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Rozmowa z panią prof. dr hab. Teresą Dębowską-
Romanowską

Kamil Deptuła 
we współpracy z Maciejem Bratkowskim

Prof.  dr  hab.   Teresa  Dębowska- 
Romanowska -  ukończyła Wydział Prawa 
i  Administracji  Uniwersytetu  Łódzkiego 
w 1964  roku.  Stopień  naukowy  doktora 
nauk prawnych uzyskała w 1970 r., dokto-
ra habilitowanego w 1981 r. Od 1991 r. jest 
profesorem  nauk  prawnych,  a od 1992  r. 
profesorem  zwyczajnym  w Katedrze 
Prawa  Finansowego  Uniwersytetu  Łódz-
kiego. Od 1993 roku jest jej kierownikiem. 

W latach 1980-1981 była ekspertem organi-
zujących się struktur NSZZ "Solidarność", 
a  następnie  ekspertem struktur  podziem-
nych  "Solidarności".  Po roku  1989  była 

ekspertem  Sejmu  i  Senatu  oraz  Komisji 
Konstytucyjnej  Zgromadzenia  Narodowe-
go,  a  także  Związku  Miast  Polskich. 
W latach 1993-1997 była sędzią Naczelne-
go Sądu Administracyjnego. 

Jest  autorką projektu  ustawy o  finansach 
gmin  oraz  ustawy o  regionalnych  izbach 
obrachunkowych.  Była  twórczynią 
konstrukcji  subwencji  ogólnej  dla  gmin. 
Jest autorką licznych publikacji  z zakresu 
prawa  finansowego.  Sędzia  Trybunału 
Konstytucyjnego w latach 1997-2006.1 

Autorka  licznych  publikacji  naukowych, 
w tym ostatniej - „Prawo finansowe część 
konstytucyjna  wraz  z  częścią  ogólną" 
(C.H. Beck 2009). 

· · · § · · ·

Kamil Deptuła: Pani profesor, ostatnio przez  
media przetacza się dyskusja na temat jakości  
polskiego  aparatu  skarbowego,  dlatego 
w pierwszej kolejności chciałbym spytać o Pani  
zdanie  na  ten  temat.  Jak  wygląda  jakość  
kontroli  realizacji  zobowiązań  podatkowych 
sprawowanej przez organy podatkowe?
Prof.  Teresa  Dębowska-Romanowska: 
Otóż,  mamy  w  tej  chwili  taką  sytuację, 

1 Za  stroną  internetową  Trybunału  Konstytucyjnego: 
www.trybunal.gov.pl/trybunal/sklad/debow.htm 
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że sprawowana  przez  organy  podatkowe 
kontrola prawidłowości wywiązywania się 
przez  "nas"  z zobowiązań  podatkowych 
jest  faktycznie  bardzo  słaba.  Być  może 
w przyszłości jej jakość wzrośnie, ale  obec-
nie nie jest ona jeszcze na zadowalającym 
poziomie.

Wśród  istotnych  kwestii  wymagających 
poprawy bez wątpienia ważny jest sposób 
komunikowania się pomiędzy poszczegól-
nymi  organami  podatkowymi i  przesyła-
nia informacji; a jest  on w chwili  obecnej 
niesłychanie  słaby.  Według  mnie  najwyż-
szy  czas  wprowadzić wreszcie  pewne 
rozwiązania o  charakterze technicznym. 
Jeżeli,  przykładowo mamy  podatki 
od spadków  czy  darowizn,  czy  też 
od czynności  cywilnoprawnych, które  są 
sygnałem o  objęciu  jakiejś nieruchomości 
we  władanie  -  to  właśnie  ta informacja 
powinna zostać od razu  przekazana orga-
nowi  w  miejscu  zamieszkania  zbywcy 
lub nabywcy  nieruchomości.  To  prosta 
informacja,  która  mogłaby  wnieść  wiele 
dobrego do kontroli podatników z punktu 
widzenia  wykrywania  dochodów 
z nieujawnionych  lub  nieznajdujących 
pokrycia w  ujawnionych źródłach opodat-
kowania.

Potrzebne  są  zatem  mechanizmy,  które 
pozwolą lepiej wykorzystać istniejącą bazę 
wiedzy i sam aparat skarbowy. W jednym 
zdaniu  można  powiedzieć,  że  nie 
po to mamy całą administrację podatkową, 
aby  siedziała z założonymi  rękami 
i od czasu  do  czasu  sprawdzała  niektóre 
deklaracje, tylko  po  to - abyśmy  mieli 
świadomość, że nasze zeznania i deklara-
cje  będą sprawdzone. Musimy  się  liczyć 

z dużym prawdopodobieństwem spraw-
dzenia, aby całe społeczeństwo odczuwało 
nieuchronność płacenia podatków.

K.  D.: Czy  nasz  aparat  skarbowy  jest  
na to przygotowany, czy jest  na tyle  profesjo-
nalny,  że  mógłby  podołać  temu  zadaniu,  
a jedynie pewne bariery "techniczno-prawne",  
mu w obecnej  sytuacji  w tym przeszkadzają? 
Mówimy,  że  administracja  skarbowa to profe-
sjonaliści, ale czy tak jest w rzeczywistości? 

Prof.  T.  D.-R.: Kolego,  wydziały  prawa 
i administracji przygotowują pokolenia 
ludzi (i nie mówię tylko o mojej Katedrze, 
ale przede wszystkim o Katedrze Material-
nego Prawa Podatkowego). Mamy również 
prywatne szkoły, o poziomie których trud-
no  mi  powiedzieć,  które  także  przygoto-
wują pokolenia  potencjalnych  pracowni-
ków  urzędów i  izb  skarbowych. Niewąt-
pliwie przy zachowaniu pewnego rodzaju 
aplikacji urzędniczej...

K. D.: Właśnie! O  to również chciałem zapy-
tać Paną  Profesor. Postulowała Pani w projek-
cie Karty Praw Uczciwego Podatnika w pkt 3  
wprowadzenie albo  „aplikacji  skarbowej”, 
albo wymagania, aby stanowiska te były  obej-
mowane przez  doświadczonych  prawników, 
bądź administratywistów.  Uważam,  że  ten  
postulat jest naprawdę świetny, ale kompletnie  
nie spotyka sie z żadnym odzewem...

Prof. T. D.-R.: Ten temat wymaga pewne-
go wstępu i wyjaśnienia. Powiedzmy sobie 
tak, że stanowisko naczelnika urzędu skar-
bowego - organu jednoosobowego, czy też 
dyrektora  izby  skarbowej  jest  stanowi-
skiem  politycznym  i  musimy  się z tym 
pogodzić.  Istnienie  apolitycznej  służby 
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cywilnej – mimo postanowień Konstytucji 
–  jest  w  Polsce  jeszcze  fikcją.  Ponadto 
istnieje  w  Polsce  tradycja  bardzo  silnego 
podporządkowania służbowego tych orga-
nów  Ministrowi  Finansów.  Inaczej  niż 
w przypadku innych organów administra-
cji.  Niewątpliwie  w  sprawach  budżeto-
wych, w podatkowych sprawach np. uzna-
niowych ulg w zapłacie podatku, musimy 
się z tą sytuacją silnego podporządkowa-
nia pogodzić. Tak samo zresztą,  jak 
i z tym,  że  tylko  organy  podatkowe 
spośród  organów  administracji  posiadają 
prawo do  interpretacji  ustaw  podatko-
wych.  Taka  kompetencja  jest zawsze 
kompetencją  będącą na  pograniczu 
tworzenia  prawa. Takich  kompetencji  nie 
mają  inni  ministrowie  ani  tym  bardziej 
organy im podporządkowane. Nie mają jej 
przecież  także  sądy  na  czele  z  T.K. 
Te uprawnienia  organów  podatkowych 
służą  podatnikom  lecz  tworzone 
są dla zapewnienia  jednolitej  i  skutecznej 
polityki podatkowej. 
Nie ma co się oszukiwać, kwestia polityki 
podatkowej  musi  być silnie koordynowa-
na. Byłoby  hipokryzją udawanie, że takie-
go  podporządkowania nie  ma, mimo  że 
kłóci  się  ono z zasadą  dwuinstancyjności 
postępowania.  Powiedziałabym,  że  licząc 
się z  takimi  potrzebami  musimy  jednak 
wytyczyć granice  pomiędzy  tym  quasi-
-służbowym  podporządkowaniem, 
a koniecznością  zachowania  orzeczniczej 
niezależności instancyjnej, bez której znik-
nie ważna zasada dwuinstancyjności postę-
powania. Istnieją na to stare, dobre metody 
- wypróbowane od wieków. 

Po pierwsze,  można sobie wyobra-
zić, że wybór polityczny naczelnika urzę-
du skarbowego czy dyrektora izby skarbo-

wej należy łączyć z ustawowymi wymaga-
niami wykształcenia, kwalifikacji zawodo-
wych,  oraz pewnymi  doświadczeniami 
zawodowymi.  Konieczne  jest  ustawowe 
sprecyzowanie  wymagań  etycznych  – 
ze względu  na  materie  rozstrzygania. 
Osobiście nie  widzę żadnych  powodów, 
żebyśmy od tego  rodzaju wymagań usta-
wowych  odstępowali  przy  dzisiejszym 
stopniu  skolaryzacji  w  zakresie  szkolnic-
twa wyższego. Jestem przekonana, że znaj-
dzie się wielu kandydatów mających tego 
rodzaju  kwalifikacje  spośród  których 
można będzie wybierać.  

Po  drugie,  możemy  mówić, 
że nawet  po  studiach  prawniczych  czy 
administracyjnych  taki  rodzaj  aplikacji 
skarbowej  powinien  być  przewidziany. 
Dlaczego?  Dlatego,  że  chodzi  nie  tylko 
o kandydatów  na  stanowiska  naczelnika 
czy  dyrektora  lecz  o  krąg  podmiotów, 
które mogą być upoważnione do wydawa-
nia  decyzji  w  imieniu  tegoż  naczelnika. 
Oznacza  to,  że  prawo  powinno  określać 
kategorie  osób,  które  mogą  w imieniu 
naczelnika czy dyrektora  wydawać decy-
zje  lub  wraz  z  nim  tworzyć  ciało  quasi 
kolegialne  w sprawach  bardziej  skompli-
kowanych dowodowo. Warto przyjrzeć się 
tu   chociażby  wspomnianej  wcześniej 
kwestii kontrolowania źródeł przychodów 
(czy są ujawniane czy nie), przeprowadza-
nia  kontroli,  współpracy  z organami 
kontroli skarbowej i innym skomplikowa-
nym  sprawom  o  wysokim  natężeniu 
oddziaływania  ingerencyjnego  nie  tylko 
w sprawy  majątkowe  ale  i  wolności 
obywateli.  Konieczne  jest, żeby  istniał 
pewien krąg osób, które mają takie kwalifi-
kacje  i doświadczenie  zawodowe, a  zara-
zem spełniają  wymagania etyczne, 
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by można  było  upoważnić je  do  takich 
działań. Oczywiście wyróżnienie  takiej 
kategorii osób spośród pracowników urzę-
dów i izb skarbowych nie zmienia zasady 
jednoosobowego  charakteru  organów 
podatkowych.  Wprowadzenie  namiastki 
kolegialności  nie  oznacza  nadania  tym 
pracownikom pozycji  całkowicie  zrówna-
nej z naczelnikiem czy dyrektorem. Jeżeli 
ktoś jest  podporządkowany  służbowo, 
a jednocześnie  wchodzi  np.  w  skład 
trójosobowego organu  kolegialnego, 
to i tak pozostanie  dalej  zależny od swoje-
go  przełożonego - naczelnika.  Zależność 
ta mieć  będzie jednak  pewne  granice, 
ponieważ istnieje przejrzystość przesłanek 
podejmowania decyzji i  przez to większa 
ich  kontrola  publiczna.  Ponadto  skład 
poszerzony daje również samemu naczel-
nikowi poczucie pewnego komfortu, gdyż 
już nie  będzie można tak łatwo  posądzić 
go  o  stronniczość  lub  niedokładność, 
zwłaszcza przy wydawaniu decyzji  doty-
czących ulg w zapłacie. 

K. D. : No tak zwłaszcza, że obywatele  czują  
się często w pewien sposób pokrzywdzeni przez  
istniejące  przepisy dotyczące ulg.  W  ich  
subiektywnym  mniemaniu, zasluguja  
na te ulgi, a w praktyce mało kto z nich może  
skorzystać.

Prof.  T.  D.-R.:  W pewien  sposób  mają 
rację. O tyle,  że  istnienie  owych  ulg 
i umorzeń jest  standardem  konstytucyj-
nym. Konstytucja mówi, że to ustawa okre-
śla  zasady ich przyznawania.  Oczywiście 
w gestii  organu  mieści  się  uprawnienie 
do ich  przyznawania jak  i  do odmowy 
przyznania.  Należy  jednak  pamiętać, 

że nie można dopuścić do tego, aby insty-
tucja ta była martwa,  choćby  ze względu 
na to,  że naczelnik boi się podjąć jakąkol-
wiek decyzję, która skutkowałaby zmniej-
szeniem wysokości wpłaconego podatku.

K.  D.:  Często  podnosi  się kwestie  odpowie-
dzialności  urzędników  skarbowych.  Nawet  
teraz  przeglądałem, że jest  w  Sejmie  projekt  
ustawy, który przewiduje 12-krotne wynagro-
dzenie  jako  maksymalny  pułap  odpowiedzial-
ności.  Aktualnie stosuje się przepisy Kodeksu  
Pracy mówiące o  3-krotnym regresie  w razie  
wyrządzenia  szkody.  Może  połączyć jedno 
z drugim?  Tą profesjonalizację z  tą wyższą 
odpowiedzialnością -  wtedy  byłaby  to  jakby  
pewna większa całość.

Prof. T. D.-R.: Z tą profesjonalizacją nie jest 
w tej chwili  jednak aż  tak źle. Tyle tylko, 
że wiadomości  i  doświadczenie  nie  są 
sprawdzane  i  uzewnętrzniane  w  postaci 
podniesienia  statusu  i  odpowiedzialności 
danego pracownika. Pomimo  to,  aplikacja 
jest potrzebna, nie tylko po to, by zapoznać 
pracownika z całym systemem prawa ale 
także  po  to,  aby  odpowiednio  ukształto-
wać  jego  system  wartości  zwanych 
w doktrynie  amerykańskiej  wewnętrzną 
moralnością prawa. Nie chodzi więc tylko 
o  umiejętności  czytania,  czy interpretacji, 
lecz  o  zasadnicze kwestie wykładni 
w zgodzie  z  Konstytucją,  a  także 
np. czy postanowienie  powinno  mieć 
uzasadnienie  w  przypadku  wszczęcia 
postępowania z urzędu oraz jak dalece już 
w  tej  fazie  należy  uprawdopodobnić, że 
kwota podatku została zaniżona itd. To też 
ma  być po  trosze rodzaj  szkoły  prawa 
urzędniczego. Aplikacja ma  dawać zdol-
ność, do  podejmowania  decyzji, których 
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uzasadnienie  faktyczne i  prawne wzmac-
nia  legitymizację państwa.  Pokazuje 
bowiem pewność, jednolitość i stałość linii 
orzekania  oraz  racje  publiczne  w  imię 
których te linie się ukształtowały. 

K. D.: Wtedy nie będzie potrzeby odwoływania  
się, a tym bardziej występowania do sądu...

Prof.  T.  D.-R.: ...a  przynajmniej  pozwoli 
odpowiedzieć na pytanie - jeśli pójdziemy 
do doradcy podatkowego - czy w istocie 
mamy szanse w razie odwołania. Profesjo-
nalizacja  aparatu  skarbowego,  przejrzy-
stość  jego  działania  oraz  nastawienie 
na służenie podatnikom wszelkiego rodza-
ju pomocą prawną – to minimum wyma-
gań.  Organy  nie  mogą  jednak  bać  się 
podejmowania  decyzji  i  pozostawać 
bezczynnymi,  tylko  z  tego  powodu, 
że każda decyzja może okazać się wadliwa 
w całości  lub  w części.  Stąd  nie  negując 
potrzeby odpowiedzialności funkcjonariu-
sza  za  szkodę  wyrządzoną  podatnikowi 
nie postuluję by odpowiedzialność ta była 
niejako automatyczna np. by każda decy-
zja wzruszona przez organ drugiej instan-
cji mogła być podstawą dla odpowiedzial-
ności odszkodowawczej. 
Funkcjonariusz jest i teraz odpowiedzialny 
za  szkodę wyrządzoną  wadliwą  decyzją, 
gdyż nigdy  tak  naprawdę nie  został 
w Kodeksie  Cywilnym zwolniony z odpo-
wiedzialności.  Nie  tylko  więc  Skarb 
Państwa odpowiada za szkodę wyrządzo-
ną przez funkcjonariusza. Jednak przepisy 
o odszkodowaniu nie mogą działać w taki 
sposób, żeby hamować konieczne czynno-
ści  organów  w  obawie  przed  ryzykiem 
odszkodowawczym. 

K. D.:  A czy to 12-miesięczne wynagrodzenie  
to zdaniem Pani profesor, nie jest zbyt dużo?
 
Prof. T. D.-R.: Jest mi trudno się wypowia-
dać na ten temat i dlatego mówię tylko, że 
urzędnicy  skarbowi  -  to  nie  mogą być 
osoby ubezwłasnowolnione. Byłabym więc 
dosyć umiarkowana, jeśli chodzi o zakres 
odpowiedzialności  odszkodowawczej 
organu  podatkowego. Niewątpliwie 
za decyzję, która została uznana za nieważ-
ną, jakiś rodzaj  odpowiedzialności  osoby 
która ją wydała - jeśli mamy do czynienia 
z rażącym naruszeniem prawa – musi być 

Proszę jednak  pamiętać,  że  w  prawie 
podatkowym  zacierają się granice pomię-
dzy decyzją nieważną z powodu jej wyda-
nia  bez  podstawy  prawnej,  a  decyzją 
uchyloną z powodu naruszenia przepisów 
materialnych. Także i ta druga jest przecież 
w  jakimś  sensie  pozbawiona  podstawy 
prawnej. Tak więc ta przesłanka nieważno-
ści, która  jest  tradycyjnie  wysuwana, jest 
w prawie podatkowym jak gdyby „pochła-
niana” przez  normalny  tok  instancji. 
Wobec  tego  odpowiedzialność  odszkodo-
wawcza  powinna  się  wiązać  raczej  tylko 
z przesłanką  wydania  decyzji  z  rażącym 
naruszeniem  prawa,  a  więc  takiej  przy 
wydawaniu  której  organ  dopuścił  się 
oczywistej samowoli. 

K. D.: Jest  Pani profesor nauczycielem akade-
mickim z długim stażem i  miała  Pani  okazję  
sprawdzać stan wiedzy niejednego przyszłego  
prawnika. Chciałem  się zapytać:  czy  widzi  
Pani jakieś zmiany, bo czas płynie i myślę, że  
zmienia  się postawa studentów nie  tylko  
do życia, ale  też do  studiowania,  czy  też 
odwrotnie - nie  tylko do studiowania,  ale  też 
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do życia. Czy  Pani  profesor zauważa  jakieś 
zmiany w tej kwestii - czy studenci są bardziej  
pilni, zainteresowani tematem, itp.?

Prof. T.  D.-R.: Zainteresowanie prawem 
jako takim,  czyli  jako  „przygodą życia” - 
raz  rośnie, raz  maleje.  Również  zmianie 
ulega nasilenie   nastawienia pragmatycz-
nego –  tzn. związanego  z  oczekiwaniem, 
że  ta  wiedza  jak  najszybciej  przyniesie 
nam korzyści  zawodowe.  Ogólnie  można 
jednak  powiedzieć,  że  brak  egzaminów 
wstępnych na wydział prawa spowodował 
proces, moim  zdaniem  nieodwracalny, 
powodujący,  że  wykształcenie  prawnicze 
przestało  być wykształceniem  inteligenc-
kim. Nie jest ono już elementem formacji 
człowieka.  Nie  uważamy  dzisiaj  już,  że 
dyplom prawnika zobowiązuje do dobrej 
znajomości  literatury,  historii,  znajomości 
kultury  i  dziejów własnego  regionu 
i własnego  miasta  –  a  więc  do  pewnego 
zasobu wykształcenia, które byśmy wiąza-
li ze  stereotypem inteligenta.

K. D.:  Ta idea gdzieś umyka, zaczyna gdzieś  
uciekać...

Prof.  T.  D.-R.: Taka  generalizacja  jest 
oczywiście uproszczeniem. My, jako kadra 
akademicka jesteśmy zmuszeni do kształ-
cenia ludzi  o pewnych odruchach zunifi-
kowanych,  bo  prawo  wymaga unifikacji 
postaw. Jednak ta unifikacja zawsze musi 
się  odnosić  do  pewnego  poziomu przy-
zwoitości ludzkiej  i  opierać na założeniu, 
że  wymagania  tej  przyzwoitości  mają 
swoje  naturalne  granice.  Nie można 
wymagać  i  egzekwować  obowiązków 
niewykonalnych  ani  kształtować  prawa 
na poziomie  nadmiernych  standardów 
moralnych.  Oczywiście  od cech współcze-
snego  społeczeństwa  zależy, na  jakim 
poziomie  ta przyzwoitość wymagana 
przez  prawo się  kształtuje.  Stąd  koniecz-
ność  zachowania  w  programie  studiów 
filozofii z elementami etyki  jest niezbędne 
dla ukształtowania  dobrego  prawnika. 
Potrzebne jest też  pewne quantum wiedzy 
dotyczącej  znajomości   historii  naszego 
ustroju,  ukształtowanej  przez  obyczaj 
polityczny. 

K. D.: Dziękuję za rozmowę.
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Aspekty nadrzędności zasady prawdy obiektywnej 
w relacji do innych norm postępowania administracyjnego 

w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego

dr Piotr Sukienniczak

Zagadnienie „zasad prawa” w kon-
cepcjach  szczegółowych  nauk  prawnych 
stanowiło począwszy od okresu powojen-
nego  ubiegłego  stulecia  istotny  problem 
w dziedzinie  metodologii  prawoznaw-
stwa.  Poszczególne  dyscypliny  prawo-
znawstwa, a nawet poszczególni przedsta-
wiciele  tych  dyscyplin  wskazywali 
na szereg  niejasności,  spraw  spornych, 
w odmienny  często  sposób  pojmując 
„zasady  prawa”,  a  także   przypisując 
im różnoraką  rolę.  O  „zasadach  prawa” 
pisano  często  w  sposób  bardzo  niejasny 
i ogólnikowy,   nie  dostrzegając   wielo-
znaczności   używanych    terminów.1 

Metodologiczne  problemy  prawoznaw-
stwa  związane  z  znacznym  stopniem 
ogólności  zasad  prawa,  ich  niejasnością, 
różnorodnością  w  sferze  nazewnictwa 
i spornymi  kwestiami  co  do  charakteru 
normatywnego,  przeniknęły  w  równej 
mierze do innych dyscyplin prawa, w tym 
także  do  prawa  administracyjnego. 
Niewątpliwie  złożoność  spraw  wywołała 
liczne spory werbalne,  odsłaniając  różno-
rodność teorii i koncepcji, ukazując  jedno-
cześnie funkcjonującą w doktrynie wielość 
poglądów i systematyk zasad prawa admi-
1 S.  Wronkowska  ,  M.  Zieliński  ,Z.  Ziembiński: 

Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 
1974, Wydawnictwo Prawnicze., s. 5.

nistracyjnego.
Przez długie lata dominował pogląd 

S.  Rozmaryna,  który tak charakteryzował 
zasady ogólne postępowania admini-stra-
cyjnego:  „dotyczą  one  podstaw  i metod 
postępowania, a więc zagadnień mających 
doniosłe  znaczenie  dla  całej  działalności 
organów administracji.  Są to zasady ogól-
ne w tym sensie,  że chodzi tutaj  z reguły 
o przepisy   wyjęte  niejako  przed  nawias, 
a więc  wspólne  dla  całości  postępowania 
administracyjnego.”2 

Wacław Dawidowicz rozwinął nieco 
ten  pogląd,  ujmując  go  następująco: 
„Ponieważ  przepisy  o  charakterze  zasad 
znajdują  się  zwykle  na  czele  kodyfikacji 
(…), może powstać wrażenie, że podobnie 
przebiega  proces  legislacyjny:  najpierw 
formułuje się zasady, po czym dostosowu-
je  się  do  nich  rozwiązania  szczegółowe. 
W istocie  jednak  zagadnienie  to  wygląda 
(w każdym  razie  –  powinno  wyglądać) 
inaczej:  zasady współtworzy się  już  przy 
rozwiązywaniu szczegółowych zagadnień 
proceduralnych  i  dopiero  pewna  suma 
rozwiązań szczegółowych może uzasadnić 
wyciągnięcie  przed  nawias  odpowiedniej 
zasady. 
2 S.  Rozmaryn  [za:]  B.  Adamiak,  J.  Borkowski: 

Polskie  postępowanie  administracyjne  i sądowo-
administracyjne, wyd. IV , Warszawa 2000, s.129.
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Każde inne podejście do problemu formu-
łowania  zasad  w systemach  procedural-
nych  musi  prowadzić  w  mniejszym 
lub większym  stopniu  do  formułowania 
deklaracji  fasadowych,  demonstrujących 
pewne  treści  ideowe  czy  polityczne, 
ale wątpliwych pod względem normatyw-
nego  znaczenia  w  danym  systemie.”3 

Autor  także  upatruje  doniosłości  zasad, 
którymi winien kierować się organ prowa-
dzący postępowanie, bądź to w znaczeniu 
pewnych  ogólnie  akceptowanych  idei 
społecznych,  o  których  sądzimy,  że  są 
na tyle  doniosłe  dla  bytu  społecznego,  iż 
powinny motywować działanie ludzi reali-
zujących  kompetencje  organów  państwa, 
bądź to jako centralne idee systemu prawa 
procesowego w tym znaczeniu, że znajdu-
ją  one  wyraz w  całym  systemie  prawa 
procesowego. Według niego „wyodrębnio-
ne  w ten  sposób zagadnienie  naczelnych 
czy ogólnych  zasad  procesowych  da się 
odnieść również do postępowania admini-
stracyjnego.”4 

Zdaniem  Z.  Janowicza  –  „Zasady 
ogólne postępowania    administracyjnego 
są   to   pewne  podstawowe (przewodnie) 
reguły  postępowania  uznane  za  takie 
przez  ustawodawcę  i  wyodrębnione 
redakcyjnie w rozdziale 1 działu I kodeksu 
(…).”5  Tenże  autor  uważa  ponad  to,  że 
doniosłość  tych  zasad  nie  sprowadza  się 
tylko do ich sformułowania i wyodrębnie-
nia w  tekście  kodeksu,  ale także wynika 
z praktycznego ich znaczenia dla podmio-
tów  postępowania:  „łatwo  bowiem 
od razu,  na wstępie,  zorientować się  we-

3 W.  Dawidowicz:  Postępowanie  administracyjne.  
Zarys wykładu, Warszawa 1983, PWN , s. 84-85.

4 Tamże, s. 84.
5 Z. Janowicz:  Ogólne postępowanie administracyjne,  

Warszawa – Poznań 1978, PWN, s. 59.

dług  jakich  zasad  przewodnich  jest  całe 
postępowanie  zbudowane  (  jaki  jest  jego 
model)  według  jakich  zatem  głównych 
reguł  winno się ono odbywać,  jakie pod-
stawowe  obowiązki  ciążą  na  organach 
i jakie  im odpowiadają  uprawnienia  stron 
itd..”6 

Jerzy Służewski widzi zasady ogól-
ne  K.p.a.  jako  „generalne  reguły,  mające 
szeroki zasięg oddziaływania, przenikające 
całe  nasze  postępowanie  administracyjne 
ogólne, stanowiące podstawowe elementy 
konstrukcyjne tego postępowania.”7, które 
ujmują  najbardziej  istotne  elementy 
normujące  stosunki  między  obywatelami 
a organami administracji.8  

Usystematyzowanie  zasad  jest 
dla J. Starościaka  jednym  z  warunków 
umożliwiających skonstruowanie systemu 
prawa. Opracowanie systemu postępowa-
nia  administracyjnego  nie  jest  możliwe  – 
zdaniem  autora  –  bez  uprzedniego 
wskazania  podstawowych  założeń  tego 
systemu  –  zatem  także  bez  systematyki 
zasad  postępowania  administracyjnego, 
które nie mogą być zrozumiane jako zało-
żenie  wyimaginowane.  Sprawy  zestawie-
nia  i  systematyki  tych  zasad  mogą  być 
postawione  dopiero  po  sprecyzowaniu, 
jaki  materiał  prawny  ma  być  zaliczany 
do materiału wchodzącego w skład prze-
pisów określających system postępowania 
administracyjnego,  gdyż  zasady  ustalane 
są w konkretnych przepisach prawa. 

Pełny  system  zasad  postępowania 
administracyjnego  musiałby  objąć  tak 
zasady  charakteryzujące  ogólną  linię 
rozwojową prawa jako całości, jak i zasady 

6  Tamże.
7 J.  Służewski:  Postępowanie  administracyjne,  

Warszawa 1982, Wydawnictwo Prawnicze., s. 35.
8  Tamże, s. 31.
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charakteryzujące  specyfikę  przepisów 
postępowania  administracyjnego.  W  tym 
rozumieniu zasady postępowania admini-
stracyjnego można by podzielić na zasady 
ogólne i zasady szczegółowe.9

Zbigniew  Kmieciak  i  Jan  Paweł 
Tarno wyrażają przekonanie o normatyw-
nym charakterze zasad ogólnych  kodeksu 
postępowania  administracyjnego  twier-
dząc, że „zasady ogólne k.p.a. są zasadami 
prawa. Od strony formalnej nie ma różnic 
między  zasadami  prawnymi  a pozostały-
mi normami prawa.  Oznacza to m.in.,  że 
naruszenie zasady prawnej winno za sobą 
pociągać takie same skutki, jak naruszenie 
każdej  innej  normy.  To, co wyróżnia 
zasady spośród innych norm,  a mianowi-
cie  ich  zasadniczy  charakter,  wypływa 
z ich  treści.”10 W dalszej  części   autorzy 
podkreślają,  że  są  to  zasady,  które  maja 
obowiązywać  we wszystkich  stadiach 
postępowania,  stanowiąc  wytyczną  dla 
wszystkich przepisów kodeksu. 
„Cechą  charakterystyczną  tych  zasad 
ogólnych  jest  więc,  że  –  sit  venia  verbo  –  
znajdują  one  z reguły  współzastosowanie 
wraz z każdym przepisem kodeksu.”11  

Dla  J.  Zimmermanna  „z teoretycz-
nego  punktu  widzenia  zasady  prawa 
administracyjnego  stanowią  część  zasad 
prawa  w rozumieniu,  jakie  temu pojęciu 
nadaje  teoria  prawa.  W  tym  ogólnym 
ujęciu zasady to przede wszystkim normy 
prawne  o podstawowym  znaczeniu  dla 
całego  prawa  lub  jego  poszczególnych 
9 J.Starościak  [w:]  E.  Iserzon,  J.  Starościak, 

W. Dawidowicz:  Podstawowe  zagadnienia  
postępowania  administracyjnego,  Warszawa  1955, 
Wydawnictwo Prawnicze, s.39, 78.

10 Z.  Kmieciak,  J.  P.  Tarno:  Postępowanie 
administracyjne oraz postępowanie przed Naczelnym 
Sądem  Administracyjnym  (w świetle  orzecznictwa 
NSA), Warszawa 1988, PWN, s. 42.

11 Tamże, s. 43.

gałęzi,  ewentualnie  klauzule  generalne 
wyjęte przed nawias po to, aby służyć całe-
mu prawu lub całej jego gałęzi.”12 

Ciekawe  spostrzeżenie  do  tematu 
doniosłości  zasad  ogólnych  w  prawie 
administracyjnym  wniósł  Z.  Leoński 
głosząc, iż mają one szczególne znaczenie 
z dwóch powodów. Po  pierwsze –  pełnią 
rolę porządkującą  oraz pomagają znaleźć 
wspólne założenia dla ważnych grup prze-
pisów  prawa  administracyjnego.  Mają 
zapewnić jednolitość działań administracji 
publicznej poprzez jednoznaczną interpre-
tację  prawa  administracyjnego.  Wreszcie 
po wtóre – w dobie transformacji ustrojo-
wej tj. okresie przejściowym dostosowania 
norm prawnych i ich interpretacji zgodnie 
z uwarunkowaniami nowego ustroju oraz 
mając na uwadze szczególną dysharmonię 
źródeł  prawa  w  administratywistyce 
(pochodzą  z różnych  okresów,  istnieje 
olbrzymia  ilość  przepisów  prawa,  różne 
ośrodki  resortowe  projektują  ustawy 
prawa  administracyjnego),  rola  zasad 
ogólnych jest wyjątkowa.13 

Jak  wspomniano  wcześniej 
w obowiązującym  systemie  prawnym 
objęcie  jakiejś  normy  prawnej  mianem 
„zasady  prawa”  oznacza  wyróżnienie 
jej w jakimś  sensie,  jako  nadrzędnej 
w stosunku do pozostałych norm systemu. 
Z uwagi na fakt, że w niektórych dziedzi-
nach  prawa  wyróżniono  w ten sposób 
bardzo znaczną liczbę „zasad”, niektórym 
z  nich  nadano  dodatkowo  przymiot: 
„naczelne”,  „podstawowe”,  „wiodące” 

12 J.  Zimmermann:   Prawo  Administracyjne, 
Zakamycze 2005, s.98.

13 Z.  Leoński  :  Zarys  prawa  administracyjnego, 
Warszawa 2000r., PWN, s. 33. 
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w odniesieniu  do innych  „zasad.”14 

Podkreślić   także  warto,  że  z  punktu 
widzenia  zakresu  zastosowania  –  jak  się 
często określa stopnia ogólności  normy – 
„zasadą”  nazywa  się  również  często 
normy zawarte w rozdziałach ustaw okre-
ślanych jako „przepisy ogólne”, co stwarza 
swoistego rodzaju domniemanie, że normy 
zawarte  w przepisach  tej  części  są 
w którymś ze znaczeń tego określenia nor-
mami  „zasadniczymi”  w  stosunku 
do pozostałych  norm  ustawy  czy  też 
elementy  tych  przepisów  modyfikują 
w sposób istotny treść norm części  szcze-
gółowej. Jeśli przy tym np. w systematyce 
K.p.a.  wyróżnia  się  „przepisy  ogólne” 
i „zasady  ogólne”,  to jednocześnie  przyj-
muje  się,  że  K.p.a.  jako  całość  zawiera 
„zasady  ogólne”  w stosunku  do  aktów 
dotyczących  poszczególnych  odmian 
postępowania administracyjnego.15

Zasada prawdy obiektywnej,  funk-
cjonująca w dziedzinie prawa procesowe-
go,  gdzie  wyróżniono  szczególnie  wiele 
„zasad procesu” jest zasadą, której instru-
mentalnie  podporządkowano  inne 
„zasady procesu” jak np.  „zasada bezpo-
średniości”, nakazująca organowi proceso-

14  Dla przykładu:  W. Siedlecki [za:]   W. Dawidowicz: 
Postępowanie  administracyjne…,  s.84, 
Z. R. Kmiecik:  Postępowanie  administracyjne 
…,s. 51,  Z.  Janowicz:  Ogólne  postępowanie  
administracyjne…,. s.57, J. Służewski: Postępowanie 
administracyjne…,  s.  35  i  44,   J. Starościak   [za:] 
W. Dawidowicz:  Ogólne  postępowanie  
administracyjne.  Zarys  systemu,  Warszawa  1962, 
PWN  s.  108,  J.  Starościak  [w:]  E. Iserzon, 
J. Starościak,  W.  Dawidowicz:  Podstawowe 
zagadnienia  postępowania  administracyjnego…, 
s.39,78.
J.  Starościak  [w:]  J.  Starościak  (red.)  :Prawo 
administracyjne,  Warszawa 1965, PWN s. 241-242, 
Z.  Kmieciak,  J..P.  Tarno:  Postępowanie 
administracyjne…, s. 42.

15 S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński: Zasady 
prawa…, s. 65-66.

wemu  możliwie  bezpośrednio  korzystać 
z dostępnego źródła informacji. Nakaz ten 
ma charakter  instrumentalny w stosunku 
do zasadniczego celu, jakim jest poznanie 
„prawdy materialnej.”16

Ta  część  doktryny  kształtująca 
z punktu  widzenia  literatury  zagadnienie 
„zasad prawa” pokrywa się z linią orzecz-
nictwa17 w  zakresie  (leżącej  w naszym 
zainteresowaniu)  zasady  prawdy 
obiektywnej  w postępowaniu administra-
cyjnym.   Potwierdzeniem  tego  są 
wypowiedzi  uwiecznione  w  treściach 
uzasadnień  które  wskazując  w różnoraki 
sposób na leżący po stronie organu admi-
nistracji  obowiązek dochodzenia prawdy 
obiektywnej,  przydając jej miano „naczel-
nej  zasady”,  „podstawowej  zasady” 
lub „ogólnej  zasady”  postępowania 
administracyjnego,  uwypuklając  tym 
samym jej doktrynalną doniosłość. Podkre-
ślając  „nadrzędności”  poprzez  użycie 
określenia n a c z e l n a, spotkać się można 
z takimi wywodami  jak: „Wskazać trzeba 
przede  wszystkim,  iż  zasada  prawdy 
obiektywnej (materialnej) w dalszym ciągu 
należy do   n a c z e l n y c h zasad postę-
powania, zarówno administracyjnego (…), 
jak  też  podatkowego (…)  jest  kierownicą 
dla osiągnięcia  celu  postępowania 
wyjaśniającego.”18;  „Z przyjętej  w  art. 7 
K.p.a.  n a c z e l n e j zasady postępowania 
administracyjnego – zasady prawdy obiek-
tywnej  –  wynika  obowiązek  ustalenia 
stanu faktycznego sprawy.”19; 
16 Tamże, s. 67.
17 Analizie  poddano  rozstrzygnięcia,  które  zapadły 

przed Naczelnym Sądem Administracyjnym  w latach 
1981 – 2004,  a więc od początku istnienia, do końca 
funkcjonowania NSA  w pierwotnej strukturze.

18 Wyrok  NSA  z  dnia  24  marca  2000r.  sygn.  akt 
ISA/Lu825/99, Lex 43020

19 Wyrok  NSA z  dnia    15  maja  1994r.   sygn.  akt 
SA/Lu1921/93,  Lex  26517   Również  ad  verbum: 
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„N  a  c  z  e  l  n  ą zasadą  rozstrzygającą 
o właściwym załatwieniu sprawy (…) jest 
zasada  prawdy  obiektywnej,  która 
decyduje  o  zakresie  postępowania  dowo-
dowego  w tych  sprawach.”20;  „Jedną 
z naczelnych zasad postępowania admini-
stracyjnego  jest  zawarta  w  art.  7  K.p.a. 
zasada nakazująca organom administracji 
publicznej  podejmowanie  wszelkich 
kroków  niezbędnych  do dokładnego 
wyjaśnienia  stanu  faktycznego  sprawy 
zgodnie z rzeczywistością.”21;  „Dokonując 
ustaleń (…) organ ten powinien uwzględ-
nić,   że   jedną   z    n a c z e l n y c h zasad 
postępowania administracyjnego jest zasa-
da prawdy obiektywnej(…)”22

Używając natomiast zwrotu podsta-
wowa przybierają  formy  wypowiedzi: 
„W postępowaniu  administracyjnym 
wydanie  prawidłowej  decyzji  administra-
cyjnej w każdym przypadku (…), powinno 
poprzedzać  dokładne  ustalenie  stanu 
faktycznego istotnego w sprawie  stosow-
nie do art. 7 i 77§1 K.p.a.(…).  Nierozważe-
nie i niewyjaśnienie wszystkich okoliczno-
ści,  mających  istotne     znaczenie 
w sprawie,  narusza p o d s  t  a  w o w e 
zasady  postępowania  administracyjnego 
(…).”23; „Niedopełnienie obowiązku pełne-
go wyjaśnienia stanu faktycznego jest nie 
tylko naruszeniem p o d s t a w o w y c h 
zasad  postępowania  administracyjnego, 
lecz utrudnia  lub  nawet  uniemożliwia 

Wyrok  NSA z  dnia  15  grudnia  1995r.,  sygn.  akt 
SA/Lu507/95, Lex 27107  

20 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 1997r. , 
sygn. akt  SNIICKU89/97, Prok. i Pr. 1998/1/28

21 Wyrok NSA z dnia 04 lipca 2001r., sygn. akt I SA 
1768/99, Lex 54171

22 Wyrok  NSA z  dnia  27  kwietnia  1992r.,  sygn.  akt 
ONSA 1992 nr.2, poz. 45  

23 Wyrok  NSA z  dnia  29  stycznia  1998r.,  sygn.  akt 
IISA1576/97, Lex 43195

prawidłowe zastosowanie prawa material-
nego.”24;  „Odwołanie  może  szczególnie 
wchodzić  w  grę  w  razie  zamieszczenia 
w motywach  decyzji  treści  naruszających 
p o d s t a w o w e  zasady, na jakich oparte 
jest  postępowanie  administracyjne, 
a w szczególności  praworządności, 
prawdy  obiektywnej  i uwzględnienia 
słusznego interesu strony (art. 6 i 7 K.p.a.) 
(…).”25;  
„Według  art.  7 pa  w  toku  postępowania 
administracyjnego organ administracji stoi 
na  straży  praworządności  i  podejmuje 
wszelkie  kroki  niezbędne  do  dokładnego 
wyjaśnienia  stanu  faktycznego  oraz 
do załatwienia sprawy (…). W szczególno-
ści przepis ten wyraża  p o d- s t a w o w ą 
zasadę  postępowania  administracyjnego, 
jaką jest zasada prawdy obiektywnej.”26  

Podkreślenie  doniosłości  zasady 
prawdy  obiektywnej  przypisując  jej 
znaczenie zasady o g ó l n e j   postępowa-
nia administracyjnego wyrażana jest przy-
kładowo  w   postaci  zdań  :  „(…)  organ 
prowadzący  postępowanie  administracyj-
ne, zmierzając do wydania   decyzji,   ma 
się  kierować  zasadami  ogólnymi  K.p.a., 
które  determinują  sposób  postępowania 
w każdej  jego  fazie.  (…)  Podstawowe 
znaczenie  ma  w  tym  kontekście  zasada 
prawdy obiektywnej  (art. 7  K.p.a.),  zgod-
nie z którą organ podejmuje wszelkie kroki 
niezbędne  do dokładnego  wyjaśnienia 
stanu  faktycznego  oraz  do załatwienia 
sprawy (…).”27;  „Zakres swobody   organu 
24 Wyrok  NSA z  dnia  6  listopada  1985r.  ,  sygn.  akt 

IISA861/85, ONSA 1985 nr 2 poz. 25  
25 Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 22 czerwca 

1994r. sygn. akt XVIIAmr45/93, Wokanda 1995/3/52 
26 Wyrok Sądu Antymonopolowego  z dnia 21 września 

1995r.,  sygn.  akt  XVII  Amr40/95,  Wokanda 
1996/10/56  

27 Wyrok  NSA  z  dnia  8  lutego  2000r.,  sygn.  akt 
IISA2369/99, Pr. Gosp. 2000/11/42
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wydającego decyzję, wynikający  z przepi-
sów    prawa    materialnego,  jest   ograni-
czony  o g ó l n y m i zasadami postępowa-
nia  administracyjnego   określonymi 
w art. 7  i w  innych  przepisach  K.p.a.”28; 
„W obowiązującym  stanie  prawnym 
tzw. uznanie administracyjne utraciło swój 
dotychczasowy charakter. Zakres swobody 
organu administracji, wynikający z przepi-
sów  prawa  materialnego,  jest  obecnie 
ograniczony  o  g  ó  l  n  y  m  i   zasadami 
postępowania  administracyjnego  określo-
nymi  w  art.  7  i  w  innych  przepisach 
K.p.a.”29; „Sąd administracyjny od począt-
ku  przyjmował  w swoim orzecznictwie, 
że  art.  7  K.p.a.,  mający  charakter  zasady 
o g ó l n e j postępowania administracyjne-
go,  dopuszcza  wydanie  negatywnej 
decyzji  w ramach  uznania  administracyj-
nego tylko wówczas, gdy konieczność taka 
wynikała z  ochrony interesu społecznego 
w okolicznościach zagrożenia nabierające-
go realnego kształtu.”30; „Zasady o g ó l n e 
postępowania administracyjnego, wyrażo-
ne zwłaszcza w art. 7-11 K.p.a., są integral-
ną częścią przepisów regulujących proce-
durę  administracyjną  i  są  dla  organów 
administracji  wiążące  na równi  z  innymi 
przepisami tej procedury (…).”31 

Już pierwsze doświadczenia (nawet 

te  najbardziej  pobieżne)   kierują  uwagę 

badacza  ku  wyraźnemu  eksponowaniu 

w treści  orzecznictwa  doniosłości  zasad 

28 Wyrok  NSA z  dnia  19  grudnia  19994r.,  sygn.  akt 
IISA1592/93, ONSA 1996 nr1, poz. 19  

29 Wyrok  NSA z  dnia  11  czerwca  1981r.  ,  sygn.  akt 
SA820/81, ONSA 1981 nr1, poz. 57  

30 Wyrok  NSA z  dnia  12  listopada  1991r.  ,  sygn.  akt 
IISA773/91,  ONSA 1991 nr 3-4 poz. 71  

31 Wyrok  NSA  z  dnia  4  czerwca  1982r.,  sygn.  akt 
ISA258/82, ONSA 1982 nr 1 poz. 54  

postępowania  administracyjnego,  w  tym 

zasady  stanowiącej  istotę  niniejszego 

opracowania.  Wielość  teorii,  koncepcji, 

poglądów  i  systematyk  odnoszących  się 

do zasad prawa administracyjnego spowo-

dowały,  iż  doniosłość  ta uzewnętrzniona 

jest  różnorako  pod względem  terminolo-

gicznym.  Należy tu jednak zwrócić uwagę 

przede wszystkim na  adiectivum (zastoso-

waną  formę  przymiotnikową):  „naczelna 

zasada”32, „podstawowa zasada”33,   „ogól-

na zasada”34, gdyż w tym podziale można 

dopatrzeć się pewnych zarysowujących się 

prawidłowości.  Owe wyróżnienia  wydają 

się  kształtować  odmienne  ale  i  zarazem 

ciekawe  aspekty  nadrzędności  zasady 

prawdy  obiektywnej  w  stosunku 

do innych norm postępowania administra-

32 Wyrok  NSA z  dnia    15  maja  1994r.   sygn.  akt 
SA/Lu1921/93, Lex 26517, Wyrok Sądu Najwyższego 
z dnia 24 września 1997r. , sygn. akt  SNIICKU89/97, 
Prok. i Pr. 1998/1/28,  Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 
1999r. ,  sygn. akt  ISA1551/98, Lex 48556,  Wyrok 
NSA z dnia 24 marca 2000r. sygn. akt  ISA/Lu825/99, 
Lex 43020

33 Wyrok  NSA z  dnia  6  listopada  1985r.  ,  sygn.  akt 
IISA861/85, ONSA 1985 nr 2 poz. 25, Wyrok Sądu 
Antymonopolowego z dnia 22 czerwca 1994r.  sygn. 
akt XVIIAmr45/93, Wokanda 1995/3/52, Wyrok NSA 
z dnia 29 stycznia 1998r.  ,  sygn. akt  IISA1576/97, 
Lex 43195

34 Wyrok  NSA z  dnia  11  czerwca  1981r.  ,  sygn.  akt 
SA820/81,  ONSA 1981  nr1,  poz.  57,  Wyrok  NSA 
z dnia 4 czerwca 1982r., sygn. akt  ISA258/82, ONSA 
1982 nr 1 poz. 54 , Wyrok NSA z dnia 12 listopada 
1991r.,  sygn.  akt   IISA773/91,   ONSA 1991 nr  3-4 
poz. 71, Wyrok NSA z dnia 8 lutego 2000r., sygn. akt 
IISA2369/99, Pr. Gosp. 2000/11/42
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cyjnego, przejawiające się w orzecznictwie 

NSA. W takim ujęciu przymiotnik „naczel-

na” dotyczyłby odniesień rozważanej zasa-

dy do celu postępowania administracyjne-

go, np.: Wskazać trzeba przede wszystkim, 

iż  zasada  prawdy  obiektywnej  (material-

nej)  w dalszym  ciągu  należy  do  naczel-

nych  zasad  postępowania,  zarówno 

administracyjnego (…), jak też podatkowe-

go (…) jest kierownicą dla osiągnięcia celu 

postępowania  wyjaśniającego.”35 Idąc 

dalej  przymiotnik  „podstawowa”  nawią-

zywałby do jej  relacji  z  innymi zasadami 

postępowania administracyjnego:  „Niedo-

pełnienie obowiązku pełnego wyjaśnienia 

stanu faktycznego jest  nie  tylko  narusze-

niem podstawowych zasad postępowania 

administracyjnego,  lecz  utrudnia 

lub nawet  uniemożliwia  prawidłowe 

zastosowanie  prawa  materialnego.”36 

Wreszcie  poprzez  przymiotnik  „ogólna” 

NSA w swych orzeczeniach odnosiłby się 

do  zakresu  zastosowania  zasady  prawdy 

obiektywnej:  „(…)  organ  prowadzący 

postępowanie administracyjne,  zmierzając 

do    wydania   decyzji,   ma się kierować 
35 Wyrok  NSA  z  dnia  24  marca  2000r.  sygn.  akt 

ISA/Lu825/99, Lex 43020
36 Wyrok  NSA z  dnia  6  listopada  1985r.  ,  sygn.  akt 

IISA861/85, ONSA 1985 nr 2 poz. 25  

zasadami  ogólnymi  Kodeksu  postępowa-

nia  administracyjnego,  które  determinują 

sposób postępowania w każdej jego fazie. 

(…)  Podstawowe  znaczenie  ma  w  tym 

kontekście  zasada  prawdy  obiektywnej 

(art. 7  kpa),  zgodnie z którą  organ podej-

muje wszelkie kroki niezbędne do dokład-

nego  wyjaśnienia  stanu  faktycznego  oraz 

do załatwienia sprawy (…).”37

Konkludując  zauważyć  należy 

także,  że  odmienności  natury  terminolo-

gicznej stwierdzone w orzecznictwie NSA 

odpowiadają  po  części  nazewnictwu 

funkcjonującemu  w  litera-turze  prawni-

czej. Przykładowo, w ocenie Z. R. Kmieci-

ka, postępowanie  administracyjne  toczy 

się   według   pewnych zasad,   z  których 

część  nazywamy  „podstawowymi”, 

„naczelnymi” albo „ogólnymi”38; zdaniem 

J.  Służewskiego,  kodeks  postępowania 

administracyjnego wprowadził i wyraźnie 

sformułował  zasady  ogólne39;  J.  Staro-

ściak40 dzieli  zasady  tego  postępowania 
37 Wyrok  NSA  z  dnia  8  lutego  2000r.,  sygn.  akt 

IISA2369/99, Pr. Gosp. 2000/11/42
38 Z.  R.  Kmiecik:  Postępowanie  administracyjne 

i postępowanie  sądowoadministracyjne,  Zakamycze 
2000 s. 51.

39 J. Służewski : Postępowanie administracyjne…, s. 35 
i 44.

40 J.  Starościak  [za:]  W.  Dawidowicz  :  Ogólne 
postępowanie  administracyjne.  Zarys  systemu,  
Warszawa 1962, PWN.…, s. 108.
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na „ogólne”,  dotyczące  całego  systemu 

prawa oraz „szczegółowe”,  odnoszące się 

do  postępowania  administracyjnego. 

W zakresie  tych  ostatnich  wyróżnia 

zasady:  „naczelne”41;  „zasady  bardziej 

bezpośrednio  służące  urzeczywistnieniu 

zasad naczelnych”42 oraz zasady „bardziej 

pośrednio określające formę procesu.”43

Zadaniem  niniejszego  opracowania 

jest  odniesienie  się  do  pewnego  okresu 

działalności  krajowego  sądownictwa  ad-

ministracyjnego i nie obejmuje ono swym 

zakresem  głębszej  analizy  teoretycznego 

ujęcia  zasad  prawa,  w tym także  zasady 

prawdy  obiektywnej  w  postępowaniu 

41 Zalicza do nich zasady: prawdy obiektywnej, kontroli 
mas  nad  postępowaniem,  zapewnieniu  udziału 
zainteresowanych w postępowaniu.

42 Zalicza  do  nich  zasady:  oficjalności,  swobodnej 
oceny dowodów, rozporządzalności, instancyjności.

43 Zalicza do nich zasady:  jawności, bezpośredniości, 
koncentracji.

administracyjnym. 

Otwarty więc pozostaje problem omawia-

nej  nadrzędności  z płaszczyzny  literatury 

prawniczej  i ewentualnych  zgodności 

lub rozbieżności  tego  zagadnienia  z  linią 

wytyczoną przez orzecznictwo sądowoad-

ministracyjne. 

Z  drugiej  strony,  z  badawczego 

punku widzenia ciekawość rodzi nasuwa-

jące  się  pytanie,  jak  unoszą  ciężar  jury-

dycznego nadzoru młode instytucje jakimi 

są  wojewódzkie  sądy  administracyjne; 

jakie  kreują  dla  organów  administracji 

wzorce postępowania, kanony właściwych 

i pożądanych z płaszczyzny demokratycz-

nego państwa prawa działań, w tym tych 

rozważanych w świetle  zasad prawa jako 

norm szczególnie doniosłych w obowiązu-

jącym systemie prawa?

Wiedza Prawnicza nr 4 / 2009 Strona 16 



System kar w nowym kodeksie karnym Ukrainy

Larysa Opuk – Organista

Kara  jako  jedna  z  najważniejszych 
instytucji  prawa  karnego  jest  bardzo 
ważnym  instrumentem  państwa 
do ochrony  stosunków  społecznych. 
Należy zaznaczyć, że w KK Ukrainy z 1960 
r.  większość  sankcji  przewidywało  karę 
pozbawienia  wolności,  przy  czym  124 
z nich  na  okres  do  lat  10  –  15.  Sądy 
Ukrainy  orzekały  karę  pozbawienia 
wolności  w  stosunku  do  większości 
skazanych.  Działo  się  tak  gdyż 
przestępczość  rosła,  ale  i  panowało 
przekonanie,  że  najlepszą  metodą  walki 
jest  surowa  kara.  Ten  stan  krytykowano. 
Stąd  tu  mianowicie  doszło  do  zmiany 
w Kodeksie  karnym, w kwietniu 2001 r.1. 
W  nowym  kodeksie  karnym  przede 
wszystkim  odstąpiono  od  kary  śmierci. 
Karę dożywotniego pozbawienia wolności 
przewidziano  tylko  za  przestępstwa 
przeciwko  życiu.  Za  przestępstwa 
niewielkiej  ciężkości  w  kodeksie  nie 
przewidziano kary pozbawienia wolności. 
W  systemie  kar  znalazły  się  natomiast 
nowe  kary:  roboty  na  cele  społeczne; 
służbowe  ograniczenia  dla  wojskowych, 
areszt  i  ograniczenie  wolności.  Przepisy 
kodeksu  ukraińskiego  regulujące  kwestie 
kar  różnią  się  od  polskich  przepisów, 
dlatego  ich  dokładniejszy  opis  powinien 
wzbudzić  zainteresowanie  polskich 
prawników.  
            Jak wiadomo polski kodeks karny 
1  Kryminalnyj kodeks Ukrainy z 5 kwietnia 2001 r., 

„Oficijnyj Visnyk Ukrainy” 2001, nr 21.

przewiduje  pięć  rodzajów  kar:  grzywna; 
ograniczenie  wolności;  pozbawienie 
wolności;  25  lat  pozbawienia  wolności; 
dożywotnie  pozbawienie  wolności 
(art. 32 KK).  Polski  kodeks  karny  nie 
zawiera  definicji  kary,  a  także  nie  zna 
podziału na kary zasadnicze i dodatkowe. 
Te ostatnie  są  nazywane  środkami 
karnymi (art. 39 KK).     

Natomiast  art.  50  KK  Ukrainy 
definiuje pojęcie kary. Stanowi, że kara jest 
przymusem  stosowanym  przez  sądy 
w imieniu państwa w stosunku do osoby, 
którą  uznano  za  winną  popełnienia 
przestępstwa  i  polega  na  ograniczeniu 
praw  i  wolności  skazanego, 
przewidzianych przez ustawodawcę. Kara 
ma  na  celu  również  resocjalizację 
przestępcy  oraz  ma  charakter 
ogólnoprewencyjny.  Ukraińskiemu 
kodeksowi  znane  są  następujące  kary 
(art. 51 KK): 

1) grzywna,
2) pozbawienie  wojskowego  stopnia, 

rangi lub kwalifikacji, 
3) pozbawienie  prawa  zajmowania 

określonych  stanowisk  lub  prowa-
dzenia  określonej  działalności 
gospodarczej, 

4) roboty na cele społeczne,
5) roboty przymusowe, 
6) służbowe ograniczenia  dla  wojsko-

wych, 
7) konfiskata mienia, 
8) areszt, 
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9) ograniczenie wolności, 
10) umieszczenie  wojskowego  w batal-

ionie karnym  (dyscyplinarnym), 
11) pozbawienie  wolności  na  pewien 

okres, 
12) dożywotnie pozbawienie wolności. 

Jest  to  wyczerpujący  katalog  kar. 
Jak wynika  z  art.  51  KK  system  kar 
zbudowano  na  podstawie  zasady  – 
od kary  łagodniejszej  do  surowszej. 
Na tejże  zasadzie  zostały  zbudowane 
sankcje  części  szczególnej  KK.  Zdaniem 
ukraińskiego eksperta I. M. Melnyka sens 
takiej  budowy  polega  na  tym,  że  sąd 
odstępując od kary łagodniejszej powinien 
umotywować  zastosowanie  kary 
surowszej2.  Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że 
sankcje  z  reguły  przewidują  kilka 
rodzajów  kar,  dlatego  orzeczenie 
najbardziej surowej kary wymaga od sądu 
doszukiwania  się  uzasadnionych 
dowodów.  Takie  podejście  ustawodawcy 
odpowiada  idei  humanitaryzmu 
ustawodawstwa karnego.

Kara  grzywny,  a  także  kara 
pozbawienia  prawa  zajmowania 
określonych  stanowisk  lub  prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej mogą 
być  wymierzane  jako  kara  zasadnicza 
lub dodatkowa.  Kara  grzywny  jest 
orzekana  jako  kara  dodatkowa  tylko 
w przypadkach  i  granicach  przewi-
dzianych  w  części  szczególnej  KK. 
Wymierzając  karę  grzywny  sąd  bierze 
pod uwagę stopień ciężkości przestępstwa 
oraz stan majątkowy winnego. Wymierza 
ją  w  stawkach  nieopodatkowanego 
minimum dochodu obywateli w granicach 

2 Naukowo-praktycznyj  komentar  kryminalnogo 
kodeksu  Ukrainy  z  5  kwietnia  2001  r.,  pod.  red. 
M. I. Melnyka, Kijów 2001, s. 145.

od 30 do 1000  takich minimum.  Wymiar 
kary  pozbawienia  prawa  zajmowania 
określonych  stanowisk  lub  prowadzenia 
określonej  działalności  gospodarczej 
(art. 55  KK)  jest  uzależniony  od  tego, 
czy jest to kara zasadnicza czy dodatkowa. 
W pierwszym przypadku jest to okres od 2 
do  5  lat.  Natomiast  w  drugim  –  od  1 
do 3 lat.  Kara ta nie może być stosowana 
jako  kara  zasadnicza  i  dodatkowa 
za to samo przestępstwo. 

Pozbawienie  wojskowego  stopnia, 
rangi lub kwalifikacji jest karą dodatkową. 
Zgodnie z art. 54 KK sąd wymierza tę karę, 
gdy  popełniono bardzo ciężkie lub ciężkie 
przestępstwo.  Przy  wymierzania  tej  kary 
sąd  bierze  pod  uwagę  czy  sprawca 
wykorzystał swój stopień wojskowy, rangę 
lub  kwalifikacje  do  popełnienia 
przestępstwa,  a  także  jego  stosunek 
do obowiązków służbowych.                

Umieszczenie  wojskowego 
w batalionie  karnym  (dyscyplinarnym) 
(art.  62  KK)  jest  karą  stosowaną  wobec 
żołnierzy  odbywających  służbę 
zasadniczą.  Kara  ta  trwa  najkrócej 
6 miesięcy,  a  najdłużej  2  lata.  Polega 
na skierowaniu  sprawcy  do  specjalnej 
jednostki  wojskowej  (batalion  karny). 
W czasie odbywania kary skazany odbywa 
szkolenia wojskowe. 
           Roboty przymusowe (art. 57 KK) – 
ten rodzaj kary jest stosowany tylko wobec 
sprawców,  którzy  mają  stałe  miejsce 
zatrudnienia  dlatego,  że  wykonanie  tej 
kary odbywa się w miejscu zatrudnienia3 

i polega  na  potrąceniu  części 
wynagrodzenia  za  pracę  (od  10  do  20% 
miesięcznego  wynagrodzenia)  na  rzecz 
Skarbu  Państwa.  Taki  skazany  nie  może 
3 Zob. Visnyk Werhownogo Sudu Ukrainy, 2003, nr 6, 

s. 14 – 20.
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w okresie  trwania  kary  bez  zgody  sądu 
rozwiązać stosunku pracy. Wymiar tej kary 
trwa  najkrócej  6  miesięcy,  a  najdłużej 
2 lata, wymierza się ją w miesiącach. Kara 
robót  przymusowych  nie  może  być 
orzeczona  wobec  następujących  osób: 
kobiety,  która  jest  w ciąży  lub przebywa 
na urlopie wychowawczym; nie  zdolnych 
do pracy;  nieletniego,  który nie ukończył 
16  lat;  emeryta;  wojskowego;  pracownika 
organów  ścigania;  notariusza;  sędziego; 
prokuratora;  adwokata;  urzędnika 
państwowego.  

Kara  pozbawienia  wolności 
na pewien  okres  jest  jedną 
z najpowszechniejszych  rodzajów  kar. 
W ukraińskim systemie karnym może być 
wymierzona na okres od 1 roku do 15 lat 
i tylko  w  przypadku  wymierzenia  kary 
łącznej,  a  także  zamiany kary dożywocia 
w drodze ułaskawienia (art. 87 KK ust. 2). 
Przy  zastosowaniu  ułaskawienia  wymiar 
tej kary może ulec przedłużeniu na okres 
do  25  lat.  Wymierza  się  ją  w  miesiącach 
i latach. 

Kara  dożywotniego  pozbawienia 
wolności  (art.  64  KK)  jest  najsurowszą 
karą.  Może być orzeczona za popełnienie 
bardzo  ciężkiego  przestępstwa,  jeżeli 
ten rodzaj  kary  jest  przewidziany 
w przepisach  części  szczególnej  kodeksu 
karnego  Ukrainy,  a  sąd  uzna 
za niemożliwe  zastosowanie  pozbawienia 
wolności  na czas określony.  Tego rodzaju 
kary nie  stosuje się w stosunku do osób: 
które  popełniły  przestępstwo  w  wieku 
do lat  18;  które  ukończyły  65  rok  życia; 
kobiet,  które  były  w  ciąży  w  chwili 
popełnienia  przestępstwa  lub  w  chwili 
wydania wyroku. 

Konfiskata  mienia  jest  jedna z  kar, 

która  pozostała  ze  starego  systemu. 
Konfiskata  mienia  polega 
na przymusowym  zajęciu  mienia,  które 
jest  własnością  skazanego  w  całości 
lub w części  na  rzecz  Skarbu  Państwa. 
Kara  ta  jest  orzekana  tylko  jako  kara 
dodatkowa (art. 52 ust. 2) pod warunkiem, 
że sprawca popełnił  przestępstwo ciężkie 
lub  bardzo  ciężkie  i  uzyskał  korzyść 
majątkową (art. 59 ust. 2), a konfiskata jest 
bezpośrednio  przewidziana w przepisach 
części szczególnej KK. Wszystkie warunki 
muszą  być  spełnione  łącznie.  Jeżeli 
chociażby  jeden  warunek  nie  zostanie 
spełniony  to  konfiskata  nie  może  być 
orzeczona. 

Konfiskata  jest  przewidziana 
w przepisach  części  szczególnej  jako 
obligatoryjna (art.  185 KK ust.  5,  art.  209 
KK,  306  KK)  lub  fakultatywna  kara 
dodatkowa (art. 233 KK ust. 2, art. 369 KK). 
W  pierwszym  przypadku  sąd  jest 
zobowiązany  do  orzeczenia  tej  kary 
dodatkowej  i  może  odstąpić 
od jej wymierzenia tylko na podstawie art. 
69  ust.  2  KK  Ukrainy,  a  w  drugim 
przypadku  sąd  decyduje  o  celowości 
orzekania  tej  kary  według  własnego 
uznania. 
          Od konfiskaty mienia jako rodzaju 
kary należy także odróżnić tzw. konfiskatę 
specjalną, która polega na odebraniu tych 
przedmiotów,  które  są  uznane 
za narzędzie  przestępstwa  lub  zostały 
nabyte w drodze przestępstwa. Konfiskata 
specjalna jest przewidziana w art. 78 i 81 
kodeksu  postępowania  karnego  Ukrainy, 
które  stanowią,  że  pieniądze, 
kosztowności oraz inne przedmioty nabyte 
w drodze  przestępstwa są  przekazywane 
na  rzecz  skarbu  państwa,  a  narzędzia 
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przestępstwa, które należą do winnego są 
konfiskowane  lub  podlegają  zniszczeniu, 
a także  jest  przewidziana  w  przepisach 
części  szczególnej  kodeksu  karnego, 
np. art. 201 KK mówi o tym, że podlegają 
konfiskacie  przedmioty  pochodzące 
z przemytu. 

Cztery  kary,  a  mianowicie  areszt, 
roboty  na  cele  społeczne,  służbowe 
ograniczenia  dla  wojskowych 
oraz ograniczenie  wolności  są  pewnym 
novum w  ustawodawstwie  Ukrainy. 
Uregulowania  przyjęte  przez 
ustawodawcę  na  Ukrainie  są  odmienne 
od polskich,  dlatego  mogą  stanowić 
naukowy  i  praktyczny  interes 
dla prawników  polskich.  W  związku 
z powyższym postanowiłam przyjrzeć się 
im bliżej.   

Art.  60  KK  stanowi,  że  areszt  jest 
orzekany  na  okres  od  1  do  6  miesięcy 
i polega na odbywaniu go przez skazanego 
w  specjalnych  zakładach  karnych  – 
tzw. domach  aresztu4.  W  stosunku 
do sprawcy  nieletniego  ten  rodzaj  kary 
może być orzeczony na okres od 15 do 45 
dni,  ale  pod  warunkiem,  że  w  chwili 
wydania wyroku ukończył 16 lat (art. 101 
KK).  Natomiast  aresztu  nie  można  orzec 
w stosunku  do  sprawcy,  który  nie 
ukończył  16  lat,  kobiet  w  ciąży,  a  także 
kobiet,  które  posiadają  dzieci  w  wieku 
do lat  7.  Wydaje  mi  się,  że  ustawodawca 
nie  dość  trafnie  sformułował  pojęcie 
aresztu.  Chodzi  o  to,  że  KK Ukrainy nie 
wyjaśnia  czym kara  aresztu  odróżnia  się 
od  kary  pozbawienia  wolności.  Czyżby 
tylko  nazwą?  Przecież  kara  pozbawienia 
wolności  również  jest  odbywana  przez 
skazanego  w  warunkach  izolacji. 

4   Zob. Art. 50 Kodeks karny wykonawczy Ukrainy.  

Do niesłusznych  rozwiązań  ustawodawcy 
należy  także  odnieść  przepis,  który 
stanowi o  tym,  że  w systemie kar  areszt 
jest  uważany  za  karę  łagodniejszą  niż 
ograniczenie  wolności.  A przecież  areszt 
jest  rodzajem  pozbawienia  wolności. 
Oprócz tego za stanowiskiem, że areszt jest 
surowszym  rodzajem  kary  niż 
ograniczenie  wolności  przemawia  art.  72 
KK,  który  wskazuje,  że  jednemu  dniu 
pozbawienia  wolności  odpowiada  jeden 
dzień  aresztu  lub  dwa  dni  ograniczenia 
wolności.  

Wprowadzając  karę  aresztu  czyli 
krótkoterminowego pozbawienia wolności 
za  przestępstwa  niewielkiej  ciężkości 
ustawodawca  stał  na  stanowisku,  że 
po odbyciu  kary  w  zaostrzonych 
warunkach  izolacji  skazany  nie  będzie 
chciał  popełnić  nowego  przestępstwa 
i trafić  ponownie  w  miejsce  pozbawienia 
wolności. Jednak  po  wejściu  w  życie 
kodeksu  z  2001  r.  stało  się  jasne,  że 
ze względu  na  przepełnienie  zakładów 
karnych skazani na karę aresztu nie mają 
gdzie jej odbywać. W celu wykonania tego 
rodzaju  kary  przewidywano,  że  zostaną 
zbudowane  domy aresztu,  które jednak nie 
powstały, a w praktyce skazani na tę karę 
odbywają  ją  w  ogólnych  zakładach 
karnych (więzieniach).   

Należy  zaznaczyć,  że  wśród 
naukowców  nie  ma  jednoznacznego 
stanowiska  o  celowości  istnienia  kary 
aresztu w systemie kar, np. W. Szumichin5 

uważa,  że  wprowadzenie  tego  rodzaju 
kary  jest  sztuczne  i  sprzeczne  idei 
humanitaryzmu. 
Natomiast  K.  K.  Sperańskyj6 reprezentuje 

5 W. Szumichin, Ariest kak wid ugołovnogo nakazanija, 
„Yusticia” 1999  nr 4, s. 10.

6 K.K.  Spieranskij,  Ugołowno  –  prawowaja  bor’ba 
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stanowisko, że ten rodzaj kary przyniesie 
znacznie  większe  efekty  niż  długotrwałe 
przetrzymywanie  w  więzieniach,  które 
wiąże  się  z  pewnymi  negatywnymi 
aspektami.  

 Chciałabym  zwrócić  uwagę 
na jeszcze jeden problem, a mianowicie, że 
w  literaturze  przedmiotu  i ustawodaw- 
stwie  Ukrainy  środek  zapobiegawczy 
w postaci  wzięcia  pod straż  także 
nazywany  jest  aresztem.  Dlatego 
należałoby  odpowiedzieć  na pytanie  jaka 
różnica jest pomiędzy aresztem jako karą 
a aresztem  jako  środkiem  zapobiega-
wczym? 

             Moim zdaniem należy wskazać 
na następujące różnice:

1. Areszt  jako  rodzaj  kary  może  być 
orzeczony  na  okres  od  jednego 
do sześciu  miesięcy,  a  areszt  jako 
środek  zapobiegawczy  można 
stosować  w  sprawach  w  których 
przestępstwo  jest  zagrożone  karą 
pozbawienia wolności ponad trzy lata 
na okres do 18 miesięcy, dolna granica 
nie  została  przez  ustawodawcę 
ustanowiona. 

2. Osoby  w  stosunku  do  których 
zastosowano  areszt  jako  środek 
zapobiegawczy  są  przetrzymywane 
w izolatorach  śledczych,  a  skazani 
na tę  karę  odbywają  ją  w  zakładach 
karnych. 

3. Celem  aresztu  jako  rodzaju  kary  jest 
kara  za  popełnione  przestępstwo, 
resocjalizacja  sprawcy,  zapobieganie 
popełnieniu  nowych  przestępstw; 

s priestuplienijami  niesowierszennolietnich  i  protiw 
niesovierszennolietnich,  Izdatielstwo  Rostowskogo 
Uniwiersitieta, Rostów nad Donem 1991, s. 57. 

celem  aresztu  jako  środka 
zapobiegawczego  jest  zabezpieczenie 
przed  uchyleniem  się  sprawcy 
od śledztwa,  sądu,  przeszkadzaniem 
w ustaleniu  istoty  sprawy, 
popełnieniem  nowego  przestępstwa, 
a także wykonaniem wyroku sądu. 

4. Areszt  jako  kara  jest  stosowany 
na mocy  wyroku  sądu  w  stosunku 
do osoby  winnej  popełnienia 
przestępstwa,  a  areszt  jako  środek 
zapobiegawczy jest stosowany na mocy 
postanowienia  sądu  co  do  osoby 
podejrzanej  lub  oskarżonej 
o popełnienie przestępstwa. 

5. Areszt  jako  środek  zapobiegawczy 
w odróżnieniu od aresztu jako kary nie 
pociąga za sobą skazania. 

Kolejna kara,  a  mianowicie robót na cele 
społeczne (art. 56 KK) jest zaliczana do kar 
zasadniczych.  W  ukraińskim  prawie 
karnym,  trwa  ona  najkrócej  60  godzin, 
najdłużej  240  godzin,  wymierza  się 
ją w godzinach. Skazany w tym czasie jest 
zobowiązany  do  wykonywania  pracy 
wskazanej  przez  organ  samorządu 
miejskiego,  ale  nie  więcej  jak  4  godziny 
dziennie,  w  czasie  wolnym  od  pracy 
(zasadniczej)  lub  nauki.  Praca  jest 
nieodpłatna i kontrolowana. Wykonuje się 
ją np. przy sprzątaniu ulic, remoncie dróg, 
w  placówkach  służby  zdrowia,  opieki 
społecznej,  w  instytucji  lub  organizacji 
charytatywnej  lub  na  rzecz  społeczności 
lokalnej,  co  ustala  organ  samorządu 
miejskiego. Tego rodzaju kary nie można 
orzec  wobec  inwalidy,  kobiety  w  ciąży, 
osoby emerytowanej, a także wojskowego, 
który  odbyła  służbę  okresową.  Wobec 
nieletniego,  w  wieku  od  16  do  18  lat 
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ta kara może być orzeczona z tym, że jej 
wymiar nie może przekroczyć 120 godzin. 
Dziennie nieletni może wykonywać prace 
nie  dłużej,  jak  2  godziny  (art.  100  ust.  1 
oraz art. 103).  

Kara  służbowego  ograniczenia 
dla wojskowych  (art.  58  KK) jest 
wymierzana na okres od 6 miesięcy do 2 
lat.  Przy  stosowaniu  tej  kary  sąd 
dodatkowo  orzeka  potrącanie  od  10 
do 20% miesięcznego uposażenia na rzecz 
Skarbu Państwa. W czasie  odbywania  tej 
kary  skazany  nie  może  być  mianowany 
na wyższy  stopień  wojskowy 
ani wyznaczony  na  wyższe  stanowisko 
służbowe. 

Według  ukraińskiego  kodeksu 
karnego ograniczenie wolności (art. 61) jest 
karą,  która  stanowi  nieizolacyjną 
alternatywę  dla  krótkoterminowego 
pozbawienia  wolności.  Skazany  jest 
umieszczany  w  zakładzie  o  charakterze 
otwartym  tzw.  centrum  poprawczym 
bez izolowania  go  od  społeczeństwa, 
ale przy  tym  znajduje  się  pod  stałym 
dozorem,  nie  może  swobodnie 
przemieszczać  się  i  zmieniać  miejsca 
zamieszkania  oraz  ma  obowiązek 
wykonywania  wskazanej  pracy.  Kara 
ta może zostać wymierzona na okres od 1 
do 5 lat. 

Sąd,  wymierzając  karę  bierze 
pod uwagę stopień ciężkości przestępstwa, 
osobowość  winnego,  okoliczności,  które 

przemawiają  za  złagodzeniem 
lub zaostrzeniem  kary7.  Katalog 
okoliczności łagodzących mieści art. 66 KK 
ust.  1  punkt  1  –  9,  a  okoliczności 
obciążających art. 67 KK ust 1 punkt 1 – 13. 
Obydwa katalogi są dość obszerne. 

Art.  74  ust.  4  reguluje  warunkowe 
zawieszenie  wykonania  kary.  Zgodnie 
z jego  brzmieniem  sąd  może  orzec 
o warunkowym  zawieszeniu  kary,  jeżeli 
osoba  popełniła  przestępstwo  niewielkiej 
lub średniej ciężkości i nie jest społecznie 
niebezpieczną  (pozytywna  prognoza 
co do sprawcy).  Istotą  warunkowego 
zawieszenia jest poddanie sprawcy próbie. 

Zmiana  kary  orzeczonej  jest 
możliwa  w  drodze  zastosowania 
warunkowego  przedterminowego 
zwolnienia  (art.  75  KK),  amnestii  (art.  86 
KK) lub ułaskawienia (art. 87 KK).

           Charakterystyczną cechą nowego 
systemu karnego jest to, że dla większości 
przestępstw zmieniono karę  pozbawienia 
wolności  na  bardziej  łagodniejsze  kary, 
a także  uzupełniono  system  kar  o  nowe 
rodzaje  kar.  Zapoznanie  się  z  nowymi 
pomysłami  ustawodawcy  ukraińskiego 
dostarcza  może  nie  tyle  wzorów,  ile 
materiału do przemyśleń.  

7 M.  O.  Łusznenko,  M.  V.  Barmak,  Putiwnyk 
po kryminalnomu kodeksi Ukraijny, Tarnopol 2002, s. 36 – 
38. 
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Immunitet jurysdykcyjny a odpowiedzialność dyplomatów 
za popełnione przestępstwa

Krzysztof Michał Owsianny 

18 kwietnia 1961 r.  na zakończenie 
międzynarodowej konferencji odbywającej 
się  w  Wiedniu,  przyjęto  bardzo  ważny 
dokument.  Ów  dokument,  Konwencja 
wiedeńska  o  stosunkach  dyplomatycz-
nych, w kompleksowy sposób uregulował 
wszelkie  sprawy  dotyczące  nawiązania 
i utrzymywania  stosunków  dyplomatycz-
nych pomiędzy państwami. 
Twórcy  Konwencji  wiedeńskiej  z  1961  r. 
szczególną  wagę  przywiązali  do  kwestii 
immunitetów i przywilejów dyplomatycz-
nych.  Politycy  zdawali  sobie  sprawę,  iż 
dyplomaci  –  ze  swoją  specyficzną  rolą 
i charakterem  zadań,  wymagają  ochrony 
prawnej,  ochrony  zapewniającej 
im skuteczną  i  niezależną  działalność. 
W ten  sposób  usankcjonowano  instytucję 
ochrony  przedstawicieli  dyplomatycz-
nych, instytucję znaną od czasów starożyt-
nych.  

Immunitety  i  przywileje  dyploma-
tyczne  znajdują  się  w bezpośrednim 
związku z immunitetem państwa. Wycho-
dzi się z założenia, że przyznawane są one 
państwu wysyłającemu, w którego imieniu 
działa  przedstawiciel  dyplomatyczny, 
będący jego organem. Dlatego też, dyplo-
mata nie może w zasadzie podlegać jurys-
dykcji  państwa  przyjmującego.  Zgodnie 
z prawem  międzynarodowym,  korzysta 
on  z  uprzywilejowanego  statusu,  zapew-
niającego  mu  swobodę  wykonywania 

określonych  funkcji  (ne impediatur  legato). 
Ten uprzywilejowany status wyrażony jest 
w dwóch zasadach: reprezentacji i funkcjo-
nalnej. 

Zasada  reprezentacji  zrodziła  się 
w czasach,  gdy  suwerenów  uważano 
za podmioty  prawa  międzynarodowego, 
a stosunki między nimi były jednoznaczne 
ze stosunkami międzynarodowymi. Z tego 
powodu dyplomaci  postrzegani  byli  jako 
osobiści przedstawiciele władcy a zamach 
na ich godność, traktowany był jak bezpo-
średni  atak  na  osobę  suwerena  (par in  
parem  non  habet  iurisdictionem).  Teoria 
reprezentacji zawsze opierała się na zasad-
niczym  prawie  państw  do wzajemnego 
szacunku.  Z czasem uległa  zmianie sytu-
acja suwerena a przedstawiciele dyploma-
tyczni stali się przedstawicielami państwa. 
Misje  dyplomatyczne  zachowując  swój 
przedstawicielski charakter, stają się orga-
nami  bezpośrednio  reprezentującymi 
państwo wysyłające.  Współcześnie dyplo-
maci reprezentują również głowy państw, 
jako symbole państw.1

Teoria funkcjonalna wychodzi z założenia, 
iż  niezbędnym warunkiem wykonywania 
przez  misję  powierzonych  jej  zadań,  jest 
korzystanie  z  określonych  przywilejów 
i immunitetów.  Gdyby  dyplomaci  podle-
gali jurysdykcji państwa pobytu, ich funk-

1 Julian  Sutor,  Prawo  Dyplomatyczne  i  Konsularne, 
Warszawa 1996, s. 144-146.
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cjonowanie nie byłoby niezależne.2 Ponie-
waż funkcje wykonywane przez poszcze-
gólne kategorie  personelu  misji  są  różne, 
inny jest też podział przywilejów i immu-
nitetów. 
W przeciwieństwie do teorii reprezentacji, 
teoria funkcjonalna prowadzi do zawężają-
cego  interpretowania  przywilejów.  Stąd 
we współczesnym  prawie  międzynarodo-
wym  przywileje  i immunitety  oparte  są 
częściowo na teorii funkcjonalnej, częścio-
wo zaś na teorii reprezentacji.3

Niestety,  dyplomaci  często  wyko-
rzystują posiadane przywileje dla łamania 
porządku  prawnego  obcego  państwa. 
Mimo, iż państwo przyjmujące ma ograni-
czone możliwości działania w takich przy-
padkach, nie pozostaje całkiem bezbronne. 
Warto zatem zobaczyć, jak wygląda immu-
nitet  jurysdykcyjny  dyplomaty  a  jakie 
sposoby  dochodzenia  roszczeń  posiadają 
państwa.   

Stosownie  do  brzmienia  art.  31 
ust. 1  zdanie  pierwsze  in  fine  Konwencji 
z 1961 r. obcy przedstawiciel dyplomatycz-
ny  jest  wyjęty  spod  jurysdykcji  karnej 
państwa przyjmującego, co oznacza że nie 
może  on być  zatrzymywany,  tymczasowo 
aresztowany. Nie może toczyć się przeciw-
ko niemu postępowanie karne, karno-skar-
bowe,  mandatowe  etc.  Nie  może  być 
wobec  niego  stosowany  jakikolwiek  inny 
środek przymusu. Immunitet ten obejmuje 
również prawo, aby nie występować w roli 
świadka.
2 Konwencja  wiedeńska  z  1961  r.  stwierdza 

w preambule,  iż  „(…)  celem  tych  przywilejów 
i immunitetów  nie  jest  zapewnienie  korzyści  
poszczególnym osobom, lecz zapewnieni skutecznego 
wykonywania  funkcji  przez  misje  dyplomatyczne 
ich państwa”.

3 Remigiusz  Bierzanek,  Janusz  Symonides,  Prawo 
Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005, s. 178.

 Należy wyraźnie podkreślić, iż immunitet 
jurysdykcyjny karny nie oznacza, że:

• Obcy  przedstawiciele  dyplomaty- 
czni  nie  podlegają  prawu  państw 
przyjmujących,

• Obcy  pracownik  dyplomatyczny 
nie  ponosi  odpowiedzialności 
w państwie pobytu.

Zgodnie  z  teoria  funkcjonalną dysponen-
tem  przywilejów  jest  państwo,  wobec 
czego  tylko  państwo  wysyłające  może 
zrzec  się  immunitetu  jurysdykcyjnego 
i wówczas  sądy  karne  państwa  pobytu 
maja jurysdykcje wobec takiej  osoby-staje 
się ona zwykłym cudzoziemcem.4

Na  podstawie  art.  31  Konwencji 
wiedeńskiej  o  stosunkach  dyplomatycz-
nych,  przedstawiciel  dyplomatyczny 
korzysta  z  immunitetu  jurysdykcyjnego 
w sprawach cywilnych z wyłączeniem:
▪ Spraw  z  zakresu  prawa  rzeczowego, 

dotyczącego prywatnego mienia nieru-
chomego  położonego  na  terytorium 
państwa pobytu (wyjątkiem jest posia-
danie tegoż mienia w imieniu państwa 
wysyłającego),

▪ Spraw  dotyczących  spadków,  jeśli 
występuje  jako  wykonawca  testamen-
tu,  administrator,  spadkobierca 
lub zapisobierca w charakterze prywat-
nej osoby.

▪ Spraw dotyczących jakiejkolwiek zawo-
dowej  lub  handlowej  działalności 
wykonywanej  przez  przedstawiciela 
dyplomatycznego  na  terenie  państwa 
pobytu,  poza  jego  funkcjami  urzędo-
wymi.

Z tak określonego przywileju w sprawach 
cywilnych korzysta rodzina członka misji 
4 Jan  Białocerkiewicz,  Prawo  międzynarodowe 

publiczne. Zarys wykładu, Toruń 2007, s. 323.

Wiedza Prawnicza nr 4 / 2009 Strona 24 



dyplomatycznej,  personel administracyjny 
i techniczny  oraz  członkowie  rodzin  tego 
personelu, natomiast z immunitetu ograni-
czonego  do  czynności  dokonanych 
w ramach  wykonywanej  pracy  korzystają 
członkowie służby misji a nawet prywatni 
służący (jeśli zgodę wyrazi na to państwo 
przyjmujące).5

Immunitet  omówiony  w  powyż-
szym zakresie, chroni członka misji dyplo-
matycznej  głównie  przed  pozwem. 
Nieaktualne  więc  byłoby  rozpatrywanie 
zagadnienia  immunitetu  egzekucyjnego, 
gdyby nie sprawa wyjątków od przywile-
jów, te bowiem dopuszczają również egze-
kucję.  Ważnym  jest  jednak  fakt,  iż  może 
być ona prowadzona tylko i wyłącznie bez 
naruszenia  nietykalności  osoby  lub  rezy-
dencji dyplomaty.

Członek  misji  dyplomatycznej 
korzysta z immunitetu administracyjnego 
z  wyjątkami,  takimi  jak   w  zakresie 
przywileju  cywilnego.  Artykuł  33 
Konwencji wiedeńskiej z 1961 r. stwierdza, 
iż  dyplomata  nie  podlega  w  stosunku 
do świadczeń  dokonywanych  na  rzecz 

5 Rozwiązanie  to  krytykował  S.  E.  Nahlik,  który 
twierdził,  iż  w  zakresie  immunitetu  cywilnego 
powinno  się  zawsze  stosować  tylko  zasadę 
immunitetu  ograniczonego  funkcjonalnie.  Autor 
pisał:  „Natomiast  posiadający  obce  obywatelstwo 
„przedstawiciel dyplomatyczny”, a więc w obecnym 
rozumieniu  tego określenia  zarówno szef  misji,  jak  
i najmłodszy  nawet  attaché,  czy  trzeci  sekretarz,  
a także  zamieszkały  z  nim  członek  jego  rodziny,  
korzysta  z  immunitetu  w  dużej  skali  swoich  spraw 
prywatnych,  skoro  nie  są  z  immunitetu  wyłączone 
nawet  sprawy  tak  odległe  od  jego  funkcji  
służbowych, jak np. sprawy rozwodowe lub sprawy 
wynikłe  z  jego  najściślej  prywatnego  zadłużenia,  
które nieraz  prowadzą do konsekwencji  irytujących  
i w  niejednym  kraju  wiodących  do  pryncypialnej  
nieufności  wobec  dyplomatów.  Nie  darmo  już 
pod koniec  XVII  w.  jednemu  z  klasyków  prawa 
dyplomatycznego  nasunęła  się  refleksja,  że  
„najbezpieczniej  jest  w  ogóle  nie  zawierać  umów 
z ambasadorem ”.

państwa wysyłającego, przepisom o ubez-
pieczeniach  społecznych  obowiązujących 
w  państwie  wysyłającym.  Zwolnieniem 
tym objęci są prywatni służący zatrudnieni 
wyłącznie  w  przedstawicielstwie  (tylko 
gdy  nie  są  obywatelami  państwa pobytu 
i są  ubezpieczeni  w  państwie  wysyłają-
cym).
Członek  misji  dyplomatycznej  zwolniony 
jest  od  wszelkich  świadczeń  osobistych, 
obowiązków wojskowych, służby publicz-
nej.  W  identyczny  sposób  traktowani  są 
członkowie  rodziny  dyplomaty.  Jeśli  zaś 
chodzi  o członków personelu administra-
cyjno-technicznego,  członkom  ich  rodzin 
i służbie  misji  omawiany  przywilej  przy-
sługuje  tylko  w  ograniczonym  zakresie 
do czynności służbowych. Natomiast służ-
ba  domowa  korzysta  z  immunitetu 
administracyjnego wedle ustaleń państwa 
pobytu.6

Z  postanowień  Konwencji  wiedeń-
skiej  z  1961  r.  wynika  jasno,  iż  osoby 
korzystające z  immunitetu od jurysdykcji 
państwa  pobytu  nie  są  zobowiązane 
do składania zeznań w charakterze świad-
ka.  Immunitet  ten  rozciąga  się  zarówno 
na sprawy  karne,  cywilne,  administracyj-
ne.  Oczywiście  możliwe  jest  złożenie 
dobrowolnych  zeznań,  w  określonej 
formie  -  zwłaszcza  pisemnej,  ale  tylko 
za wyraźną zgodą państwa wysyłającego. 
Jednak nawet wówczas musi być zachowa-
na  określona  procedura  ze  względu 
na uprzywilejowany  status  takiej  osoby. 
Zazwyczaj sąd państwa pobytu zwraca się 
drogą  dyplomatyczną  za  pośrednictwem 
swojego  ministerstwa  sprawiedliwości 
i ministerstwa  spraw  zagranicznych 
do władz państwa wysyłającego z prośbą 
6 Janusz Gilas,  Prawo Międzynarodowe,  Toruń 1996, 

s. 302-303.
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o uzyskanie zeznania od osoby posiadają-
cej  immunitet  jurysdykcyjny  w państwie 
pobytu. 

 Ciekawym  jest,  iż  mimo  takich 
zapisów,  ostatnimi  czasy  coraz  częściej 
dochodzi  do  incydentów  i  napięć 
w stosunkach  między  państwami  na  tle 
odmowy  zeznań  przez  dyplomatów 
(np. napięcie  między  Francją  i  Iranem 
w 1987 r.  po odmowie członka personelu 
techniczno-administracyjnego).7   

Zgodnie z artykułem 32 Konwencji 
wiedeńskiej  z 1961 r.  państwo wysyłające 
może zrzec się immunitetu jurysdykcyjne-
go  przysługującego  przedstawicielom 
dyplomatycznym  i innym  osobom,  który 
ów  przywilej  przysługuje.  Zrzeczenie 
to musi  być  jednoznaczne  i  wyraźne. 
Czynność taka jest aktem nadzwyczajnym, 
zwłaszcza  w sprawach  karnych.  Warto 
w tym  momencie  przywołać  memoran-
dum  Instrukcja  Departamentu  Stanu  
dla komorników  sądowych  w  sprawie  praw 
osobistych  i  immunitetów  przysługujących  
zagranicznemu personelowi dyplomatycznemu 
i konsularnemu, w którym stwierdza się, iż 
prawo zrzeczenia się immunitetu przysłu-
guje  państwu  wysyłającemu  -  a  nie 
konkretnej osobie. Zrzeczenie się omawia-
nego  przywileju  w  sytuacji  oskarżeń 
kryminalnych  nie  jest  powszechne-„ruty-
nowo  się  go  żąda,  a  rzadko  dokonuje”. 
Niemniej, w 1985 r. Zambia szybko zrzekła 
się immunitetu przysługującego pracowni-
kowi jej ambasady w Londynie, podejrze-
wanego o dokonanie przestępstw narkoty-
kowych.8

W sprawie Fayed przeciwko Al.-Tajir Sąd 
Apelacyjny odniósł się do pozornego zrze-

7 Julian  Sutor,  Prawo  dyplomatyczne  i  konsularne, 
Warszawa 1996, s .199-200, 349-350.

8  Malcolm N. Shaw, Prawo międzynarodowe, s. 410.

czenia  się  immunitetu  przez  ambasadora 
(dla   zapewnienia  obrony  przed  sądem). 
Lord  Kerr  słusznie  zauważył,  iż  „jedynie  
głowa  państwa  może  zrzec  się  immunitetu  
dyplomatycznego  przysługującego jego  przed-
stawicielom  dyplomatycznym.  Nie  mogą  oni  
uczynić tego sami”. W sprawie A Company 
przeciwko  Republice  X  sędzia  Saville 
orzekł,  iż  niezależnie  czy  istnieje  prawo 
z art.  32  Konwencji,  żadne  porozumienie 
między stronami nie może zobowiązywać 
państwa  do  zrzeczenia  się  immunitetu. 
Może to nastąpić jedynie z własnej inicja-
tywy lub na podstawie zgody udzielonej 
przez  sąd  (sąd,  który  ma  wykonywać 
jurysdykcję  w sprawie,  w której  przysłu-
guje immunitet).9

Warto  przytoczyć  w  tym  miejscu 
rozwiązania zawarte w polskim kodeksie 
postępowania karnego, dotyczące immuni-
tetów przedstawicieli dyplomatycznych. 

Zgodnie z art.  578 k.  p.  k.,  orzecz-
nictwu polskich sądów karnych nie podle-
gają:

• Uwierzytelnieni  w  RP  szefowie 
przedstawicielstw  dyplomatycz-
nych państw obcych,

• Osoby,  które  należą  do  personelu 
dyplomatycznego tych przedstawi-
cielstw,

• Personel administracyjny i technicz-
ny misji dyplomatycznych,

• Członkowie  rodzin  wymienionych 
osób,  jeśli  pozostają  z  nimi 
we wspólnocie domowej,

• Inne  osoby,  które  korzystają 
z immunitetów  dyplomatycznych 
na  podstawie  ustaw,  umów 

9  Ibidem.
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lub powszechnie uznanych zwycza-
jów międzynarodowych.10

Mimo  tak  wyraźnie  zakreślonej 
ochrony  prawnej,  dyplomaci  nie  stoją 
ponad  prawem-podlegają  oni  prawu 
państwa  wysyłającego  i  działają  w  ściśle 
określonych granicach prawa międzynaro-
dowego. Ciąży na nich również obowiązek 
poszanowania  porządku  prawnego 
państwa  pobytu  w zakresie,  który 
nie narusza ich statusu dyplomatycznego. 
Co  więcej,  są  oni  zobowiązani  szanować 
zwyczaje  państwa  przyjmującego  -  nie 
mogą  na  jego  terytorium  podejmować 
działań sprzecznych z zasadami moralny-
mi  i  etycznymi  miejscowego  społeczeń-
stwa. 

Immunitet jurysdykcyjny członków 
misji dyplomatycznej nie może sankcjono-
wać  bezkarności,  jak  również  nie  może 
stać na przeszkodzie wymiarowi sprawie-
dliwości  w  sytuacji,  gdy  nie  zagraża 
to interesom  państwa  wysyłającego. 
W takiej  sytuacji  państwo  wysyłające  ma 
nie  tylko  prawo  lecz  przede  wszystkim 
obowiązek  bądź  zrzec  się  immunitetu 
jurysdykcyjnego  bądź  skierować  sprawę 
do właściwego sądu.11 Takie postępowanie 
charakteryzuje  art.  31 Konwencji  wiedeń-
skiej  o stosunkach  dyplomatycznych, 
zgodnie z którym „Immunitet przedstawicie-
la  dyplomatycznego  od  jurysdykcji  państwa  
przyjmującego nie uchyla w stosunku do niego  
jurysdykcji państwa wysyłającego”.12  

Jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń 
cywilnych w stosunku do misji dyploma-
10 Ustawa  z  dnia  6   czerwca  1997  r.  Kodeks  

postępowania karnego.
11 Julian  Sutor,  Prawo  dyplomatyczne  i  konsularne, 

Warszawa 1996, s. 205.
12 Konwencja  wiedeńska  o  stosunkach 

dyplomatycznych z 1961r.

tycznej i jej członków, pozostają następują-
ce sposoby:

• Porozumienie  się  bezpośrednio 
stron,

• Interwencja w drodze dyplomatycz-
nej,

• Zrzeczenie  się  immunitetu  jurys-
dykcyjnego,  w tym odrębnie  egze-
kucyjnego,

• Wystąpienie  do  sądu  państwa 
wysyłającego.

Najczęściej roszczenia powstają na skutek 
nie  wykonania  zaciągniętego  zobowiąza-
nia o charakterze cywilnoprawnym, takie-
go jak alimenty, ubezpieczenia czy szkody 
powstałe w wyniku wypadku samochodo-
wego.  Praktyka  pokazuje,  iż  w  takich 
przypadkach  najchętniej  stosowana  jest 
interwencja na drodze dyplomatycznej.13 
Należy  jednak  podkreślić,  iż  Konwencja 
Wiedeńska  o  stosunkach  dyplomatycz-
nych  nie  określa  obowiązku,  zakresu 
odpowiedzialności ani sposobów postępo-
wania  państwa  wysyłającego  w  razie 
szkód lub zobowiązań, które są wynikiem 
działania  lub  zaniechania  misji  dyploma-
tycznej i przedstawicieli dyplomatycznych 
w  państwie  pobytu,  lub w  państwie 
trzecim.  Konferencja  wiedeńska  w  tej 
kwestii  przyjęła  jedynie  rezolucję,  nie 
mającą  absolutnie  żadnej  mocy  prawnej. 
Postuluje ona bądź zrzeczenie się immuni-
tetu  jurysdykcyjnego,  bądź  też  dołożenie 
przez  państwo  wysyłające  wszelkich 
starań,  aby  sprawiedliwie  zaspokoić 
13 Wg  Juliana  Sutora:  „Pozwala  ona  m.  in.  ominąć  

narażanie  na  szwank  interesów  państwa 
wysyłającego, np. w razie zrzeczenia się immunitetu  
sądowego  i   sądzenia  jego  przedstawiciela 
dyplomatycznego,  choćby  nawet  przy  drzwiach  
zamkniętych  a  także  na  możliwie  sprawiedliwe  
załatwienie  sprawy,  jeśli  zachodzi  konieczność,  
nawet  za  pomocą  środków  dyscyplinarnych  
lub środków przymusu legalnego”.
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roszczenia.  Na  państwie  wysyłającym 
z całą pewnością ciąży moralny obowiązek 
podejmowania takich kroków, gdyż ponosi 
ono całkowitą odpowiedzialność za czyny 
swoich organów za granicą.14

Mimo,  iż  dyplomaci  chronieni  są 
przez immunitety i przywileje, w przypad-
ku popełnienia przestępstwa ponoszą oni 
pewne konsekwencje, co oznacza, że nie są 
oni całkowicie bezkarni.

Członek personelu placówek dyplo-
matycznych może zostać uznany za perso-
na  non  grata.  Ten  łaciński  zwrot  oznacza 
osobę niepożądaną. W języku dyplomacji 
zwrotem  tym  określa  się  cudzoziemców, 
którzy otrzymali nakaz opuszczenia tery-
torium państwa, na którym przebywają. 
Warto podkreślić, iż rozróżnienie zwrotów 
persona  non  grata i  osoba  niepożądana 
służy jedynie do formalnego podkreślenia 
różnicy istniejącej w statusie obu kategorii 
członków misji. 

Żądanie  odwołania  powinno  być 
notyfikowane  państwu  wysyłającemu. 
W praktyce dla nie nadawania oficjalnego 
charakteru  takim  żądaniom  (zwłaszcza 
w przypadku osób nie  pełniących funkcji 
szefa misji), żądanie takie może być zako-
munikowane ustnie przez przedstawiciela 
MSZ państwa pobytu szefowi misji dyplo-
matycznej. 
Państwo  wysyłające  jest  zobowiązane 
odwołać  daną  osobę  lub  położyć  kres  jej 
funkcjom,  np.  w  przypadku  gdyby  taka 
osoba miała obywatelstwo lub stałe miej-
sce  zamieszkania  w  państwie  pobytu. 
Uznanie osoby za  persona non grata może 
nastąpić  także  przed  przybyciem  jej 
na terytorium  państwa  przyjmującego. 
W przypadku odmowy odwołania dyplo-
14 Julian  Sutor,  Prawo  dyplomatyczne  i  konsularne, 

Warszawa 1996, s. 205-206.

matów  w  wyznaczonym  terminie 
lub tzw „rozsądnym  terminie”,  państwo 
pobytu  może  odmówić  uznania  danej 
osoby za członka misji,  żądać natychmia-
stowego  jej  wyjazdu,  a  w razie  odmowy 
spowodować  jej  wydalenie  (po upływie 
wyznaczonego  terminu  dyplomata  traci 
prawo do uprzywilejowanego statusu). 

Historia  stosunków  dyplomatycz-
nych zna wiele przykładów, gdy za persona  
non  grata uznawano  nie  tylko  członków 
personelu  dyplomatycznego,  ale również 
szefów misji. 
W  1952  r.  rząd  radziecki  uznał  za  taką 
osobę  ambasadora  amerykańskiego 
Kennana w związku z jego antyradzieckim 
wystąpieniem w Berlinie.  W tym samym 
czasie,  rząd  czechosłowacki  i  polski 
zażądały  odwołania  posła  Izraela  Kubo-
wy’ego.15

Jeśli przedstawiciel obcego państwa, 
uznany  za  persona  non  grata nie  opuści 
terytorium  goszczącego  go  państwa 
w określonym terminie,  zostaje wydalony 
siłą.16Owo wydalenie,  czyli  ekspulsja,  jest 
środkiem  ostatecznym  i  stosowanym 
wyłącznie  wówczas,  gdy  inne  środki 
zawiodły  (gdy  przedstawiciel  sam 
nie opuści państwa pobytu). 
W  przypadku  zastosowania  ekspulsji 
winny być zachowane w miarę możliwości 
względy kurtuazji. Wydalenie przedstawi-
ciela  może być usprawiedliwione jedynie 
bardzo poważnymi i nagłymi przypadka-
mi,  w szczególności  poważnym  zagroże-
niem bezpieczeństwa państwa, czy miesza-
niem  się  w  wewnętrzne  sprawy  kraju 
przyjmującego. 

15 Remigiusz  Bierzanek,  Janusz  Symonides  ,  Prawo 
Międzynarodowe Publiczne, Warszawa 2005, s. 184.

16 Ekspulsja,  http://encyklopedia.interia.pl/haslo?
hid=128393.
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Należy odnotować, iż ekspulsja nie popar-

ta  oczywistymi  dowodami  winy  i której 

towarzyszy  złe  -  uwłaczające  godności 

osoby  wydalanej  traktowanie,  pociąga 

za sobą odpowiedzialność  międzynarodo-

wą. 

Ekspulsja  jest  w  zasadzie  naruszeniem 

nietykalności  osobistej,  jeśli  ma  miejsce 

przed  upływem  wyznaczonego 

lub tzw „rozsądnego  terminu” do  którego 

wygaśnięcia  osoba  wydalana  korzysta 

z przywilejów i immunitetów, w szczegól-

ności z nietykalności osobistej. 

Konwencja wiedeńska z 1961 r. nie 

wspomina o ekspulsji. Stwarza ona jedynie 

pośrednie  możliwości  jej  zastosowania. 

Zgodnie  bowiem  z  art.  9  ust.  2,  osoba 

uznana za niepożądaną traci uprzywilejo-

wany  status  po  upływie  określonego 

lub „rozsądnego  terminu”.  Wydalenie 

mogłoby  również  nabrać  cech  legalności, 

gdyby  została  dokonana  po  uprzednim 

wyraźnym  zrzeczeniu  się  przez  państwo 

wysyłające  przywilejów  i  immunitetów 

wobec  swojego  przedstawiciela  i  w razie 

odmowy  przez  taką  osobę  opuszczenia 

terytorium państwa pobytu.17 
17 Julian  Sutor,  Prawo  dyplomatyczne  i  konsularne, 

Warszawa 1996, s. 140.

Do  głośnej  ekspulsji  doszło  w  okresie 

międzywojennym. W 1931 r. siłą wydalono 

nuncjusza stolicy apostolskiej z Litwy.18   

Przywileje  i  immunitety  dają  duże 

poczucie  nietykalności  dyplomatom. 

W praktyce  przedstawiciele  obcych 

państw są  sprawcami  wielu  przestępstw. 

Przemyt  narkotyków,  oszustwa  podatko-

we,  szpiegostwo  –  to  tylko  nieliczne 

przykłady  „dyplomatycznych  grzechów”.19 

Dyplomaci  łamią  prawo  i  czynić  będą 

to nadal.  Nawet  jeśli  organom  ścigania 

w końcu udaje się ustalić takiego sprawcę, 

nie mogą nic zrobić. Oczywiście, państwo 

poszkodowane w takiej sytuacji ma pewne 

sposoby  dochodzenia  sprawiedliwości  – 

może  chociażby  zastosować  interwencję 

dyplomatyczną. Praktyka jednak pokazuje, 

iż  często  jest  ona  nieskuteczna  i  jedyne 

co pozostaje  to  ekspulsja  niepożądanej 

osoby. Nie jest to z pewnością rozwiązanie 

satysfakcjonujące  poszkodowanych,  gdyż 

sprawca pozostaje bezkarny. 

18 Ekspulsja, http://encyklopedia.interia.pl/haslo?
hid=128393.

19 Do historii przejdzie ambasador Turcji w Szwajcarii. 
W  1999  r.  przed  jego  ambasadą  odbyła  się 
demonstracja  Kurdów.  Owa  demonstracja  była 
bardzo  głośna  i  zakłócała  pracę  w  ambasadzie. 
Ambasador  wściekł  się  do  tego  stopnia 
na demonstrantów,  iż  zaczął  do  nich  strzelać, 
w wyniku czego jedna osoba poniosła śmierć.
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Warto wskazać, iż immunitet jurys-

dykcyjny dyplomatów powoduje powsta-

nie  swoistej  sprzeczności,  gdyż instytucja 

prawna  powołana  do  ochrony  jednej 

grupy ludzi,  powoduje bezkarne  łamanie 

prawa wobec innej grupy. Kiedy przedsta-

wiciel jednego państwa popełnia przestęp-

stwo  na  terytorium  drugiego,  między 

krajami  powstaje  konflikt  interesów. 

Z jednej  strony  państwo  pobytu  pragnie 

wymierzenia  sprawiedliwości,  z drugiej 

strony państwo wysyłające chce ochraniać 

swojego  obywatela,  zwłaszcza,  iż  dyplo-

maci  często  bywają  wpływowymi 

politykami.

Konwencja  wiedeńska  z  1961  r. 

w należyty sposób nie rozwiązuje omawia-

nego  problemu.  Nie  ma  co  liczyć,  iż 

w najbliższym  czasie  sytuacja  ta  ulegnie 

zmianie.  Międzypaństwowe  relacje  – 

dobre  relacje  są  ważniejsze  dla  politycz-

nych  elit,  aniżeli  krzywda  pojedynczych 

osób.  

Należy  podkreślić,  iż  instytucja 

przywilejów i immunitetów dyplomatycz-

nych  (w szczególności  immunitetu  jurys-

dykcyjnego) jest niezbędna dla normalne-

go  funkcjonowania  różnych  przedstaw-

icielstw.  Można  jednak  poddać  wątpli-

wości  ich  funkcjonowanie  w  obecnym 

kształcie.   Rozwiązaniem  tak  drażliwego 

tematu jak sądzenie dyplomatów mogłoby 

być  przekazanie  ich  spraw  instytucjom 

o charakterze  międzynarodowym.  Czas 

pokaże,  czy  wśród  rządzących  jest  wola 

jakichkolwiek zmian.
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Szczególne rozwiązania podatkowe w zakresie dochodów 
osób fizycznych w świetle ustawy abolicyjnej 

z 25 lipca 2008 r.

Artur Kokoszkiewicz

Od  6  sierpnia  2008  r.  obowiązuje 
w Polsce  ustawa   z  dnia  25  lipca  2008  r. 
o szczególnych  rozwiązaniach  dla 
podatników  uzyskujących  niektóre 
przychody  poza  terytorium  Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 143, 
poz. 894)1.
Ustawa  znajduje  zastosowanie 
do polskiego  podatnika,  który  który 
przynajmniej  w  jednym  roku 
podatkowym,  w  okresie  od  2002  roku 
do 2007  roku,  podlegał  obowiązkowi 
podatkowemu określonemu w art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 
z 1991  r.,  Nr  80,  poz.  350,  z  późn.  zm.)2, 
tj. obowiązkowi  podatkowemu od  całości 
swoich  dochodów  (przychodów)  bez 
względu  na  miejsce  położenia  źródeł 
przychodów;  tzw.  „nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu”.
Dodatkowo  podatnik  musiał  uzyskiwać 
w danym  roku  przychody  z  pracy, 
do których miał zastosowanie art. 27 ust. 9 
albo  9a  ustawy  o  podatku  dochodowym 
od  osób  fizycznych,  tj.  uzyskiwał 
przychody za granicą w państwach, które 
łączy  z  Polską  umowa  o  unikaniu 
podwójnego opodatkowania, zawierająca 

1 Dalej: ustawa abolicyjna.
2 Dalej:  ustawa  o  podatku  dochodowym  od  osób 

fizycznych.

metodę odliczenia proporcjonalnego, oraz 
w  państwach,  z  którymi  Polska 
nie zawarła stosownych umów.
Co istotne, ustawa abolicyjna nie znajduje 
zastosowania  dla  przychodów 
uzyskiwanych  w krajach  i  na  terytoriach 
wymienionych  w  rozporządzeniu  z  dnia 
16  maja  2005  r.  określenie  krajów 
i terytoriów  stosujących  szkodliwą 
konkurencję  podatkową  dla  celów 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
(Dz.  U.  z  2005  r.  Nr  94,  poz.  790), 
nazywanych  w  literaturze  przedmiotu 
„rajami” lub „oazami podatkowymi”3.
Wśród  wspomnianych  rajów  podat-
kowych wymienić można m.in.: Księstwo 
Andory,  Gibraltar,  Hong  –  Kong, 
czy Księstwo Monako.

Omawiając  zakres  podmiotowy 
i przedmiotowy  ustawy  abolicyjnej, 
na rozwinięcie  zasługują  następujące 
pojęcia:  metody  unikania  podwójnego 
opodatkowania, a w szczególności metoda 
odliczenia  proporcjonalnego  oraz 
przychody z pracy – celem uściślenia, jakie 
kategorie przychodów mieszczą się w tym 
pojęciu.

W literaturze  przedmiotu  możemy 
wyróżnić  dwie  podstawowe  metody 
3 Zobacz: J. Głuchowski,  Oazy podatkowe,  Warszawa 

1996.
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unikania  podwójnego  opodatkowania. 
Są to:  metoda  wyłączenia  (tzw.  exemption  
method),  metoda  zaliczenia,  zwana  także 
kredytem  podatkowym  (tax  credit)  
lub metodą odliczenia.
Niekiedy,  spotkać  można  wzmianki 
o metodzie  potrącenia.  Stosowana  jest 
jednak  rzadko  jako  alternatywa  wobec 
pozostałych  metod  w  odniesieniu 
do podatków pobranych u źródła4.
Ogólnie  rzecz  biorąc,  kredyt  podatkowy 
polega  na  odliczaniu  w  państwie 
zamieszkania  lub  siedziby  podatnika, 
od podatku  należnego  od  łącznego 
dochodu,  podatku  zapłaconego 
w państwie, w którym uzyskano dochód – 
państwa źródła5. 

Z  istoty  wariantu  proporcjonalnego 
wynika,  że  podatnik  może  odliczyć 
podatek  zapłacony  od  uzyskanych 
w państwie źródła dochodów, od podatku 
należnego  w  państwie  rezydencji. 
Nie mniej,  odliczenie  to  obejmuje 
wyłącznie  tę  część  podatku,  która 
odpowiadałaby  kwocie  podatku 
zapłaconego  od  tych  samych  dochodów 
w państwie  rezydencji.  Odliczenie  nie 
może  przekroczyć  tej  części  podatku 
obliczonego przed dokonaniem odliczenia, 
która proporcjonalnie przypada na dochód 
uzyskany za granicą.

W art. 2 ustawy abolicyjnej znajduje 
się  słownik  ustawowy,  na  podstawie 
którego  określone  zostały  kategorie 
mieszczące  się  w  pojęciu  przychodów 
z pracy.

4 H.  Hamaekers,  K.  Holmes,  J.  Głuchowski, 
T. Kardach,  W.  Nykiel,  Wprowadzenie  do między-
narodowego  prawa  podatkowego, Warszawa  2006, 
s. 50.

5 J. Białobrzeski,  Międzynarodowe prawo podatkowe.  
Unikanie  podwójnego  opodatkowania  w  świetle  
umów międzynarodowych, Warszawa 1998, s. 20.

Przez  przychody  z  pracy  rozumie  się 
dochody  (przychody)  osiągane  poza 
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej 
ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1, 
art.  13  i  14  ustawy  o  podatku 
dochodowym  od  osób  fizycznych,  oraz 
z praw  majątkowych  w  zakresie  praw 
autorskich  i  praw  pokrewnych 
w rozumieniu  odrębnych  przepisów, 
z wykonywanej  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  działalności 
artystycznej,  literackiej,  naukowej, 
oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem 
dochodów  (przychodów)  uzyskanych 
z tytułu  korzystania  z  tych  praw 
lub rozporządzania nimi.
Abstrahując  od  szczegółowego 
przytaczania  wszystkich  kategorii 
zawartych  w  cytowanych  powyżej 
przepisach  ustawy,  należy  stwierdzić,  iż 
abolicja  ma  zastosowanie  nie  tylko 
do przychodów wynikających ze stosunku 
pracy,  ale  także  z  wykonywanej  pracy 
najemnej,
działalności  gospodarczej,  działalności 
wykonywanej  osobiście  oraz  z  praw 
majątkowych z kategorii  praw autorskich 
i pokrewnych,  z  wykonywanej  poza 
krajem  działalności  artystycznej, 
literackiej,  naukowej,  oświatowej 
i publicystycznej,  za  wyjątkiem  przy-
chodów uzyskanych z  tytułu korzystania 
z tych praw lub rozporządzania nimi.

Do  skorzystania  przez  podatnika 
z instytucji  przewidzianych  w  ustawie 
abolicyjnej, niezbędne jest jego działanie – 
abolicja  nie  obejmuje  bowiem  swoim 
zakresem z mocy prawa. 
Aby  ubiegać  się  o  skorzystanie 
ze szczególnych  rozwiązań  przewidzia-
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nych  w  ustawie;  umorzenie  albo  zwrot, 
podatnik  musi  złożyć  wniosek,  według 
oznaczonego wzoru – na formularzu PIT – 
AZ. Dodatkowo, podatnik jest obowiązany 
do  dołączenia  do  wniosku  oświadczenia 
złożonego  pod  rygorem  odpowiedzial-
ności  karnej  za  składanie  fałszywych 
zeznań,  potwierdzające  wysokość 
uzyskanych  przychodów  z  pracy 
i zapłaconego  za  granicą  podatku,  jeżeli 
podatnik był obowiązany do jego zapłaty. 
Oświadczenie  ma  charakter  sformali-
zowany i przyjmuje postać formularza AZ 
– O.
Dodatkowo,  w  przypadku  gdy  podatnik 
nie  złożył  zeznania  podatkowego  przed 
dniem  wystąpienia  z  wnioskiem 
o umorzenie  zaległości,  obowiązany  jest 
do złożenia zeznania podatkowego za rok 
podatkowy,  którego  dotyczy  wniosek. 
Dotyczy  to  sytuacji,  w  których  podatnik 
występuje o umorzenie zaległości.
Podatnik  składa  wniosek  do  urzędu 
skarbowego  właściwego  ze  względu 
na miejsce  zamieszkania  w dniu złożenia 
wniosku.  Przy  wspólnym  wniosku 
małżonków  mających  różne  miejsce 
zamieszkania  właściwym  jest  urząd 
skarbowy  ze  względu  na  miejsce 
zamieszkania przynajmniej jednego z nich.

Ustawa  przewiduje  terminy 
zarówno dla podatnika jak i dla organów 
podatkowych.
W odniesieniu do podatnika składającego 
wniosek  dotyczący  2002  r.,  został 
przewidziany  dwumiesięczny  termin, 
liczony od dnia wejścia w życie ustawy – 
tj.  dnia  6  sierpnia  2008 r.  Oznacza  to,  że 
podatnik,  chcąc  złożyć  wniosek  o  zwrot 
lub  umorzenie,  dotyczący  2002  r. 
obowiązany  jest  to  zrobić  w  terminie 

do 6 października 2008 r.
W pozostałych przypadkach, a więc za lata 
2003 – 2007, podatnik ma czas do 6 lutego 
2009 r. - tj. sześć miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy.
Organ  podatkowy  wydaje  decyzję 
określającą  wysokość  umorzonej  kwoty 
zaległości lub zwrotu, bez zbędnej zwłoki, 
nie  później  niż  w  terminie  6  miesięcy 
od dnia złożenia wniosku. 
W przypadku wniosku dotyczącego 2002 r. 
organ podatkowy wydaje decyzję do dnia 
30 listopada 2008 r.

Na  mocy  art.  3  ust.  1  ustawy 
abolicyjnej  organ  podatkowy 
ma możliwość  wydania  decyzji 
o umorzeniu zaległości, dokonaniu zwrotu 
oraz  umorzeniu  zaległości  i  dokonaniu 
zwrotu.

Umorzenie  zaległości   polega 
na umorzeniu  zaległości  podatkowej 
w podatku  dochodowym  od  osób 
fizycznych,  powstałej  za  dany  rok 
podatkowy,  którego  dotyczy  wniosek, 
w wysokości  stanowiącej  różnicę  między 
podatkiem  należnym  wynikającym 
z zeznania  podatkowego  albo  z  decyzji 
określającej  wysokość  zobowiązania 
podatkowego,  a  kwotą  odpowiadającą 
podatkowi  obliczonemu  za  ten  rok 
podatkowy  przy  zastosowaniu 
do przychodów z pracy zasad określonych 
w  art.  27  ust.  8  ustawy  o  podatku 
dochodowym od osób fizycznych.
Umorzenie  zaległości  powoduje  również 
umorzenie  odsetek  za  zwłokę  w  takiej 
części, w jakiej została umorzona zaległość.

Zwrot  polega  na  tym,  że  organ 
podatkowy  zwraca  kwotę  stanowiącą 
różnicę  między  podatkiem  należnym 
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wynikającym  z  zeznania  podatkowego 
albo  z  decyzji  określającej  wysokość 
zobowiązania  podatkowego,  a  kwotą 
odpowiadającą  podatkowi  obliczonemu 
za dany rok  podatkowy,  którego  dotyczy 
wniosek,  przy  zastosowaniu 
do przychodów z pracy zasad określonych 
w  art.  27  ust.  8  ustawy  o  podatku 
dochodowym  od  osób  fizycznych  – 
w przypadku  dokonania  wpłaty  podatku 
dochodowego  należnego  za  ten  rok 
podatkowy  wynikającego  ze  złożonego 
zeznania  podatkowego  albo  z  decyzji 
określającej  wysokość  zobowiązania 
podatkowego.
Zwrot obejmuje również wpłacone odsetki 
za  zwłokę,  w  części  odpowiadającej 
kwocie zwrotu.

Ostatnia  z  możliwości  oznacza,  że 
organ  podatkowy  umarza  zaległość 
i dokonuje zwrotu za dany rok podatkowy 
-  przy  czym  łączna  kwota  umorzenia 
zaległości i  zwrotu nie może przekroczyć 
kwoty  stanowiącej  różnicę  między 
podatkiem  należnym  wynikającym 
z zeznania  podatkowego  albo  z  decyzji 
określającej  wysokość  zobowiązania 
podatkowego,  a  kwotą  odpowiadającą 
podatkowi  obliczonemu  za  ten  rok 
podatkowy  przy  zastosowaniu 
do przychodów z pracy zasad określonych 
w  art.  27  ust.  8  ustawy  o  podatku 
dochodowym od osób fizycznych.
W  każdym  rodzaju  decyzji  pojawia  się 
odesłanie  do  art.   27  ust.  8  ustawy 
o podatku  dochodowym  od  osób 
fizycznych.  Przepis  ten  dotyczy  sposobu 
określenia  podatku  dla  podatnika 
podlegającemu  nieograniczonemu 
obowiązkowi podatkowemu, który osiągał 
dochody  z  tytułu  wykonywanej 

działalności lub ze źródeł znajdujących się 
poza terytorium Polski,  które to dochody 
są  zwolnione  od  podatku  na  podstawie 
umów  o  unikaniu  podwójnego 
opodatkowania  lub  innych  umów 
międzynarodowych.
Dla  tej  kategorii  podatników,  podatek 
określany  jest  w  następujący  sposób: 
do dochodów  podlegających  opodatko-
waniu podatkiem dochodowym dodaje się 
dochody  zwolnione  od  tego  podatku 
i od sumy  tych  dochodów  oblicza  się 
podatek  według  skali  podatkowej. 
Następnie  ustala  się  stopę  procentową 
tego  podatku  do  tak  obliczonej  sumy 
dochodów,  aby  tak  ustaloną  stopę 
procentową  zastosować  do  dochodu 
podlegającego  opodatkowaniu  podatkiem 
dochodowym.

Zwrotne  przekazanie  pieniędzy 
przez  organ  podatkowy  następuje 
w gotówce  lub  na  wskazany  rachunek 
bankowy  podatnika  lub  rachunek 
podatnika  w  spółdzielczej  kasie 
oszczędnościowo-kredytowej  w  terminie 
miesiąca  od  dnia  doręczenia  decyzji 
określającej wysokość kwoty zwrotu.
Za dzień wypłaty zwrotu uważa się dzień 
obciążenia  rachunku  bankowego  organu 
podatkowego  na  podstawie  polecenia 
przelewu, złożenia przekazu pocztowego, 
wypłacenia  kwoty  zwrotu  przez  organ 
podatkowy lub postawienia kwoty zwrotu 
do dyspozycji podatnika w kasie.
Kwota  zwrotu  podlega  oprocentowaniu 
w wysokości  opłaty  prolongacyjnej, 
tzn. połowie  wartości  odsetek  za  zwłokę, 
wyłącznie  w  przypadku,  gdy  decyzja 
określająca  wysokość  kwoty  zwrotu  nie 
została  wydana  w  terminie  lub  kwota 
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zwrotu nie została wypłacona w terminie. 
Oprocentowanie ustala się według stawki 
obowiązującej  w dniu, w którym upłynął 
termin  wypłaty  kwoty  zwrotu. 
Oprocentowanie  przysługuje  za  okres 
od dnia następującego po dniu, w którym 
upłynął  termin  na  wydanie  decyzji, 
do dnia  wypłacenia  kwoty  zwrotu 
włącznie  -  w  przypadku  gdy  decyzja 
określająca  wysokość  kwoty  zwrotu 
nie została  wydana  w  terminie,
albo  od  dnia  następującego  po  dniu, 
w którym  upłynął  termin  wypłacenia 
kwoty  zwrotu,  do  dnia  jej  wypłacenia 
włącznie  -  w  przypadku  gdy  kwota 
zwrotu nie została wypłacona w terminie. 
Oprocentowanie  o  którym  mowa, 
nie przysługuje,  gdy  do  opóźnienia 
w wydaniu decyzji  lub  w zwrocie  kwoty 
przyczynił  się  podatnik  lub  opóźnienie 
powstało  z  przyczyn  niezależnych 
od organu podatkowego. 
Co  istotne,  kwota  zwrotu  nie  podlega 
wypłacie,  jeżeli  podatnik  posiada 
zaległości  podatkowe  lub  bieżące 
zobowiązania podatkowe.

Umorzenie zaległości podatkowych 
czy zwrot podatku to nie jedyne korzyści 
płynące  z  ustawy  abolicyjnej 
dla podatnika. Dodatkowym profitem jest 
darowanie  kar  pod  postaciami 
postępowań podatkowych, egzekucyjnych 
i karno skarbowych.
I  tak  na  mocy  art.  1o  ustawy  abolicyjnej 
wszczęte  postępowanie  egzekucyjne  oraz 
postępowanie  karne  skarbowe  dotyczące 
zobowiązania  podatkowego  w  podatku 
dochodowym od osób fizycznych  za  rok 
podatkowy  zawiesza  się  do  dnia, 
w którym  decyzja  w  sprawie  umorzenia 

zaległości  lub  decyzja  w sprawie  zwrotu 
stała  się  ostateczna  lub  orzeczenie  sądu 
uprawomocniło się. 
Ponadto  nie  podlega  karze  za przestęp-
stwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe 
-  w  zakresie  dotyczącym  przychodów 
z pracy  za  rok  podatkowy,  którego 
dotyczy  wniosek  o  objęcie  abolicją, 
podatnik,  w  stosunku  do  którego  organ 
podatkowy  wydał  decyzję  o  umorzeniu 
zaległości lub zwrocie.
W  przypadku  gdy  umorzenie  zaległości 
dotyczy  tylko  części  zaległości 
podatkowej,  pod  warunkiem  zapłaty 
pozostałej  części  zaległości  podatkowej 
wraz z odsetkami za zwłokę, podatnik nie 
będzie podlegał karze.

W  powyższych  przypadkach, 
nie zamieszcza się  w Krajowym Rejestrze 
Karnym  informacji  o  umorzeniu 
postępowania karnego skarbowego.
Dodatkowo,  nie  podlegają  wykonaniu 
orzeczone  prawomocnie,  przed  wejściem 
w  życie  ustawy,  niewykonane  w  całości 
lub  w  części  kary  za  przestępstwa 
skarbowe  lub  wykroczenia  skarbowe, 
za czyn  obejmujący  przychody  z  pracy.  

W tym  przypadku,  skazania 
za te przestępstwa  skarbowe  ulegają 
zatarciu,  a  wpis  o  skazaniu  usuwa  się 
z Krajowego  Rejestru  Karnego.  Z  tego 
rejestru  usuwa  się  również  wpis 
o warunkowym  umorzeniu  postępowania 
o te przestępstwa.
Nie  podlegają  również  wykonaniu 
orzeczone  prawomocnie  a  nieuiszczone 
w całości  lub  części  opłaty  i  koszty 
postępowania w sprawie o taki czyn.

Podsumowując,  ustawę   dnia  25 
lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach 
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dla  podatników  uzyskujących  niektóre 
przychody  poza  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  należy  uznać 
za ukłon  polskiego  ustawodawstwa 
i fiskusa  w  kierunku  wielkiej  rzeszy 
polskich  podatników  osiągających 
przychody za granicą. 
W  moim  przekonaniu  ustawa  abolicyjna 
jest  godna  pochwały  także  z  punktu 
widzenia  moralności  podatkowej  – 
umożliwia  bowiem  sprawiedliwe 
traktowanie  podatników  uzyskujących 
dochody w państwach, z którymi łączące 
nasz  kraj  stosunki  podatkowe,  w  sposób 
niekorzystny  kształtowały  ich  sytuację 
podatkową  –  np.  poprzez  zastosowanie 
niekorzystnej  metody  unikania 
podwójnego  opodatkowania,  czy  idąc 
w skrajność  –  brak  jakichkolwiek  umów 
podatkowych.
Pozwala  to  w  sposób  sprawiedliwy 
dochodzić  swoich  słusznych  praw  naru-

szonych  przez  zaniedbania  na  gruncie 
międzynarodowej  polityki  prawno-
finansowej.
Wreszcie,  abolicja  stanowi  duży  krok 
w kierunku  oczyszczenia  atmosfery 
panującej  w  środowisku  podatników, 
którzy podejmowali pracę za granicą. 
Z  pewnością  nie  służyły  budowaniu 
zaufania  do  fiskusa  i  polskiego  systemu 
prawa  podatkowego,  wyrywkowe 
kontrole  niektórych  podatników 
osiągających przychody zza granicy, które 
dodatkowo potęgowały niejasność czy i jak 
należy się rozliczać. 
Należy  żywić  nadzieję,  że  z  instytucji 
przewidzianych  ustawą  skorzysta 
większość  uprawnionych,  tym  samym 
wyjaśniając  własną  sytuację  podatkową, 
jednocześnie  pozwalając  uzyskać 
fiskusowi dane na temat względnie realnej 
wymiany gospodarczej z zagranicą.
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Terroryzm. Zagadnienia wybrane

Sebastian Bohuszewicz

Przemoc  towarzyszy  ludzkości 
od zarania  dziejów,  zarówno  w  formie 
pospolitej  przestępczości  jak  i  konfliktów 
zbrojnych  –  wojen.  Zawsze  też  istniała 
władza, która dla osiągnięcia swych celów 
stosowała  nawet  najokrutniejsze  metody, 
brutalnie  łamiąc  opór  innych.  Inaczej 
sprawa ma się ze zjawiskiem terroryzmu, 
który  jest  stosunkowo  młodą  formą 
stosowania przemocy, odmienianą obecnie 
przez  wszystkie  przypadki  w  środkach 
masowego przekazu. Jak zauważył Ban Ki-
moon,  Sekretarz  Generalny  Organizacji 
Narodów  Zjednoczonych  w  swym 
przemówieniu  do  przedstawicieli  państw 
wygłoszonym  w  dniu
16  lutego  2007  r.:  „Terroryzm  dotyka 
wszystkich  narodów,  dużych  i  małych, 
bogatych  
i  biednych.  Powoduje ofiary  wśród ludzi 
każdego dochodu, kultury i religii. Uderza 
we  wszystko,  co  wspierają  Narody 
Zjednoczone.  Walka  przeciwko  terroryz-
mowi jest naszą wspólną misją.”1 Jednak, 
co  zastanawiające,  pomimo  zawrotnej 
kariery  tego  pojęcia  tylko  niewielki 
odsetek  populacji,  i to niekoniecznie 
tej aktualnie  sprawujących  władzę,  jest
w  stanie  zdefiniować  to  zjawisko.  Być 
może stąd wczorajsi bojownicy o wolność 
czy  inną  słuszną  sprawę  dzisiaj  są 
przedstawiani  jako  terroryści,  a wczorajsi 
oprawcy jako  dzisiejsi bohaterowie.
1 http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/dzialania_sekr.p

hp

Terror

Zatem  czym  jest  terroryzm? 
Czy skazani  jesteśmy na  przyjęcie  zdania 
jednego  z  amerykańskich  Sędziów  Sądu 
Najwyższego  (ang.  Supreme  Court): 
„wiemy  co  to  jest,
 ale dopiero, gdy to zobaczymy”? Wydaje 
się,  że  na  to  pytanie  można  z  całą 
stanowczością  odpowiedzieć  negatywnie. 
Na  potrzeby  naukowego  dyskursu 
stworzono  ponad  120  pojęć,  mających 
w większości  charakter  definicji 
prywatnych poszczególnych naukowców2,
ale  należy  też  wskazać  na  podejmowane 
próby  zdefiniowania  tego  zjawiska 
na płaszczyźnie  normatywnej.  Jednak 
wyjaśnienie,  czym  jest  terroryzm  nie  jest 
możliwe  bez  sięgnięcia  do  pojęcia 
stworzonego przez francuskich jakobinów 
w  XVIII  w.  podczas  Wielkiej  Rewolucji 
Francuskiej  -  do  pojęcia  „terroru”,  choć 
pewne  jego  elementy  da  się  wyśledzić 
także  w  dużo  wcześniejszych  epokach 
historycznych,  np.  mając  na  względzie 
działania  stosowane  przez  władców 
starożytnej  Asyrii3.  W XIX  w.  termin  ten 
odnoszono  do  działalności  rządów, 
utrzymujących  się  przy  władzy 
w poszczególnych  państwach  za  pomocą 

2 K.  Indecki,  W  sprawie  definicji  normatywnej 
terroryzmu (w:)  E.  Pływaczewski  Przestępczość 
zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu  
praktycznym Zakamycze 2005, s. 263

3 Oxford Wielka Historia Świata, Educational Oxford, 
2005, t. 1, s. 193 
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przemocy  i  wzbudzanego  strachu4. 
Natomiast  współcześnie  pojęcie  terroru 
pojawia  się  najczęściej
w  naukach  politycznych,  gdzie  służy 
zdefiniowaniu  aktów  przemocy 
stosowanych  przez  państwo,  mających 
na celu wytworzenie u ofiar stanu strachu, 
wywołanego  masowym  stosowaniem 
przemocy. Należy jednak wskazać, że jako 
zjawisko polityczne, będące w swej istocie 
jedną  z  metod  rządzenia,  często 
dla realizacji  określonej  ideologii, 
nie można  go  utożsamiać  z  przymusem 
(aparatem)  państwowym  a  raczej  jest 
on osiągany  poprzez  zachowanie 
określonych  jednostek  lub  ich  grup 
(żołnierzy,  policji,  formacji  paramili-
tarnych)5.  Marek  Safian,  były  Prezes 
Trybunału  Konstytucyjnego  wskazuje 
na jeszcze  jeden  element,  konieczny 
do zaistnienia  zjawiska  terroru 
państwowego.  Jest  to  istnienie  władzy 
nieograniczonej  żadnymi  regułami, 
nierespektującej  nieomal  żadnych  zasad, 
skierowanej  przeciwko  własnemu 
społeczeństwu  a  także  niekiedy  przeciw 
własnym  funkcjonariuszom,  zgodnie 
z powiedzeniem,  że  każda  rewolucja, 
(ale też  i  nieograniczona,  absolutna 
władza) pożera własne dzieci6. 

Na  zakończenie  rozdziału 
poświęconego  terrorowi  państwowego 
należy  wspomnieć,  że  współcześnie 
zamiast  pojęcia  „terroru”  (czystego 
terroru)  czy  też  „terroru  państwowego” 

4 K.  Indecki,  Prawo karne  wobec  terroryzmu i  aktu 
terrorystycznego Łódź 1998, s. 16

5 K.  Indecki,  W  sprawie  definicji  normatywnej  
terroryzmu (w:)  E.  Pływaczewski  Przestępczość 
zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu 
praktycznym Zakamycze 2005, s. 262

6 M. Safian, Terroryzm państwowy u progu XXI wieku, 
Rzeczpospolita 2003, nr 99

coraz  popularniejsze  staje  się  stosowanie 
pojęcia  „terroryzmu  państwowego”, 
którego  zwalczanie  wymaga  walki 
z państwem  jako  takim,  z  jego  agendami 
i funkcjonariuszami. Wynika to z prostego 
założenia  że  nazwa  „terroryzm”  jest 
derywatem  nazwy  „terror”
a  podstawowym  celem  działalności  jest 
wywołanie  stanu  grozy  u  rzeczywistych 
bądź  potencjalnych  ofiar,  czyli  stanu 
terroru.7 Jednocześnie  wskazuje  się 
na odmienne  stanowisko,  określające,  że 
terror od terroryzmu różni się stosunkiem 
do władzy i statusem społeczno-prawnym 
zaangażowanych podmiotów.8 Najprościej 
ujmując terror ma na celu utrzymanie się 
małej  grupy  ludzi  przy  władzy  poprzez 
zastraszenie społeczeństwa, zaś terroryzm 
zmierza  do  obalenia  istniejącej  władzy 
(lub wprowadzenia  innej  zmiany: 
społecznej,  religijnej,  ekonomicznej) 
w drodze  zamachu  przeprowadzonego 
przez małą grupę. 

Niezależnie  od  tego  istotnego 
rozróżnienia,  szczególną  uwagę  zwraca 
fakt,  że  współczesne  państwa  stosujące 
terror  niejako  naturalnie  przejawiają 
potrzebę  eksportu  swojej  przemocy, 
co ujawnia  się  m.in.  we  wspieraniu 
wszelkich  organizacji  terrorystycznych, 
zdolnych  realizować  polityczne  czy 
religijne (casus Iranu) cele danego państwa. 
Pomimo doniosłości problemu terroryzmu 
państwowego  i  częstego  w  literaturze 
zestawiania  go  z  terroryzmem  jednostek, 
w  dalszej  części  pracy  to  właśnie 
terroryzm  pojedynczych  jednostek  i  ich 
grup będzie poddany głębszej analizie.

7 B. Hołyst,  Terroryzm, Warszawa 2009, s. 52, także: 
K.  Indecki,  Prawo karne  wobec  terroryzmu  i  aktu 
terrorystycznego, Łódź 1998, s. 42-43

8 Ibidem.
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Terroryzm a akt terrorystyczny

Przed  dokładniejszą  analizą 
zjawiska  terroryzmu  kluczowym  wydaje 
się ustalenie różnicy między terroryzmem 
a  aktem  terrorystycznym.  Jest  to  o  tyle 
ważne,  że  między  tymi  pojęciami 
zachodzą  pewne,  dość  istotne,  różnice 
pojęciowe, a sam terroryzm nie jest prostą 
wielokrotnością  aktu  terrorystycznego9. 
Jak  należy  skonstatować,  akt 
terrorystyczny  to  szczególna  odmiana 
czynu zabronionego przez prawo, różniąca 
się  relatywnie  większą  zawartością 
społecznej szkodliwości czynu. Za pomocą 
aktu  terrorystycznego  sprawca  zmierza 
do realizacji  dwóch  celów:  popełnienia 
czynu  polegającego  na  użyciu  przemocy 
(lub groźbie jej użycia) a także wywołania 
stanu terroru w umysłach świadków tego 
zdarzenia10.  Motywy  działania  sprawcy 
muszą pozostać poza zakresem rozważań 
konstytutywnych  elementów  aktu 
terrorystycznego,  choć  należy  zauważyć, 
że  będzie  on  zawsze  popełniony
na  rzecz  jakiejś  grupy  lub  państwa. 
Terroryzm  zaś  jest  oparty  na  pewnej 
strategii  i  taktyce  działania,  posiada 
wyodrębnione  cele,  a  akt  terrorystyczny 
służy  jako  środek  ich  realizacji. 
Akt terrorystyczny  to  sposób  działania 
oparty  na  przemocy,  zastosowany 
z użyciem  niezbędnych  i  koniecznych 
środków  w celu  zastraszenia,  natomiast 
terroryzm to strategia i  taktyka osiągania 
celów  politycznych,  społecznych, 
religijnych  i innych  za  pomocą  aktów 

9 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 53
10 K.  Indecki,  Prawo karne  wobec  terroryzmu i  aktu 

terrorystycznego,  Wydawnictwo  Uniwersytetu 
Łódzkiego, Łódź 1998, s. 47-49

terrorystycznych11.

Definicje terroryzmu w prawie 
międzynarodowym

Problem  terroryzmu  i  jego 
zwalczania  w  międzynarodowych  aktach 
prawnych  sięga  okresu  XX-lecia 
międzywojennego.  Już  uczestnicy 
konferencji naukowej w sprawie unifikacji 
prawa  karnego  odbywającej  się 
w Warszawie  w  1927  r.  zaproponowali,
by  terroryzm  został  uznany 
za przestępstwo  iuris  gentium,  ścigane 
na zasadzie  represji  wszechświatowej, 
co potwierdziły  później  kolejne 
konferencje  poświęcone  unifikacji  prawa 
karnego12.  10  listopada  1934  r.  Liga 
Narodów  przyjęła  projekt  konwencji 
o zapewnieniu  represji  oraz 
współdziałaniu  w  przeciwdziałaniu 
popełniania  przestępstw  z  „politycznym
i  terrorystycznym  celem”,  gdzie 
podkreślano,  że  na  każdym  państwie 
spoczywa  obowiązek  powstrzymania  się 
od popierania  czy tolerowania  na swoim 
terytorium  działalności  terrorystycznej 
o politycznym  celu  oraz  wskazywano 
na niedostatki  w  tym  zakresie  między-
narodowych  regulacji  prawnych13. 
Na posiedzeniu plenarnym Ligi Narodów 
w  dniu  10  października  1936  r.  wydano 
rezolucję  zakazującą  jakiejkolwiek  formy 
przygotowania  lub  dokonania  zamachów 

11 B.  Hołyst,  Terroryzm,  Wydawnictwo  Prawnicze 
Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 53

12 K. Indecki,  Prawo karne  wobec  terroryzmu  i  aktu 
terrorystycznego, Łódź 1998, s. 55

13 K.  Indecki,  W  sprawie  definicji  normatywnej 
terroryzmu (w:)  E.  Pływaczewski  Przestępczość 
zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu  
praktycznym Zakamycze 2005, s. 272
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terrorystycznych  na  przedstawicieli 
korpusu  dyplomatycznego  lub  innych 
osób  uczestniczących  w  pracach 
zagranicznych przedstawicielstw14. 

Terroryzm  wyraźnie  zdefiniowano 
w konwencji  z  dnia  16  listopada  1937  r.
o  zapobieganiu  i  zwalczaniu  terroryzmu, 
gdzie określono akt terroryzmu jako czyn 
przestępny  skierowany  przeciwko 
państwu  popełniony  z  zamiarem 
lub obliczony  na  kreowanie  terroru
w  świadomości  poszczególnych  osób 
lub nieograniczonej  ich  liczby  (general  
public)15.  Było  to  swego  rodzaju 
ukoronowanie  prac  nad  zdefiniowaniem 
tego  zjawiska  i  jego  zwalczaniem, 
zwłaszcza,  że  wspomniana definicja,  jako 
ogólna klauzula, pełniła rolę szczególnego 
kryterium  dla  wyliczonych  w  konwencji 
czynów  przestępnych,  służących 
kwalifikowaniu  ich  jako  terrorys-
tycznych16.  Jednak  jak  pokazała  historia, 
rzeczona  konwencja  stawiała  zbyt 
wygórowane  wymagania  w  zwalczaniu 
terroryzmu a także brak było powszechnej 
zgody wśród państw na przyjętą definicję 
terroryzmu17,  co  zaowocowało  tym,  że 
Organizacja  Narodów Zjednoczonych nie 
przejęła  tej  definicji  ani  nie  uznaje  jej 
za obowiązującą. 

Przeglądając  dorobek ONZ zwraca 
uwagę  brak  intensywnych  dążeń 
do stworzenia  jednoznacznych,  general-
nych  definicji  terroryzmu,  wynikających 
głównie z braku przekonania o możliwości 

14  Ibidem.
15  Ibidem, s. 273
16 K.  Indecki,  Prawo karne  wobec  terroryzmu i  aktu 

terrorystycznego, Łódź 1998, s. 63
17 K.  Indecki,  W  sprawie  definicji  normatywnej  

terroryzmu (w:)  E.  Pływaczewski  Przestępczość 
zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu 
praktycznym Zakamycze 2005, s. 273

sformułowania uniwersalnej definicji, choć 
obecnie  mamy  13  obowiązujących 
międzynarodowych  konwencji18,  w  tym 
Globalną Strategię Zwalczania Terroryzmu 
z  dnia  8  września  2006  r.19 Komitet 
ds. Międzynarodowego  Terroryzmu, 
pomimo  braku  widocznych  postępów 
w rozwiązaniu  wyżej  wspomnianego 
problemu,  wskazał,  że  ewentualna 
definicja  powinna  mieć  charakter 
enumeratywno  -  analityczny  (mieszany)
i  wykluczać  przestępstwa  popełniane 
z chęci  zysku  albo  osobistej  satysfakcji20. 
Katalizatorem  prac  nad  zagadnieniami 
dopuszczalności  czynów  opartych 
na przemocy  w  celach  politycznych  oraz 
sformułowaniem  definicji  terroryzmu 
okazały  się  wydarzenia  na  Igrzyskach 
Olimpijskich  w  Monachium  w  1972  r., 
gdzie  członkowie  organizacji  „Czarny 
Wrzesień”  dopuścili  się  zabójstw 
na sportowcach  izraelskich21.  Na  forum 
Zgromadzenia  Ogólnego  ONZ,  w  toku 
dyskusji,  zarysował  się  wtedy  jeden 
z najbardziej  kluczowych  problemów, 
mianowicie  odróżnienia  terroryzmu 
od działalności  narodowowyzwoleńczej, 
wyrażany  na  forum  Zgromadzenia 
Ogólnego  szczególnie  przez  państwa, 
które możliwość samostanowienia musiały 
sobie  wywalczyć,  nierzadko  uciekając  się 
do  przemocy22.  Znalazł  on  odbicie 
w fakcie,  że  definicja  poza  mieszanym 
charakterem i  wykluczeniem przestępstw 
popełnianych  z  chęci  zysku lub osobistej 
18 http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/konwencje.php
19 http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/
20 K.  Indecki,  W  sprawie  definicji  normatywnej 

terroryzmu (w:)  E.  Pływaczewski  Przestępczość 
zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu  
praktycznym Zakamycze 2005, s. 274

21 K. Indecki,  Prawo karne  wobec  terroryzmu  i  aktu 
terrorystycznego, Łódź 1998, s. 65

22 Ibidem, s. 66
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satysfakcji,  nie  powinna  kwestionować 
prawa  narodu  do  samookreślenia 
i niepodległości, jak i prawa do użycia siły 
przez  osoby  walczące  o  uwolnienie  się 
od obcego  ucisku,  także  kolonialnego23. 
Pomimo  braku  ustalenia  jednoznacznej 
definicji  terroryzmu,  nawet  współcześnie 
poszczególne  państwa  postulują 
zdefiniowanie terroryzmu, mające na celu 
odróżnienie  go  od  walki  narodowo-
wyzwoleńczej,  podczas  gdy druga  grupa 
(w  tym  USA)  sprzeciwia  się  idei 
generalnego  zdefiniowania  zjawiska, 
twierdząc,  że  mogłoby  być  to  szkodliwe 
i ogranicza  się  jedynie  do  proponowania 
określenia  instrumentów  służących 
zwalczaniu specyficznych aktów terroryz-
mu.  Problem  pozostaje  nierozwiązany 
do dnia  dzisiejszego,  a trwające  dzisiaj 
prace  nad  zdefiniowaniem  zjawiska 
w ramach  nowej  konwencji 
dot. zwalczania  terroryzmu,  toczące  się 
w ramach  Szóstego  (Prawnego)  Komitetu 
Walnego  Zgromadzenia  NZ,  znalazły  się 
w  impasie,  głównie  z  powodu  braku 
porozumienia  między  państwami  co do 
treści definicji24.  

Niemniej  Aneks  do  rezolucji  49/60 
z dnia  9  grudnia  1994r.  stanowi  kolejną 
próbę  określenia  istoty  tego  zjawiska. 
Podnosi  się  w nim,  że  terroryzm  tworzą 
„czyny,  metody  i  praktyki  będące  ciężkim 
naruszeniem  celów  i  zasad  Narodów  
Zjednoczonych,  mogące  stanowić  groźbę  
dla międzynarodowego  pokoju  i bezpieczeń-
stwa,  zagrożenie  dla  przyjaznych  stosunków 
między  państwami,  utrudnienie  
międzynarodowej  współpracy,  a  także  czyny
i  metody  podjęte  w  celu  zniszczenia  praw  

23 Ibidem, s. 71
24 http://www.un.org/Pubs/chronicle/2004/issue4/0404p

27.html

człowieka,  podstawowych  wolności
i  demokratycznych  podstaw  społeczeństwa.  
Ich cechą  jest  przestępność  i  brak  
uzasadnienia.”25 W  aneksie  podnosi  się 
także, że akty terrorystyczne dokonane dla 
realizacji politycznych celów  (lub innych: 
filozoficznych, ideologicznych, religijnych, 
rasowych  czy  etnicznych  i  obliczone  są 
na wywołanie  stanu  terroru 
u nieograniczonej liczby osób26.

Na  zakończenie,  należy  zwrócić 
uwagę  na  fakt,  że  ONZ  nie  stroni  także
od  wskazywania  definicji  akademickich 
zjawiska  terroryzmu,  informując 
na swoich stronach internetowych,  że jest 
to  „różnie  umotywowane  ideologicznie,  
planowane  i zorganizowane  działania  
pojedynczych  osób  lub  grup  skutkujące  
naruszeniem istniejącego porządku prawnego,  
podjęte  w celu  wymuszenia  od  władz  
państwowych  i społeczeństwa  określonych 
zachowań  i świadczeń,  często  naruszające  
dobra  osób  postronnych.  Działania  
te realizowane  są  z całą  bezwzględnością,  
za pomocą różnych środków (przemoc fizyczna,  
użycie  broni  i ładunków  wybuchowych),  
w celu  nadania  im  rozgłosu  i celowego  
wytworzenia  lęku  w społeczeństwie.”27 

Przy okazji  należy  wskazać,  że 
współcześnie  pojęcie  terroryzmu  jest 
nadużywane,  stąd  występujące  często 
w przekazie  medialnym  różne  określenia 
tego samego zjawiska,  czego efektem jest 
występowanie  raz  czeczeńskich 
separatystów,  innym  razem  bojowników 

25 K.  Indecki,  W  sprawie  definicji  normatywnej 
terroryzmu (w:)  E.  Pływaczewski  Przestępczość 
zorganizowana, świadek koronny, terroryzm w ujęciu  
praktycznym  Zakamycze  2005,  s.  275,  także: 
K. Indecki,  Prawo  karne  wobec  terroryzmu  i  aktu 
terrorystycznego, Łódź 1998, s. 73-74

26  Ibidem.
27  http://www.unic.un.org.pl/terroryzm/definicje.php
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o wolność,  aż do określenia  tych  samych 
ludzi  jako  czeczeńskich  terrorystów. 
Słysząc podnoszące się zewsząd głosy, że 
terrorystów  od  bojowników  odróżnia 
słuszność  ich  sprawy,  (stąd  m.in.  mamy 
do czynienia z palestyńskimi bojownikami 
a nie terrorystami)28, konieczność zdefinio-
wania  tego  zjawiska  wydaje  się  jeszcze 
bardziej  paląca,  zwłaszcza,  że  coraz 
częściej podkreśla się, że XXI wiek będzie 
wiekiem terroryzmu29. 

Finansowanie terroryzmu

Na  działalność  terrorystyczną 
składają  się  w  zasadzie  dwa  elementy, 
tj. ideologia  oraz  pieniądze.  Obecnie 
zdefiniowano  trzy  podstawowe  źródła 
finansowania  działalności  terrorys-
tycznej30.  Jako  pierwsze  należy  wymienić 
wsparcie  udzielane  przez  państwa
lub  organizacje.  Mimo  że  jak  podnosi 
B. Hołyst,  źródło  to  ma  charakter 
historyczny,  to  obecnie  nadal  jesteśmy 
w stanie wskazać państwa, jak Iran, które 
chętnie  udzielają  wsparcia  finansowego 
różnym  organizacjom  (głównie 
Hezbollahowi, choć także Palestyńskiemu 
Islamskiemu  Dżihadowi  w  celu 
zablokowania  procesu  pokojowego 
między Hamasem a Izraelem)31.

Wymieniając  źródła  finansowe 
organizacji  terrorystycznych  należy 
zwrócić  uwagę,  że  w  pozyskiwaniu 
środków  finansowych  organizacje 
te upodobniają  się  do  zorganizowanych 

28 http://www.terroryzm.com/article/242/Problem-ze-
zdefiniowaniem-zjawiska-terroryzmu.html

29 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 707
30 Ibidem, s. 689
31 Ibidem.

grup  kryminalnych,  które  praktykują 
i czerpią  zyski  z  szeroko  pojętej 
działalności  przestępczej,  tj.  wymuszeń, 
przemytu  broni,  papierosów 
czy narkotyków,  porwań  dla  okupu, 
przemytu  ludzi,  kontroli  prostytucji, 
przestępstw  finansowych,  i  sprzedaży 
pirackiego  oprogramowania  i  płyt 
kompaktowych32. Rośnie także rola handlu 
narkotykami,  jako  środka  pozyskiwania 
funduszy.  W Afganistanie,  od  2000  r. 
produkcja opium wzrosła o 10% a kraj ten 
od  dawna  jest  członkiem  tzw.  „złotego 
trójkąta”  w handlu  narkotykami.  Poza 
talibami  i  Al-Kaidą  zyski  z  handlu 
środkami  odurzającymi  osiągają 
kolumbijski  FARC  (głównie  kokaina), 
którego  przychody  szacowane  są  na  7-8 
mld  dolarów,  a  także  Hezbollah, 
umożliwiający  przerzut  narkotyków 
z Afganistanu33. 

Poza  działalnością  przestępczą, 
coraz istotniejsze wydają się dwa zjawiska: 
sponsorowanie  terroryzmu  przez  osoby 
fizyczne  oraz  prowadzenie  legalnej 
działalności  gospodarczej.  Jednym 
z najbardziej  znanych  sponsorów  nadal 
pozostaje  Usama  Ibn  Ladin,  który 
przekazał  znaczne  sumy  na zorga-
nizowanie i  wyszkolenie  bojowników Al-
Kaidy. Również datki na cele charytatywne 
są  często  wykorzystywane  jako 
przykrywka dla finansowania terroryzmu, 
w  czym  przoduje  Arabia  Saudyjska. 
W 1996  r.  wg. danych  CIA aż  30%  z  50 
zidentyfikowanych  saudyjskich  przedsię-
wzięć  charytatywnych  mogło  być 
uznanych  za  sponsorowanie  terroryzmu 
a w latach 1973-2000 przekazano aż 87 mld 

32 http://www.terroryzm.com/article/344/Confronting-
Terrorism-Financing-recenzja.html

33 Ibidem.
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dolarów na ten cel34. 
Terroryści  chętnie  wykorzystują 

także legalne przedsięwzięcia gospodarcze 
do  pozyskiwania  funduszy  dla  swojej 
działalności.  Jednym  z  najlepszych 
przykładów jest nabycie przez Usamę Ibn 
Ladina  Sudanie  70%  udziałów  w  firmie 
„Gum  Arabic”,  która  miała  monopol 
na gumę  arabską,  wykorzystywaną 
w przemyśle  farmaceutycznym  jak 
również w konsumpcji a największymi jej 
importerami  są  Stany  Zjednoczone 
i Francja.  Przejęcie  to  było  tak  skuteczne, 
że  nałożone  na  Sudan  w  1998  sankcje 
przez   administracja  Clintona  nigdy  nie 
weszły  w  życie.  Główny  argument  był 
prosty:  sankcje  mogły  skrzywdzić 
importerów  amerykańskich,  gdyż  Sudan 
zamierzał  sprzedawać  produkty  Francji, 
drugiemu  największemu  importerowi35. 
Pieniądze  pochodzące  m.in.  z  tego 
przedsięwzięcia  posłużyły  potem 
do sfinansowania działalności Al-Kaidy.

Ślady  organizacji  terrorystycznych 
zaobserwowano  także  w  Afryce,  gdzie 
m.in.  Prezydent  Liberii  Charles  Taylor 
umożliwił  Al-Kaidzie  udział  w  handlu 
diamentami.  Już  w 1998 roku odbyło  się 
spotkanie  Taylora  z  szefem  finansowym 
Al-Kaidy  Abdullahem  Ahmedem 
Abdullahem,  którego  efektem  było 
zawarcie  „diamentowego”  porozumienia. 
Na  kontynencie  afrykańskim  pozostaje 
także szczególnie aktywny Hezbollah36. 

Innym  przykładem  wykorzystania 
legalnej  działalności  są  doniesienia 
w sprawie  nietypowych  transakcji 
giełdowych  sprzed  ataku  w  dniu  11 

34  B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 691
35  http://www.terroryzm.com/article/344/Confronting-

Terrorism-Financing-recenzja.html
36  Ibidem.

września 2001r. na giełdach we Włoszech, 
Niemczech,  Wielkiej  Brytanii,  Szwajcarii 
i Londynie.  Jeśli  ktoś  wtedy  przewidział 
spadek kursu akcji o 40% to wykorzystując 
instrumenty pochodne takie jak kontrakty 
terminowe  czy  opcje  na  akcje  mógł 
osiągnąć nawet 15-krotne przebicie37. 

Ostatnim  elementem  wartym 
wzmiankowania  jest  sposób  przeka-
zywania  pieniędzy,  kruszcu  i  papierów 
wartościowych poza oficjalnym systemem 
bankowym,  określany  mianem  hawala, 
wywodzącym  się  ze staro-dawnych 
środowisk  kupieckich,  sięgających 
starożytności  i  Bizancjum.  Podstawową 
jego zaletą jest brak jakichkolwiek śladów 
w  postaci  rachunkowości  czy  audytu 
a sama  hawala polega  na  wzajemnym 
zaufaniu  osób  uczestniczących  w  tym 
systemie, z których u jednej dokonuje się 
wpłaty  środków  a u drugiej,  w  innym 
kraju,  ich  wypłaty.  Cała  wiedza 
o przepływie  funduszy  ogranicza  się 
do wiedzy  dwóch  handlowców 
(brokerów),  którzy  okresowo  porównują 
salda transferów. W ten sposób pieniądze 
mogą  przekraczać  granice  krajów 
a następnie  mogą  być  wprowadzone 
do oficjalnych systemów bankowych, skąd 
już w prosty sposób można czerpać środki 
na finansowanie swojej działalności38.

Polityczny aspekt działalności 
terrorystycznej

Współcześnie  terroryzm   coraz 
bardziej  zawęża  się  w  swym  aspekcie 
politycznym,  co  sprawia,  że 
wyodrębnianie  innych  rodzajów 
terroryzmu,  jak chociażby:  kryminalnego, 
37  B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 697
38  Ibidem, s. 698-699
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wojennego  czy  psychicznego  nabiera 
znaczenia  historycznego39.  Z  punktu 
widzenia  naukowego  terroryzm 
polityczny  jest  jednym  z  najlepiej 
opisanych  i  zbadanych  rodzajów  tego 
zjawiska40.

Współczesna  typologia  organizacji 
terrorystycznych  wywołuje  kontrowersje, 
jednak  zgodnie  z  najczęściej  spotykaną 
typologią,  podziału  dokonuje  się  według 
ideologicznych  afiliacji  danego 
ugrupowania41.  Zgodnie  z  tym  wyróżnia 
się  terroryzm  prawicowy  („czarny”) 
i lewicowy  („czerwony”)  a  precyzyjniej 
o organizacjach:  nacjonalistycznych, 
faszystowskich,  trockistowskich,  mark-
sistowskich,  maoistowskich  czy 
anarchistycznych.  Można  wskazać  także 
inny  podział  tego  zjawiska,  bazujący 
na wyodrębnieniu poszczególnych nurtów, 
w  oparciu  o  ich  cele  i  charakterystykę, 
zaprezentowany przez P. Wilkinsona42. 

Pierwszy  z  nich  to  terroryzm 
subrewolucyjny,  niedotyczący  szerszych 
zmian  systemowych  a  posiadający 
na względzie  osiągnięcie  ściśle 
określonych  celów  politycznych 
czy prawnych.  Akty  przemocy,  doko-
nywane  są  przez  małe  grupy 
lub pojedynczych  ludzi  i  często  w swym 
zasięgu  są  nieodróżnialne  od  zwykłych 
przestępstw  z użyciem  siły43. 
Charakterystyczne  jest  to,  że  ten  rodzaj 
terroryzmu  opiera  się  na okresach 
posiadania  władzy,  w  celu  zastraszenia, 

39  http://www.terroryzm.com/article/242/Problem-ze-
zdefiniowaniem-zjawiska-terroryzmu.html

40  K. Indecki,  Prawo karne wobec terroryzmu i aktu 
terrorystycznego, Łódź 1998, s. 32

41  B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 709
42  Ibidem.
43 Ibidem.

zemsty lub ukarania44.
Terroryzm rewolucyjny ma na celu 

wywołanie  rewolucji  lub  osiągnięcie 
taktycznych  zwycięstw  w  walce 
rewolucyjnej.  Aktów  przemocy  dokonują 
silnie  zideologizowane,  zbrojne  grupy, 
posiadające  przywódców  i  określony 
program,  często  także  tworzące 
alternatywne  do  istniejących  struktury 
instytucjonalne45.  W  odróżnieniu 
od poprzedniego  nurtu,  tutaj  zakłada  się 
zmiany  w  strukturze  władzy 
i fundamentalne  zmiany  w  porządku 
społeczno-politycznym46.

Terroryzm  represywny,  stosowany 
głównie  przez  państwa  lub  grupy 
sprawujące  władzę,  ma  charakter 
powszechny47, służy do tłumienia buntów 
lub utrzymania w ryzach poszczególnych 
grup  a  także  do  prześladowania 
przeciwników.  Charakterystyczne  jest
to,  że  poszczególnych  aktów  dokonuje 
specjalny  aparat,  powołany  w  tym  celu, 
np. tajna policja48.

Ostatni  z  prezentowanych  nurtów 
terroryzmu to terroryzm epifenomenalny, 
występujący  niejako  przy  okazji  toczącej 
się  krwawej  walki,  w  którym  brak  ściśle 
określonych  celów  politycznych, 
w których akty terrorystyczne popełniane 
są  w  sposób  przypadkowy,  nieza-
planowany.  Bardzo  często  jest 
to zjawiskiem  towarzyszącym  bardziej 
systematycznym formom terroryzmu49.

Z  punktu  widzenia  politycznych 

44 K. Indecki,  Prawo karne  wobec  terroryzmu  i  aktu 
terrorystycznego, Łódź 1998, s. 33

45 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 710
46 K. Indecki,  Prawo karne  wobec  terroryzmu  i  aktu 

terrorystycznego, Łódź 1998, s. 33
47 Ibidem.
48 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 710
49 Ibidem.
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aspektów  działalności  terrorystycznej, 
kluczową  kwestią  staje  się  postawienie 
wyraźnej  cezury  między  poszczególnymi 
formami  walki  narodowowyzwoleńczej 
a terroryzmem50.  Jest  to  o  tyle  istotne,  że 
współcześnie  stosunkowo  łatwo 
poszczególne  państwa  określają  wrogie 
im ruchy mianem terrorystycznych, z tego 
powodu,  że  zwiększa  to  legitymację  jaką 
naród  daje  służbom  je  zwalczającym. 
Jak to  dobitnie  ujęto:  one  man’s  freedom 
fighter  is  another  man’s  terrorist51. 
W piśmiennictwie  przedmiotu  używa  się 
szeregu  pojęć  dla  zdefiniowania 
działalności  narodowowyzwoleńczej, 
takich  jak:  partyzantka,  small  war, urban  
guerilla  warfare,  wojna  regularna,  grupy 
commando,  rebelianci  itp.  Partyzantka 
definiowana  jest  jako  walka  oddziałów 
nieregularnych  na  terytorium 
okupowanym podczas wojny prowadzonej 
za pomocą uzbrojenia między jednostkami 
zorganizowanymi  politycznie.  Z  kolei 
guerilla to  walka,  w  której  politycznie 
zorganizowana  część  społeczeństwa  przy 
użyciu  sił  nieregularnych,  prowadzi 
ofensywę  taktyczną  w  selektywnie 
dobranych  formach,  terminach 
i miejscach52.  Różnicą,  między  tymi 
dwiema  formami  walki  narodowo-
wyzwoleńczej  a  terroryzmem,  jak 
podkreśla  P.  Wilkinson,  jest  fakt,  że 
terroryści  nie  dążą  do  stworzenia 
organizacji  politycznych 
czy przekształcenia  w  regularną  armię. 
50 K.  Indecki,  Prawo karne  wobec  terroryzmu i  aktu 

terrorystycznego,  Łódź 1998, s. 33
51 http://www.terroryzm.com/article/282/Trudnosci-

definicyjne-jako-glwny-problem-metodologiczny-
badan-nad-terroryzmem.html

52 K.  Indecki,  Prawo karne  wobec  terroryzmu i  aktu 
terrorystycznego,  Łódź  1998,  s.  33  (za:) 
A. Pawłowski  Terroryzm w Europie w XIX i XX w., 
Zielona Góra 1980, s. 30

Ich wybór  celów  jest  mało  wybredny 
i obliczony  jedynie  na  zastraszenie  ich 
ofiar,  charakterystyczny  jest  także  brak 
poszanowania  dla  konwencjonalnych 
reguł walki53. 
W  zasadzie  można  śmiało  stwierdzić,  że 
terroryści niejako a priori nie przestrzegają 
zasad  walki,  kierując  swe  działania  nie 
tylko  przeciwko  wrogim  siłom  zbrojnym 
czy  służbą  bezpieczeństwa (jak  to  czynią 
partyzanci), ale często ich ofiarami padają 
niewinni  cywile.  Należy  także  zaznaczyć 
stanowisko  niejako  przeciwstawne, 
zaproponowane  przez  B.  Croziera,  który 
niejako zakłada,  że terroryzm jest  częścią 
szerszego  zjawiska  jakim  jest  powstanie 
i przebiega  wg  schematu:  terroryzm, 
guerilla warfare i wojnę (full scale war), choć 
nie wszystkie powstania muszą przebiegać 
w  ten  sposób54.  Istotnym  jest  także  fakt,
że organizacje terrorystyczne nie są zdolne 
prowadzić  wojny  partyzanckiej,  nie  mają 
sił i środków, by pozwolić sobie na krótką 
konfrontację  militarną  z  regularnymi 
siłami  zbrojnymi  swego  adwersarza55, 
co niejako  samoczynnie  zmusza 
ich do stosowania  odmiennych  metod
i  postawienia  nie  na  fizyczne, 
ale na psychiczne efekty swej działalności.

Terroryzm  zawsze  był  narzędziem 
uprawniania  geopolityki  przez  różne 
państwa  i  nawet  dziś  jesteśmy  w  stanie 
wskazać  państwa  sprzyjające 
poszczególnym ugrupowaniom56.  
W pewnym  sensie  z  tego  schematu 
wyłamała się Al.-Kaida Usamy Ibn Ladina, 
opierając  się  na  nierealnych  celach, 
fanatyzmie  religijnym  i  głoszonej 

53  Ibidem, s. 35
54  Ibidem, s.35
55  B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 717
56  Ibidem, s. 713
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nienawiści do innych wyznań i idei świata 
Zachodniego,  jako  sprzecznych 
z islamem57.  Współcześnie,  pomimo 
różnorodnych  aspektów  religijnych, 
obszarem,  gdzie  geopolityka  najsilniej 
odciska  swoje  piętno  na  organizacjach 
terrorystycznych jest Palestyna oraz Liban, 
choć  należy  zwrócić  uwagę
na  złożoną  sytuację  Iraku  i  Afganistanu, 
gdzie  krzyżują  się  wpływy  Pakistanu 
i Iranu.  
We wszystkich tych krajach wiele spośród 
organizacji  terrorystycznych  ma  jednego 
głównego  sponsora:  Iran58,  który 
przeznacza  na  ten  cel  łącznie  100  mln 
dolarów  rocznie,  z  czego  najwięcej 
otrzymuje  szyicki  Hezbollah,  choć 
pozostałe  organizacje,  takie  jak:  Hamas, 
Islamski Dżihad także otrzymują wsparcie, 
chociażby  w formie  szkoleń  czy  poprzez 
zapewnianie schronienia59. 

Fundamentalizm islamski

Dla  wielu  ugrupowań 
terrorystycznych  motywacja  religijna 
okazuje się równie ważna (a może nawet 
ważniejsza,  biorąc  pod  uwagę  Al-Kaidę 
Usamy  Ibn  Ladina  i  jego  twierdzenia 
o nadejściu  wielkiego  muzułmańskiego 
kalifatu  a  także  wojnie  z  Żydami 
i krzyżowcami),  co  motywacja 
polityczna60.  Często  polityka  i  religia, 
zwłaszcza  na  Bliskim  Wschodzie  są 

57  http://www.terroryzm.com/article/467/Terroryzm-
XXI-wieku-i-jego-ewolucja-fanatyzm-czy-
geopolityka.html

58  B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 713
59  Ibidem.
60 http://www.terroryzm.com/article/467/Terroryzm-

XXI-wieku-i-jego-ewolucja-fanatyzm-czy-
geopolityka.html

ze sobą  nierozerwalnie  związane 
i analizowanie  danego  zjawiska  tylko 
na jednej  płaszczyźnie,  uniemożliwiałoby 
jego pełne zrozumienie, jak np. zabójstwo 
Premiera  Izraela  Icchaka  Rabina  przez 
religijnego  ekstremistę  żydowskiego 
w listopadzie 1995r. w celu powstrzymania 
procesu  pokojowego61.  Należy  także 
zwrócić  uwagę,  że  większość  zamachów 
terrorystycznych  została  usankcjonowana 
przez  władze  religijne,  zwłaszcza 
muzułmańskie  i  to  w  obu  odłamach: 
szyickim  i  sunnickim.  By  jednak  bliżej 
przyjrzeć  się  zjawiskom
w  świecie  islamskim,  należy  najpierw 
zdefiniować  fundamentalizm  islamski 
i wyraźnie oddzielić go od samego islamu. 
Fundamentalizm  jest  stosunkowo  nową 
ideologią  rozwijająca  się  na  Bliskim 
Wschodzie,  będącą  jednocześnie 
zjawiskiem  religijnym  jak  i  politycznym, 
powstałym  po  upadku  socjalizmu 
i wypaleniu  się  koncepcji  arabskiego 
nacjonalizmu62.  Charakteryzując  cechy 
fundamentalizmu  islamskiego,  określa-
nego  tez  mianem  islamizmu, 
K. Kościelaniak  wyróżnił  kilka 
podstawowych  cech,  którymi  są  powrót 
do głębokiej  religijności  a  zwłaszcza 
do źródeł  wiary,  jako  obrony  wpływami 
zachodu  a  także  z  uwagi  na  fakt,  że 
współczesny  islam  jest  nim  skażony. 
Wynikający z tego antyzachodni charakter, 
będący  efektem  przeświadczenia,  że 
zachodnie  idee  i  styl  życia  niszczą 
muzułmańską tożsamość.  Do tego należy 
wskazać na głoszenie rewolucji  islamskiej 
w  krajach  muzułmańskich  oraz  walkę
z  państwem  laickim,  będącą  efektem 

61 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 711
62 Ibidem, s. 340
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upolitycznienia  religii63.  Do  gwałtownego 
rozwoju fundamentalizmu przyczyniła się 
w  dużej  mierze  presja  demograficzna 
w państwach arabskich, której  efektem są 
rzesze  słabo  wykształconych  i  najczęściej 
bezrobotnych  nastolatków,  łatwo 
ulegających  religijnej  indoktrynacji 
z uwagi  na  ich  wykształcenie
w  szkołach  religijnych64.  Obecnie 
w Pakistanie,  w  madrasach,  czyli 
religijnych szkołach, kształci się od 800 tys. 
do 1 miliona studentów i ta forma edukacji 
znacznie  dominuje  nad  państwowym 
systemem,  zważywszy,  że  tylko  42% 
Pakistańczyków  umie  czytać  i  pisać
a  liczba  ta  wykazuje  trend  malejący65. 
Gwałtowny wzrost liczby madras nie jest 
charakterystyczny tylko dla Pakistanu, ale 
także  innych  krajów  muzułmańskich, 
zwłaszcza, że wiele spośród tych szkoł jest 
sponsorowanych  przez  bogatych 
muzułmanów,  głównie  Saudyjczyków. 
Biorąc  pod  uwagę  znaczne  ubóstwo 
w wielu krajach, ludzie nie mając środków 
na  edukację,  wysyłają  swoje  dzieci 
do szkół  religijnych,  gdzie  oferowana jest 
przestarzała,  konserwatywna,  ale  zawsze 
bezpłatna nauka66.

Istotną cechą jest także fakt, że islam 
to  nie  tylko  religia,  ale  także  cywilizacja 
i system kultury, w tym wydaniu, państwo 
i  religia  stanowią  jedność67.  Ponadto, 
co wydaje się jeszcze bardziej  istotne,  jest 
to  także  system  prowadzenia  polityki 
i to w  sposób  ściśle  powiązany
z  samą  religią.  Samo  społeczeństwo 

63 K.  Kościelniak,  Dżihad –  święta  wojna  w islamie, 
Kraków 2002, s. 61-62

64 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 341
65 http://www.terroryzm.com/article/288/Wewnatrz-

islamskich-szkl-terroru-.html
66 Ibidem.
67 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 344

islamskie  jest  w  spektrum  niezwykle 
różnorodne,  od  stosunkowo  biernej 
większości,  po  fundamentalistyczną 
mniejszość68.  Ta  mniejszość  świadomie 
odrzuca  integrację  i  odcina  się  od  osób 
inaczej  myślących,  a  w  swym 
antymodernizmie  posuwa  się 
do przestrzegania  szariatu  i  islamu 
w postaci z VII wieku. Polityczna ideologia 
fundamentalistów zmierza  do przeciwsta-
wienia się islamu wszystkim innym, jako 
wrogom  a  poszczególni  wyznawcy, 
czy często  członkowie  muzułmańskich 
organizacji  terrorystycznych  dążą 
do przekształcenia  swych  państw 
w państwa  muzułmańskie,  rządzone 
w zgodzie z szariatem, islamskim prawem 
objawionym69.

Islamizm  stanowi  podłoże 
wszystkich  zamachów  samobójczych 
a same  organizacje  terrorystyczne 
odpowiadają  za  wybór  terrorystów-
samobójców,  organizują  szkolenie  oraz 
decydują  o  miejscu  i  czasie  zamachu70. 
Jednak  za  nim  młody  człowiek  zostanie 
zamachowcem-samobójcą,  przechodzi 
długotrwały  proces  indoktrynacji 
od najmłodszych  lat.  Większość  z  nich 
wywodzi się ze zmarginalizowanych grup 
społecznych,  w  których  dominują 
nienawiść  i  przemoc,  które  ulegają 
wzmocnieniu  w  szkole  koranicznej 
i meczetach,  gdzie  wpajany  jest  podział 
na wierzących i niewiernych oraz pogarda 
dla  zachodniej  kultury.  Dalsze  etapy, 
w tym  kontakt  ze  służbami  bezpie-
czeństwa,  które  są  odbierane  jako 
zagrożenie  osobiste  lub  dla  najbliższych, 

68 Ibidem, s. 345
69 http://www.terroryzm.com/article/294/Terroryzm-a-

fundamentalizm-islamski.html
70 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 353
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tylko  wzmacnia  cały  proces  identyfikacji 
z grupą  terrorystyczną  i  prowadzi 
do zostania  terrorystą  z  przekonania, 
co w połączeniu  z  dehumanizacją  ofiar 
prowadzi  w  prosty  sposób 
do usprawiedliwienia  działalności  terro-
rystycznej71.

Należy  też  zwrócić  uwagę,  że 
istotną  cechą  fundamentalizmu 
islamskiego  w wydaniu terrorystycznym, 
jest  niejako  brak  istnienia  trzeciej  strony, 
jako  legitymizacji  swych  działań
i  adresata  akcji.  Przy  znacznym 
rozszerzeniu definicja  wroga,  obejmującej 
już  nie  tylko  elity  władzy,  ale  całą 
cywilizację  zachodnią,  ze  wszystkimi  jej 
ideami  i  postawami,  co  prowadzi
do  stosowania  metod  wywołujących 
możliwie największe straty wśród ludności 
cywilnej72. 

Cyberterroryzm

We współczesnym świecie  Internet 
staje  się  jedną  z  podstawowych  metod 
komunikacji  i  powoli  na  jego 
funkcjonowaniu  w  coraz  większym 
stopniu  opiera  się  nasze  życie  jak 
i gospodarka  poszczególnych  państw, 
zwłaszcza w zakresie międzynarodowego 
handlu,  bankowości  i  transakcji 
giełdowych. Z tego powodu coraz większe 
zaniepokojenie  budzi  ciemna  strona 
techniki  informacyjnej  –  cyberterroryzm, 
którego  przykładami  są  słynne  ataki 
na strony Yahoo i e-Bay w 1999 r. czy też 
blokowanie  lub  uszkadzanie  izraelskich
i  amerykańskich  stron  internetowych 
71  Ibidem, s. 354
72  Ibidem, s. 722

w ramach  pomocy  palestyńskiej  inti-
fadzie73.   Sam  cyberterroryzm,  określany 
czasem jako soft terrorism, definiowany jest 
jako  „działania  blokujące,  niszczące  
lub zniekształcające w stosunku do informacji  
przetwarzanej,  przechowywanej  i przekazy-
wanej  w  systemach  teleinformatycznych  
oraz niszczące  (obezwładniające)  te  systemy.  
W  pojęciu  tym  mieści  się  także  
wykorzystywanie  systemów  teleinforma-
tycznych  do  dezinformacji,  walki  
psychologicznej  itp.”74 Należy  zaznaczyć,
że celem ataku jest  najczęściej  informacja 
przetwarzana,  a  nie  system  jako  taki. 
Mimo  że  eksperci  uważają,  iż  ataki 
cybernetyczne  nie  zastąpią  tradycyjnych 
zamachów,  to  w  dobie  społeczeństwa 
informatycznego  należy  zwrócić  uwagę 
na potencjalne  zagrożenia  płynące
z tego rodzaju działalności terrorystycznej. 
Istotnym  wydaje  się  fakt,  że 
cyberterroryzm  może  pełnić  niejako 
funkcje  wspomagające  w  stosunku 
do tradycyjnych  form  działalności 
terrorystycznej,  gdyż  ataki  na  systemu 
komputerowe  mogą  wyłączyć  niektóre 
systemy  fizycznej  ochrony  a  następnie, 
po skutecznym  przeprowadzeniu  ataku 
mogą  służyć  do  dezorganizacji  akcji 
ratowniczej  a  później,  poprzez  dostęp 
do tajnych  informacji  do  udaremniania 
prowadzonych  działań  antyterrorysty-
cznych75.  

Cyberterroryzm  ma  także  inne 
zastosowanie,  poprzez  tworzenie 
systemów  komunikacji  dla  działających 
organizacji  terrorystycznych.  Egipscy 
eksperci  komputerowi  stworzyli  dla 

73  Ibidem, s. 754
74  http://www.terroryzm.com/article/4/CyberTerroryzm

.html
75  Ibidem.
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Usamy  Ibn  Ladina  sieć  komunikacyjną 
opartą  na  bazie  internetowej
i  e-mailowej.  Organizacjom  kontr-
wywiadowczym  trudno  jest  przechwy-
tywać informacje z uwagi na duży transfer 
danych  jak  i  trudności  w  załamaniu
kodów  zabezpieczających  e-maile76. 
Bez względu  jednak  na  obecną  skalę 
zjawiska  wiele  spośród  państw  jest 

76 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 756

świadomych  ewentualnych  zagrożeń 
i podjęło działania mające na celu obronę 
kluczowych systemów77. Oczywistym staje 
się, że tylko wysoki poziom zabezpieczeń 
technologicznych  dla istniejących 
infrastruktur może stanowić zaporę trudną 
do pokonania dla terrorystów78.

77 http://www.terroryzm.com/news/2087/Cyberterroryz
m-zagrozeniem-dla-Wielkiej-Brytanii.html

78 B. Hołyst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 758
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Kilka nowości w przedmiocie egzekucji wydania lokalu 
mieszkalnego

Katarzyna Karska

Egzekucja  wydania  lokalu 
mieszkalnego  dotyka  najbardziej 
żywotnych interesów osób eksmitowanych 
i  choć  nie  można  tracić  z  pola  widzenia 
podstawowego  celu  egzekucji,  jakim  jest 
zaspokojenie  wierzyciela,  to  jej   przebieg 
musi  następować  ze  szczególnym 
poszanowaniem  zasad  pozwalających 
na zabezpieczenie  interesów  osób 
eksmitowanych,  zwłaszcza  że  polski 
ustawodawca  dostrzegając  wagę  materii, 
nadał  potrzebom  mieszkaniowym 
obywateli   rangę wartości  konstytucyjnej, 
na  straży  której  postawił  cały  aparat 
państwa.

Sam  tok  egzekucji  wydania  lokalu 
mieszkalnego,  o  którym  mówi  art.  1046 
k.p.c.  nie  jest  jednorodny.  W  nauce, 
powszechnie  dzieli  się  go  na  trzy  etapy, 
z których  każdy  następny  ma  miejsce 
w zasadzie o tyle, o ile dłużnik w dalszym 
ciągu  nie  współdziała  w  realizacji  przez 
komornika tytułu wykonawczego.

Tok  egzekucji  rozpoczyna  się 
od doręczenia  dłużnikowi  zawiadomienia 
o jej wszczęciu. Zawiadomienie zawiera w 
sobie,  z  jednej  strony  treść  tytułu 
wykonawczego,  na  podstawie  którego 
prowadzona  będzie  egzekucja,  z  drugiej 
zaś  określenie  sposobu  prowadzenia 
egzekucji.  Taka  konstrukcja  stanowi 
przejaw  zasady  formalizmu 
w postępowaniu  egzekucyjnym.  Ma   ona 

za zadanie chronić uczestników, zwłaszcza 
osobę  dłużnika,  przed  niebezpie-
czeństwem dowolności poczynań organów 
w trakcie egzekucji.1

W  następnej  kolejności  komornik 
wzywa  dłużnika  do  dobrowolnego 
wykonania  ciążącego  na nim obowiązku. 
Wyznacza  mu  w  tym  celu  termin,  który 
powinien  być  dostosowany 
do okoliczności  danej  sprawy,  czyli 
jednocześnie  na  tyle  długi  aby  dłużnik 
rzeczywiście  był  w stanie  zastosować  się 
do treści  tytułu,  ale  przy tym nie  nazbyt 
długi,  by  nie  wpłynęło  to niekorzystnie 
na interesy wierzyciela. W kwestii terminu 
wyznaczonego  przez  komornika  mają 
zastosowanie  przepisy  o  terminach 
sądowych,  co  oznacza  możliwość 
skrócenia  lub wydłużenia  wyznaczonego 
terminu zgodnie z treścią art. 166 k.p.c. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że 
zgodnie  z  zasadą  inicjatywy  procesowej 
organów procesowych  i  egzekucyjnych  – 
o toku  postępowania  cywilnego, 
niezależnie  czy  zostało  wszczęte 
na wniosek,  czy  też  z  urzędu,  decydują 
organy  procesowe  i  egzekucyjne, 
podejmując  z  urzędu  wszelkie  czynności 

1 Według Andrzeja Marciniaka, formalizm ten polega 
na  określeniu  przez  prawo  formy,  miejsca  i  czasu 
dokonywania  czynności  przez  podmioty 
postępowania  egzekucyjnego.  Por.  Andrzej 
Marciniak,  Postępowanie  egzekucyjne  w  sprawach  
cywilnych, Warszawa 2006, s. 33,
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właściwe  ze  względu  na  stan 
postępowania,  niezbędne do zapewnienia 
jego  właściwego  przebiegu.2 Z  tych  też 
powodów również  komornik,  jako  organ 
egzekucyjny  podejmuje  odpowiednie 
czynności  niezwłocznie,  a  wniosek 
wierzyciela  w  tym  zakresie  nie  jest 
potrzebny.

Po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego  dłużnikowi  do dobrowol-
nego  wykonania  ciążącego  na  nim 
obowiązku,  komornik  przystępuje 
do drugiego  etapu  egzekucji  -  wydania 
lokalu  mieszkalnego,  którego  istotą  jest 
podjęcie  czynności  niezbędnych 
do wprowadzenia  wierzyciela  w posiada-
nie. 

Stosownie  do  art.  348  k.p.c., 
przeniesienie  posiadania  następuje  przez 
wydanie  rzeczy.  W przypadku 
nieruchomości,  w  tym  lokalu 
mieszkalnego,  wydanie  może  nastąpić 
także  poprzez  przekazanie  wierzycielowi 
przedmiotów,  które  dają  mu  faktyczną 
władzę nad rzeczą. W celu wprowadzenia 
wierzyciela w posiadanie komornik może 
stosować  wszystkie  dopuszczone  przez 
prawo  środki,  w  szczególności  może 
skorzystać  z  pomocy  organów  Policji, 
a jeśli  egzekucja  prowadzona  jest 
przeciwko  osobie  wojskowej,  z  pomocy 
właściwego  organu  wojskowego.  Nadto 
przepis  art.  814  k.p.c.  upoważnia 
komornika do zarządzenia otwarcia lokalu 
mieszkalnego.3 

Przebieg  egzekucji  wydania  lokalu 
mieszkalnego może się różnic w zależności 
od  treści  tytułu  wykonawczego. 
W szczególności  dotyczy  to  wyroków 
2 Witold Broniewicz, Postępowanie...,  s. 73,
3 Art. 765 k.p.c,

orzekających eksmisje,w których sąd może 
nie przyznać dłużnikowi prawa do innego 
lokalu  albo  może  przyznać  mu  prawo 
do lokalu socjalnego lub zamiennego. 

Art.  75  ust.  1  Konstytucji  RP, 
stanowi,  że  władze  publiczne  prowadzą 
politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych obywateli. Doniosłą rolę, 
w  jej  realizacji  odgrywają,  przewidziane 
w ustawie  o  ochronie  praw  lokatorów, 
tzw. lokale socjalne. Pozwalają one bowiem 
gminom  zagwarantować  najuboższym 
prawo  do mieszkania,  a  tym  samym 
przeciwdziałać bezdomności. 

Art.  14  ust.  1  ustawy  o  ochronie 
praw lokatorów przewiduje, że w wyroku 
nakazującym  opróżnienie  lokalu  sąd 
ma obowiązek  z  urzędu  orzec 
o uprawnieniu  do  otrzymania  lokalu 
socjalnego,  bądź  o  braku  takiego 
uprawnienia  wobec  osób,  których  nakaz 
dotyczy.  Z  jednej  strony  zatem,  nie  jest 
możliwa  już  sytuacja,  w  której  sąd 
w wyroku  w  ogóle  nie  wypowie  się 
co do uprawnienia  do  lokalu  socjalnego, 
z drugiej  zaś  widać,  że  przepis  wyraźnie 
wskazuje,  iż  nie  jest  to   uprawnienie 
bezwzględne i nie przysługuje wszystkim 
lokatorom,  którym  nakazano  opróżnienie 
lokalu.

Ustawową  definicję  pojęcia  lokalu 
socjalnego  zawiera  art.  2  ust.  1  pkt  5 
ustawy  o  ochronie  praw  lokatorów. 
Według  powołanego  przepisu  jest  nim 
lokal,  który  nadaje  się  do  zamieszkania 
ze względu na stan techniczny, przy czym 
ustawodawca  w  pełni  dopuszcza 
tu sytuację,  w  której  będzie  to lokal 
o standardzie  obniżonym.  Ważne  jest,  że 
aby spełniał on warunki lokalu socjalnego, 
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powierzchnia  jego  pokoi  (a  zatem  nie 
bierze  się  tu  pod  uwagę  innych 
pomieszczeń)  przypadająca  na członka 
gospodarstwa  domowego  najemcy  nie 
może  być  mniejsza  niż  5  m2, - 
w przypadku  gospodarstwa  wielo-
osobowego, a w przypadku gospodarstwa 
jednoosobowego ma być to co najmniej 10 
m2.. 

Dla  oceny  czy  lokal  nadaje  się 
do zamieszkania  mają  zastosowanie 
przepisy  rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury  z 12  kwietnia  2002  r., 
w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie.4  

Komornik  nie  bada,  czy  lokal 
wskazany przez gminę jako lokal socjalny 
spełnia  wymagania  przewidziane 
w ustawie o ochronie praw lokatorów.

Orzekając  o  eksmisji  dłużnika,  sąd 
może w wyroku przyznać prawo do lokalu 
socjalnego osobom, których dotyczy nakaz 
opróżnienia  lokalu.  Podejmując  decyzje 
o przyznaniu  tego  prawa,  sąd  bada,  czy 
zachodzą  niezbędne  do  tego  przesłanki, 
w szczególności  bierze  pod  uwagę 
sytuację  materialną  i  rodzinną  osób, 
którym ma być przyznany lokal  socjalny. 
Przesłankę te  można uznać za  spełnioną, 
jeśli osoby, których dotyczyć ma eksmisja, 
nie  mają  możliwości  najęcia  mieszkania 
na wolnym  rynku  ze  względu  na  niskie 
dochody,  a  mieszkanie,  które  jest 
przedmiotem  eksmisji,  służyło 
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. 

Co  do  zasady,  wysokość  dochodu 

4 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 
14.04.2002  r.  w  sprawie  warunków  technicznych, 
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 
usytuowanie,  (Dz. U. z 2002 r),

uzasadniająca  zawarcie  umowy  najmu 
lokalu socjalnego, o którym mówi ustawa 
o  ochronie  praw  lokatorów,  określa 
w drodze  uchwały  rada  gminy,  jednakże 
osoba,  której  prawo to zostało przyznane 
przez  sąd,  nie  musi  spełniać  kryterium 
dochodowego. Dysponowanie  tytułem 
prawnym  do  innego  lokalu  również  nie 
stanowi w tym wypadku przeszkody.  

W  tym  miejscu  pojawia  się  dość 
istotne  pytanie,  czy  sąd  oceniając 
spełnienie  wyżej  wskazanych  przesłanek 
powinien odnosić się do samego dłużnika, 
czy  też  do  dłużnika  i  do  osób,  które 
wspólnie z nim zajmują lokal.  Ostatecznie 
wątpliwość  ta  została  rozwiana  uchwałą 
Sądu  Najwyższego  z  2001  roku  5, 
w którym  stwierdził  on,  że  wyrokując 
w sprawie  lokalu  socjalnego,  sąd  ma 
obowiązek  brać  pod  uwagę  zarówno 
sytuację  eksmitowanego  lokatora,  jak 
również  osób  wspólnie  z  nim 
zamieszkałych,  w  tym  nie  tylko 
domowników, lecz także podnajemców.6

Nadto  badając,  czy  spełnione 
zostały  przesłanki  do  otrzymania  lokalu 
socjalnego, sąd bierze również pod uwagę 
dotychczasowy  sposób  korzystania 
z lokalu,  przez  osoby  których  dotyczy 
nakaz opróżnienia. 

Pomimo  spełnienia  wskazanych 
powyżej  przesłanek,  sąd  może  orzec 
o braku uprawnienia do otrzymania lokalu 
socjalnego.  W  szczególności  dotyczy 
to sytuacji,  gdy  przyczyną  eksmisji  było 
rażące  i  uporczywe  występowanie  przez 

5 Uchwała  SN,  z  dnia  27  czerwca  2001r.,  III  CZP 
28/01, OSN 2002, nr 2, poz. 17, (LEX:47601),

6 Małgorzata  Bednarek,  Prawo  do  mieszkania 
w konstytucji  i  ustawodawstwie,  Warszawa  2007, 
s. 694,
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dłużnika  przeciwko  porządkowi 
domowemu,  przy  czym  odmowa 
przyznania  lokalu  socjalnego  nie  może 
dotyczyć osób wskazanych w art. 14 ust. 4 
ustawy o ochronie praw lokatorów, co jest 
opisane odpowiednio w podrozdziale 3.2.

Zgodnie  z  regulacją  zawartą 
w ustawie  o  ochronie  praw  lokatorów 
lokal  socjalny  nie  może  być  przyznany 
osobie,  która  samowolnie  go  zajmuje, 
a co do której sąd orzekł o eksmisji. Art. 24 
tejże ustawy, przewiduje tu jednak pewne 
odstępstwo,  odnosi  się  ono  do  sytuacji, 
gdy  przyznanie  lokalu  socjalnego  byłoby 
w  świetle  zasad  współżycia  społecznego 
szczególnie usprawiedliwione. 

Obowiązek  dostarczenia  lokalu 
socjalnego  ciąży  na  gminie  właściwej 
ze względu  na  miejsce  położenia  lokalu 
podlegającego opróżnieniu. Art. 22 ustawy 
o  ochronie  praw lokatorów wskazuje,  że 
gmina wydziela  ze swojego zasobu część 
lokali  i  przeznacza  je  na  wynajem  jako 
lokale  socjalne.   Jeżeli  sąd  w  wyroku 
eksmisyjnym  przyznał  prawo  do  lokalu 
socjalnego  dwóm  lub  więcej  osobom, 
gmina  jest  zobowiązana  zapewnić 
im co najmniej  jeden  lokal  socjalny.  Sąd 
wstrzymuje wykonanie opróżnienia lokalu 
aż  do  momentu  złożenia  przez  gminę 
oferty  zawarcia  umowy  najmu.  Umowę 
zawiera się na czas oznaczony.   

Kreując  zadania  sądu  odnośnie 
lokali  socjalnych,  ustawodawca  wykazał 
sporą  dozę  nieufności  wobec  judykatury. 
Ograniczył  bowiem  swobodę  oceny 
sędziowskiej,  nakazując  przyznawanie 
lokali  socjalnych  dla  enumeratywnie 

wyliczonych kategorii osób.7 W art. 14 ust. 
4  ustawy  o  ochronie  praw  lokatorów 
legislator  wyraźnie  stanowi,  iż  sąd  nie 
może  orzec  o  braku  uprawnienia 
do otrzymania lokalu socjalnego wobec: 

• kobiet w ciąży;
• małoletniego,  niepełnosprawnego 

w rozumieniu  przepisów  ustawy 
z dnia  29.11.1990r.  o pomocy 
społecznej  lub  ubezwłasnowol-
nionego  oraz  sprawującego  nad 
taką osobą opiekę i wspólnie z nią 
zamieszkałą;8

• obłożnie chorych;
• emerytów i rencistów spełniających 

kryteria  do  otrzymania  świadczeń 
z pomocy społecznej;

• osoby  posiadającej  status 
bezrobotnego;

• osoby  spełniającej  przesłanki 
określone  przez  radę  gminy 
w drodze uchwały.
Sąd  ma  obowiązek  przyznać  lokal 

socjalny  wymienionym  powyżej  osobom, 
tzw.  koniecznie  uprawnionym,  jeżeli  nie 
mogą one zamieszkać w lokalu innym niż 
dotychczas zajmowany, a lokal do którego 
prawo  utraciły  wchodzi  w  skład 
publicznego  zasobu  mieszkaniowego, 
należy  do  spółdzielni  mieszkaniowej 
albo do  towarzystwa  budownictwa  spo-
łecznego. 

Ciąża  jako  podstawa  zakazu 
orzekania  o  braku  uprawnień  do  lokalu 
socjalnego  powinna  być  stwierdzona 
zaświadczeniem  lekarskim,  ten  sam 

7 Małgorzata  Bednarek,  Prawo  do  mieszkania 
w konstytucji  i  ustawodawstwie,  Warszawa  2007, 
s. 695,

8 Ustawa o ochronie  praw lokatorów odsyła do aktu 
archiwalnego, tj. ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 
414, z późn. zm.), 
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wymóg  dotyczy  osób  obłożnie  chorych. 
W przypadku  osób  małoletnich  wiek 
ustala  się  w  oparciu  o  świadectwo 
urodzenia lub dowód osobisty. 

Sąd nie może orzec o braku prawa 
do lokalu socjalnego w stosunku do osoby 
niepełnosprawnej.  W tym zakresie należy 
przywołać  archiwalną  już  ustawę 
o pomocy społecznej z 29 listopada 1990 r. 
art.  2a  ust.  1  pkt.  3,  która  definiuje 
niepełnosprawność  jako  stan  fizyczny, 
psychiczny  lub  umysłowy,  powodujący 
trwałe  lub  okresowe  utrudnienie, 
ograniczenie  bądź  uniemożliwienie 
samodzielnej  egzystencji.  Na  tej  samej 
podstawie sąd nie może również odmówić 
przyznania  lokalu  socjalnego  osobom 
ubezwłasnowolnionym,  zarówno 
częściowo  jak  i  całkowicie,  a  także 
ich opiekunom  i  kuratorom.  W  tym 
przypadku opieka  lub kuratela  musi  być 
potwierdzona postanowieniem sądu. 

Aby  uzyskać  prawo  do  lokalu 
socjalnego,  emeryci  i  renciści,  muszą 
za pomocą  decyzji  emerytalnej 
lub rentowej  udowodnić  swój  status. 
W tym  wypadku  konieczne  jest 
zaświadczenie o dochodach, na podstawie 
którego  będzie  można  stwierdzić,  czy 
spełniają  oni  kryteria  do otrzymania 
świadczenia z pomocy społecznej. 

Ograniczenia polegającego na zaka-
zie  orzekania  o  braku  prawa  do  lokalu 
socjalnego nie stosuje się natomiast wobec 
osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu 
nie  wchodzącego  w  skład  publicznego 
zasobu  mieszkaniowego.  Wyjątkiem  są 
tu osoby,  które  były  uprawnione 
do używania  lokalu  na  podstawie 
stosunku  prawnego  nawiązanego 
ze spółdzielnią  mieszkaniową  albo 

z towarzystwem  budownictwa  społeczne-
go.  

Na  mocy  art.  35  ust.1  ustawy 
o ochronie  praw  lokatorów,  każda  osoba 
określona  w  art.  14  ust.  4  tej  ustawy, 
względem  której  przed  10  lipca  2001r. 
zostało  wydane  orzeczenie,  choćby 
nieprawomocne,  nakazujące  opróżnienie 
lokalu  lub ostateczna  decyzja 
administracyjna  tej  samej  treści,  a  której 
w rozstrzygnięciach  tych  nie  zostało 
przyznane  prawo  do  lokalu  socjalnego, 
ma na podstawie wspomnianego przepisu 
(art.  14  ust  4)  prawo  do  żądania 
przyznania jej  takiego prawa. Warunkiem 
zastosowania  art.  35  ustawy  o  ochronie 
praw  lokatorów  jest  to,  aby  orzeczenie 
sądowe  lub decyzja  administracyjna 
nie zostały  wykonane  przed  10  lipca 
2007 r.  Podmioty,  które  znajdują  się 
w takiej  sytuacji  mogą  wystąpić 
z powództwem  o ustalenie  uprawnienia 
do lokalu socjalnego. 

Jeżeli  w  toku  postępowania 
zmierzającego  do  opróżnienia  lokalu 
mieszkalnego  okaże  się,  że  obowiązkiem 
eksmisji  objęta  jest  osobą  należąca 
do kategorii  podmiotów  wymienionych 
w art. 14 ust.  4,  komornik  jest 
zobowiązany  w  pierwszej  kolejności 
do powiadomienia tej  osoby o możliwości 
wystąpienia  z  powództwem  o  ustalenie 
prawa do lokalu socjalnego. Jest to o tyle 
ważne,  że  termin  do  wystąpienia 
z powództwem  jest  w  tym  przypadku 
terminem  zawitym  i  wynosi  6  miesięcy, 
co oznacza, że po jego upływie roszczenie 
wygasa.

Jednocześnie  po  dokonaniu 
zawiadomienia  komornik  zawiesza 
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postępowanie  egzekucyjne  w sprawie 
i powiadamia  o  tym  fakcie  prokuratora. 
W przypadku  wytoczenia  powództwa 
o ustalenie  prawa  do  lokalu  socjalnego, 
sąd  nakazuje  wstrzymanie  wykonania 
opróżnienia  lokalu,  aż  do  czasu 
zakończenia postępowanie w tej  sprawie. 
Postępowanie  to  jest  wolne  od  opłat 
sądowych.  Bezskuteczny  upływ 
sześciomiesięcznego  terminu  uprawnia 
komornika  do  podjęcia  postępowania 
egzekucyjnego z urzędu. 

Powództwo to kieruje się przeciwko 
gminie  właściwej  ze  względu  na  miejsce 
położenie  lokalu  podlegającego opróżnie-
niu. 

W  wyroku  orzekającym  eksmisje, 
sąd  może  również  przyznać  dłużnikowi 
prawo  do  innego  lokalu,  tzw.  lokalu 
zamiennego.  Pojęcie  to  zostało 
zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt. 6 ustawy 
o ochronie  praw  lokatorów  i  według  tej 
definicji  jest  to  lokal,  który  znajduje  się 
w tej  samej  miejscowości,  w której 
położony  jest  dotychczasowy  lokal,  jest 
wyposażony  w  co  najmniej  takie 
urządzenia  techniczne,  jakie  istniały 
w lokalu  dotychczasowym,  a powierzch-
nia  jego  pokoi  jest  taka  jak  w lokalu 
dotychczas  używanym,  przy  czym 
warunek ten uznaje się za spełniony jeśli 
na członka  gospodarstwa  domowego 
przypada 10m2 powierzchni łącznej pokoi, 
a  w  wypadku  gospodarstwa 
jednoosobowego – 20m2 tej powierzchni.   

Obowiązek  dostarczenia  lokalu 
zamiennego  powstaje  w  przypadkach, 
które  zostały  określone  w  ustawie 

o ochronie  praw  lokatorów,  chociaż 
samodzielną  regulację  w  tym  zakresie 
zawiera  również  ustawa  o spółdzielniach 
mieszkaniowych.9 

Na  podstawie  art.  10  ustawy 
o ochronie  praw  lokatorów,  lokator  jest 
obowiązany  opróżnić  zajmowany  przez 
siebie  lokal  i  przenieść  się  na  koszt 
właściciela do innego lokalu zamiennego, 
w sytuacji  gdy  wymaga  tego  rodzaj 
naprawy,  która  koniecznie  musi  być 
przeprowadzona w lokalu.
Naprawy,  które  uzasadniały  konieczność 
opróżnienia  lokalu  powinny  być 
zakończone  przed  upływem  roku. 
Niedotrzymanie  wskazanego  powyżej 
terminu rodzi  po  stronie  lokatora  prawo 
do  wystąpienia  przeciwko  właścicielowi 
z powództwem  o  udostępnienie  lokalu. 
Dodać  należy,  że  koszty  przeprowadzki 
ponosi  właściciel,  a  czynsz  za  lokal 
zamienny nie może być wyższy niż czynsz 
za lokal dotychczasowy.

Bliźniacza  konstrukcja  została 
zastosowana  w art. 61 ust.  6  ustawy 
o spółdzielniach mieszkaniowych.  Przepis 
ten  stanowi,  iż  jeżeli  rodzaj  remontu 
budynku  tego  wymaga,  osoby 
korzystające  z  lokalu  lub  budynku 
obowiązane  są  na  żądanie  i  koszt 
spółdzielni,  w  uzgodnionym  terminie 
przenieść  się  do  lokalu  zamiennego 
na okres wykonywania remontu. Czas ten 
winien  być  ściśle  oznaczony,  podany 
do wiadomości  zainteresowanych 
i nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.10

9 Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000r. 
o spółdzielniach  mieszkaniowych  (Dz.  U. 
z 2003 r. Nr 119 poz. 1116),

10 W  sytuacji  odwrotnej,  tj.  jeżeli  wynajmujący 
uchyla  się  od  wykonania  napraw,  które 
go obciążają,  lokator  może  z jednej  strony 

Wiedza Prawnicza nr 4 / 2009 Strona 55 



W  obu  powyższych  przypadkach 
obowiązek  lokatora,  polegający 
na opróżnieniu  lokalu,  może  być 
wymuszony  na  drodze  postępowania 
sądowego.  Sąd  bada  wówczas  istnienie 
podstaw  takiego  roszczenia  (czy  rodzaj 
koniecznej  naprawy wymaga opróżnienia 
lokalu)  oraz  to  czy  oferowany  lokal 
(do którego  ma  nastąpić  przeprowadzka 
lokatora)  spełnia  warunki  przewidziane 
dla  lokalu zamiennego,  a  także czy lokal 
ten  jest  w  rzeczywistej  dyspozycji 
właściciela.11 

Kolejna  okoliczność,  uzasadniająca 
obowiązek  dostarczenia  lokalu 
zamiennego wskazana jest w art. 11 ust. 4 
ustawy  o  ochronie  praw  lokatorów. 
Zobowiązanie  to  pojawia  się  w  sytuacji, 
gdy  przyczyną  orzeczenia  eksmisji  jest 
wola  właściciela  do  zamieszkania 
we własnym  lokalu.  Obowiązek 
dostarczenia  lokalu  zamiennego  ciąży 
na właścicielu,  chyba że najemca do dnia 
wejścia  w życie  ustawy o  ochronie  praw 
lokatorów  opłacał  czynsz  regulowany  - 
wówczas obowiązek ten obciąża właściwą 
gminę. Powołany przepis stanowi bowiem, 
że  nie  później  niż  na  pół  roku  naprzód, 
na koniec  miesiąca  kalendarzowego, 
właściciel  może  wypowiedzieć  stosunek 
prawny,  o ile  zamierza  zamieszkać 
w należącym  do  niego  lokalu,  jeżeli 
lokatorowi  przysługuje  tytuł  do lokalu, 
w którym może zamieszkać w warunkach 
takich,  jakby  otrzymał  lokal  zamienny, 
lub jeżeli  właściciel  dostarczy  mu  lokal 

dochodzić  ich  przed  sądem,  w  procesie 
o nakazanie,  ale  może  także  skorzystać 
z instytucji  wykonania  zastępczego, 
uregulowanego w art. 663 k.c,

11 Roman Dziczek, Ochrona praw lokatorów, Warszawa 
2008 rok, s. 80,

zamienny. W lokalu zamiennym wysokość 
czynszu  i  opłat,  z  wyjątkiem  opłat 
niezależnych  od  właściciela,  musi 
uwzględniać  stosunek  powierzchni 
i wyposażenia  lokalu  zamiennego 
do lokalu zwalnianego. 

Wreszcie  podstawą  przyznania 
prawa do lokalu zamiennego jest również 
art.  33  ust.  1  ustawy  o  ochronie  praw 
lokatorów.  Przepis  ten  ma  charakter 
intertemporalny i stanowi, iż w przypadku 
ustania  po  12  listopada  1994  r.  najmu 
lokalu zwartego przed tym dniem na czas 
trwania  stosunku  pracy,  były  najemca 
lub osoby pozostające w lokalu po śmierci 
najemcy  zachowują  prawo  do  lokalu 
zamiennego,  jeśli  przysługiwało  im  ono 
na podstawie  przepisów  obowiązujących 
przed tym dniem.

Procedura  eksmisji  bez  przyznania 
lokalu socjalnego lub zamiennego została 
szczegółowo uregulowana w art. 1046  § 4 
k.p.c  oraz  w  rozporządzeniu  Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego 
trybu  postępowania  w sprawach 
o próżnienie  lokalu  lub  pomieszczenia 
albo  o  wydanie  nieruchomości  oraz 
szczegółowych warunków jakim powinno 
odpowiadać tymczasowe pomieszczenie.12 

Wspomniane wyżej przepisy stanowią, że 
jeżeli z tytułu wykonawczego nie wynika 
prawo  dłużnika  do  lokalu  zamiennego 
lub socjalnego,  komornik  w  pierwszej 
kolejności,  jeszcze  przed  przed 
wezwaniem  dłużnika  do  dobrowolnego 

12 Rozporządzenie  Ministra  Sprawiedliwości  z  dnia 
26.01.2005  r.  w  sprawie  szczegółowego  trybu 
postępowania  w sprawach  o  opróżnienie  lokalu 
lub pomieszczenia  albo  o  wydanie  nieruchomości 
oraz  szczegółowych  warunków  jakim  powinno 
odpowiadać  tymczasowe  pomieszczenie,  (Dz.  U. 
z 2005 r., Nr 17, poz. 155),
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wykonania  ciążącego na  nim obowiązku, 
powinien  wysłuchać  dłużnika  w  celu 
ustalenia  jego  sytuacji  rodzinnej 
i majątkowej,  w  tym  w  szczególności 
ustalić  czy  dłużnik  dysponuje  tytułem 
prawnym  do  innego  lokalu 
lub pomieszczenia,  w  którym  mógłby 
zamieszkać.  W  przypadku,  gdy 
dłużnikowi  nie  przysługuje  prawo 
do innego  lokalu  lub  pomieszczenia, 
ani nie  znalazł  on  tymczasowego 
pomieszczenia,  do  którego  mógłby  się 
przeprowadzić,  komornik  powinien 
wstrzymać  się  z  dokonaniem  czynności 
do czasu  wskazania  tymczasowego 
pomieszczenia przez gminę, przy czym nie 
dotyczy  to  sytuacji,  w  której  wierzyciel 
wskazał  tymczasowe  pomieszczenie 
eksmitowanemu.

Z chwilą złożenia przez wierzyciela 
wniosku  o  przeprowadzenie  egzekucji 
mającej  na  celu  eksmisje  dłużnika, 
komornik  wyznacza  wierzycielowi 
7 dniowy termin na udzielenie informacji 
o tym,  czy  oferuje  dłużnikowi  inny  lokal 
mieszkalny  lub  tymczasowe 
pomieszczenie. Jeżeli  wierzyciel  wskazał 
lokal  lub  tymczasowe  pomieszczenie, 
do którego  dłużnik  może  zostać 
przekwaterowany,  komornik  nie 
wstrzymuje  czynności  zmierzających 
do wprowadzenia w posiadanie.  

Ratio  legis takiego  rozwiązania 
wydaje się oczywiste, ale zostało dobitnie 
podkreślone  przez  ustawodawcę 
w uzasadnieniu  do  projektu  ustawy 
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego  oraz  niektórych  innych  ustaw, 
którą  to  ustawą  dodano  w  2005  roku 
art. 1046 § 4 k.p.c. Stanowi on bowiem, że 

projekt  zmian  wychodzi  z  założenia,  że 
dokonywanie  eksmisji  z  lokalu 
mieszkalnego  bez  dania  eksmitowanemu 
jakiegokolwiek  pomieszczenia  jest 
nieludzkie  i  z  tej  racji  nie  może  być 
dopuszczone  przez  prawo.  Dlatego  też 
proponowane  zmiany  art.  1046  k.p.c. 
przewidują  obowiązek  dostarczenia 
eksmitowanemu  dłużnikowi  jakiegoś 
pomieszczenia.  Może  to  być 
pomieszczenie  bardzo  skromne, 
ale powinno  być  eksmitowanemu 
zapewnione.13 Jednocześnie  z  dalszej 
lektury  wspomnianego  uzasadnienia 
do projektu  ustawy  nowelizującej  k.p.c 
można  dowiedzieć  się,  iż  choć 
projektodawca,  a  za  nim  ustawodawca 
zdaje  sobie  sprawę,  że  proponowane 
rozwiązanie  nie  usprawni  egzekucji 
dotyczącej opróżnienia lokalu, wybiera je, 
albowiem  względy  humanitarne 
uniemożliwiają   mu zastosowanie innych 
rozwiązań.

Warunki  jakie  musi  spełniać 
tymczasowe  pomieszczenie  określa 
art. 1046  §  6  k.p.c.  oraz rozporządzenie 
w sprawie  szczegółowego  trybu 
postępowania  w sprawach  o  opróżnienie 
lokalu lub pomieszczenia. Zgodnie treścią 
powyższych  regulacji  tymczasowe 
pomieszczenie powinno: 

• nadawać się do zamieszkania;
• zapewniać  co  najmniej  5m2 

powierzchni  mieszkalnej  na  jedną 
osobę;

• znajdować  się  w  tej  samej 
miejscowości  lub  pobliskiej,  jeżeli 

13 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks 
postępowania  cywilnego  oraz  niektórych  innych 
ustaw. Sejm IV kadencji, druk nr 965, s.28,
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zamieszkanie w tej miejscowości nie 
pogorszy  nadmiernie  warunków 
życia osób przekwaterowanych.

Ponadto  zgodnie  z  treścią 
rozporządzenia w sprawie szczegółowego 
trybu  postępowania  w  sprawach 
o opróżnienie  lokalu  lub  pomieszczenia 
powinno również:

• posiadać  dostęp  do  źródła 
zaopatrzenia  w  wodę  i  do  ustępu 
chociażby te urządzenia znajdowały 
się poza budynkiem;

• posiadać oświetlenie naturalne oraz 
elektryczne;

• posiadać możliwość ogrzewania;
• posiadać niezawilgocone przegrody 

budowlane;
• posiadać możliwość zainstalowania 

urządzenia do gotowania posiłków. 

Od  powyżej  wymienionych 
wymagań  można  odstąpić  tylko 
za wyraźną  zgodą  dłużnika  wyrażoną 
na piśmie,  w  której  oświadcza  on,  że 
rezygnuje  z  praw  przewidzianych 
w art.1046 § 6 pkt. 2 i 3. 

Jak  trafnie  zauważył  Trybunał 
Konstytucyjny,  warunki,  jakim 
odpowiadać  ma  tymczasowe 
pomieszczenie,  nie  różnią  się 
w podstawowym  zakresie  od  tych,  jakie 
powinien  spełniać  lokal  socjalny,  przez 
co pojęcia  te  się  niepotrzebnie  dublują. 
Zdaniem  Trybunału  skoro  tymczasowe 
pomieszczenie  ma  być  przyznawane 
osobom,  którym  nie  przysługuje 
uprawnienie  do  lokalu  socjalnego,  a  oba 
rodzaje  lokali  mają  odpowiadać  takim 

samym  standardom,  to  zamiast  tworzyć 
nową  kategorię  lokali,  do  których 
dostarczenia  zobowiązana  jest  gmina, 
racjonalniejsze  byłoby  przeanalizowanie 
sytuacji,  w  których  przysługuje 
uprawnienie do lokalu socjalnego.14

W  przypadku  kiedy  egzekucja 
opróżnienia  lokalu  mieszkalnego dotyczy 
osób  małoletnich  lub  ubezwłasnowol-
nionych,  pozostających  pod  opieką 
dłużnika,  komornik  niezwłocznie 
powiadamia sąd, w celu ustalenia miejsca 
pobytu  tych  osób.  Dalsze  czynności 
komornik  może  podjąć  tylko  zgodnie 
z treścią orzeczenia sądu.

Jeżeli  natomiast  egzekucja 
opróżnienia  lokalu  mieszkalnego dotyczy 
osoby  niepełnosprawnej  lub  nieporadnej 
życiowo,  która  na  stałe  wymaga  opieki 
innych  osób,  komornik  powiadamia 
o zaistniałej sytuacji kierownika gminnego 
ośrodka  pomocy  społecznej 
lub kierownika  powiatowego  centrum 
pomocy  rodzinie,  a  także  inne  osoby 
i instytucje,  które  mogą  udzielić 
niezbędnej pomocy. 

W  przypadku  dłużnika,  który 
dysponuje  tytułem  prawnym  do  innego 
lokalu, niż ten z którego prowadzona jest 
eksmisja,  opróżnienie  sprowadza  się 
do przekwaterowania  go  do  tego  lokalu, 
nawet  jeśli  w  wyniku  tej  czynności 
na jedną  osobę  zamieszkującą  w  lokalu 
przypadało  mniej  niż  5  m2 powierzchni 
mieszkalnej. 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, 
w  art.  16,  zawiera  zakaz  wykonywania 
wyroku opróżnienia  lokalu  mieszkalnego 
14 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 

2007 r., K 26/05, (LEX:319451),
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w  okresie  od  1  listopada  do  31  marca, 
jeżeli  osobie  eksmitowanej  nie  został 
wskazany  lokal,  do  którego  ma  nastąpić 
przekwaterowanie. Taka  konstrukcja 
prawna  dawała  możliwość  przeprowa-
dzenia  tzw.  eksmisji  „na  bruk”,  czyli 
bez dostarczenia  jakiegokolwiek  innego 
lokalu  lub  pomieszczenia  zastępczego 
osobie eksmitowanej jedynie poza okresem 
ochronnym, czyli pomiędzy 31 marca, a 1 
listopada. 

Nowelizacja  k.p.c.,  która  weszła 
w życie  w  2005  roku,  doprowadziła 
do utraty  znaczenia  rozwiązania 
zawartego  w  omawianym  przepisie 
ustawy  o  ochronie  praw  lokatorów. 
Obecnie  przepisy  k.p.c.  zobowiązują 
komornika  każdorazowo  do wstrzymania 
wykonania  egzekucji  wydania  lokalu 
mieszkalnego  do  momentu  zapewnienia 
dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego, 
a jeśli z wyroku wynika prawo do lokalu 
socjalnego lub zamiennego, aż do momen-
tu jego wskazania przez właściwy organ. 
Tak  więc  możliwość  przeprowadzenia 
tzw. eksmisji  „na bruk” została właściwie 
zupełnie wyeliminowana.

Jednakże w tym miejscu pojawia się 
wątpliwość co do sposobu interpretowania 
pojęcia lokal, a co za tym idzie nasuwa się 
pytanie,  czy  wskazanie  dłużnikowi 
pomieszczenia  tymczasowego   stanowi 
wystarczającą  podstawę  do przeprowa-
dzenia  eksmisji  w okresie  od 1  listopada 
do  31  marca.  J.  Chaciński  stoi 
na stanowisku,  że  tymczasowe  pomiesz-
czenie,  które  zostało  zdefiniowane  przez 
ustawodawce  w  art.  1046  §  6  k.p.c.  jest 
lokalem, gdyż służy zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych  dłużnika,  stąd  też,  jego 
zdaniem,  wskazanie  dłużnikowi  przez 

gminę  pomieszczenia  tymczasowego 
upoważnia  komornika  do przeprowa-
dzenia eksmisji  również w czasie  trwania 
„okresu ochronnego”.15

W  przeciwny  sposób  interpretuje 
tękwestie  Z.  Knypl,  który  jest  zdania,  że 
pomieszczenie  tymczasowe,  o  którym 
mowa w art. 1046 § 4 nie może być uznane 
za lokal, zatem eksmisja do pomieszczenia 
tymczasowego  w  okresie  od  1  listopada 
do 31  marca  nie  może  być 
przeprowadzana.16

Wcale nierzadką jest sytuacja kiedy 
wydanie  wyroku  nakazującego 
opróżnienie  lokalu  mieszkalnego 
następuje  z  powodu  znęcania  się 
nad rodziną. W takim przypadku przepis 
art. 17 ustawy o ochronie praw lokatorów 
wyłącza  stosowanie  do  osoby 
eksmitowanej art. 14 i art.16 tejże ustawy. 
Oznacza  to,  że  sąd  nie  może  względem 
niej  orzec  o  prawie do lokalu socjalnego. 
W  tym  przypadku  owo  wyłączenie 
orzekania  o  prawie  do  lokalu  socjalnego 
ma  charakter  bezwzględny  i   obejmuje 
również:  kobiety  w  ciąży,  małoletniego, 
niepełnosprawnego  lub ubezwłasno-
wolnionego,  obłożnie  chorego,  emerytów 
i rencistów, bezrobotnych,  czyli  wszystkie 
podmioty  wymienione  w art.  14  ust  4 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mimo 
że treść tego przepisu stanowi, iż sąd nie 
może  w  stosunku  do  tych  osób  orzec 
o braku uprawnienia do lokalu socjalnego.

Na  mocy  art.  804  k.p.c.  komornik 
nie  jest  władny  aby  badać  zasadność 

15 Jacek  Chaciński,  Ochrona  praw  lokatorów.  
Komentarz, Warszawa 2006, s.133, 

16 Zenon  Knypl,  Eksmisja  prawo  i  praktyka,  Sopot 
2005, s.68,
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i wymagalność  obowiązku  wynikającego 
z tytułu wykonawczego, w związku z tym 
w  sentencji  wyroku  sąd  powinien 
zamieścić stwierdzenie, że eksmisja została 
orzeczona  z  powodu  znęcania  się  nad 
rodzina.  Zawarcie  takiej  informacji 
w sentencji, a nie w uzasadnieniu wyroku 
daje  komornikowi  sygnał,  że  nie  jest 
on związany  ograniczeniem  czasowym 
wykonania  eksmisji  przewidzianym 
w art.16  ustawy  o  ochronie  praw 
lokatorów.

Obecnie  art.  1046  §  3  k.p.c  jasno 
stanowi, że w przypadku gdy obowiązek 
opróżnienia  dotyczy  lokalu  służącemu 
dłużnikowi  do  zaspokajania  potrzeb 
mieszkaniowych  przepisów  art. 1046  §  2 
i art.  791  §  1  k.p.c  nie  stosuje  się.  Takie 
rozwiązanie  było  przyczyną  żywej 
dyskusji, która toczyła się w doktrynie pod 
rządami poprzedniego brzmienia art. 1046 
§  3  k.p.c.  Obowiązujące  wcześniej 
rozwiązanie  budziło  wiele  kontrowersji 
wśród autorów, choć większość z nich byłą 
zgodnych co do tego, że dopuszczalne jest 
prowadzenie egzekucji  jedynie przeciwko 
osobie  wymienionej  w  tytule  wyko-
nawczym.  Według  A.  Marciniaka 
prowadzenie  egzekucji  tylko  i  wyłącznie 
przeciwko  osobie  oznaczonej  w  tytule 
wykonawczym jest jedną z podstawowych 
zasad postępowania egzekucyjnego i choć 
nie  jest  ona  wprost  oznaczona 
w przepisach to należy przyjąć, że wynika 
z istoty  tytułu  wykonawczego  jako 
podstawy egzekucji.17

Zdaniem  Z.  Świebody  pogląd 
o niedopuszczalności  prowadzenia 
17 Andrzej  Marciniak,  glosa  do  postanowienia  SN 
z dn.23 stycznia 1996r., „Przegląd Sądowy” 1997, nr 3.,

egzekucji  przeciwko  osobom 
niewymienionym  w  tytule  egzekucyjny 
można wyprowadzić  z  uchylonego przez 
prawodawce art. 1046 § 4 k.p.c. Uprzednio 
przepis ten stanowił, że opróżnienie lokalu 
podlegającego  przepisom  prawa 
lokalowego  następuje  w  trybie  egzekucji 
administracyjnej,  co  pozwalało  zgodnie 
z art.  141  ustawy  o  postępowaniu 
egzekucyjnym  w  administracji  na prowa-
dzenie  egzekucji  przeciwko  zobowią-
zanemu,  członkom  jego  rodziny 
i domownikom  oraz  innym  osobom 
zajmującym  lokal,  który  ma  zostać 
wydany  lub  opróżniony.18 Art.  1046  §  4 
k.p.c  w  ówczesnym  brzmieniu  już  nie 
obowiązuje  zatem  zdaniem  Z.  Świebody 
koncepcja  zakładająca  dopuszczalność 
prowadzenia  egzekucji  przeciwko 
podmiotowi  niewymienionemu  w  tytule 
egzekucyjnym jest nieuzasadniona.19    

Stanowisko  J.  Jankowskiego  w  tej 
sprawie  charakteryzuje  się  pewną 
rozbieżnością.  Z  jednej  strony  pisze: 
„Jestem  zwolennikiem  przeważającego 
w doktrynie  poglądu,  że  organ 
egzekucyjny  powinien  ograniczyć  się 
do przeprowadzania  egzekucji  na podsta-
wie  tytułu  wykonawczego,  z którego 
„czarno  na  białym”  wynikać  ma  zakres, 
nie  jest  zaś  uprawniony  do  badania 
merytorycznej  treści  tego  tytułu  [...]”20, 
jednakże  w  innym  miejscu  J.  Jankowski 
wyraża  pogląd  zakładający,  że  komornik 
powinien  dążyć  do  zaspokojenia 
wierzyciela  poprzez  usunięcie  z  lokalu 

18 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r.  o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji ,

19 Zdzisław Świeboda, Kodeks postępowania cywilnego.  
Komentarz, Warszawa 2001 r., s.119, s.420,

20 Janusz  Jankowski,  glosa  do  uchwały  SN  z  dn.  24 
października 1996 r.,  III  CZP 109/96, OSP 1997 r., 
nr.4, poz.86,
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wszystkich  osób  i  rzeczy.  Ograniczenie 
prowadzonej  egzekucji  jedynie  do  osób 
wymienionych  w tytule  egzekucyjnym 
prowadziłoby  często  do  bezskuteczności 
egzekucji.21 

Według  F.  Zedlera,  prowadzenie 
egzekucji  przeciwko  osobom  niewymie-
nionym w tytule  wykonawczym, w toku 
egzekucji  prowadzonej  w  oparciu  o art. 
1046 k.p.c jest dopuszczalne. Jego zdaniem 
w  toku  egzekucji  może  dojść 
do zastosowania  przymusu  w  stosunku 
do osoby,  która  nie  została  wymieniona 
w tytule  wykonawczym. W szczególności 
chodzi tu o osoby, których uprawnienie do 
zajmowania  lokalu  jest  pochodną 
uprawnień dłużnika. Jako przykład takich 
osób F. Zedler  wskazuje:  podnajemców 
lub osoby, którym najemca lub dzierżawca 
oddał rzecz w bezpłatne używanie.22   

W  chwili  obecnej  prowadzone  są 
w parlamencie  prace  nad  rządowym 
projektem  ustawy  o zmianie  ustawy 
o ochronie  praw  lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu  cywilnego  oraz  o  zmianie 
niektórych  innych  ustaw.23 Ze  względu 
na realia  polityczne  oraz  większość 
sejmową koalicji  rządzącej,  istnieje 
stosunkowo  duże  prawdopodobieństwo, 

21 Janusz  Jankowski,  Przebieg  postępowania 
egzekucyjnego  upadłościowego  i  układowego. 
Struktura  postępowań  w  ujęciu  dynamicznym, 
Kraków 1999r., s.198,

22 Feliks  Zedler,  glosa  do  uchwały  SN  z  dnia  20 
czerwca  2000r.,  III  CZP  16/00,  OSP  2001,  nr  9, 
poz.133

23 Rządowy  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  oraz 
o zmianie  niektórych  innych  ustaw,  Sejm  VI 
kadencji, druk 2250,

iż  nowelizacja  ta  będzie  miała  istotny 
wpływ  na przyszłe  brzmienie  art.  1046 
k.p.c,  stąd  warto  przyjrzeć  się 
proponowanej regulacji. 

Ratio  legis  procedowanych  zmian 
jest  pobudzenie  rynku  wynajmu 
prywatnych  lokali  mieszkalnych,  czemu 
służyć  ma  przede  wszystkim  wzmożona 
ochrona  interesów  wynajmujących, 
będących  osobami  fizycznymi,  nie 
prowadzącymi w tym zakresie działalności 
gospodarczej.  Rządowy  projekt  zmian 
legislacyjnych  przyjmuje,  że  regulacja 
ta może objąć nawet 1,5 miliona  mieszkań 
- taka jest bowiem, jak się szacuje, obecnie 
liczba  lokali  mieszkaniowych 
wynajmowanych przez osoby fizyczne.24 

Dla  realizacji  zasadniczego  celu 
projektu  nowelizacji,  ustawodawca 
zamierza  wprowadzić  do  obrotu 
prawnego  instytucję  tzw.  najmu 
okazjonalnego. W założeniu ma ona opierać 
się  o przepisy  Kodeksu  Cywilnego, 
z pominięciem  większości  przepisów 
ustawy o ochronie praw lokatorów, co ma 
znacznie  uelastycznić  proces  wynajmu 
prywatnych lokali mieszkalnych Z punktu 
widzenia  egzekucji,  najdonioślejsze 
znaczenie  ma  tu  art.  2  wspomnianego 
projektu ustawy, który dodaje w Kodeksie 
postępowania cywilnego,  § 41 w art. 1046. 
Stanowić ma on, iż przepisu § 4 nie będzie 
się stosowało się do egzekucji  obowiązku 
opróżnienia lokalu wynajętego na podsta-
wie  umowy  o  najem  okazjonalny  lokalu, 

24 Rządowy  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  oraz 
o zmianie  niektórych  innych  ustaw,  Sejm  VI 
kadencji, druk 2250, uzasadnienie s. 9,
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której zawarcie zostało zgłoszone zgodnie 
z art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001  r.  o  ochronie  praw  lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego.

W  konsekwencji  takiego  zapisu, 
proponowana  zmiana  ma  ułatwić, 
a niekiedy  też  wydatnie  skrócić  przebieg 
egzekucji  wydania  lokalu 
mieszkaniowego. Jak już było to wskazane 
wyżej  (w punkcie 2.2.3) w obecnym stanie 
prawnym  wykonanie  obowiązku 
opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu 
potrzeb  mieszkaniowych  dłużnika 
na podstawie  tytułu  wykonawczego, 
z którego nie wynika jego prawo do lokalu 
socjalnego lub zamiennego, może nastąpić 
pod  warunkiem  wskazania  eksmito-
wanemu pomieszczenia tymczasowego.

Proponowana  zmiana  ma  uchylić 
ten  obowiązek  w  przypadku  egzekucji 
obowiązku  opróżnienia  lokalu 
mieszkaniowego,  wynajmowanego 
na podstawie umowy o najem okazjonalny 
lokalu.25 Umowę  tego  rodzaju 
ustawodawca  zdefiniował  w  projekcie 
zmian  jako  oddanie  do  używania, 
na podstawie umowy o najem okazjonalny 
lokalu,  którego  właściciel,  będący  osobą 
fizyczną,  nie  prowadzi  działalności 
gospodarczej  w  zakresie  wynajmowania 
lokali. 

Umowa  o  najem  okazjonalny 
ma w przyszłości  obowiązkowo  zawierać, 
w szczególności  sporządzone  w  formie 
aktu  notarialnego  oświadczenie  najemcy 

25 Rządowy  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  oraz 
o zmianie  niektórych  innych  ustaw,  Sejm  VI 
kadencji, druk 2250, uzasadnienie s. 5,

o poddaniu  się  egzekucji  i zobowiązaniu 
się  do  opróżnienia  i  wydania  lokalu 
używanego na podstawie umowy o najem 
okazjonalny w terminie wskazanym przez 
właściciela  –  nie  krótszym  jednak  niż 
tydzień od doręczenia żądania opróżnienia 
lokalu.  Dla  porządku  należy  dodać,  iż 
złożone  w  formie  aktu  notarialnego 
oświadczenia  najemcy  o  poddaniu  się 
egzekucji  obowiązku  opróżnienia  lokalu 
jako tytuł  egzekucyjny,  przewidziany  jest 
obecnie w art. 777 § 1 pkt 4 k.p.c. Przepis 
ten stanowi, iż tytułem egzekucyjnym jest 
między  innymi  akt  notarialny,  w którym 
dłużnik  poddał  się  egzekucji  i  który 
obejmuje  obowiązek  zapłaty  sumy 
pieniężnej  lub  uiszczenia  rzeczy 
oznaczonych  co do gatunku,  ilościowo 
w akcie oznaczonych, albo też obowiązek 
wydania  rzeczy  indywidualnie  oznaczo-
nej,  lokalu,  nieruchomości  lub statku 
wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, 
uiszczenia  lub  wydania  jest  w  akcie 
wskazany.

Nadto  zakłada  się,  że  w  umowie 
najemca  powinien  oznaczyć  inny  lokal, 
w którym  będzie  mógł  zamieszkać 
w przypadku  wykonania  egzekucji 
obowiązku opróżnienia lokalu. W związku 
z  koniecznością  zabezpieczenia  interesów 
najemcy i zapobieżenia  nieuzasadnionemu 
podjęciu  przez  właściciela  kroków 
zmierzających  do  jego  eksmisji,  projekt 
przepisu nakłada na właściciela obowiązek 
dołączenia do wniosku o nadanie klauzuli 
wykonalności  dokumentów  potwierdza-
jących przyczyny opróżnienia lokalu przez 
najemcę  i niewykonania  przez  niego  tego 
obowiązku.26

26 Rządowy  projekt  ustawy  o  zmianie  ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy  i  o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  oraz 
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Umowa o najem okazjonalny lokalu 
ma ulegać rozwiązaniu po upływie czasu, 
na jaki była zawarta, lub po upływie okresu 
jej wypowiedzenia. Jest to o tyle ważne, że 
w przypadku  bezskutecznego  upływu 
terminu,  właściciel  będzie  mógł  złożyć 
do sądu  wniosek  o  nadanie  klauzuli 
wykonalności  aktowi  notarialnemu, 
zawierającemu  oświadczenie  najemcy 
o poddaniu się egzekucji.

Ponadto  projekt  nowelizacji 
przewiduje  też,  że  warunkiem 
zastosowania  art.  1046  §  41,  czyli 
warunkiem  wyłączenia  obowiązku 
wskazania eksmitowanemu pomieszczenia 
tymczasowego, jest załączenie do wniosku 
o nadanie klauzuli wykonalności:

− żądania  opróżnienia  lokalu  wraz 
z dowodem jego doręczenia najemcy albo 
dowodem wysłania go przesyłką poleconą;
− dokumentu  potwierdzającego 
przysługujący właścicielowi tytuł  prawny 
do  lokalu,  którego  opróżnienia  dotyczy 
żądanie właściciela;
− potwierdzenia  zgłoszenia  faktu 
zawarcia  umowy  o  najem  okazjonalny 
lokalu  naczelnikowi  urzędu  skarbowego, 
właściwemu  ze  względu  na  miejsce 
zamieszkania  właściciela,  w terminie 
14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

Celem  tego  ostatniego,  jest  jak  się 
wydaje  chęć  ograniczenia  przez 
ustawodawcę szarej strefy rynku wynajmu 
prywatnych lokali mieszkaniowych, a tym 
samym  zwiększenie  wpływów  budżeto-
wych  z  tytułu  zryczałtowanego  podatku 
dochodowego. 

o zmianie  niektórych  innych  ustaw,  Sejm  VI 
kadencji, druk 2250, uzasadnienie s. 4,

Ostatnim etapem egzekucji wydania 
lokalu mieszkalnego jest usunięcie rzeczy, 
które  dłużnik  pozostawił  po  sobie 
w lokalu, a które nie stanowią przedmiotu 
egzekucji. 

Stadium  trzecie  egzekucji  wydania 
lokalu  mieszkalnego występuje  tylko 
wówczas  gdy  dłużnik  samodzielnie  nie 
usunie  wskazanych  rzeczy  z  lokalu 
będącego  przedmiotem  egzekucji. 
W takich  okolicznościach  komornik 
przymusowo  usuwa  pozostawione 
w lokalu  rzeczy  i  przekazuje 
je dłużnikowi, a w razie jego nieobecności - 
dorosłemu  domownikowi.  W  przypadku 
wydania  ruchomości  niepełnoletniemu 
domownikowi,  komornik  może  być 
pociągnięty  do odpowiedzialności 
odszkodowawczej.  Zarówno  domownik 
jak  i  sam  dłużnik  ma  prawo  odmówić 
przyjęcia ruchomości.

W  razie  nieobecności  dłużnika 
lub dorosłego  domownika  w  chwili 
usuwania  ruchomości  z  lokalu 
mieszkalnego,  będącego  przedmiotem 
egzekucji,  a  także  w  przypadku,  gdy 
dłużnik  lub dorosły  domownik  odmówili 
przyjęcia  ruchomości,  komornik  jest 
zobowiązany ustanowić dozorcę.

Jak  już  wspominałam  o  tym 
na wstępie mieszkanie,  czy  też  w  języku 
prawnym lokal mieszkalny to jedno z tych 
dóbr, które mają charakter szczególny dla 
każdego człowieka. Umożliwia ono zaspo-
kojenie  podstawowych  potrzeb  każdego 
człowieka-  czyli  tych  z zakresu  fizjologii 
i bezpieczeństwa, a co za tym idzie jest ono 
zatem  konieczne  do egzystencji.  Na tym 
jednak nie koniec,  albowiem zapewnienie 
warunków socjalno-bytowych jest również 
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warunkiem  koniecznym zaspokojenia 
potrzeb  wyższego  poziomu,  takich  jak 
potrzeby  stabilnego  życia  rodzinnego, 
rozwoju  sfery  emocjonalnej,  czy 
zawodowej,  aż  po  tzw.  potrzeby 
samorealizacji.

Dostrzegając ten żywotny dla życia 
społecznego  problem,  ustawodawca 
zawarł  w art. 75 Konstytucji  normę 
programową,  aby  władza  publiczna 
prowadziła  politykę  sprzyjającą 
zaspokojeniu  potrzeb  mieszkaniowych 
obywateli.  Rozwinięciem  takiego 
sformułowania stały się nie tylko regulacje 
przeciwdziałające bezrobociu, czy też takie 
normy,  których  zadaniem  jest  zapewnić 
trwałość  stosunku  prawnego,  będącego 
podstawą  korzystania  z  mieszkania, 
ale również  przepisy  dotyczące  egzekucji 
wydania lokalu  mieszkalnego. Jak słusz-
nie zauważył ustawodawca eksmisja, czyli 
egzekucja  wydania  lokalu  mieszkalnego 
dotyka  najbardziej  żywotnych  interesów 
osób  eksmitowanych  i  choć  nie  można 
tracić z pola widzenia podstawowego celu 
egzekucji,  jakim  jest  zaspokojenie 
wierzyciela,  to  jej   przebieg,  musi 
następować  i  w  praktyce  następuje, 
ze szczególnym  uwzględnieniem  zasad 
pozwalających  na zabezpieczenie 
interesów osób eksmitowanych.

Ustawodawca  postanowił  nieco 
złagodzić  surowy  rygor  zawarty 
w art. 1046 § 4 k.p.c., pracując nad ustawą 
wprowadzającą  tzw.  najem  okazjonalny. 

W konsekwencji  takiej  zmiany  przebieg 
egzekucji wydania lokalu mieszkaniowego 
ma  zostać  ułatwiony,  a  niekiedy  też 
wydatnie skrócony. 

W przypadku egzekucji obowiązku 
opróżnienia  lokalu  mieszkaniowego, 
wynajmowanego  na  podstawie  umowy 
o najem okazjonalny lokalu, proponowana 
zmiana  przewiduje  uchylenie, 
w odniesieniu  do  tej  kategorii  najmu 
warunku,  iż  wykonanie  obowiązku 
opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu 
potrzeb  mieszkaniowych  dłużnika 
na podstawie  tytułu  wykonawczego, 
z którego nie wynika jego prawo do lokalu 
socjalnego lub zamiennego, może nastąpić 
jedynie  po wskazaniu  eksmitowanemu 
pomieszczenia tymczasowego. 

Reasumując,  jak  się  wydaje,  taka 
regulacja  stanowi  odwrót  od  dotychcza-
sowej  polityki  państwa,  zmierzającej 
do maksymalnej,  często  nieuzasadnionej, 
ochrony  interesów  eksmitowanych 
dłużników.  Jeżeli  tylko  proponowana 
zmiana  wejdzie  w  życie,  będzie  ona 
stanowiła  z  jednej  strony  wyłom 
w sztywnym  gorsecie  dotychczasowej 
regulacji  egzekucji  wydania  lokalu 
mieszkalnego,  z drugiej  zaś  potrzebny 
impuls  dla  rynku  nieruchomości 
pod  wynajem.  Całokształt  zaś  przepisów 
normujących tą  materie  nabierze kształtu 
bardziej  elastycznego,  odpowiadającego 
potrzebom  społeczno  -  gospodarczym 
kraju.
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