spełniona (tzw. groźba karalna),   

sankcję w postaci grzywny, ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2. Powyższy przepis w większości 

przypadków nie może być podstawą 

ścigania karnego stalkera, ponieważ ten 

stosunkowo rzadko ucieka się do groźby. 

Znacznie częściej stosuje wspomniane 

wcześniej czynności takie jak nieustanne 

telefony do swej ofiary, nachodzenie jej w 

                                                 
29 J. Kędzierski „Stalking w polskim prawie 
karnym” Palestra 1-2/2010 s. 67 

domu, przesyłanie jej niechcianych 

prezentów czy też rozpowszechnianie 

na  jej temat krzywdzących informacji. 

Generalnie rzecz ujmując, wszystkie 

zabiegi stalkera zmierzają do nakłonienia 

ofiary do określonego zachowania – 

wspólnych wycieczek czy imprez, aktów 

seksualnych, a nawet małżeństwa30. 

Wszelkie odmowy ofiary są sygnałem 

dla   prześladowcy, że powinien on 

zintensyfikować swoje wysiłki31. Dopiero 

po pewnym czasie, wobec zauważalnej 

nieskuteczności swoich poczynań, stalker 

niekiedy posuwa się do groźby. Jednakże, 

stosunkowo rzadko stalkerzy grożą 

popełnieniem ciężkiego przestępstwa; 

przykładowo, groźba może dotyczyć 

zniszczenia mienia osoby nękanej, 

przebicia opon jej samochodu czy tez 

zabicia domowego zwierzęcia. Widzimy 

więc, że zachowanie będące przedmio-

tem groźby dotyczy raczej zadaniu 

ofierze daleko idącej krzywdy psychicz-

nej, poprzez np. zniszczenie rzeczy, 

z która osoba nękana jest związana. Takie 

odosobnione zachowanie, wypełniające 

co prawda zazwyczaj znamiona art. 190 

kk, nie niesie najczęściej za sobą wystar-

czającego ładunku społecznej szkodliwo-

ści, aby organy procesowe mogły wszcząć 

postępowanie. Bolesny przykład takiego 

stanu rzeczy znajdujemy we wspomnia-

nej sprawie nękanej łódzkiej urzędniczki, 

która szukając pomocy na Policji słyszała 

jedynie wypowiadane konsekwentnie 

zdanie, że polskie prawo nie przewiduje 

odpowiedzialności karnej za tego typu 

przestępstwo32.  

                                                 
30 B. Hołyst „Psychologia kryminalistyczna” Lexis 
Nexis Warszawa 2006 s. 629 
31 Ibidem... 
32 J. Kędzierski op. cit. s. 68 
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Słuszne wydaje się podniesione 

w doktrynie stwierdzenie, iż sprawca 

stalkingu może ponieść odpowiedzial-

ność na podstawie ar. 191 kk., sankcjonu-

jącego zmuszanie do określonego zacho-

wania33.  Jednakże, znamiona czynu 

opisanego w ww. artykule wyczerpują się 

tylko w przemocy lub groźbie bezpraw-

nej; tymczasem stalking, jak wspomniano 

wcześniej, stosunkowo rzadko polega 

na stosowaniu przemocy lub na otwartej 

bądź ukrytej groźbie. Ergo, zastosowanie 

tego przepisu do postawienia  zarzutu 

stalkerowi jest mocno ograniczone 

z powodów analogicznych jak  w przy-

padku art. 190 kk. 

Niektóre czyny stalkera można 

sankcjonować na podstawie art 193 kk. 

tj. naruszenia miru domowego34. Jednak-

że stosunkowo wąski zakres znamion 

przedmiotowych tego przestępstwa 

(wdarcie się do domu, lokalu lub 

na ogrodzony teren albo nie opuszczenie 

tych miejsc wbrew żądaniu osoby 

uprawnionej) znacznie ogranicza uży-

teczność tego przepisu w ściganiu 

stalkingu. Najczęściej bowiem sprawca, 

chcąc nieustannie obserwować swoją 

ofiarę, nie wdziera się do jej domu, lecz 

wyczekuje w miejscu „neutralnym”, 

np. na ulicy czy też podwórku. Jeżeli 

jednak już  stalker wedrze się do miesz-

kania ofiary, może on skrycie ukraść 

przedmioty osobiste związane z ofiarą35.  

Wówczas jego działanie możemy zakwa-

lifikować jako kradzież, a jeżeli uczynił je 

forsując uprzednio zabezpieczenie tech-

niczne – kradzież z włamaniem.  

                                                 
33 tak: J. Kosińska „Prokuratura i Prawo” nr 
10/2008 s. 37 
34 tak: J. Kędzierski op. cit. str.68 
35 B. Hołyst op. cit. s. 629 

Wtargniecie przez stalkera na te-

ren posesji ofiary może często mieć 

miejsce w przypadku, gdy sprawca swe 

działania kieruje przeciwko osobom 

znanym w świecie publicznym. Bowiem 

dzięki powszechnej dostępności  mediów 

oraz ich postępującej tabloidyzacji, 

stalkerzy mogą odnieść niekiedy wraże-

nie, że osoby będące przedmiotem ich 

uwielbienia są na tyle otwarte, że z chęcią 

zawrą znajomość z niezwykle interesują-

cym i wartościowym człowiekiem, jakim 

we własnym przekonaniu jest stalker. W 

rzeczywistości dostęp do tzw. celebri-

ties w ich miejscu pobytu bywa utrud-

niony m.in. przez ochronę, wysoki mur 

okalający posesję czy też system monito-

ringu. Stalker wyczekujący pod posesją 

takiej osoby zwróciłby więc z pewnością 

uwagę ochrony, która na pewno unie-

możliwiłaby mu zbliżenie się do ofiary.  

Dlatego niekiedy sprawca  podejmuje 

próbę wtargnięcia na teren posesji ofiary, 

aby zwiększyć szansę na spotkanie 

przedmiotu jego admiracji. Wówczas 

możemy postawić mu zarzut popełnienia 

przestępstwa określonego w art. 193 kk. 

Warto nadmienić, że najbardziej 

narażone na ataki stalkerów, oprócz 

wspomnianych osób znanych z życia 

publicznego oraz byłych partnerów 

sprawców, są osoby zauważone wcze-

śniej przez stalkerów (np. podczas 

kontaktów z szeroko rozumianą publicz-

nością)– 36 % ofiar stalkingu stanowią 

bowiem przedstawiciele zawodów 

medycznych, prawniczych i pedagogicz-

nych36. 

    Kolejnym przepisem mogącym sank-

cjonować czyny sprawcy stalkingu jest 

                                                 
36 B. Hołyst op. cit. s. 630 
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art. 207 kk37. Należy jednak zaznaczyć, że 

do bytu przestępstwa znęcania się 

konieczne jest, aby ofiara była osobą 

najbliższą sprawcy lub inną osobą 

pozostającą z nim w stałym lub przemija-

jącym stosunku zależności.. Przepis ten 

więc nie obejmuje przypadków, 

w których wcześniejsze relacje między 

nękającym a ofiarą można określić tylko 

jako znajomość albo gdy sprawca jest 

osobą zupełnie obcą38 – a przecież 

w kontekście stalkingu te dwie sytuacje 

są najpowszechniejsze. Norma z art. 207 

kk. jawi się więc jako mało przydatna 

w statuowaniu odpowiedzialności karnej 

stalkerów. 

Część doktryny zauważa, że stal-

king może być sankcjonowany przez art. 

107 kw., opisujący tzw. złośliwe niepoko-

jenie człowieka. Wydaje się, że jest to 

pogląd słuszny – stalking niewątpliwie 

jest przecież złośliwym niepokojeniem. 

Wątpliwości może budzić jednak znamię 

kierunku działania sprawcy tj. w celu 

dokuczenia. Bowiem jak podaje Uniwer-

salny Słownik Języka Polskiego39, „doku-

czyć” oznacza tyle co robić komuś 

na złość, denerwować kogoś poprzez 

uwagi lub zachowanie; sprawiać przy-

krość. O ile oczywiście zdążają się 

stalkerzy, którzy czerpią przyjemność 

z kontrolowania życia swoich ofiar40, 

a więc dokuczania im, to w znacznej 

większości przypadków nadrzędnym 

celem stalkera jest doprowadzenie 

do stosunku miłosnego z ofiarą41. Ergo, 

dokuczenie ofierze nie jest celem tych 

                                                 
37 J. Kosińska op. cit. s. 35 
38 Ibidem ... 
39 S. Dubisz Uniwersalny słownik języka polskiego 
PWN 2008 
40 B. Hołyst op. cit. s. 629 
41 Ibidem ... 

stalkerów, a jedynie środkiem do osią-

gnięcia celu. Jednakże, przedstawiciele 

doktryny komentujący art. 107 kw. 

(wcześniej art. 52 prawa o wykrocze-

niach) uznają, że artykuł ten sankcjonuje 

jednak takie zachowania jak np. niepoko-

jenie w nocy przez dzwonienie do drzwi 

lub telefonowanie42; mógłby więc znaleźć 

zastosowanie w ściganiu stalkingu. 

Abstrahując od zagadnienia wykładni 

zwrotu „w celu dokuczenia”, należy 

zaznaczyć, że sankcjonowanie stalkingu 

na podstawie przepisu o wykroczeniu 

jest wysoce niesatysfakcjonujące. Należy 

bowiem pamiętać, że, ścigając wykrocze-

nia, organy procesowe nie kierują się 

zasadą legalizmu, lecz celowości ścigania. 

Ponadto, wykroczenia ze swej natury 

mają charakter powszechny, ergo – 

wydawać by się mogło że „wykroczenie 

stalkingu” jest czynem o stosunkowo 

małym stopniu szkodliwości – ponieważ 

to “tylko wykroczenie”, a nie przestęp-

stwo. Tymczasem konsekwencją stalkin-

gu często jest wiele znacznie poważniej-

szych czynów – napaści, zgwałceń, 

a nawet zabójstw43. Tak więc sankcjono-

wanie stalkingu jako wykroczenia 

powinno być jedynie doraźnym, tymcza-

sowym instrumentem do walki z tym 

zjawiskiem, w oczekiwaniu na realizację 

przez ustawodawcę postulatu de lege 

ferenda ochrony ofiar stalkingu poprzez 

wprowadzenie do kodeksu karnego sui 

generis typu rodzajowego przestępstwa 

stalkingu.. 

Jak  sygnalizowaliśmy wcześniej 

w oparciu o doświadczenia angielskie, 

jednym z najskuteczniejszych środków 

                                                 
42 J. Nisenson, M. Siewierski Kodeks karny 
z komentarzem Warszawa 1938 s. 138 
43 B. Hołyst op. cit. s. 630 
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przeciwdziałania praktykom stalkera jest 

zakaz zbliżania się do ofiary oraz kontak-

towania się z nią. Jednakże, w Polsce ten 

środek karny (opisany w art. 41a kk.) 

może zostać orzeczony tylko wobec 

sprawcy przestępstw przeciwko wolności 

seksualnej i obyczajności popełnionych 

na szkodę małoletniego czy też prze-

stępstw umyślnych popełnionych 

z  użyciem przemocy. Przestępstwo 

stalkingu stosunkowo rzadko będzie 

miało taki charakter, zwłaszcza w swoim 

początkowym stadium, co uniemożliwi 

zastosowanie środka karnego z art. 41a 

kk.. Dlatego też postulujemy, aby 

w związku z wprowadzeniem do kodeksu 

karnego typu rodzajowego przestępstwa 

stalkingu zmienić również brzmienie art. 

41a kk. , dodając do katalogu prze-

stępstw, za jakie może być orzeczony ten 

środek karny, również stalking. 

Zupełnie odrębną kwestią jest 

możliwość dochodzenia przez ofiary 

stalkingu zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę ze strony stalkera. na podstawie 

448 kc. w związku z art. 23 kc. Nie ulega 

wątpliwości, że stalker swym zachowa-

niem narusza dobra osobiste swej ofiary 

takie jak wolność, tajemnica korespon-

dencji, nietykalność mieszkania i inne. 

Jednakże, dla ofiary stalkingu kluczową 

kwestią jest to, żeby jej prześladowca 

zaniechał swoich praktyk, a nie otrzyma-

nie zadośćuczynienia. W związku 

z powyższym należy uznać dochodzenie 

przez ofiarę stalkingu roszczeń w postę-

powaniu cywilnym za nieprzydatne 

dla  zaniechania dalszej wiktymizacji 

danej osoby. 

Jak wykazaliśmy, ochrona ofiar 

stalkingu na gruncie dotychczasowych 

przepisów cechowała się daleko posunię-

tą nieskutecznością. Ogólnie rzecz 

ujmując, norma sankcjonowana zabrania-

jąca stalkingu, przy uwzględnieniu 

szerokiego wachlarza jego przejawów,  

nie wyczerpywała się w istniejących 

normach sankcjonujących. Aby uzmysło-

wić skalę problemu stalkingu wypada 

przytoczyć fakt, ,iż jak wynika z badań 

przeprowadzonych na zlecenie Minister-

stwa Sprawiedliwości przeprowadzonych 

na próbie 10 tys. osób – z różnymi 

przejawami tego zachowania spotkało się 

niemalże 10% grupy badawczej44. Należy 

więc pozytywnie ocenić wysiłki podjęte 

przez Komisję Kodyfikacyjną przy 

Ministrze Sprawiedliwości zmierzające 

do wprowadzenia do kodeksu karnego 

stalkingu jako sui generis typu rodzajo-

wego przestępstwa.  

Nowy przepis miałby zostać za-

warty w artykule 190a kk., w rozdziale 

opisującym przestępstwa przeciwko 

wolności. Takie umiejscowienie nowej 

normy w systematyce kodeksu należy 

zdecydowanie zaaprobować, ponieważ 

stalking przede wszystkim uderza 

w takie konstytucyjnie zagwarantowane 

prawa jednostki jak godność,  prywat-

ność, wolność od nękania45. Podczas prac 

Komisji zostały zgłoszone dwa projekty 

dotyczące wprowadzenia stalkingu 

do kodeksu karnego, pierwszy zapropo-

nował Andrzej Zoll, drugi zaś Michał 

Królikowski46. 

Projekt M. Królikowskiego został 

odrzucony przez Komisję ze względu 

                                                 
44 A. Siemaszko (red.) Stalking w Polsce. Rozmiary 
– formy – skutki ; wyniki badań są dostępne 
na stronie internetowej  Ministerstwa Sprawie-
dliwości www.ms.gov.pl 
45 Protokół z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej 
w dniu 6 lipca 2010 r.  s. 2 
46 Ibidem... 
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na nadmierną kazuistykę. Zawierał on 

bowiem przykładowe przejawy stalkingu, 

takie jak nękanie poprzez inicjowanie 

kontaktu przez Internet czy też szukanie 

bliskości z ofiarą. Podjęto natomiast 

głosowanie nad propozycją A. Zolla, która 

w efekcie zastrzeżeń zgłaszanych przez 

członków Komisji przybrała następujący 

kształt: 

 

              § 1.  Kto przez uporczywe nękanie 

innej osoby doprowadza ją lub osobę jej 

najbliższą    do uzasadnionego okoliczno-

ściami odczuwania strachu lub istotnie 

narusza jej prywatność,  

              podlega karze pozbawienia 

wolności do lat 3,   

              §  2.  Tej samej karze podlega, kto 

złośliwie wykorzystuje dane osobowe 

innej osoby w celu narażenia jej 

na szkodę majątkową lub osobistą,  

       § 3.  Jeżeli następstwem czynu 

określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się 

pokrzywdzonego na własne życie, 

sprawca 

             podlega karze pozbawienia 

wolności od lat 2 do 12. 

              §  4.  Ściganie przestępstw okre-

ślonych  w § 1 i 2 następuje na wniosek 

pokrzywdzonego.” 

 

Paragraf pierwszy art. 190a 

wprowadza odpowiedzialność karną 

za zachowanie, cechujące się znamieniem 

uporczywego nękania, powodującym 

u ofiary lub jej osoby najbliższej uzasad-

nione okolicznościami odczuwanie 

strachu lub istotne naruszenie prywatno-

ści.  Pozwolimy sobie pokrótce opisać 

wyżej wymienione znamiona. 

Znamię czasownikowe nękania 

jest niewątpliwie określeniem nieostrym, 

ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

Termin nękania tłumaczony jest 

w literaturze jako synonim słowa prze-

śladować, to jest robić stale przykrości, 

szykany, wyrządzać krzywdy47; w nauce 

prawa nie wypracowano dla tego pojęcia 

znaczenia szczególnego, a więc tłumacząc 

je będziemy stosować dyrektywę wy-

kładni zgodnej ze znaczeniem potocznym 

(powszechnym). Widzimy w tym miejscu, 

że proponowane znamię czasownikowe 

wyczerpuje tylko sytuacje, w których 

stalker, w celu skłonienia ofiary 

do  określonego działania, sprawia 

im przykrości czy krzywdzi je. Tymcza-

sem, zwłaszcza na początku swojego 

zainteresowania ofiarą, stalker nie 

krzywdzi jej, ale wręcz przeciwnie – 

przysyła kwiaty, listy miłosne czy też 

dokonuje innych aktów admiracji. 

Wydawałoby się więc, że proponowany 

przepis nie penalizowałby wszystkich 

przejawów stalkingu. Jednakże, można 

przyjąć, że jeżeli ofiara stalkingu do-

świadczyła ze strony stalkera wielu 

aktów uwielbienia, ale jednocześnie dała 

mu do zrozumienia, że nie życzy sobie 

takiego zachowania z jego strony, 

a pomimo to sprawca kontynuował swoje 

działania –będziemy  wówczas mogli 

mówić o nękaniu. Niechęć ofiary wobec 

wyrazów admiracji  stanowi jasny sygnał, 

że jakakolwiek następna forma aktywno-

ści sprawcy, choćby jak najbardziej 

niewinna dla postronnego obserwatora, 

zostałaby uznana przez ofiarę za jej 

nękanie – wywołałby bowiem u ofiary 

odczucie istotnego naruszenia jej pry-

watności, a nawet strachu. Przyjmując 

powyższe założenie, należy propozycję 

                                                 
47 S. Dubisz Uniwersalny słownik języka polskiego 
PWN 2008 



Krzysztof Garstka, Paweł Przygucki: Stalking jako przestępstwo – nowelizacja polskie-

go kodeksu karnego a doświadczenia prawodawstwa angielskiego  

 

Wiedza Prawnicza nr 2/2011 Strona 22 
 

wprowadzenia znamienia nękania ocenić 

pozytywnie. 

Wiele kontrowersji wzbudziło 

podczas opracowywania projektu 

określenie nękania jako uporczywe. 

Jednak, jak podkreślał projektodawca, 

termin ten ma ustalone już znaczenie  

w doktrynie, co jest niewątpliwie jego 

atutem. Przypomnijmy, że uporczywie 

oznacza tyle,  co w sposób powtarzający 

się, utrzymujący się długo48. W połącze-

niu z wielością postaci znamienia nękać 

otrzymujemy w zasadzie dosyć udaną 

konstrukcję, nadająca się do sankcjono-

wania stalkingu. 

Dla bytu przestępstwa stalkingu 

na gruncie projektu konieczne jest, aby 

zachowanie stalkera doprowadziło ofiarę 

lub jej osobę najbliższą do usprawiedli-

wionego okolicznościami odczuwania 

strachu. Wyżej wspomniane znamię 

zostanie w większości przypadków 

wiktymizacji zrealizowane, ponieważ już 

z samej natury zachowań stalkera 

(np. z ich nieprzewidywalności, natar-

czywości49) wynika, że wywołają 

u większości ofiar poczucie strachu. 

Podobnie rzecz się ma ze znamieniem 

istotnego naruszenia prywatności, które 

wystąpi często jako oczywista konse-

kwencja zachowania sprawcy. Owe 

istotne naruszenie prywatności, 

w naszym mniemaniu, należy relatywi-

zować do poszczególnych stanów fak-

tycznych, stosując metodę zbliżoną do, 

sprawdzającego się w common law, 

reasonable bystander test. Innymi słowy, 

odczuwane przez ofiarę poczucie rażące-

go naruszenia prywatności (a więc 

                                                 
48 S. Dubisz Uniwersalny słownik języka polskiego 
PWN 2008 
49  B. Hołyst op. cit. s. 629 

odczucie subiektywne), należy porównać 

z stosunkowo zobiektywizowanym kry-

terium, czy modelowy rozsądny obywa-

tel, znalazłszy się w sytuacji ofiary, 

odczuwałby, że jego prywatność została 

istotnie naruszona. 

W paragrafie drugim wspomnia-

nego projektu przepisu autorzy zamieści-

li normę sankcjonującą czyn polegający 

na złośliwym wykorzystaniu danych 

osobowych innej osoby w celu narażenia 

jej na szkodę materialną lub osobistą. 

Ratio legis wspomnianego przepisu jest 

ściganie zachowań, które możemy opisać 

mianem cyberstalkingu50 tj. prześlado-

wania ofiary miedzy innymi poprzez 

rozsyłanie niechcianych przesyłek 

od ofiary jako nadawcy czy też podanie 

się za ofiarę przed społecznością interne-

tową. Warto zaznaczyć, że dotychczas 

sprawca takich zachowań mógł zostać 

ukarany za czyn z art. 267 § 1 i § 2 

(nielegalne uzyskanie informacji), art. 

268 (niszczenie informacji, utrudnienie 

osobie uprawnionej zapoznania się z nią), 

art 268a (szkody w bazach danych) – 

ale tylko wtedy, gdyby wypełnił ich 

znamiona, co oczywiście w znacznej 

części przypadków stalkingu mogłoby nie 

mieć miejsca. Sprawca cyberstalkingu 

mógłby przede wszystkim ponieść 

odpowiedzialność na podstawie art. 287 

§1; cyberstalker działa przecież ewident-

nie w zamiarze wyrządzenia szkody. 

Wydaje się, że ochrona ofiar cyberstal-

kingu na gruncie dotychczasowych 

rozwiązań była wystarczająca. Tymcza-

sem projektodawcy zdecydowali się 

jednak wprowadzić do kodeksu typ 

rodzajowy sui generis złośliwego wyko-

                                                 
50 J. Kosińska op. cit. s. 37 
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rzystania danych osobowych w celu 

narażenia ich na szkodę. W naszym 

przekonaniu, takie działanie w kontek-

ście sankcjonowania cyberstalkingu 

należy ocenić negatywnie. Bowiem 

pomimo, że od cyberstalkera nie wymaga 

się, ażeby wpłynął czy zmienił dane 

informatyczne w sposób nielegalny 

(wystarczy, że wypełni znamię złośliwo-

ści), to już zamiar kierunkowy nastawio-

ny na skutek w postaci wyrządzenia 

ofierze szkody będzie taki sam zarówno 

na gruncie projektu, jak i art. 287 §1 kk. 

Jedyna różnica polega na tym, ze zgodnie 

z art. 287 kk. konieczny jest zamiar 

wyrządzenia szkody, natomiast projek-

towany art 190a §2 kk. statuuje, że 

wystarczy zamiar narażenia. De facto 

więc wspomniany artykuł 190a §2 kk.. 

nie wniesie niczego nowego w kontekście 

ochrony ofiar cyberstalkingu. Jednakże, 

paragraf drugi art. 190a kk. ma na celu 

sankcjonowanie nie tylko różnych form 

cyberstalkingu, ale także inne przejawy 

wykorzystania danych osobowych ofiary 

w celu wyrządzenia jej szkody 

(na przykład wysyłanie w imieniu ofiary 

listów do jej pracodawcy z prośbą 

o wymówienie, wysyłanie wiadomości 

sms w imieniu ofiary). Tak więc należy 

uznać  projekt wspomnianego przepisu 

za potrzebny i potencjalnie skuteczny, 

z zastrzeżeniem przytoczonych przez nas 

uwag dotyczących art. 287 kk. 

Autorzy zdecydowali się  wpro-

wadzić do projektu zmiany kk. typ 

rodzajowy przestępstwa stalkingu 

kwalifikowany przez skutek w postaci 

targnięcia się pokrzywdzonego na własne 

życie. Taki stan rzeczy zasługuje 

na całkowitą aprobatę, gdyż wiele ofiar, 

nie mogąc poradzić sobie z problemem 

dręczącego ich stalkera, podejmuje próbę 

samobójczą. Jak podają statystyki, 

odsetek takich osób może wynosić nawet 

24 %  wszystkich ofiar stalkingu51. 

   Na pozytywną ocenę zasługuje także 

propozycja ścigania sprawców stalkingu 

na wniosek pokrzywdzonych, z wyłącze-

niem czynów wypełniających znamiona 

typu kwalifikowanego. Z samej istoty 

przestępstwa stalkingu, godzącego 

w  wolność i prywatność jednostki, 

wynika, że tylko ofiara doświadczona 

zachowaniami stalkera może działać 

z należytym rozeznaniem co do tego, 

czy działania sprawcy są dla niej upo-

rczywym nękaniem. 

        Podsumowując tę część rozważań 

trzeba dodać, że skuteczny instrument 

sankcjonujący w pełni wszystkie przeja-

wy stalkingu, stanowił przedmiot uza-

sadnionych oczekiwań społecznych. Tym 

bardziej projekt przygotowany przez 

Komisję Kodyfikacyjną, zawierający 

niezwykle trafnie sformułowane normy, 

zasługuje na pełną aprobatę. 

 

Ujęcie komparatystyczne 

Porównując sposoby ochrony ofiar 

stalkingu na gruncie Protection from 

Harrasment Act 1997 i projektu noweli-

zacji polskiego kodeksu karnego, należy 

zwrócić uwagę na bardzo podobne 

określenie głównego znamienia stalkingu 

– nękania. Wydaje się, że różnice takie jak 

użycie przez polskiego projektodawcę  

kwantyfikatora „uporczywego” nękania, 

podczas, gdy w ustawie angielskiej jest 

użyty zwrot tok postępowania , nie 

stanowią kluczowych odrębności. 

Konsekwencją powyższego jest fakt, iż 

                                                 
51 B. Hołyst op. cit. s. 630 
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polska ustawa prawdopodobnie będzie 

cechowała się podobnym stopniem 

skuteczności jak jej angielski odpowied-

nik, dzieląc również wady Protection 

from Harrasment Act. Chcielibyśmy 

jednak podkreślić, że jednym z warun-

ków sine qua non zapobiegnięcia po-

wtórnej wiktymizacji osoby dotkniętej 

stalkingiem jest uniemożliwienie spraw-

cy kontaktów z nią52. O ile na gruncie 

prawa angielskiego stosowny zakaz 

(injunction) może zostać wydany 

w każdej sprawie, o tyle w praktyce 

polskiej taka forma sankcjonowania 

stalkingu będzie niemożliwa ; bowiem 

środek karny w postaci zakazania 

sprawcy kontaktowania się z pokrzyw-

dzonym i przebywania w określonych 

miejscach może zostać orzeczony tylko 

za przestępstwa przeciwko seksualności 

na szkodę małoletniego czy też umyślne 

przestępstwa dokonane z użyciem 

przemocy, do których w większości 

przypadków stalking nie będzie się 

zaliczał. Co ciekawe, po nowelizacji kpk. 

która weszła w życie 8 czerwca 2010 r. , 

w postępowaniu przygotowawczym 

wobec podejrzanego o stalking, jeżeli typ 

rodzajowy tego przestępstwa zostałby 

wprowadzony do kodeksu karnego, 

można zastosować dozór polegający 

na zakazie kontaktowania się z pokrzyw-

dzonym oraz zakaz przebywania 

w określonych miejscach, niemalże 

tożsamy z potencjalnie orzeczonym 

środkiem karnym. Paradoksalnie więc, 

bodaj najbardziej skuteczne narzędzie 

wspomagające zwalczanie stalkingu 

będzie można zastosować  na etapie 

postępowania przygotowawczego, ale 

                                                 
52 Ibidem... . s 632 

sąd wydający wyrok nie będzie już 

dysponował takim instrumentem. 

Chcielibyśmy więc jeszcze raz podkreślić, 

że aby skutecznie sankcjonować stalking 

w Polsce, należy wprowadzić do art. 41a 

kk. zmiany umożliwiające orzeczenie 

środka karnego w postaci zakazu kontak-

towania się z pokrzywdzonym wobec 

stalkera. 

   Pomimo kilku mankamentów ustawy 

angielskiej i projektu nowelizacji polskie-

go kodeksu karnego, obie konstrukcje 

prawne należy ocenić pozytywnie. Wobec 

narastającego w społeczeństwie proble-

mu stalkingu, przemyślana reakcja 

ustawodawcy jest warunkiem koniecz-

nym, aby ograniczyć krąg ofiar tego 

zjawiska.
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Court Watch jako metoda obserwacji pracy sądu 

Błażej Kmieciak 

 

*** 

 

 
Wstęp 

Czym jest socjologia prawa? Naj-

ogólniej rzecz ujmując jest to dyscyplina 

naukowa zajmująca się funkcjami, genezą 

oraz społecznym działaniem prawa. Już 

tak ogólne sformułowanie definicji 

wywołuje określone konsekwencje. 

Po pierwsze należy zaznaczyć, że do tej 

pory socjologia prawa nie stała się 

w Polsce odrębną dyscypliną naukowa. 

Nadmienić jednak warto, że zarówno 

w Hiszpanii, jak i we Włoszech możemy 

obserwować podobne zjawisko o czym 

świadczy organizowanie studiów magi-

sterskich oraz doktoranckich na w/w 

kierunku. Po drugie wśród samych 

socjologów prawa obecny jest wciąż 

cichy spór dotyczący przynależności 

socjologii prawa do, z jednej strony nauk 

prawnych oraz z drugiej strony do nauk 

społecznych. W sporach prawnicy 

zwracają uwagę, iż socjologia prawa jest 

jednym z elementów szeroko rozumianej 

teorii prawa. W tym spojrzeniu do badań 

teoretyczno prawnych dołączone są 

analizy ukazujące działanie prawa 

w konkretnych sytuacjach społecznych. 

Propagatorzy spojrzenia społecznego 

podkreślają z kolei, iż jedynie socjolog 

może w pełni podjąć się analizy zjawisk 

takich, jak: różnicowanie prawa 

od innych instytucji społecznych, badanie 

roli, jaką wypełniają w środowisku 

prawnicy oraz dogłębnego analizowania 

ideologii oraz doktryn prawnych.11  

W Polsce z powodzeniem socjologia 

prawa uprawiana jest zarówno przez 

socjologów, jak i prawników regularnie 

prezentujących wyniki analiz teoretycz-

nych oraz badań empirycznych m. in. 

na organizowanym od kilku lat Forum 

Socjologów Prawa.  

W polskiej tradycji socjologiczno- 

prawnej doniosłą role odgrywały badania 

empiryczne dotyczące wymiaru sprawie-

dliwości. Badania te, prowadzone przez 

Zakład Socjologii Prawa UJ odbywały się 

w latach 70. oraz 80. XX w. Za pomocą 

metody ankiety oraz wywiadu na próbie 

ogólnopolskiej dokonano analizy postaw 

Polsków wobec sądów. W szczególności 

badaczy interesowały zjawiska takie, jak 

ocena: dostępu do sądu oraz jego nieza-

wisłości, słuszności orzekanych kar oraz 

prestiżu sądów. Co ciekawe na zorgani-

zowanym w Krakowie w 1999 r. Świato-

wym Kongresie Socjologii Prawa uznano, 

iż prowadzenie badań nad wymiarem 

sprawiedliwości stanowi jeden z siedmiu 

głównych kierunków rozwojowych oma-

wianej dyscypliny.2  

Od kilku lat w naszym kraju pro-

wadzone są zakrojone na szeroką skalę 

badania, które choć w sposób formalny 

                                                 
11 A .Pieniążek, A. Stefaniuk, „Socjologia prawa- 
zarys wykładu”, Wyd. Zakamycze, Kraków 2003, 
s. 101,   
2 Ibidem, 117 i 125,  



Błażej Kmieciak: Court Watch jako metoda obserwacji pracy sądu  

 

Wiedza Prawnicza nr 2/2011 Strona 26 
 

nie związane są z ośrodkami reprezentu-

jącymi socjologię prawa to jednak 

w sposób niezwykle klarowny wpisują 

się w krąg analiz ukazujących pozycję 

wymiaru sprawiedliwości w polskim 

społeczeństwie. Badania te określane są 

mianem Court Watch, u, a więc obserwa-

cji sądowej, w Polsce jednak częściej 

określanej mianem monitoringu sądów. 

Poniższa praca ma na celu ukazanie 

specyfiki metody obserwacji sądów w ich 

codziennym działaniu. Proponowana 

krótka analiza pozwoli na ukazanie 

niezwykłej wagi, jaką odgrywa kształto-

wanie w społeczeństwie świadomości 

funkcjonowania polskich sądów.  

 

„Metodologia Court Watch” 

Program Court Watch rozpropa-

gowany został w Polsce, w 2005 r. przez 

środowisko związane z Helsińską Funda-

cją Praw Człowieka (HFPCz). Organizacja 

ta podjęła wspomniane działania w celu 

dokładnego przeanalizowania: sposobu 

funkcjonowania sądów powszechnych 

oraz w szczególności dokonania oceny 

stopnia przestrzegania praw osoby 

poszukującej pomocy wymiaru sprawie-

dliwości lub też osoby, która staje 

w sądzie na pozycji oskarżonego. Funda-

cja do prowadzenia wspomnianych 

obserwacji rekrutowała dwie grupy osób. 

Po pierwsze byli to studenci takich 

kierunków, jak politologia oraz prawo.3 

Po drugie obserwacja była jednym 

z elementów egzaminu kończącego 

organizowaną przez Fundację do 2007 r. 

Szkołę Praw Człowieka. W następnych 

latach HFPCz skupiła się na działaniach 

mających na celu dokonywanie systema-

tycznej analizy funkcjonowania w Polsce 

                                                 
3 Źródło internetowe- http://www.sknp.uni.-
opole.pl/news.php?readmore=37  

sądów gospodarczych. Wnioski z obser-

wacji zostały przekazane do Ministerstwa 

Sprawiedliwości jako głos w dyskusji nad 

reformą polskiego wymiaru sprawiedli-

wości.4 Przywołane działania są ponadto 

częścią zakrojonego na szeroką ska-

lę działania analizującego efektywność 

polskiego wymiaru sprawiedliwości. W 

działaniach tych szczególną uwagę 

zwraca się na: postrzeganie sądów 

przez obywateli, koszty pracy sądów, 

a także czas prowadzenia spraw sądo-

wych.5 

W chwili obecnej podobne do po-

wyższych działania podjęła powstała 

w ostatnim czasie Fundacja Court Watch. 

W swoich programach fundacja ta 

odwołuje się do działań jakie podejmują 

w licznych częściach świata członkowie 

ruchu Court Watch. Podkreśla się, iż 

celem ruchu jest podejmowanie przez 

obywateli regularnej obserwacji pracy, 

niezwykle istotnej w społeczeństwie 

demokratycznym instytucji sądów 

powszechnych. Założyciele Fundacji 

Court Watch podkreślają, iż zamierzają 

po przez swoje działania: upowszechniać 

wiedzę dotyczącą wymiaru sprawiedli-

wości, promować postawy obywatelskie 

oraz ulepszyć pracę sądów. Jak podkre-

ślają eksperci Instytutu Spraw Publicz-

nych monitoring rozpraw poza w/w 

celami ma również za zadanie doprowa-

dzenie wprost do podwyższenia jakości, 

                                                 
4 Źródło internetowe- http://www.hfhrpol.-
waw.pl/Nprogram-27.html  
5 J. Bełdowski, M. Ciżkowicz, D. Sześciło, „Efek-
tywność polskiego sądownictwa w światle badań 
międzynarodowych i krajowych”, Forum 
Obywatelskiego Rozwoju, Helsińska Fundacja 
Praw człowieka, warszawa 2010 r. s. 1, 

http://www.sknp.uni.-opole.pl/news.php?readmore=37
http://www.sknp.uni.-opole.pl/news.php?readmore=37
http://www.hfhrpol.-waw.pl/Nprogram-27.html
http://www.hfhrpol.-waw.pl/Nprogram-27.html
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w tym w szczególności kultury orzekania 

oraz pracy sędziów.6  

Jak już wspomniano Court Watch 

najogólniej rzecz biorąc jest obserwacją 

pracy sądu w jego konkretnym działaniu. 

Metoda obserwacji uznawana jest przez 

socjologię prawa za jedną z najbardziej 

wartościowych. A. Pieniążek podkreśla, iż 

metoda ta polega przede wszystkim 

na systematycznym, zamierzonym oraz 

ukierunkowanym postrzeganiu danego 

przedmiotu lub procesu. Klasycznie 

dzielimy obserwację na: bezpośrednią, 

pośrednią oraz jawną, ukrytą i uczestni-

czącą.7  

M. Kosters podkreśla, że obserwa-

cja bezpośrednia jest formą działania 

badacza, w której to posiada on „luksus” 

zachowania dystansu do analizowanego 

zjawiska. Zbliżony do terenu badań, jest 

na nim jednocześnie gościem, na bieżąco 

notującym obserwowaną sytuację.8 

Obserwacja pośrednia z kolei polega 

na tym, iż badacz nie posiadając wpływu 

na powstanie danych nie bierze równo-

cześnie udziału w ich zbieraniu. Korzysta 

się przy tej okazji z informacji, które 

zebrane zostały już wcześniej.  

Kolejny podział odnosi się tak na-

prawdę do posiadanej przez osoby 

badane świadomości, iż uczestniczą 

w określonym zdarzeniu naukowym. J. H. 

Turner zaznacza, że obserwator uczestni-

cząc bezpośrednio w np. procesie sądo-

wym ma możliwość doświadczenia 

                                                 
6 A. Winiarska (red.), „Obywatel i prawo- raport 
z realizacji trzeciej edycji programu ”Instytut 
Spraw Publicznych, Warszawa 2008 r., s. 31,  
7 A .Pieniążek, A. Stefaniuk, „Socjologia prawa- 
zarys wykładu”, s. 140,  
8 M. Kosters, „Obserwacja nieuczestnicząca 
i bezpośrednia”, Wydział Zarządzania Uniwersy-
tetu Warszawskiego- źródło: 
http://www.kostera.pl/documents/Et_MSD4Obs_
Nieucz.pdf  

konkretnych ważnych emocji, zachowań, 

komunikatów itd., które są istotne 

w całym badaniu. Wyraźną wadą takiego 

zaangażowania jest fakt, iż dane komuni-

katy mogą być odbierane w sposób 

zupełnie odmienny przez odrębne osoby. 

Trudny do przecenienia wpływ mają tutaj 

osobiste doświadczenia, ale również 

i posiadana przez badacza wiedza. Nie 

możliwe jest ponadto powtórzenie 

powyższego badania w identycznych 

warunkach.9 Nie mniej jednak, osobiste 

zaangażowanie może dostarczyć wiedzę, 

która niemożliwa jest do uchwycenia 

w chwili, gdy podejmujemy się obserwo-

wać daną sytuację z pozycji ukrytej. Choć 

również w tej sytuacji postać obserwato-

ra oraz jego osobiste doświadczenie 

życiowe odgrywają istotną role to jednak 

podejmując się analizy danego procesu 

z zewnątrz bardziej skłonni jesteśmy 

zachować obiektywizm.10 N Goodman 

opisując jawny charakter obserwacji 

podkreślił, iż wiąże się on zawsze 

z koniecznością postawienia sobie kilku 

pytań o charakterze etycznym, Wspo-

mniany amerykański socjolog zaznacza, 

iż badacz musi rozważyć w jakim stopniu 

może przekazać osobom obserwowanym 

cel jego badań. Nie mniej istotnym jest by 

zastanowić się, jak ujawnienie powyż-

szych danych wpłynąć może na przebieg 

obserwowanego procesu.11 Z podobnym 

dylematem spotyka się każdy sądowy 

obserwator, który rozważa: „Czy sposób 

wypowiadanych przez sędziego 

do świadka zdań byłby inny gdyby nie 

                                                 
9 Ostatnia cecha podawana jest jako ogólna wada 
całej metody obserwacji.  
10 J. H. Turner, „Socjologia – koncepcje i ich 
zastosowania”, Wydaw. Zysk i S- ka, Warszawa 
1998r. s. 35 
11 N. Goldman,  „Wstęp do socjologii”, Wydaw. 
Zysk i S-ka , Poznań, 2001r, s.31,  

http://www.kostera.pl/documents/Et_MSD4Obs_Nieucz.pdf
http://www.kostera.pl/documents/Et_MSD4Obs_Nieucz.pdf
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fakt, iż obserwator na wstępie rozprawy 

przekazał sędziemu informację, iż 

reprezentuje organizację broniącą praw 

człowieka?” W tym miejscy zasadnym 

wydaje się przejście do kluczowego 

elementu rozważań, a więc do dokładne-

go opisu stosowanej od kilku lat metody 

obserwacji pracy sądu.  

Podstawowym celem badania Co-

urt Watch jest dokonanie obserwacji 

jednego dnia pracy sądu. W praktyce 

obserwator wchodząc do sądu, metodą 

„chybił trafił” wybiera jedną wokandę.  

Najogólniej można dodać, iż badacz ma za 

zadanie dokonać oceny: dostępności, 

jawności oraz „przyjazności” sądu. 

Dostępność nie jest tu rozumiana jedynie 

jako możliwość uczestniczenia w jawnym 

procesie, ale odnosi się również 

do sytuacji występowania określonych 

barier fizycznych utrudniających osobom 

niepełnosprawnym dostęp do gmachu 

sądu.12 Podstawowym narzędziem 

wykorzystywanym przy badaniu jest 

Kwestionariusz Obserwacyjny.  

Kwestionariusz na wstępie posia-

da rubryki, w których to umieszczane są 

ogólne informacje mówiące o: czasie 

(jeden dzień pracy sądu) oraz o dokład-

nym miejscu przeprowadzonego badania 

(mowa tutaj o konkretnym wydziale 

danego sądu).  

W pierwszej części badacz doko-

nuje obserwacji budynku sądu oceniając 

m. In. jego estetykę. Istotniejszy jest 

niewątpliwie dalszy etap obserwacji. 

Badacz analizuje, w jaki sposób wejście 

oraz znajdujące się przy nim pomiesz-

                                                 
12 M. Ejchart, A. Bodnar, „Sądy gospodarcze 
w Polsce- Raport z realizacji programu/ Monito-
ring sądów gospodarczych – Court Watch”, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 
2009 r. s. 11,   

czenia dostosowane są do potrzeb 

petentów. Notuje się zatem, np jak 

zapewnione jest bezpieczeństwo przy 

wejściu, czy w pobliżu znajdują się 

toalety, czy zapewniono łatwy dostęp 

do biura podawczego lub punktu infor-

macji. Kierując się dalej obserwator 

zapisuje czy gmach sądu został odpo-

wiednio wewnątrz opisany: czy w cen-

tralnym miejscu znajduje się tablica 

informacyjna, czy drzwi sekretariatów 

oraz sal rozpraw są czytelnie opisane. 

W dalszej części badacz przechodzi 

do miejsca w gmachu sądu, w którym 

znajduje się sala rozpraw, na której mają 

odbyć się obserwowane przez niego 

rozprawy.  

W tym miejscu obserwator notuje: 

czy zapewnione są petentom miejsca 

siedzące, czy rozprawy rozpoczynają się 

o czasie oraz, w jaki sposób wyczytywane 

są kolejne osoby. Tego typu ogólna 

charakterystyka dotyczy na początku 

także samej sali rozpraw. Przed przystą-

pieniem do właściwej obserwacji sposo-

bu pracy sędziego oraz innych „aktorów 

sądowych” badacz ocenia jakość wyposa-

żenia sali: jej naświetlenie (dostępność 

do dziennego światła) oraz nagłośnienie. 

W kolejnej części dokonywany jest 

dokładny opis sposobu pracy sędziego 

oraz protokólanta. Obserwator notuje, 

w jaki sposób sprawa jest protokółowa-

na. Nade wszystko jednak zapisywany 

jest dokładny sposób zachowania się 

sędziego (lub sędziów). Badacz notuje 

sposób zwracania się do poszczególnych 

stron. Istotne jest w tym miejscu 

czy  sędzia wyraźnie aktywnie słucha 

wypowiedzi, czy też je przerywa. Badacz 

mając możliwość dokładnego opisu 

zachowania się sędziego może notować 

informacje o tonie jego głosu, przybiera-
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nych postawach ciała, skupieniu lub też 

pojawiającym się rozkojarzeniu, znie-

cierpliwieniu lub zdenerwowaniu.  

Następnie w kwestionariuszu 

znajdują się pytania dotyczące stron 

procesowych. W tym miejscu badacz 

analizuje sposób zachowania się, przede 

wszystkim adwokatów, radców praw-

nych, biegłych oraz prokuratorów. 

Zadaniem badacza jest wychwycenie 

wszystkich istotnych elementów zacho-

wania się wspomnianych uczestników 

postępowania sądowego. Ważny jest tu 

sposób zwracania się do klienta, przygo-

towanie merytoryczne, aktywne działa-

nie na rzecz klienta itd. Nie mniej istotne 

są tutaj postaci powoda, pozwanego, 

oskarżonego, poszkodowanego oraz 

świadka. W ramach jednak celu obserwa-

cji, jakim jest dokonanie oceny funkcjo-

nowania jednego dnia pracy sądu zacho-

wanie wspomnianych osób analizowane 

jest pod kątem relacji jaką nawiązują 

z pracownikami sądu lub też reprezentu-

jącymi ich specjalistami. W tym miejscu 

zasadnym jest zapisywanie sposobu, 

w jaki wymienione osoby informowane 

są o przysługujących ich prawach proce-

sowych. Na prezentowanym etapie 

ważną rolę odgrywają notatki opisujące 

relacje panujące pomiędzy przywołanymi 

specjalistami. Jest to miejsce na zwróce-

nie uwagi, czy pomiędzy sędzią, a proku-

ratorem lub adwokatem istniała dostrze-

galna sympatia, antypatia, czy też kontakt 

opierał się jedynie na merytorycznym 

oraz klarownym porozumiewaniu się 

w konkretnej sprawie. W omawianym 

punkcie dokonuje się również analizy 

relacji panującej pomiędzy stronami oraz 

wykazywanego przez ewentualnych 

ławników zaangażowania w sprawę. 

Obserwując powyższy splot panujących 

w sali rozpraw relacji istotne jest by 

zwrócić uwagę, czy cały proces prowa-

dzony jest w sposób, bezstronny nie 

uprzywilejowujący żadnej ze stron.  

Koniec kwestionariusza zawiera 

pole do umieszczenia informacji dotyczą-

cej sposobu rozstrzygnięcia sprawy oraz 

ewentualnej reakcji sędziego na osobę 

obserwatora. Ostatni punkt ma szczegól-

ne znaczenie. Jak już wspomniano 

powyżej trudno ocenić, jak ujawnienie się 

obserwatora może wpłynąć na sposób 

prowadzenia sprawy. Z zasady obserwa-

tor wchodząc na salę rozpraw nie infor-

muje sądu o celu swojego pobytu. Zapy-

tany jednak o powyższe nie może unik-

nąć odpowiedzi, ani udzielić informacji 

nieprawdziwej.13 Zdarzają się jednak 

sprawy, w których to ujawnienie się 

obserwatora ma istotne znaczenie, 

niejako stanowi dodatkowy gwarant 

bezstronnego rozpatrzenia sporu. Z taką 

sytuacją mięliśmy w ostatnim czasie 

do czynienia w Łodzi, w trakcie procesu 

pielęgniarek ze Szpitala im. Barlickiego 

oskarżonych o zorganizowanie nielegal-

nego strajku. Wspomniana sprawa 

prowadzona była z wyłączeniem jawno-

ści. Za zgodą sądu jej przebieg obserwo-

wał jednak przedstawiciel HFPCz. 14 

Odnosząc się do przedstawionego 

już na początku pracy zagadnienia 

podejmowanej w przez HFPCz w ostat-

nim czasie obserwacji sądów gospodar-

czych należy dodać, iż stosowany we 

wspomnianym badaniu kwestionariusz 
                                                 
13 Powyższe Informacje sporządzone zostały 
na podstawie treści Kwestionariusza Obserwacji 
(Obserwator Sądu. Court Watch) skonstruowane-
go przez pracowników Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka w Warszawie,  
14 Źródło Internet: http://www.hfhrpol. 
waw.pl/precedens/aktualnosci/strajk-
pielegniarek-w-szpitalu-im-n-barlickiego-wyrok-
sadu-okregowego-w-lodzi.html  
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w znacznej części zbliżony był do narzę-

dzia stosowanego w trakcie obserwacji 

sądów powszechnych. Co ciekawe treść 

kwestionariusza została przekazana 

kierownictwu Ministerstwa Sprawiedli-

wości, a w szkoleniu obserwatorów 

udział brali nie tylko przedstawiciele 

samej fundacji, ale również czynni 

sędziowie Trybunału Konstytucyjnego 

oraz sądów powszechnych, a także 

praktykujący adwokaci. Zdaniem władz 

fundacji jedynie takie spotkania dały 

obserwatorom pełnię wiedzy dotyczącej 

specyfiki „życia panującego w sali 

rozpraw”.15 Pozostając w obrębie zagad-

nień dotyczących szkolenia przyszłych 

obserwatorów nie można pominąć jakże 

istotnego elementu zachowania zasad 

etycznych w trakcie badania. Organizato-

rzy monitoringu pracy sądów zwracają 

uwagę, iż obserwator winien 

w szczególności dbać o zachowanie 

zasady: bezstronności, tajemnicy uzyska-

nych informacji, oraz dbałości o główny 

cel badania, a także wizerunek organiza-

cji go delegującej.16  

Na zakończenie powyższej części 

rozważań warto dodać, iż wspomniana 

już Fundacja Court Watch podejmuje 

obserwację polskich sądów w znacznym 

stopniu w sposób zbliżony do zakresu 

przedstawionego powyżej.  W ramach 

szkoleń, które kierowane są do studen-

tów reprezentujących nauki prawne oraz 

społeczne zwraca się uwagę na zagadnie-

nia takie, jak: „Historia, cele i osiągnięcia 

ruchu Court Watch; Konstytucyjne 

                                                 
15 M. Ejchart, A. Bodnar, „Sądy gospodarcze 
w Polsce…”, s. 13,  
16 K. Wilamowski, „Obserwacja procesu karnego 
jako instrument działania organizacji pozarządo-
wej w sprawach indywidualnych- podręcznik.”, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 
2006 r., s. 67- 69,  

podstawy działania wymiaru sprawie-

dliwości w Polsce; Ustrój sądownictwa 

w Polsce; Prawa obywatela przed sądem; 

Praktyka przebiegu rozprawy sądowej; 

Obserwacja rozprawy i praca z formula-

rzami obserwacyjnymi;” W chwili 

obecnej organizacja nie przedstawia 

dokładniejszych danych z racji na fakt, iż 

projekt obserwacji sądów ma zakończyć 

się dopiero w październiku 2011 r. 

po czym zostanie sporządzony raport 

z badań.17 

 

Konkluzja 

   Court Watch zaliczyć należy do klasycz-

nej metody obserwacji wykorzystywanej 

w naukach społecznych, Posługując się 

terminologią zaproponowaną przez F. Ch. 

Nachmans, a oraz należy zauważyć, iż 

opisana metoda posiada elementy 

obserwacji prostej zaliczanej do tzw. 

pomiaru nieinwazyjnego. Cechą przywo-

łanego pomiaru jest, iż badacz w żaden 

sposób nie wpływa na obserwowaną 

rzeczywistość. Jego zadaniem, tak jak 

w przypadku Court, Watch, u jest obser-

wacja zewnętrznego wyglądu oraz 

analiza: zachowań ekspresyjnych, 

zajmowanych pozycji fizycznych oraz 

zachowań językowych.18 Powracając 

jednak do zaproponowanego na początku 

pracy podziału należy podkreślić, że 

metoda ta z całą pewnością posiada 

charakter obserwacji bezpośredniej, 

przybierającej postać jawną lub też 

ukrytą.  

W literaturze przedmiotu próżno poszu-

kiwać informacji mówiących o sytuacji 

                                                 
17 Źródło Internet: http://courtwatch.pl 
/fundacja/realizowane-programy/  
18 Ch. Frankfort-Nachmias, Metody badawcze 
w naukach społecznych,  Wydawnictwo Zysk 
i ska, Poznań 2001 r. , s. 333- 334,  
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obserwowania pracy sądu z perspekty-

wy, oskarżonego, powoda, adwokata etc. 

stąd też powyższe działania raczej nie 

przybierają postaci obserwacji uczestni-

czącej, która w znacznym stopniu wpły-

nąć mogłaby na obniżenie się poziomu 

obiektywizmu w trakcie dokonywania 

badania. Przechodząc z pozycji opisu 

metodologicznego do kolejnych konkluzji 

warto w tym miejscu zwrócić uwagę,, iż 

organizowanie obserwacji pracy sądu 

posiada istotne z perspektywy socjolo-

giczno- prawnej znaczenie.  

   Przywołane powyższej fundacje działa-

jące na rzecz praw człowieka zaznaczają, 

iż głównym celem podobnych działań jest 

kształtowanie postaw obywatelskich, 

edukowanie społeczeństwa o funkcjono-

waniu systemu sprawiedliwości oraz 

wpływanie na poprawę świadczonych 

przez sądy usług. Nie można przy tej 

okazji pominąć, jakże istotnego z per-

spektywy socjologiczno- prawnej ele-

mentu motywacyjnego oraz wycho-

wawczego powyższych działań.  

Już widać, iż m. In. cykliczne organizowa-

nie podobnych działań wpłynęło moty-

wacyjnie na środowisko polskich sę-

dziów. To bowiem przedstawiciele 

wspomnianej profesji stali się głównymi 

aktorami programu „Sprawny sąd”. 

W ramach wspomnianego przedsięwzię-

cia analizuje się konkretne sposoby 

usprawnienia pracy sądów. Istotniejsze 

jest jednak to, iż w ramach przywoływa-

nych działań sędziowie sami analizują w 

jaki sposób ich praca może wpływać 

pozytywnie na postrzeganie instytucji 

sądu przez petenta.19 To w tym miejscu 

                                                 
19 J. Machura – Szczęsna, „Sąd przyjazny dla 
interesantów”, [w: ] „Sprawny sąd- zbiór dobrych 
praktyk”, Ł. Bojarski (Red. ), Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka, Warszawa 2004 r. s. 14,   

pojawiają się coraz głośniejsze dyskusje 

dotyczące konieczności stałego dbania 

o wysoki poziom etyki reprezentowanej 

przez polskich sędziów.20 Z pewnością 

rzetelne prowadzenie obserwacji sądo-

wych oraz pojawienie się merytorycznej 

dyskusji, zwłaszcza dotyczącej pracy 

sędziów w sposób pozytywny wpływać 

mogą na poprawę wizerunku polskiego 

wymiaru sprawiedliwości. Nie można 

przy tej okazji zapomnieć, iż działania 

takie, jak Court Watch w sposób wyraźny 

wpływają wychowawczo zarówno 

na samych obserwatorów, jak i sędziów. 

W tym wypadku możemy mówić 

o wychowaniu do praw człowieka21, 

którego elementem jest trwałe uświado-

mienie o treści praw oraz obowiązków 

jakie przysługują petentowi przed 

obliczem Temidy. Dla samych sędziów 

obecność obserwatora posiadać może 

walor samowychowawczy. W tej bowiem 

sytuacji sędzia postawiony zostaje 

niejako sam przed obrazem własnej 

praktyki. To we własnym zawodowym 

sumieniu rozważyć musi czy jego postę-

powanie jest w pełni słuszne oraz 

bezstronne. Na koniec warto dodać, iż 

raporty z wspomnianych obserwacji 

mogą z całą pewnością uświadamiać 

środowisko prawnicze, iż zwłaszcza 

sposób prowadzenia rozprawy, sposób 

wydawania decyzji oraz forma zwracania 

się do uczestnika postępowania w sposób 

bezpośredni wpływać mogą na stan 

psychiczny osoby korzystającej z usług 

wymiaru sprawiedliwości. To bowiem już 

                                                 
20 M. Kryszkiewicz, „Sędzia nie zostawia etyki 
w sali rozpraw”, [w: ] „Dziennik Gazeta Prawna”, 
2011-04-13,  
21 Szerzej na wspomniany temat przeczytać 
można w J. F. Mazurek, „Prawa człowieka  
nauczaniu społecznym kościoła”. Wydawnictwo 
KUL, Lublin 1991 r. , s. 241- 244 
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prekursor polskiego myślenia socjolo-

giczno - prawnego L. Petrażycki zwrócił 

uwagę, że na postawy wobec prawa 

wpływają bezpośrednio doświadczenia 

danej osoby, jakie wynosi ona z kontaktu 

z sądem, prokuraturą itd.. Analizując 

znaczenie prawa nie można skupić się 

jedynie na aktach prawnych oraz okre-

ślonych regułach normatywnych. Należy 

zwrócić uwagę, że każdy przepis oraz 

„działanie prawne” w sposób bezpośred-

ni wpływają na psychikę konkretnego 

człowieka.22 Formułując w tym miejscu 

swoisty postulat wobec prawa wypada 

mieć nadzieję, iż prowadzenie w dalszym 

ciągu podobnych obserwacji istotnie 

wpłynie na realizację wspomnianych 

celów, a co więcej rozpocznie debatę 

na temat istoty oraz znaczenia relacji 

panującej pomiędzy sędzią, a petentem. 

Innymi słowy bazując na zaproponowa-

nym przez F. Zoll, a kierunku klinicznego 

nauczania prawa zasadnym jest wprowa-

dzanie w Polsce głoszonej przez amery-

kańskich socjologów prawa idei Terapeu-

tycznej Jurysprudencji23, co też warto 

przeanalizować w ramach kolejnych 

opracowań teoretycznych. 

                                                 
22 K. Motyka, „Leon Petrażycki- Challenge to legal 
orthoodoxy”, Wyd. KUL, Lublin 2007 r., s. 30,  
23 Szerzej na temat Terapeutycznej Jurysprudencji 
zobacz w: D. B. Wexler, Therapeutic Jurisprudence-
in Clinical Practice, „ The American Journal of 
Psychiatry”, 153:, 4, April, 1996,;   D. J. Chasem P. 
F. Hora, The Implications of Therapeutic Jurispru-
dence for Judicial Satisfaction, „Court Review”, 
Spring 2000, ; D. Carson, Therapeutic Jurispru-
dence and Adversarial Injustice: Questioning 
Limits, „Western Criminology Review”. 4(2), 124-
133 (2003), 
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Kapitały zakładowy, zapasowy oraz udziałowy jako fundusze 

własne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle 

nowelizacji KSH1 

Sebastian Szulik 
*** 

 

1W piśmiennictwie z zakresu prawa 

handlowego od co najmniej kilku lat 

toczy się dyskusja dotycząca reformy 

kapitału zakładowego spółki z ograni-

czoną odpowiedzialnością2. Zgłaszane 

uwagi podważają m.in. ochronną funkcję 

kapitału zakładowego w stosunku 

do wierzycieli spółki z o.o. Wyrażanym 

wątpliwościom wychodzi naprzeciw 

przygotowywana przez Komisję Kodyfi-

kacyjną Prawa Cywilnego nowelizacja 

przepisów ustawy z dnia 15 września 

                                                 
1 Projekt ustawy z dnia………….. 2011 roku 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 
przygotowany przez Zespół ds. prawa spółek 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy 
Ministrze Sprawiedliwości. Treść projektu została 
opublikowana w Przeglądzie Prawa Handlowego 
nr 12/2010, s. 5-27. 
2 Np.: Adam Opalski, Funkcja gwarancyjna 
kapitału zakładowego w świetle wybranych 
przepisów projektu prawa spółek, Przegląd Prawa 
Handlowego, nr 9/1999; Krzysztof Oplustil, 
Zakres ustawowej ochrony majątku spółki z o.o. 
przed nieuprawnioną ingerencją wspólników 
(uwagi de lege lata i de lege ferenda), Przegląd 
Prawa Handlowego, nr 5/2000; Michał Tomczak, 
Gwarancyjna rola kapitału zakładowego, Rzeczpo-
spolita, 18 maja 2001 roku; Adam Opalski, Kapitał 
zakładowy - zysk – umorzenie, Warszawa, 2002r.; 
Michał Żurek, Liberalizacja zasady ochrony 
kapitału zakładowego i jej znaczenie dla KSH, 
Monitor Prawniczy nr 19/2007; Michał Roma-
nowski, Adam Opalski, Nowelizacja Kodeksu 
spółek handlowych reformująca niektóre założenia 
instytucji kapitału zakładowego, Monitor 
Prawniczy nr 14/2009. 

2000 roku Kodeks spółek handlowych3 

dotycząca spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością. Przedmiotowa nowelizacja 

zakłada zasadnicze zmiany w instytucji 

kapitału zakładowego, wzorowane m.in. 

na rozwiązaniach systemów prawnych 

common law oraz prawa niemieckiego4. 

Projekt zawiera wiele nowych rozwiązań 

(m.in. wprowadza nowy rodzaj kapitału 

własnego spółki z o.o. w postaci kapitału 

udziałowego), a także modyfikuje 

instytucje obecnie występujące w ramach 

spółki z o.o. (m.in. dotyczące kapitału 

zakładowego i zapasowego), sami 

autorzy ze względu na objętość i wagę 

zmian określają go jako modernizację 

spółki z ograniczoną odpowiedzialno-

ścią5. 

Przedmiotem niniejszego artykułu 

będzie przedstawienie nowych rozwią-

zań na tle obecnie występujących przepi-

sów dotyczących kapitałów własnych 

spółki, tj. kapitału zakładowego, kapitału 

zapasowego oraz kapitału udziałowego, 

a także próba oceny korzyści i zagrożeń 

                                                 
3 Dz.U. nr 94/2000, poz. 1037 z późniejszymi 
zmianami, dalej przywoływany w tekście jako 
KSH. 
4 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia……….. 
2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym – projekt ustawy jest przygotowywany 
w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego, s. 1. 
5 Tamże, s. 1. 
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wynikających z uchwalenia projektu 

nowelizacji KSH w tym zakresie. 

Obecnie obowiązujące przepisy 

ustawy Kodeks spółek handlowych 

traktują kapitał zakładowy jako obligato-

ryjny element konstrukcyjny spółki z o.o. 

Proponowane zmiany czynią kapitał 

zakładowy w spółce z ograniczona 

odpowiedzialnością instytucją fakulta-

tywną. Wspólnicy mieliby zatem decy-

dować, czy w zawiązywanej spółce 

utworzą kapitał zakładowy, czy też nie. 

Obniżeniu ulega wysokość minimalnego 

kapitału zakładowego, który zamiast 

obecnych co najmniej 5000 zł, może 

wynosić nie mniej niż 1 złotych. Należy 

podkreślić, iż jest to kolejne obniżenie 

przez ustawodawcę minimalnego pozio-

mu kapitału zakładowego. Poprzednie 

miało miejsce w 2008 roku, kiedy 

zmniejszono minimalną wysokość 

kapitału zakładowego z 50 000 złotych 

do obecnie obowiązujących 5 000 

złotych6. Jednakże w przypadku obecne-

go obniżenia minimalnej kwoty kapitału 

zakładowego zaproponowano inne 

instrumenty mające za zadanie chronić 

majątek spółki, np. test wypłacalności, 

test płynności, czy zmiany art. 299 KSH, 

co można odczytać jako krok naprzód w 

zakresie ochrony wierzycieli spółki z o.o. 

Ustawa z 2008 roku mocą której obniżo-

no minimalną wysokość kapitału zakła-

dowego nie proponowała rozwiązań 

alternatywnych, które mogłyby zastąpić 

gwarancyjna rolę kapitału zakładowego. 

                                                 
6 Obniżenia minimalnego progu kapitału 
zakładowego do 5000 zł dokonano ustawą z dnia 
23 października 2008 roku o zmianie ustawy – 
Kodeks spółek handlowych, Dz.U. nr 217/2008, 
poz. 1381. 
 

Ustalenie minimalnej wysokości 

kapitału zakładowego w omawianej 

nowelizacji podyktowane zostało wy-

łącznie koniecznością wyznaczenia 

minimalnej wartości nominalnej udziału 

na poziomie 1 złotego. Fakultatywność 

oraz przyjęta symboliczna minimalna 

wysokość kapitału zakładowego przesą-

dzają o ograniczeniu, żeby nie rzec 

o wyłączeniu ochronnej funkcji tej 

instytucji z punktu widzenia wierzycieli 

spółki. Proponowane rozwiązanie 

dopuszcza istnienie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością wyposażonej w kapi-

tał zakładowy, a jednocześnie nie posia-

dającej realnych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, co może 

prowadzić do zaburzenia równowagi 

między dwoma wartościami, które 

powinien urzeczywistniać rozsądny 

ustawodawca: z jednej strony zapewnie-

niem należytej ochrony kontrahentom 

spółki, a z drugiej odpowiednim zabez-

pieczeniem interesów wspólników. 

W omawianej sytuacji interesy wierzycie-

li zostają niemal pominięte, natomiast 

uprzywilejowana zostaje pozycja wspól-

ników, którzy powołując do życia odręb-

ny byt prawny unikają odpowiedzialności 

za jego zobowiązania, a jednocześnie nie 

inwestują środków finansowych w two-

rzoną spółkę.  

Warto zauważyć, iż w przypadku 

spółek prowadzących działalność śred-

nich lub większych rozmiarów istnieje 

możliwość ukształtowania kapitału 

zakładowego na wysokim, dostosowa-

nym do charakteru prowadzonej działal-

ności gospodarczej poziomie, tym samym 

dając czytelny sygnał potencjalnym 

kontrahentom – wierzycielom, iż spółka 

jest wiarygodnym i wypłacalnym partne-
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rem gospodarczym. Faktyczna eliminacja, 

czy w najlepszym razie ograniczenie 

do minimum ochronnej roli kapitału 

zakładowego w spółce z ograniczoną 

odpowiedzialnością proponowane w no-

welizacji niesie za sobą ryzyko pojawie-

nia się w obrocie gospodarczym spółek, 

które nie posiadają majątku, a jednocze-

śnie są odrębnymi od wspólników 

podmiotami prawnymi, samodzielnie 

odpowiadającymi za zaciągnięte zobo-

wiązania. Mając na uwadze krótki czas 

istnienia gospodarki rynkowej w powo-

jennej Polsce i brak należytych standar-

dów w zakresie działalności gospodarczej 

na poziomie porównywalnym z krajami 

Europy Zachodniej, masowa praktyka 

rejestrowania nie posiadających majątku 

spółek z o.o. może doprowadzić do fali 

nadużyć i oszustw, których ofiarą padną 

działający w zaufaniu do nich kontrahen-

ci – wierzyciele. 

Nowelizacja wprowadza obok wy-

stępującego obecnie w strukturze spółki 

z o.o. kapitału zakładowego, nowy rodzaj 

kapitału – kapitał udziałowy. Kapitał 

udziałowy ma być odrębnym od kapitału 

zakładowego funduszem, w który 

wspólnicy mogą wyposażyć spółkę 

z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapi-

tał udziałowy w założeniu ma być 

bardziej elastyczną formą finansowania 

działalności spółki z o.o., gdyż w każdym 

czasie może zostać zwrócony wspólni-

kom, w przeciwieństwie do kapitału 

zakładowego, który zawsze musi znaj-

dować pokrycie w majątku spółki. Tym 

samym w zmodernizowanej spółce z o.o. 

może występować wyłącznie kapitał 

zakładowy (tak jak jest obecnie – 

tzw. model tradycyjny), może istnieć 

wyłącznie kapitał udziałowy (tzw. model 

alternatywny) bądź mogą zostać utwo-

rzone zarówno kapitał zakładowy, jak 

i kapitał udziałowy (tzw. model miesza-

ny)7. Konsekwencją wprowadzenia 

kapitału udziałowego jest pojawienie się 

nowego rodzaju udziałów, tzw. udziałów 

bez wartości nominalnej. Udziały bez 

wartości nominalnej, w przeciwieństwie 

do udziałów o wartości nominalnej, nie 

stanowią ułamka żadnego z kapitałów 

utworzonych w spółce, a także są zawsze 

niepodzielne (udział o wartości nominal-

nej może być dzielony w sytuacji, gdy 

wspólnik może mieć tylko jeden udział). 

Oba rodzaje udziałów mogą być obejmo-

wane zarówno za wkłady pieniężne, 

niepieniężne, jak i oba rodzaje tych 

wkładów. Wkłady wnoszone na pokrycie 

udziałów o wartości nominalnej przezna-

cza się na kapitał zakładowy, a wkłady 

wnoszone na pokrycie udziałów bez 

wartości nominalnej przeznacza się 

na kapitał udziałowy.  

W spółce z ograniczona odpowie-

dzialnością, w której utworzono kapitał 

udziałowy, waga udziału bez wartości 

nominalnej będzie obliczana jako stosu-

nek liczby udziałów posiadanych przez 

tego wspólnika do liczby wszystkich 

udziałów ustanowionych w spółce. Jest to 

związane z faktem, iż udziały bez warto-

ści nominalnej nie stanowią ułamka 

kapitału udziałowego (ani zakładowego, 

gdy został także ustanowiony w spółce), 

a należało wskazać w ustawie sposób 

określenia wagi udziału bez wartości 

nominalnej, w przypadku, gdy wspólnicy 

                                                 
7 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia……….. 
2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym – projekt ustawy jest przygotowywany 
w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego, s. 4. 
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nie uregulowali tej kwestii w umowie 

spółki.  

Jeżeli umowa spółki z o.o. nie sta-

nowi inaczej, z udziałami bez wartości 

nominalnej są związane takie same 

prawa, jak z udziałami o wartości nomi-

nalnej. Innymi słowy, jeżeli w umowie 

spółki ustanowiono 5 udziałów o warto-

ści nominalnej oraz 5 udziałów bez 

wartości nominalnej, to w braku odmien-

nego postanowienia umowy spółki, 

z każdym z tych udziałów  związane są 

takie same prawa, np. taka sama wyso-

kość dywidendy, czy tyle samo głosów 

na zgromadzeniu wspólników. 

Pojawienie się nowego rodzaju 

kapitału własnego spółki w postaci 

kapitału udziałowego, powoduje potrze-

bę zmiany art. 206 Ksh, który po noweli-

zacji, będzie przewidywał obowiązek 

ujawnienia w pismach i zamówieniach 

handlowych składanych przez spółkę, 

obok dotychczas wymaganych informacji 

o kapitale zakładowym, także wysokość 

kapitału udziałowego według stanu 

na ostatni dzień poprzedniego roku 

obrotowego, ze wskazaniem tego dnia. 

Rozwiązanie to wydaje się uzasadnione, 

zarówno analogią do już obowiązujących 

w tym zakresie wymogów informacyj-

nych dotyczących kapitału zakładowego, 

jak i troską o kontrahentów spółki, dla 

których może mieć istotne znaczenie 

określenie obu kapitałów własnych 

w dokumentach zewnętrznych spółki, 

gdyż określa skalę działalności prowa-

dzonej przez spółkę8. Tym samym 

                                                 
8 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia……….. 
2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym – projekt ustawy jest przygotowywany 
w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego, s. 18-19. 

pokazuje wielkość zaangażowanych 

środków ze strony wspólników w 

majątek samej spółki, co w przypadku 

znacznych wartości będzie wzmacniać 

wiarygodność spółki.  

Nieadekwatność  informacji ujaw-

nianej w dokumentach spółki dotyczącej 

kapitału udziałowego w stosunku 

do rzeczywistych składników majątko-

wych stanowiących jego pokrycie 

w majątku spółki, pozostaje związana 

z płynnością tego funduszu własnego 

spółki, który nie ma charakteru stałego 

i w związku tym nie musi znajdować 

odzwierciedlenia w majątku spółki9. 

W związku z powyższym kapitał udzia-

łowy nie pełni funkcji gwarancyjnej 

z punktu widzenia wierzycieli spółki 

z o.o., stanowi fundusz, z którego ma być 

finansowana działalność spółki. 

Obok kapitału zakładowego i kapi-

tału udziałowego, w zmodernizowanej 

spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 

występuje, tak jak ma to miejsce obecnie 

kapitał zapasowy.  

Pierwotnym źródłem finansowa-

nia kapitału zapasowego, utrzymanym 

przez nowelizację, pozostanie nadwyżka 

powstała po objęciu udziału o wartości 

nominalnej po cenie wyższej od wartości 

nominalnej, jeżeli taki wymóg został 

ustanowiony przez wspólników w umo-

wie spółki.  

Drugim źródłem zasilenia kapitału 

zapasowego ma stać się, nieznana 

obecnym przepisom, rezerwa, która ma 

powstać w każdej spółce z o.o. poprzez 

przeznaczenie na nią co najmniej 10% 

zysku za dany rok obrotowy, dopóki 

kapitał zapasowy nie osiągnie kwoty 

                                                 
9 Tamże, s. 18-19. 
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co najmniej 50.000 złotych (lub wyższej, 

jeżeli tak stanowi umowa spółki)10. 

Celem utworzenia kapitału zapasowego 

w tym kształcie ma być utworzenie 

rezerwy na pokrycie ewentualnych 

przyszłych strat. Warto nadmienić, iż 

w założeniu projektodawcy przepis 

wprowadzający nowy rodzaj kapitału 

zakładowego jest przepisem semiimpera-

tywnym, to znaczy, że z jednej strony 

w każdej spółce musi istnieć tak pojmo-

wany „nowy kapitał zapasowy”, a z dru-

giej to wspólnicy określają w umowie 

spółki wysokość zysku, jaka będzie 

co roku przeznaczana na kapitał zapaso-

wy, która nie może być mniejsza niż 10%, 

ale może być wyższa. Ustawa wprowadza 

jednak górną granicę zysku, który można 

umową spółki przeznaczyć na kapitał 

zapasowy, która wynosi 25% zysku 

za dany rok obrotowy.  

Ustanowienie maksymalnego 

ograniczenia części zysku, jaki ma być 

corocznie przelewany na kapitał zapaso-

wy, jest podyktowane chęcią ochrony 

wspólników mniejszościowych. Gdyby 

takiego ograniczenia nie było, wspólnik 

większościowy mógłby doprowadzić 

do sytuacji, w której znacząca część zysku 

(nawet 100%, w przypadku braku 

ograniczeń ustawowych) zamiast 

na poczet dywidendy, byłoby przezna-

czane na kapitał zapasowy, niwecząc 

jedno z podstawowych praw wspólnika 

w spółce, prawo do dywidendy. Takie 
                                                 
10 Art. 231(1) dodany do Ksh w wyniku noweliza-
cji: „Na pokrycie przyszłych strat należy utworzyć 
kapitał zapasowy, na który przeznacza się co 
najmniej 10% zysku za dany rok obrotowy, 
dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 
50 000 zł, chyba że umowa spółki przewiduje 
wyższą kwotę. Umowa spółki może przewidywać 
wyższy obowiązkowy odpis, jednak nie więcej niż 
25% zysku za dany rok obrotowy”. 

rozwiązanie w szczególny sposób dotyka-

łoby wspólnika mniejszościowego, który 

nie mógłby przeciwdziałać pozostawia-

niu zysku w spółce i nawet przez wiele lat 

byłby pozbawiony dywidendy (prawo 

do dywidendy jest jednym z podstawo-

wych prawa majątkowych wspolnika). 

Obok nowego rozwiązania w za-

kresie kapitału zapasowego, projektowa-

ne przepisy wprowadzają wyraźną 

hierarchię źródeł, którymi należy pokryć 

ewentualną stratę. Jeżeli sprawozdanie 

finansowe wykaże stratę, jej pokrycie 

powinno nastąpić w pierwszej kolejności 

z zysku za ostatni rok obrotowy, niepo-

dzielonych zysków z lat ubiegłych oraz 

kapitałów rezerwowych, które mogą być 

przeznaczone do podziału. Dopiero, gdy 

pokrycie straty z wskazanych wyżej 

źródeł nie jest możliwe, jej pokrycie może 

nastąpić z kapitału udziałowego, kapitału 

zapasowego bądź dopłat11.  

Podkreślenia wymaga, iż kapitał 

udziałowy, w przeciwieństwie do kapita-

łu zakładowego, nie musi pozostawać 

w całości wniesiony do spółki, w czasie 

jej trwania. Można więc wskazać 

na podobieństwo między kapitałem 

udziałowym a zapasowym w zakresie ich 

płynności, braku konieczności utrzymy-

wania ich pokrycia w spółce. Kapitał 

zapasowy w nowym kształcie ma stano-

wić dodatkowe zabezpieczenie przed 

naruszeniem kapitału zakładowego, 

co może w pewnym stopniu rekompen-

                                                 
11 Art. 231(2) dodany do Ksh w wyniku noweliza-
cji: „Pokrycie straty może nastąpić z kapitału 
udziałowego, kapitału zapasowego bądź dopłat 
tylko w takich granicach, w jakich pokrycie straty 
nie jest możliwe z zysku za ostatni rok obrotowy, 
niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz 
kapitałów rezerwowych, które mogą być 
przeznaczone do podziału”. 
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sować uchylenie odpowiedzialności 

wyrównawczej wspólników ponoszonej 

z tytułu bezprawnych wypłat. 

Zmianie ulegną także essentialia 

negotii umowy spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Obok dotychczas 

występujących elementów koniecznych, 

które muszą się znaleźć w każdej umowie 

spółki z o.o., takich jak: firma, siedziba 

spółki, przedmiot działalności spółki, 

czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, 

dojdą nowe bądź zmienione dotychczas 

wymagane elementy, takie jak: wysokość 

kapitału zakładowego, jeżeli został on 

ustanowiony, określenie, czy wspólnik 

może mieć więcej niż jeden udział 

o wartości nominalnej oraz wyszczegól-

nienie liczby i wartości nominalnej 

udziałów o wartości nominalnej lub 

liczby udziałów bez wartości nominalnej 

objętych przez poszczególnych wspólni-

ków. Zmiana elementów koniecznych 

umowy spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością podyktowana jest konieczno-

ścią dostosowania umowy spółki do no-

wego kształtu kapitału zakładowego, 

m.in. fakultatywności jego ustanowienia 

oraz wprowadzenia nowego rodzaju 

udziałów, w postaci udziałów bez warto-

ści nominalnej. 

Jeżeli do spółki wnoszone są 

wkłady niepieniężne, bez względu na to, 

czy w zamian za nie obejmowane są 

udziały o wartości nominalnej, czy bez 

wartości nominalnej, to według projektu 

nowelizacji umowa spółki powinna nie 

tylko szczegółowo określać osobę 

wspólnika wnoszącego aport, liczbę 

i wartość nominalną objętych w zamian 

udziałów, przedmiot wkładu niepienięż-

nego, ale także jego wartość. Określenie 

wartości wkładu niepieniężnego 

w umowie spółki przez wspólników 

może być istotne dla zbadania, czy wkład 

wniesiony w zamian za udział lub udziały 

o wartości nominalnej jest adekwatny 

do ich wartości. Tym samym, w razie 

wątpliwości narosłych już po zarejestro-

waniu spółki dotyczących np. odpowie-

dzialności wspólników, czy członków 

zarządu z tytułu wyrządzenia spółce 

szkody w postaci wniesienia lub przyjęcia 

przeszacowanych aportów, łatwiejsze 

będzie ustalenie odpowiedzialności osób 

pociąganych do odpowiedzialności z art. 

295 Ksh (lub innych przepisów dotyczą-

cych odpowiedzialności wobec spółki, 

czy wierzycieli).  

Jednym z etapów powstania spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością staje 

się obok wniesienia przez wspólników 

wkładów na pokrycie całego kapitału 

zakładowego, także wniesienie przez 

wspólników wkładów na pokrycie 

udziałów bez wartości nominalnej. 

Udziały bez wartości nominalnej nie 

mogą być w przeciwieństwie do udziałów 

o wartości nominalnej obejmowane 

powyżej wartości nominalnej. Obowiązek 

wniesienia nadwyżki w przypadku 

objęcia udziałów powyżej ich wartości 

nominalnej nie będzie dotyczył wspólni-

ków obejmujących jedynie udziały bez 

wartości nominalnej. 

Modyfikacji ulegnie treść oświad-

czenia składanego przez zarząd w trakcie 

rejestracji spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością. W chwili obecnej, aby sąd 

rejestrowy wpisał do rejestru przedsię-

biorców KRS spółkę z o.o. niezbędne jest 

złożenie oświadczenia przez wszystkich 

członków zarządu, stwierdzającego, iż 

wkłady na pokrycie kapitału zakładowe-

go zostały przez wszystkich wspólników 
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w całości wniesione. Po zmianach 

wszyscy członkowie zarządu będą 

musieli oświadczyć, iż wkłady zostały 

wniesione w całości przez wszystkich 

wspólników, co ma na celu objęcie 

zapewnieniem obok kapitału zakładowe-

go, także kapitału udziałowego. 

Zmieni się także zawartość listy 

wspólników składanej sądowi rejestro-

wemu przez wszystkich członków 

zarządu, który to dokument obok poda-

nia nazwiska i imienia lub firmy oraz 

liczby i wartości nominalnej udziałów 

o wartości nominalnej będzie musiał 

zawierać także liczbę udziałów bez 

wartości nominalnej posiadanych przez 

każdego wspólnika. 

Ustawa nowelizująca przewiduje 

także zmiany dotyczące przepisów 

o podwyższeniu kapitału zakładowego 

(art. 257-262 Ksh) oraz jego obniżeniu 

(art. 263-265 Ksh). 

Szczególny rodzaj podwyższenia 

kapitału zakładowego, polegający 

na podwyższeniu kapitału zakładowego 

w oparciu o istniejące postanowienia 

umowy spółki z o.o. przewidujące 

maksymalną wysokość podwyższenia 

oraz jego termin, zostanie utrzymany 

przez znowelizowany art. 257 Ksh. 

Jednakże jego treść zostanie ujęta 

od strony pozytywnej12, a nie od strony 

negatywnej13 tak jak przewiduje to 

                                                 
12 Art. 257§1 Ksh po nowelizacji: „Podwyższenie 
kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych 
postanowień umowy spółki przewidujących 
maksymalną wysokość i termin podwyższenia nie 
wymagają zmiany umowy spółki”. 
13 Art. 257§1 Ksh obecnie obowiązujący: „Jeżeli 
podwyższenie kapitału zakładowego następuje 
nie na mocy dotychczasowych postanowień 
umowy spółki przewidujących maksymalną 
wysokość podwyższenia kapitału zakładowego 

obecne brzmienie art. 257 Ksh. Taka 

zmiana redakcyjna wydaje się uzasad-

niona, z uwagi na treść art. 157 Ksh, który 

traktuje kwotę kapitału zakładowego 

jako obligatoryjny element umowy spółki 

z o.o., a zmiana umowy zawartej w formie 

aktu notarialnego musi następować w tej 

szczególnej formie prawnej. Tym samym, 

podwyższenie kapitału zakładowego 

w oparciu o istniejące postanowienia 

umowy spółki nie wymaga zmiany tejże 

umowy, pozostając wyjątkiem od ogólnej 

zasady, iż podwyższenie kapitału zakła-

dowego co do zasady wymaga zmiany 

umowy spółki.  

Ustawodawca wprowadza nowy 

rodzaj podwyższenia kapitału własnego 

spółki, który nie wymaga zmiany umowy 

spółki, w postaci ustanowienia nowych 

udziałów bez wartości nominalnej 

Ustanowienie udziałów bez wartości 

nominalnej może nastąpić na mocy 

dotychczasowych postanowień umowy 

spółki przewidujących maksymalną 

liczbę udziałów bez wartości nominalnej 

i termin ich ustanowienia. Jest to odpo-

wiednik podwyższenia kapitału zakła-

dowego spółki w oparciu o dotychczaso-

we postanowienia umowy spółki. Umowa 

spółki nie wskazuje maksymalnej kwoty 

kapitału działowego, tylko maksymalną 

liczbę udziałów bez wartości nominalnej, 

gdyż kapitał udziałowy, nie pełni funkcji 

gwarancyjnej, a jedynie służy wyposaże-

niu spółki z o.o. w niezbędny do realizacji 

jej zadań majątek, którego pokrycie może 

być w każdym czasie wyprowadzone 

ze spółki14. 

                                                                         
i termin podwyższenia, może ono nastąpić 
jedynie przez zmianę umowy spółki”. 
14 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia……….. 
2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
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W projekcie proponuje się skre-

ślenie zdania 2 art. 257§3 Ksh, przewidu-

jącego, iż nowe udziały przysługują 

wspólnikom w stosunku do ich dotych-

czasowych udziałów i nie wymagają 

objęcia. Jako przyczynę wskazuje się 

„brak jakichkolwiek argumentów natury 

celowościowej, które przemawiałyby 

za utrzymaniem bezwzględnej zasady 

proporcjonalności w przypadku ustana-

wiania nowych udziałów (podwyższania 

kapitału zakładowego) bez zmiany 

umowy spółki”15. Nie sposób zgodzić się 

z założeniem, które legło u podstaw 

wprowadzenia omawianej zmiany, 

chociaż sama zmiana wydaje się korzyst-

na i uzasadniona.  

Zarówno obecnie obowiązujące, 

jak i projektowane przepisy art. 257 Ksh 

określają elementy konieczne, które 

muszą znaleźć się w umowie spółki z o.o., 

aby można było w przyszłości podwyż-

szyć kapitał zakładowy (odpowiednio 

w przyszłości ustanowić udziały bez 

wartości nominalnej) bez zmiany umowy 

spółki. Jak wyżej wspomniano tymi 

elementami są maksymalna wysokość 

kapitału zakładowego oraz termin 

podwyższenia. Innych postanowień, 

np. kryteriów nabywania nowo utworzo-

nych udziałów ustawodawca w art.257 

Ksh nie reguluje, pozostawiając tym 

samym swobodę wspólnikom, którzy już 

w umowie spółki, ale także w uchwale 

wspólników o podwyższeniu kapitału 

zakładowego mają możliwość ustalenia 

kryteriów objęcia nowych udziałów lub 

                                                                         
handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym – projekt ustawy jest przygotowywany 
w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego, s. 22. 
15Tamże, s. 22. 

podwyższonej wartości udziałów o war-

tości nominalnej. Kapitałowy charakter 

spółki z o.o. oraz treść art. 258 Ksh 

wskazują, iż podwyższenie powinno 

w przypadku braku odmiennej woli 

wspólników, następować proporcjonal-

nie do posiadanych przez nich udziałów. 

Zasadne wydaje się więc obowiązywanie 

dotychczasowej zasady proporcjonalnego 

obejmowania udziałów w podwyższo-

nym na mocy dotychczasowych posta-

nowień umowy spółki kapitale zakłado-

wym (lub odpowiednio objęcie nowych 

udziałów bez wartości nominalnej), gdyż 

za odmiennym rozwiązaniem nie świad-

czą żadne racje.  

Przewidywane przez ustawę no-

welizującą uchylenie odwołania do art. 

260§2 Ksh, które znajduje się w obecnie 

obowiązującym art. 257§3 Ksh wydaje się 

uzasadnione, gdyż eliminuje występującą 

obecnie niepewność, która dotyczy 

obejmowania nowych udziałów w pod-

wyższonym kapitale zakładowym przez 

obecnych wspólników. Z jednej strony 

art. 257§3  Ksh stanowi iż, „oświadczenia 

dotychczasowych wspólników o objęciu 

nowych udziałów wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności”, 

a z drugiej odsyła do art. 260§2 Ksh, 

który przewiduje, że „nowe udziały 

przysługują wspólnikom w stosunku 

do ich dotychczasowych udziałów i nie 

wymagają objęcia”. Nowo projektowane 

brzmienie art. 257§3 Ksh usuwa tę 

sprzeczność poprzez wykreślenie 

odwołania do art. 260§2 Ksh, a jednocze-

śnie nie wyklucza odniesienia się 

do treści art. 258 Ksh i w braku odmien-

nej woli wspólników, objęcie udziałów 

w podwyższonym na mocy art. 257 Ksh 

kapitale zakładowym nastąpi w stosunku 
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do dotychczasowych udziałów wspólni-

ków. 

Zmiana projektowana w treści art. 

258§1 Ksh polega na rozciągnięciu 

pierwszeństwa do objęcia nowych 

udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym w stosunku do swoich 

dotychczasowych udziałów na wszyst-

kich wspólników, niezależnie od tego, 

czy posiadają wyłącznie udziały o war-

tości nominalnej, udziały bez wartości 

nominalnej, czy też oba rodzaje udziałów.  

W przypadku więc, podwyższenia 

kapitału zakładowego, wspólnicy posia-

dający wyłącznie udziały bez wartości 

nominalnej będą uprawnieni do objęcia 

udziałów w podwyższonym kapitale 

zakładowym i odwrotnie, wspólnicy 

posiadający wyłącznie udziały o wartości 

nominalnej będą uprawnieni do objęcia 

udziałów w przypadku utworzenia 

wyłącznie udziałów bez wartości nomi-

nalnej. Rozszerzenie pierwszeństwa 

do objęcia udziałów związane jest 

z wprowadzeniem do przepisów o spółce 

z o.o. udziałów bez wartości nominalnej 

oraz zasady równości praw związanych 

z udziałami nominałowymi i beznomina-

łowymi wyrażonej w art. 151(1)§3 Ksh16. 

W uzasadnieniu rozszerzone prawo 

pierwszeństwa określa się jako „krzyżo-

we” i podnosi się, iż stanowi ono ochronę 

przed „rozwodnieniem udziału człon-

kowskiego każdej z grup wspólników”17.  

Modyfikacji ulega także instytucja 

podwyższenia kapitału zakładowego 

                                                 
16 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia……….. 
2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym – projekt ustawy jest przygotowywany 
w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego, s. 23. 
17 Tamże, s. 23. 

w oparciu o środki własne spółki 

z kapitału zapasowego, kapitałów 

rezerwowych utworzonych z zysku 

spółki lub z kapitału udziałowego. 

De lege lata nie jest możliwe podwyższe-

nie kapitału zakładowego z środków 

własnych spółki, bez zmiany umowy 

spółki. De lege ferenda art. 260§1 Ksh 

dopuszcza możliwość podwyższenia 

kapitału zakładowego z środków spółki 

na podstawie dotychczasowych posta-

nowień umowy spółki, a więc bez potrze-

by zmiany umowy spółki. Obecnie 

obowiązujące przepisy, bez argumentów 

natury celowościowej, różnicują sytuację 

podwyższania kapitału zakładowego, 

dyskryminując rozwiązania dotyczące 

podwyższenia kapitału zakładowego bez 

zmiany umowy spółki18. De lege ferenda 

art. 260 Ksh przesądza także o możliwo-

ści przeznaczenia kapitału udziałowego 

na podwyższenie kapitału zakładowego, 

a tym samym przypieczętowuje 

to ruchomy, nie wymagający pokrycia 

w aktywach spółki charakter kapitału 

udziałowego19 . 

Nowelizacja podtrzymuje konsty-

tutywny charakter wpisu podwyższenia 

kapitału zakładowego do rejestru 

przedsiębiorców, rozciągając tę zasadę, 

na ustanawianie nowych udziałów bez 

wartości nominalnej20. 

Zmiany dotkną także postępowa-

nia konwokacyjnego, poprzedzającego 

obniżenie kapitału zakładowego21. 

                                                 
18 Tamże, s. 23. 
19 Tamże, s. 23. 
20 Art. 262§4 Ksh po nowelizacji: „Podwyższenie 
kapitału zakładowego oraz ustanowienie nowych 
udziałów bez wartości nominalnej następuje 
z chwilą wpisania do rejestru”. 
21 Zmiana ma na celu zrównanie uprawnień 
wierzycieli spółek z o.o. z uprawnieniami 
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Występujący de lege lata termin „sprze-

ciw” zostanie zastąpiony pojęciem 

„roszczenie”, która to zmiana lepiej 

oddaje charakter tego uprawnienia. 

Zgodnie z nową terminologią, zarząd 

spółki z o.o. niezwłocznie ogłasza o 

uchwalonym obniżeniu kapitału zakła-

dowego, wzywając wierzycieli do zgło-

szenia roszczeń (a nie sprzeciwu) w 

terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Spółka podobnie jak obecnie, będzie 

zobowiązana do zaspokojenia roszczeń 

wymagalnych zgłoszonych w wyznaczo-

nym 3 miesięcznym terminie.  

Inaczej niż obecnie, spółka nie bę-

dzie automatycznie zobowiązana do 

zabezpieczenia zgłoszonych roszczeń 

niewymagalnych. De lege ferenda wie-

rzyciele będą mogli zażądać od spółki 

zabezpieczenia roszczeń niewymagal-

nych, powstałych przed dniem ogłoszenia 

uchwały o obniżeniu kapitału zakłado-

wego i zgłoszonych w terminie 3 miesię-

cy od dnia ogłoszenia, jeżeli uprawdopo-

dobnią, że obniżenie kapitału zakładowe-

go zagraża zaspokojeniu tych roszczeń 

oraz że nie otrzymali od spółki zabezpie-

czenia. Zmiana ta według uzasadnienia 

nowelizacji ma się przyczynić do obniże-

nia kosztów i ułatwienia restrukturyzacji 

spółki z o.o. znajdującej się w stanie 

                                                                         
wierzycieli spółek akcyjnych w związku 
z obniżeniem kapitału zakładowego, inkorporuje 
tym samym rozwiązanie wprowadzone 
w następstwie implementacji Dyrektywy 
2006/68/WE reformującej instytucję kapitału 
zakładowego spółek akcyjnych – patrz Uzasad-
nienie do projektu ustawy z dnia……….. 2010 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym – 
projekt ustawy jest przygotowywany w ramach 
prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, 
s. 24 

kryzysu22. Nie sposób jednak nie zauwa-

żyć, iż jest to kolejne rozwiązanie osłabia-

jące pozycję wierzyciela względem spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością i tym 

samym osłabiające gwarancyjną funkcję 

kapitału zakładowego.  

Jednocześnie do art. 264 Ksh do-

dano § 4, który stanowi, że roszczenia 

przysługujące wspólnikom z tytułu 

obniżenia kapitału zakładowego mogą 

być zaspokojone przez spółkę najwcze-

śniej po dniu ogłoszenia wpisu obniżenia 

kapitału zakładowego do rejestru, a tym 

samym dopiero po zaspokojeniu lub 

zabezpieczeniu wierzycieli, nie będących 

wspólnikami spółki. Stawia to wspólni-

ków będących jednocześnie wierzyciela-

mi na ostatnim miejscu w kategorii osób, 

które muszą być zaspokojone w związku 

z obniżeniem kapitału zakładowego. 

Zmiana taka wydaje się jednak prawi-

dłowa, gdyż to wspólnicy ponoszą ryzyko 

działalności spółki, a tym samym powinni 

oni „ponosić” koszty jej działalności 

przed wierzycielami. 

Nowelizacja uchyla przewidywany 

de lege lata w art. 264§2 Ksh wyjątek 

od obowiązku przeprowadzania postę-

powania konwokacyjnego w sytuacji, gdy 

pomimo obniżenia kapitału zakładowego 

nie zwraca się wspólnikom wpłat doko-

nanych na kapitał zakładowy, a jednocze-

śnie z obniżeniem kapitału zakładowego 

następuje jego podwyższenie, co najmniej 

do pierwotnej wysokości. W miejsce tego 

rozwiązania wprowadzono wzorowane 

na przepisach regulujących spółkę 

                                                 
22 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia……….. 
2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym – projekt ustawy jest przygotowywany 
w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego, s. 24. 
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akcyjną, zwolnienie z obowiązku prze-

prowadzania postępowania konwokacyj-

nego w przypadku obniżenia kapitału 

zakładowego mającego na celu wyłącznie 

wyrównanie poniesionych strat23.  

Pokrycie straty poprzez obniżenie 

kapitału zakładowego może być dokona-

ne jedynie wtedy, gdy nie ma innej 

możliwości jej pokrycia, m.in. poprzez 

przeznaczenie na ten cel niewypłaconego 

wspólnikom zysku, kapitału udziałowego, 

kapitału zapasowego oraz utworzonych 

z zysku kapitałów rezerwowych, które 

mogą być przeznaczone do podziału oraz 

dopłat24. Celem tej instytucji jest „dosto-

sowanie sytuacji bilansowej spółki 

do realnej wartości jej majątku, a jedno-

cześnie „dostosowanie reżimu restruktu-

ryzacji w spółkach z o.o. do reżimu 

spółek akcyjnych”25. Urealnienie stanu 

posiadania spółki, ma w intencji ustawo-

dawcy stworzyć dogodne warunki 

do poprawy jej stanu posiadania, poprzez 

dokapitalizowanie i tym samym wyposa-

żenie w niezbędny do realizacji posta-

wionych jej celów majątek.  

Ustawa nowelizująca przepisy do-

tyczące spółki z o.o., będąca przedmiotem 

analizy w niniejszym artykule, zawiera 

szerokie, złożone oraz istotne z punktu 

                                                 
23 Art. 264(1) dodany w wyniku nowelizacji: 
„Przepisów art. 264 nie stosuje się, jeżeli 
obniżenie kapitału zakładowego ma na celu 
wyłącznie wyrównanie poniesionych strat”. 
24 Art. 264(2) dodany w wyniku nowelizacji: „ 
Obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia 
straty może nastąpić tylko w takich granicach, 
w jakich pokrycie straty nie jest możliwe z kwoty, 
o której mowa w art. 192§2, oraz z dopłat”. 
25 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia……….. 
2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek 
handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym – projekt ustawy jest przygotowywany 
w ramach prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego, s. 24. 

widzenia wspólników, wierzycieli, jak 

i członków organów spółki zmiany, które 

można określić nie tylko jako modyfika-

cję, ale wręcz jako rewolucję w zakresie 

rozwiązań dotyczących kapitałów 

własnych spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością. Projekt ogranicza znaczenie 

kapitału zakładowego, wprowadza nowy 

rodzaj kapitału własnego w spółce z o.o. – 

kapitał udziałowy oraz modyfikuje 

instytucję kapitału zapasowego. Szcze-

gólnego uszczuplenia doznaje funkcja 

gwarancyjna kapitału zakładowego, która 

poprzez wprowadzenie zasady fakulta-

tywności oraz minimalnego ustawowego 

progu na poziomie 1 złotego, zostaje nie 

tylko ograniczona, ale w niektórych 

przypadkach, zależnie od woli wspólni-

ków urzeczywistnionej w postanowie-

niach umowy spółki, wręcz wyłączona.  

Struktura spółki z o.o. została 

w przepisach ustawy nowelizującej 

określona na tyle elastycznie, że nadaje 

się zarówno dla prowadzenia średniej, 

jak i małej, czy wręcz „mikroskopijnej”, 

niewymagającej kapitału działalności 

gospodarczej. Podstawowym jednak 

mankamentem braku odrębnej formy – 

podtypu spółki z o. o. przeznaczonej 

do   prowadzenia małej działalności 

gospodarczej, pozostanie brak rzetelnej 

informacji, którą dawałaby nowa forma 

prawna, już w nazwie sugerująca, iż 

mamy do czynienia  z nie posiadającym 

kapitału podmiotem gospodarczym. Tym 

samym, należy zastanowić się, 

czy dokonywać z taką spółką transakcji, 

szczególnie tych poważniejszych związa-

nych z większym ryzykiem. Oczywiście, 

każdy ma prawo udać się do rejestru 

przedsiębiorców, gdzie nieodpłatne może 

przejrzeć akta rejestrowe i sprawdzić 
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zarówno kapitał, jak i sprawozdania 

finansowe spółki z ograniczoną odpo-

wiedzialnością, a następnie na ich 

podstawie bądź na podstawie ich braku 

(np. w przypadku niedopełnienia obo-

wiązku złożenia w sądzie rocznego 

sprawozdania finansowego) podjąć 

decyzję o dokonywaniu lub nie transakcji 

z daną spółką. Jednakże pozostająca 

na stosunkowo niskim poziomie kultura 

prawna polskich przedsiębiorców, czy też 

szerzej świadomość prawna polskiego 

społeczeństwa, a także silna konkurencja 

na rynku, mogą doprowadzić do nadużyć 

ze strony nowo zakładanych spółek 

z  ograniczoną odpowiedzialnością, nie 

posiadających kapitału zakładowego.  

Obok wskazanych powyżej wąt-

pliwości i obaw co do proponowanych 

zmian, należy pozytywnie ocenić sam 

kierunek i założenia, które legły 

u podstaw ustawy nowelizującej. 

Pozytywnym, można wręcz po-

wiedzieć, iż oczekiwanym w doktrynie 

polskiego prawa handlowego rozwiąza-

niem, będzie wprowadzenie mechani-

zmów mających chronić majątek spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością przed 

uszczupleniem, takich jak test wypłacal-

ności, test płynności, coroczne odpisy 

z zysku na kapitał zapasowy w celu 

pokrycia ewentualnych strat. Nowe 

instytucje przejmą ochronną wobec 

wierzycieli spółki rolę kapitału zakłado-

wego, którego gwarancyjna funkcja 

zostanie w znacznym stopniu osłabiona, 

jeśli nie wyeliminowana w wyniku 

wejścia w życie postulowanych zmian. 

Ważna z punktu widzenia funk-

cjonujących spółek z ograniczoną odpo-

wiedzialnością pozostaje okoliczność, iż 

omawiane zmiany w zakresie kapitałów 

własnych spółki z o.o. nie przewidują 

konieczności dostosowania umów spółek 

do projektowanych rozwiązań. 

Reasumując warto podkreślić, iż 

ustawa nowelizująca przepisy o spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością, będą-

ca przedmiotem niniejszych rozważań, 

wprowadza szereg nowych rozwiązań 

poszerzających autonomię woli wspólni-

ków, wychodzi naprzeciw zmieniającym 

się realiom gospodarczym, a także 

nawiązuje do instytucji prawnych 

występujących w europejskich porząd-

kach prawnych, co należy ocenić jako 

podążanie we właściwym kierunku.

. 

 



 

Wiedza Prawnicza nr 2/2011 Strona 45 
 

Skarga na przewlekłość postępowania                                       

sądowoadministracyjnego. Uwagi wstępne 

Kamil Łukasz Deptuła 

* * * 

 

 Wstęp 

 Mimo obowiązywania gwarantu-

jących rozsądny termin postępowań 

sądowych regulacji rangi konstytucyjnej 

czy konwencyjnej, problem przewlekłości 

postępowania sądowego w Polsce 

nabrzmiewał już od dawna, a wraz 

ze   wzrostem świadomości prawnej 

obywateli stawał się coraz bardziej 

widoczny. Dość stwierdzić, że w latach 

1999-2004 ETPCz stwierdził naruszenie 

przez Polskę prawa do rozpoznania 

sprawy w rozsądnym terminie aż w 134 

przypadkach, na łącznie 214 orzeczeń 

przeciwko Polsce. Jednocześnie stanowi-

ło to blisko 9%1 wszystkich tego typu 

naruszeń stwierdzonych przez ETPCz, 

w sprawach przeciwko wszystkim 44 

państwom sygnatariuszom tzw. Europej-

skiej Konwencji Praw Człowieka2.  

 Jednocześnie w owym czasie 

żaden z istniejących w prawie polskim 

mechanizmów (ani nawet ich suma) nie 

stanowił skutecznej gwarancji termino-

wości postępowań. Co więcej, w spra-

wach sądowo administracyjnych próg 

ochrony był dodatkowo obniżony 

ze względu na redakcję art. 6 ust 1 

Konwencji.  

                                                 
1 European Court of Human Rights Annual Report 
2004; Strasbourg, 2005, s.126;  
2 Konwencja o ochronie praw człowieka 
i podstawowych wolności, ratyfikowana przez 
Polskę 19 stycznia 1993 r., Dz. U. Nr 61 poz. 284; 

 Orzeczenie ETPCz w sprawie 
Kudła przeciwko Polsce3 
 

 Silnym impulsem do działań 

i szerszej dyskusji4 nad kwestią przewle-

kłości postępowania i konieczności 

wprowadzenia do krajowego porządku 

prawnego nowego mechanizmu, który 

efektywnie zabezpieczyłby prawo 

do   rozpatrywania sprawy sądowej 

w rozsądnym terminie, stało się dopiero 

orzeczenie ETPCz z 26 października 2000 

roku, w sprawie Kudła przeciwko Polsce. 

 Skarga wniesiona przez Andrzeja 

Kudłę dotyczyła przebiegu toczącego się 

przeciwko niemu postępowania karnego. 

Zarzucał on organom państwa polskiego 

brak odpowiedniej opieki medycznej 

w trakcie trwania tymczasowego aresz-

towania (naruszenie art. 3 Konwencji), 

zbyt długi okres tego środka zapobie-

gawczego (naruszenie art. 5 ust. 3 

Konwencji), jak również naruszenie 

prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsąd-

nym terminie (naruszenie art. 6 ust. 1 

Konwencji). Wreszcie skarżący zarzucał, 

że polskie ustawodawstwo nie zapewnia-

ło żadnych prawnych środków odwoław-

czych, na podstawie których mógłby on 

                                                 
3 Orzeczenie ETPCz z 26 października 2000 r., 
w sprawie Kudła przeciwko Polsce, nr 30210/96; 
4 Por. np. W. Hermeliński, Skuteczny środek 
zaskarżenia przewlekłości postępowań sądo-
wych, Palestra 2002, z. 3-4; 
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skutecznie  zakwestionować długość 

postępowania karnego przeciwko niemu 

i wprowadzić w życie jego prawo 

do rozprawy w rozsądnym terminie”5 

(naruszenie art. 13 Konwencji).  

 Właśnie ten ostatni zarzut stał się 

przyczynkiem do powstania polskiej 

konstrukcji skargi na przewlekłość 

postępowania. Wyrok w sprawie Andrze-

ja Kudły w tej kwestii był precedensowy. 

Zgodnie z utartą linią orzeczniczą6 

w przypadkach, w których Trybunał 

dopatrzył się przekroczenie rozsądnego 

terminu postępowania sądowego (naru-

szenie art. 6 ust. 1 Konwencji), wcześniej 

unikano orzekania w sprawie skargi 

towarzyszącej, zarzucającej brak sku-

tecznego środka odwoławczego, o któ-

rym mówi art. 13 Konwencji. Stale 

rosnąca częstotliwość stwierdzania 

naruszeń Konwencji w tym zakresie 

skłoniła jednak Trybunał w tamtym 

czasie do zwrócenia uwagi na „poważne 

niebezpieczeństwo”, które istnieje 

dla rządów prawa w krajowym porządku 

prawnym w sytuacji, gdy „nadmierna 

zwłoka w wykonywaniu władzy sądowej” 

ma miejsce, a „w odniesieniu do której 

strony nie mają krajowego środka 

odwoławczego”7.  

 Punktem wyjścia rozważań 

Trybunału był art. 1 Konwencji, który 

stanowi że Wysokie Układające się strony 

zapewniają każdemu człowiekowi, 

                                                 
5 Orzeczenie ETPCz z 26 października 2000 r., 
w sprawie Kudła…, op. cit. § 137; 
6 Por. Orzeczenie w sprawach: Pizzetti przeciwko 
Włochom, (wyrok z 26 lutego 1993, Seria A 
nr 257-C), Giuseppe Tripodi przeciwko Włochom, 
(nr 40946/98, ze 25 stycznia 2000), oraz Bouilly 
przeciwko Francji, (nr 38952/97, z 7 grudnia 
1999); 
7 Orzeczenie ETPCz z 26 października 2000 r., 
w sprawie Kudła…, op. cit. § 148; 

podlegającemu ich jurysdykcji, prawa 

i wolności określone w Rozdziale I Kon-

wencji. Wynika z tego, iż podstawowa 

odpowiedzialność za wdrożenie i wpro-

wadzenie w życie zagwarantowanych 

praw i wolności spoczywa na władzach 

krajowych, a instytucja skarg do Trybu-

nału ma charakter subsydiarny w sto-

sunku do systemów krajowych gwaran-

tujących prawa człowieka (wynika to 

z art. 13 i art. 35 ust. 1 Konwencji)8. 

Wspomniany art. 13 Konwencji wyraża 

bezpośrednie zobowiązanie Państwa 

do ochrony praw człowieka, który 

w pierwszej kolejności i nade wszystko  

odnosi się / ma zastosowanie wewnątrz 

własnego systemu prawnego, ale jedno-

cześnie ustanawia dodatkową gwarancję 

tych praw9. Co za tym idzie - zdaniem 

ETPCz - art. 13 Konwencji gwarantuje 

skuteczny środek odwoławczy przed 

władzą krajową od domniemanego 

naruszenia wymagania wynikającego 

z art. 6 ust. 1, stwierdzającego, że roz-

prawa powinna odbyć się w rozsądnym 

terminie10. Co więcej, jak wielokrotnie 

to później podkreślał Trybunał, - wynika-

jący z art. 6 Konwencji nakaz zorganizo-

wania wymiaru sprawiedliwości 

w  sposób odpowiadający ustalonym 

w tym przepisie standardom rzetelnego 

postępowania, w tym między innymi 

wydania wyroku w rozsądnym terminie, 

nakłada na [m. in] Polskę obowiązek 

wprowadzenia skutecznych instrumen-

tów prawnych, które realizowane są 

w oparciu o gwarancje konstytucyjne11. 

                                                 
8 Ibidem § 152; 
9 Ibidem § 152; 
10 Ibidem § 156; 
11 J. Skowronek, Instytucja zawieszenia jako 
wyjątek od zasady szybkości i ciągłości postępo-
wania sądowoadministracyjnego - zagadnienia 
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 W tym miejscu warto dodać, że 

zdaniem Trybunału środki dostępne dla 

skarżącego w prawie krajowym 

do  wniesienia skargi na nadmierną 

długość postępowania są „skuteczne” 

w rozumieniu art. 13 Konwencji, jeżeli 

“zapobiegają zarzucanemu naruszeniu, 

bądź jego dalszemu trwaniu lub dają 

odpowiednie wynagrodzenie za każde 

naruszenie, które już zaszło” Art. 13 

zatem oferuje alternatywę: środek jest 

„skuteczny”, jeżeli może zostać użyty 

do przyspieszenia wydania orzeczenia 

przez sądy prowadzące postępowanie, 

lub daje skarżącemu odpowiednie 

wynagrodzenie za zwłokę, jaka już zaszła 

(§ 158-159)12.  

 Jak ustalił wtedy Trybunał, 

w polskim porządku prawnym nie istniał 

żaden środek prawny tego typu (nawet 

biorąc pod uwagę – jak chciał tego polski 

rząd – sumę wszystkich środków dyscy-

plinujących czas trwania postępowania 

sądowego), czeo konsekwencją było 

stwierdzenie naruszenia przez Polskę 

w tym konkretnym przypadku nie tylko 

art. 6 ust. 1, ale również art. 13 Konwen-

cji13. 

 

 Prace nad polską ustawą 
 

 Po wydaniu przez ETPCz wyroku 

w sprawie Kudła przeciwko Polsce 

                                                                         
wybrane. Zeszyty Naukowe Sądownictwa 
Administracyjnego, nr 3 (24)/2009, s. 91; 
12 A. Wilk, Europejski Trybunał Praw Człowieka. 
Przewlekłość postępowania (Wyrok ETPC z dnia 
21 lipca 2009, w sprawie Leon I Agnieszka Kania 
przeciwko Polsce, skarga nr 12605/03), Zeszyty 
Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 
nr 5/2009, s. 89; 
13 Orzeczenie ETPCz z 26 października 2000 r., 
w sprawie Kudła …, op. cit. § 169; 

Komisarz Praw Człowieka w raporcie 

z 19 marca 2003 r. ComDH (2003) 4 

wezwał władze polskie do wprowadzenia 

postępowania na podstawie skargi 

na nadmierną długość postępowania 

sądowego14. Prace nad polską skargą 

na przewlekłość postępowania zaowo-

cowały rządowym projektem ustawy 

o skardze na naruszenie prawa strony 

do rozpoznania w rozsądnym terminie 

sprawy w postępowaniu sądowym15, 

który to został przedstawiony Sejmowi 

RP 17 listopada 2003 roku. Jako że ETPCz 

w zakresie realizacji przez państwa-

strony Konwencji postanowienia art. 13, 

pozostawia swobodę co do wyboru formy 

krajowego „skutecznego środka odwo-

ławczego” na naruszenie praw i wolności 

obywatelskich16, możliwości ukształto-

wania polskiego środka było co najmniej 

kilka. 

 Wówczas, na tle doświadczeń 

europejskich, rysowały się dwa zasadni-

cze mechanizmy, skutecznie zabezpiecza-

jące prawo do rozpoznania sprawy 

w rozsądnym terminie. W modelu 

włoskim (ukształtowanym przez tzw. 

ustawę Pinto17 z 24 marca 2001 roku), 

rozstrzygnięcie sprawy o przewlekłość 

oddano sądom powszechnym przełożo-

                                                 
14 J. Skorupka [red.], Skarga na naruszenie prawa 
strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnio-
nej zwłoki. Komentarz, Warszawa 2010, s. 18; 
15 Uzasadnienie rządowego projektu ustawy 
o skardze na naruszenie prawa strony 
do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy 
w postępowaniu sądowym, druk sejmowy 
nr 2256; 
16 M. Krakowiak, Charakter prawny skargi 
o stwierdzenie przewlekłości postępowania 
cywilnego, Monitor Prawniczy nr 15/2007, s. 835; 
17 Previsione di equa riparazione in caso di 
violazione del termine ragionevole del processo e 
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura 
civ ile, Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001; 
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nym nad sądem, którego opieszałe 

działanie stanowi przedmiot skargi. 

W modelu słowackim zaś, właściwym 

w kwestii rozpoznawania tego typu 

spraw jest sąd konstytucyjny. W czasie 

dyskusji nad kształtem polskiej regulacji, 

a później już w trakcie prac nad nią, 

rozważano jeszcze jedną możliwość, 

a mianowicie oparcie tego mechanizmu 

o konstrukcję art. 227 kpa, regulującego 

instytucję skargi m. in. na przewlekłe 

lub biurokratyczne załatwianie spraw 

przez organy  administracji18. 

 

 Model słowacki 

 Pierwszym rozwiązaniem branym 

pod uwagę w czasie dyskusji nad 

kształtem przyszłej regulacji było 

poddanie spraw o przewlekłość 

postępowania sądowego pod orzecz-

nictwo Trybunału Konstytucyjnego 

w ramach tzw. skargi konstytucyjnej. 

Tego typu konstrukcja funkcjonowała już 

wówczas między innymi w Hiszpanii, 

Słowacji czy też w Chorwacji, 

a ostatecznie również i w Niemczech. 

 W czasie tworzenia polskiej 

regulacji sztandarowym przykładem 

funkcjonowania tego rozwiązania była 

Słowacja. Wśród praw i wolności 

człowieka i obywatela, gwarantowanych 

przez Konstytucję Republiki Słowacji19, 

wymienia się w art. 48 ust. 2 prawo 

do rozpoznania sprawy bez nieuka-

sadnionej zwłoki. Warto w tym miejscu 

                                                 
18 Tak m. in. Uzasadnienie do rządowego projektu 
ustawy o skardze na naruszenie prawa strony 
do rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy 
w postępowaniu sądowym, druk sejmowy 2256, 
str.6; 
19 Konstytucja Republiki Slowacji - Ústava 
Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., z 3 
września 1992 roku; 

dodać, że każdej osobie fizycznej 

i prawnej, która zarzuca naruszenie jego 

podstawowych praw i wolności 

(wynikających z Konstytucji czy 

ratyfikowanych i ogłoszonych umów 

międzynarodowych) – w tym również 

prawa do rozpoznania sprawy bez 

nieuzasadnionej zwłoki – art. 127 ust. 1 

Konstytucji RS przyznaje szczególny 

środek jakim jest skarga do Trybunału 

Konstytucyjnego RS. Jeżeli naruszenie to 

było wynikiem zaniechania, Trybunał 

Konstytucyjny może nakazać podjęcie 

odpowiednich działań, czy wręcz zakazać 

dalszego naruszania podstawowych praw 

i wolności, w tym oczywiście prawa 

do rozpoznania sprawy bez nieuzasa-

dnionej zwłoki20. Stwierdzając takie 

naruszenie, Trybunał Konstytucyjny 

może, w drodze swojej decyzji 

uwzględniającej skargę, przyznać 

odpowiednią finansową rekompensatę 

osobie, której prawa zostały naru-

szone21. 

Zaletą tego modelu jest z pewno-

ścią fakt, iż stwarza on widoczny dystans 

między organem odpowiedzialnym 

za przewlekłość postępowania (sąd 

powszechny) a organem orzekającym 

o tym naruszeniu; wadą zaś to, że utrud-

nia szybkie rozpoznanie tych spraw 

(możliwości przerobowe Sądu Konstytu-

cyjnego są z natury rzeczy ograniczo-

ne)22. Teza ta została bardzo szybko 

                                                 
20 Art. 127 ust. 2 Ústava Slovenskej republiky č. 
460/1992 Zb., z 3 września 1992 roku; 
21 Por. S. Grabowska, Sądy konstytucyjne 
w wybranych państwach Europy; Rzeszów 2008, 
s. 58; 
22 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy 
o  skardze na naruszenie prawa strony 
do  rozpoznania w rozsądnym terminie sprawy 
w postępowaniu sądowym , druk sejmowy 2256, 
str.10; 
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i pozytywnie zweryfikowana w przypad-

ku Trybunału Konstytucyjnego Republiki 

Chorwacji, który w praktyce okazał się 

niewydolny do rozpatrywania tego typu 

spraw. Już w 2005 roku znowelizowano 

ustawę o ustroju sądów23, która w art. 27 

wprowadziła do tamtejszego porządku 

prawnego możliwość wniesienia skargi 

na przewlekłość postępowania  sądowe-

go, nie tyle do Trybunału Konstytucyjne-

go, co do sądu przełożonego nad sądem 

(w tym również nad sądem administra-

cyjnym), którego opieszałe działanie 

narusza konstytucyjnie chronione prawo 

do rozpoznania sprawy w rozsądnym 

terminie24. 

 

 Model włoski 

 Inaczej kwestia reagowania 

na przewlekłość postępowania została 

uregulowana we Włoszech. Włochy, 

podobnie jak Polska, należały do tych 

krajów-sygnatariuszy Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka, których 

obywatele wyjątkowo często zarzucali 

lokalnemu wymiarowi sprawiedliwości 

opieszałość w rozpoznawaniu spraw25. 

                                                 
23 Ustawa o ustroju sądów z 9 grudnia 2005 r., 
Zakon o sudovima,  Narodne novine, 150/05, 
16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 122/10 -> 
http://gpp.pravo.hr/propisi/zs/zs2005.htm; 
24 Art. 29 Konstytucji Republiki Chorwacji (Ustav 
Republike Hrvatske), z 22 grudnia 1990 r. 
stanowi, że każdy powinien mieć prawo 
do niezależnego i uczciwego procesu sądowego 
przeprowadzonego na podstawie prawa, który 
w rozsądnym terminie zdecyduje o jego prawach 
i obowiązkach lub o podejrzeniu albo oskarżeniu 
o przestępstwo; 
25 W 1999 roku, na łącznie 3652 skargi skierowa-
ne do ETPCz przez obywateli Włoch, aż 3524 
dotyczyło przewlekłości postępowania - 
M. Babiak, Skarga na naruszenie prawa strony 
do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Radca 
Prawny nr 3/2005, s. 38; 

Konstytucja Republiki Włoskiej26 stanowi 

w art. 111 ust 1, że sprawiedliwość 

powinna być wymie-rzana w toku 

rzetelnego postępowania sądowego 

opartego na przepisach prawa. Zgodnie 

ze zdaniem 2 art. 111 ust 2 owe przepisy 

prawa powinny zapewniać mechanizm 

gwarantujący rozsądną długość 

postępowania. Sama Konstytucja nie 

gwarantuje szybszego rozpoznawania 

spraw sądowych, natomiast wprowadza 

ona dla ustawodawcy granice, które 

nakazują eliminować normy procesowe 

i materialne powodujące opóźnienia 

w procesach sądowych27. Konstytucja 

gwarantuje odpowiednią długość trwania 

procesu, nie jego przyspieszenie28. 

Rozwinięciem art. 111 ust. 2 Ustawy 

zasadniczej Włoch stała się ustawa z 24 

marca 2000 r, o godziwej rekompensacie 

za naruszenie rozsądnego terminu 

postępowania sądowego oraz zmianie 

art.. 375 Kodeksu Postępowania 

Cywilnego29 - tzw. ustawa Pinto.. 

Wprowadziła ona do systemu prawa 

włoskiego instrument, który pozwala 

na zasadzenie odpowiedniego odszko-

dowania za szkodę o charakterze 

                                                 
26  Costituzione della Repubblica italiana z 22 
grudnia 1947 roku, Włoski Dz. U. Gazzetta 
Ufficiale Nr. 298 z 27 grudnia 1947 r.; 
27 M. Babiak, Skarga na naruszenie prawa strony 
do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Radca 
prawny 3/2005, s. 39; 
28 A. A. Alberghina, L’eccessiva durata, op. cit., s. 20 
za M. Babiak, Skarga na naruszenie prawa strony 
do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Radca 
prawny 3/2005, s. 39; 
29 Previsione di equa riparazione in caso di 
violazione del termine ragionevole del processo e 
modifica dell`articolo 375 del Codice di Procedura 
Civie, z 24 marca 2000 roku,  Gazzetta Ufficiale n. 
78 del 3 aprile 2001; 

http://www.zakon.hr/zakoni/122.2.doc
http://www.zakon.hr/zakoni/122.3.doc
http://www.zakon.hr/zakoni/122.4.doc
http://www.zakon.hr/zakoni/122.5.doc
http://en.wikipedia.org/wiki/Gazzetta_Ufficiale
http://en.wikipedia.org/wiki/Gazzetta_Ufficiale
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majątkowym i niemajątkowym wyrzą-

dzoną poprzez nieprzestrzeganie 

rozsądnego terminu i będącą naru-

szeniem postanowień art. 6 Konwencji30. 

Sama ustawa zawiera ciekawe 

rozwiązanie, wprost bowiem odwołuje 

ona się do regulacji art. 6 ust 1 Konwencji 

o Ochronie Praw Człowieka i Podsta-

wowych Wolności. Jej art. 2 stanowi, że 

każdy, kto ponosi szkodę majątkową lub 

niemajątkową na skutek przekroczenia 

rozsądnego czasu trwania postępowania, 

o którym mówi art. 6 ust 1 Konwencji, jest 

uprawniony do słusznego zadość-

uczynienia. To spowodowało, że w spra-

wie Scordino przeciwko Włochom ETPCz 

stwierdził z kolei, że skoro Konwencja 

ustanowiła go, dla zapewnienia prze-

strzegania zawartych w niej przepisów 

(art. 19), to należy uznać jego 

kompetencję do określania i dlatego 

również do interpretowania powyższych 

przepisów na gruncie włoskiej ustawy 

Pinto31. Odwołanie się zaś wprost 

do regulacji art. 6 ust. 1 Konwencji 

oznacza też, iż konstrukcja ta odnosi się 

wyłącznie do opieszałości sądowej 

w sprawach cywilnych i karnych 

w rozumieniu EKPC.  

 Należy dodać, iż włoska ustawa 

nakazuje wnosić roszczenie do sądu 

apelacyjnego, na obszarze działania 

którego toczy się bądź toczyło opieszałe, 

zdaniem skarżącego, postępowanie. Dla 

dopełnienia obrazu zgodnie z art. 3 

ustawy skargę kieruje się przeciwko 

Ministrowi Sprawiedliwości, jeżeli 

                                                 
30 M. Babiak, Skarga na naruszenie prawa 
strony…, op. cit. s. 39; 
31 Por. wyrok ETPCz w sprawie Scordino 
przeciwko Włochom, Skarga Nr 36813/97 §64 ; 

opieszałość miała miejsce w  postę-

powaniu przed sądami powszechnymi, 

Ministrowi Obrony, jeżeli miała miejsce 

w postępowaniu przed sądami 

wojskowymi i Ministrowi Finansów, 

jeżeli miała miejsce w postępowaniu 

toczącym się przed komisarzami 

podatkowymi. W pozostałych wypadkach 

skargę kieruje się przeciwko Premierowi 

Rządu Włoskiego32. 

 

 Zakres przedmiotowy polskiej 
ustawy 
 

 Jak już wspominałem, przed 

wprowadzeniem polskiego środka 

na przewlekłość postępowania sądowe-

go, nie funkcjonował w zasadzie żaden 

w pełni skuteczny mechanizm krajowy, 

dający gwarancję rozpoznania sprawy 

sądowej w rozsądnym terminie. Jedynym 

organem, do którego mógł zwrócić się 

polski obywatel w celu ochrony jego 

prawa do rozpoznania sprawy w rozsąd-

nym terminie, był ETPCz. Nie odnosiło się 

to jednak do dużej części spraw sądowo-

administracyjnych, które w dużej mierze 

nie należą do kognicji Trybunału. Taka 

nierówność nie mogła się już utrzymać 

na gruncie nowej ustawy, choćby przez 

wzgląd na treść art. 175 Konstytucji RP, 

według którego sądownictwo admini-

stracyjne jest równorzędnym filarem 

wymiaru sprawiedliwości w Polsce33. 

 Ukoronowaniem wieloletnich 

prac, sporów i dyskusji nad kształtem 

                                                 
32 Wyrok ETPCz w sprawie Scordino przeciwko 
Wlochom, Skarga Nr 36813/97 §64;  
33 Art. 175 Konstytucji RP: wymiar sprawiedliwo-
ści w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sąd 
Najwyższy, sądy powszechne, sądy administra-
cyjne oraz sądy wojskowe; 
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krajowego środka prawnego przeciw-

działającego przewlekłości postępowania 

sądowego było uchwalenie 17 czerwca 

2004 roku ustawy o skardze na narusze-

nie prawa strony do rozpoznania sprawy 

w postępowaniu sądowym bez nieuzasad-

nionej zwłoki34.Choć polski ustawodawca 

oparł się w pewnej mierze na konstrukcji 

środka pozwalającego zaskarżyć prze-

wlekłość postępowania we włoskiej 

ustawie Pinto to śmiało można powie-

dzieć, że poszedł on jednak własną drogą.  

 Widać to już choćby po treści art. 1 

ustawy o skardze, który o wiele szerzej 

definiuje zakres przedmiotowy zastoso-

wania polskiego środka na przewlekłość 

postępowania. Pierwotnie przepis ten 

odnosił się jedynie do postępowania 

sądowego (w tym również sądowoadmi-

nistracyjnego) i wykonawczego (czyli 

postępowania egzekucyjnego oraz innych 

postępowań, dotyczących wykonania 

orzeczeń sądowych)35, natomiast nie 

umożliwiał w żadnej mierze zaskarżania 

do właściwych władz krajowych zbyt 

długiego trwania postępowania przygo-

towawczego. Nie był to zatem środek, 

który zapewniał kompleksową ochronę 

prawa do rozpatrzenia sprawy w rozsąd-

nym terminie, jak wymaga tego art. 13 

Konwencji. Brak ten zresztą został 

wytknięty w wyrokach ETPCz, m. in. 

w sprawach Tur przeciwko Polsce czy 

Zwoźniak przeciwko Polsce36 

                                                 
34 Dz. U. Nr 179, poz. 1843; 
35 Por. art. 1 ustawy o skardze na naruszenie 
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępo-
waniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, z 17 
czerwca 2004 roku, Dz. U. Nr 179, poz. 1843; 
36 Zob. wyrok ETPCz z dnia 23 października 2007 
r., Tur przeciwko Polsce, skarga nr 21695/05, LEX 
nr 313227, wyrok ETPCz z dnia 13 listopada 2007 
r., Zwoźniak przeciwko Polsce, skarga 
nr 25728/05; 

i w konsekwencji doprowadził do nowe-

lizacji pierwotnego tekstu ustawy.  

 Nowela z 20 lutego 2009 roku 

m. in. rozszerzyła zakres przedmiotowy 

ustawy, przewidując możliwość złożenia 

skargi także w przypadku gdy prawo 

do rozpoznania sprawy bez nieuzasad-

nionej zwłoki zostało naruszone 

na skutek działania lub bezczynności 

prokuratora prowadzącego lub nadzoru-

jącego postępowanie przygotowawcze37. 

Wspomniana nowela zmieniła również 

pewne elementy konstrukcyjne skargi 

oraz sam tytuł ustawy. Od 1 maja 2009 

roku obowiązuje ustawa o skardze 

na naruszenie prawa strony do rozpozna-

nia sprawy w postępowaniu przygoto-

wawczym prowadzonym lub nadzorowa-

nym przez prokuratora i postępowaniu 

sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. 

 

 Jest to bez wątpienia pierwsza 

taka próba kompleksowego uporania się 

z bolączką polskiego wymiaru sprawie-

dliwości jaką jest przewlekłość postępo-

wań sądowych (i przygotowawczego). 

Choć bezpośrednim bodźcem do wpro-

wadzenia w życie tej konstrukcji było 

orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka, które niejako wymusiło 

reakcję polskiego ustawodawcy, nie 

sposób nie zauważyć, iż w wielu miej-

scach wprowadził on ponadstandardowe 

i unikatowe regulacje na tle ustawo-

dawstw europejskich.  

 Na szczególne uznanie zasługuje 

całościowe spojrzenie na problem 

przewlekłości  postępowań sądowych 

i stworzenie jednej uniwersalnej regula-

cji, zapobiegającej i przeciwdziałającej 

                                                 
37 Art. 1 ust 1 Ustawy o skardze…; 
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przewlekłości postępowań (sądowych 

i przygotowawczego) – w tym również  

postępowania sądowoadministracyjnego, 

a nade wszystko wybór konstrukcji 

prawnej, która jest wydolna i efektywna 

(polska ustawa służyła za wzór w dysku-

sji nad niemieckimi projektami zmian 

tamtejszych regulacji).  

 Jak pokazała praktyka na gruncie 

postępowania sądowoadministracyjnego 

jest to środek bardzo skuteczny. Warto 

przypomnieć, że w toku prac nad ustawą 

podnoszone były obawy, że z uwagi 

na wielką ilość spraw wnoszonych 

do sądów i oczekujących na rozpoznanie 

– wprowadzenie tej instytucji będzie 

dodatkowym czynnikiem powodującym 

wydłużenie postępowań sądowych. 

Zakładano także, że wnoszone masowo 

skargi na przewlekłość postępowania 

spowodują znaczne wydatki z budżetu 

państwa z tytułu kompensat przyznawa-

nych wnoszącym te skargi [autor - choć 

z drugiej strony projektodawca zakładał 

w tej materii potencjalne oszczędności, 

albowiem krajowe postępowanie 

ze skargi miało być (i jest) o wiele 

tańszym rozwiązaniem niż postępowanie 

przed ETPCz38]. Obawy te nie potwierdzi-

ły się w praktyce stosowania ustawy39. 

 Jak pokazują statystyki, po lawinie 

skarg na przewlekłość postępowania 

sądowoadministracyjnego składanych 

do NSA w latach 2005 (352) i 2006 (193) 

ich liczba w ciągu roku oscyluje wokół 
                                                 
38 Por. Uzasadnienie projektu ustawy o skardze 
na naruszenie prawa strony do rozpoznania 
w rozsądnym terminie sprawy w postępowaniu 
sądowym z 17 listopada 2003 roku, druk 
sejmowy 2256, s. 16; 
39 W. Ryms, Skarga na przewlekłość postępowania 
przed sądami administracyjnymi, Zeszyty 
Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 5-
6/2010, s. 374; 

100 (w 2007 r.  – 99 skarg, w 2008 r. – 80 

skarg, w 2009 r.109 skarg). Wobec 

łącznie 69562 spraw jakie przykładowo 

w 2009 roku wpłynęły do sądów admini-

stracyjnych (łącznie w.s.a. i NSA) to – 

stosunkowo niewielkiemu odsetkowi 

postępowań sądowoadministracyjnych 

zarzuca się przewlekłość40.  

 Co więcej, jak wynika z późniejszej 

praktyki, ustawa ta (również po noweli-

zacji w 2009 roku) stała się swoistym 

motywatorem wymuszającym zmiany 

w funkcjonowaniu sądownictwa admini-

stracyjnego. Efekty tego zaś są już 

widoczne. I tak w Informacji o działalno-

ści sądów administracyjnych w 2009 

roku, NSA stwierdza m. in., że działania 

z lat ubiegłych w zakresie zwiększenia 

liczby wojewódzkich sądów administra-

cyjnych oraz zmiany  właściwości miej-

scowej sądów41 dały oczekiwane rezultaty. 

Znacznie skrócony został czas oczekiwania 

na rozstrzygnięcie sprawy w sądach 

administracyjnych pierwszej instancji. 

W minionym roku wojewódzkie sądy 

administracyjne aż 46% spraw załatwiły 

w terminie do 3 miesięcy licząc od daty 

wpływu skargi. Ponadto osiągnięto 

zadowalającą liczbę etatów sędziów 

w sądach wojewódzkich i w Naczelnym 

Sądzie Administracyjnym, co również 

                                                 
40 Naczelny Sąd Administracyjny, Informacja 
o działalności sądów administracyjnych w 2009 
roku, Warszawa 2010, s. 60; 
41 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie 
przekazania rozpoznania innym wojewódzkim 
sądom administracyjnym spraw z zakresu 
działania ministra właściwego do spraw finansów 
publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 
1016); 
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skróciło czas oczekiwania na rozstrzy-

gnięcie.42

                                                 
42 Naczelny Sąd Administracyjny, Informacja 
o działalności…, op. cit. s. 9-10; 
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