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Dane osobowe – zagrożenia wynikające z aktywności sektora  

państwowego w przestrzeni niejawnej 
 

dr Adam Rogala-Lewicki 
 

Błyskawiczny rozwój epoki informa-

cyjnej drugiej połowy XX wieku i XXI wieku, 

przez wielu nazywaną erą społeczeństwa 

postindustrialnego, technologicznego, kon-

sumpcyjnego, wiedzy czy też ryzyka  

to okres eksplozji znaczenia informacji  

w przestrzeni publicznej. Ostateczny kształt 

epoki jest wynikiem procesu, którego Daniel 

S. Papp i David S. Alberts definiują przez 

pryzmat redukowania odległości, który bez-

pośrednio wiąże się z rozwojem cywiliza-

cyjnym1. Heroiczny bieg posłańca Filippide-

sa z Maratonu do Aten skutkował przekaza-

niem dość skromnego pakietu informacyj-

nego, o jednokierunkowym charakterze, 

który dotarł do niewielkiej liczby adresatów 

i to z wielogodzinnym opóźnieniem.  

Dla samego posłańca, występującego w roli 

przekaźnika informacji, finał akcji również 

nie był pocieszający (po przekazaniu wia-

domości padł martwy). Dla współczesnych 

fakt okupienia śmiercią procesu transferu 

                                                           
1 Historia zmniejszania się informacyjnego  
dystansu jest ze wszech miar bogata, a jej korze-
nie sięgają początków ludzkiej cywilizacji.  
Wystarczy wspomnieć o bębnach, pochodniach, 
sygnałach świetlnych, flagach, flarach, piktogra-
fach, kamiennych oznaczeniach, czy gołębiach 
pocztowych, które po raz pierwszy wykorzysta-
no w państwie króla Salomona 1000 lat przed 
Chrystusem. Zob.: I. Ihnatowicz, Człowiek, infor-
macja, społeczeństwo, Warszawa 1989; A. Appa-
durai, Nowoczesność bez granic. Kulturowe 
wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Kraków 
2005; H. Bull, The Anarchical Society: a Study  
of Order in World Politics, Macmillan, Londyn 
1977. 

informacji na odległość ledwo przekraczają-

cą czterdzieści kilometrów może wydawać 

się groteskowy. A jednak jest to doskonała 

ilustracja drogi postępu jaką pokonała ludz-

kość w sferze transferu komunikatów. Roz-

wój cywilizacyjny można zatem trafnie defi-

niować w oparciu długość odcinków, które 

per saldo informacja musi pokonywać.  

Ten sam pakiet danych, który docierał  

od nadawcy do odbiorcy miesiącami w XII 

wieku (bądź nie mógł dotrzeć z uwagi  

na ówcześnie nieprzekraczalne bariery, jak 

np. oceany) w XIX wieku docierał po kilku 

tygodniach, na początku XX wieku przy 

szczęśliwym zbiegu okoliczności w ciągu 

kilku dni, aktualnie może dotrzeć w czasie 

rzeczywistym. „Pierwsza nowoczesna rewo-

lucja informacyjna rozpoczęła się w poło-

wie XIX wieku i trwała około 100 lat.  

Był to okres, w którym udało się rozwinąć 

znacząco metody komunikacji. Powstały 

takie urządzenia, jak: telegraf, telefon,  

czy radio. Wszystkie zmieniły nie tylko spo-

soby komunikowania się, ale przede 

wszystkim ludzkie życie. W szczególności 

w społeczeństwach przemysłowych zmieni-

ło się podejście ludzi do siebie, sposób  

nawiązywania i utrzymywania relacji  

na poziomie zawodowym, politycznym, woj-

skowym, czy w sferze kontaktów zagranicz-

nych. Różne wymiary tego wpływu zadecy-
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dowały o tym, że zmieniła się struktura 

międzynarodowego systemu.”2. 

Nowoczesna rewolucja informacyjna 

(modern information revolution) to czas 

pomnażania zasobów informacyjnych  

i dywersyfikowania metod wymiany.  

W literaturze przedmiotu zakłada się,  

że z każdym tygodniem informacji jest ilo-

ściowo więcej. Większość badaczy dodaje, 

że trend wzrostowy nie tylko się utrzymuje 

ale i wykładniczo przyspiesza. Dezaktualiza-

cja to termin odmieniany przez wszystkie 

przypadki. 

Manuel Castells podtrzymuje w swo-

ich kolejnych publikacjach, diagnozę, że oto 

„żyjemy w czasach rozwoju społeczeństwa 

w jego różnych postaciach. Fundamentem 

tego społeczeństwa jest informacjonizm,  

co oznacza, że najważniejsze czynności  

we wszystkich dziedzinach ludzkiej aktyw-

ności opierają się na technologiach informa-

cyjnych (IT), są zorganizowane (globalnie) 

w sieci informacyjne oraz skupione wokół 

przetwarzania informacji (symboli)”3. Duch 

technologizacji przenika do społeczeństw 

jednocześnie z niego wypływając. Rozwój 

społeczny i techniczny przebiega równole-

gle i jest od siebie uzależniony4. M. Castells 

                                                           
2 The Information Age: An Anthology on Its Im-
pact and Consequences, red. Alberts, D.S., Papp, 
D.S., CCRP Publication Series, Waszyngton 1997, 
s. 14. 
3 M. Castells, P. Himanen, Społeczeństwo infor-
macyjne i państwo dobrobytu, przeł. M. Penkala, 
M. Sutowski, Krytyka Polityczna nr 17, Warsza-
wa 2009, s. 20. 
4 Internet, w swojej praformie, powstał w labo-
ratoriach Agencji Zaawansowanych Programów 
Badawczych Departamentu Obrony Stanów 
Zjednoczonych (US Defense Department’s Advan-

wyodrębnia cechy, które stanowią istotę 

paradygmatu technologii informacyjnej oraz 

materialne podstawy społeczeństwa infor-

macyjnego. „Pierwszą cechą nowego para-

dygmatu jest to, że informacja stanowi jego 

surowiec: są to technologie działające  

na informacje, a nie informacja służąca  

do działania na technologię. (…) Drugą  

cechą jest wszechobecność wpływu nowych 

technologii. (…) Trzecia cecha odnosi się  

do sieciowej logiki każdego systemu czy 

zbioru stosunków, w których operuje się 

tymi nowymi technologiami informacyjny-

mi. Morfologia sieci wydaje się być dobrze 

dostosowana do wzrastającej złożoności 

interakcji i nieprzewidywalnych kierunków 

rozwoju, wyrastających z twórczego poten-

cjału tych interakcji. Ta topologiczna konfi-

guracja – sieć – może być teraz materialnie 

wprowadzana do wszystkich rodzajów pro-

cesów i organizacji, dzięki dostępnym  

obecnie technikom informacyjnym. (…)  

Po czwarte paradygmat technologii infor-

macyjnej charakteryzuje się elastycznością. 

Procesy nie tylko są odwracalne, ale organi-

zacje i instytucje mogą być też modyfikowa-

ne, a nawet zasadniczo zmieniane przez 

rekonfigurację ich elementów. (…) Wreszcie 

piątą cechą tej rewolucji technicznej jest 

postępujące łączenie się poszczególnych 

                                                                                    
ced Research Project Agency – ARPA). Początko-
wo miał zapewnić zachowanie stabilnej komuni-
kacji na wypadek ataku nuklearnego w oparciu  
o efekt rozproszenia. Oparty na technice pakie-
towej komutacji system potrafił zebrać dany 
komunikat w dowolnym jego punkcie. Jak się 
miało okazać, uwarunkowania militarne skut-
kowały rewolucją społeczną. 
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technologii w wysoce zintegrowany sys-

tem”5. 

Słowo klucz to system. Dorobkiem 

epoki informacyjnej jest wytworzenie  

warunków do powstania układu współza-

leżności poszczególnych aktorów społecz-

nych. System jest niezwykle dynamiczny,  

a jakakolwiek aktywność poszczególnych 

aktorów systemu przyczynia się do jego 

rozwoju, czyli procesu stałego dostosowy-

wania się i zmiany. Im więcej aktorów tym 

większa elastyczność i nieprzewidywalność 

systemu. Zasadniczo, z takiego cybernetycz-

nego układu nie można się wydostać6.  

Poszczególne jednostki tworzą własne 

układy sieciowe wytwarzając jednocześnie 

określone struktury społeczne, ekonomicz-

ne a przede wszystkim polityczne, które  

z kolei kształtują instytucje zawierające się 

w systemie. Sieciowość determinuje ich 

przynależność do systemu. 

Sieciowość jest oczywiście rezulta-

tem współczesnych form komunikacji  

i transmisji danych, których najistotniejszą 

emanacją jest Internet7. Castells podkreśla 

                                                           
5 M. Castells, Społeczeństwo sieci, przeł. M. Maro-
dy, K. Pawluś, J. Stawiński, S. Szymański, War-
szawa 2007, s. 103-104. 
6 Cybernetyczne spojrzenie na system pozwala 
rozpatrywać go w kategoriach układu składają-
cego się z elementów całości wyodrębnionej  
z otoczenia. Por.: P. Sienkiewicz, Systemy kiero-
wania, Warszawa 1997; Ch.T. Meadow, Analiza 
systemów informacyjnych-wyszukiwanie, organi-
zacja i przetwarzanie informacji, przeł. M. Pole-
tyłło, G. Górna, J. Bukowski, W. Osińska, War-
szawa 1972; A. Nowakowski, A. Zair, Metodyka 
budowy modeli matematycznych w systemach 
wspomagania decyzji, Konferencja Komputero-
wo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane 2010. 
7 Pierwsze koncepcje stworzenia niezależnej 
sieci komputerowej nabrały realnych kształtów 

w swoim wykładzie Network Theories  

of Power, że układ sieciowy, jako forma  

relacji międzyludzkiej, jest jedną z najstar-

szych, znanych form utrzymywania relacji. 

Jednakże w kontekście współczesnych  

odniesień jest to układ „ztechnologizowa-

ny”, który skutkuje taką, a nie inną formą 

cywilizacyjnych konsekwencji. Castells  

tłumaczy, że tak samo jak nie moglibyśmy 

mówić o społeczeństwie industrialnym bez 

odniesień do określonych form produkcji 

oraz dystrybucji energii, tak samo nie  

możemy opisywać epoki informacyjnej wraz 

z formami realizowania władzy, bez odwo-

łania się do paradygmatu technologicznego. 

Sieć jest strukturą otwartą, zdolną 

do nieustannego rozprzestrzeniania się  

i wchłaniania nowych elementów. Oparta  

na sieci struktura społeczno-polityczna jest 

niezwykle dynamiczna. To sieciowa logika 

dominacji w społeczeństwie informacyjnym 

wytwarza kody kulturowe. Tożsamość spo-

łeczna nowych czasów to tożsamość nieu-

stannej zmiany, relatywizowania tego,  

co wydawało się być utrwalonym. Akcja jest 

wynikiem zbiorowej inteligencji. Kod kultu-

                                                                                    
w latach ’60. Ich zwieńczeniem było powstanie 
w Stanach Zjednoczonych sieci ARPANET.  
Pionierskie połączenie pomiędzy komputerami 
w sieci ARPANET nastąpiło dokładnie 21 listo-
pada 1969. 1 stycznia 1983 w sieci ARPANET 
zastosowano protokoły TCP/IP. Ten moment 
uznaje się za chwilę powstania Internetu. Pierw-
sza, międzynarodowo zestawiona, sieć połączyła 
ze sobą USA, Wielką Brytanię oraz Norwegię. 
Szerzej na ten temat zob. A. Rothert Technologia 
i demokracja [w:] Demokracja a nowe środki 
komunikacji społecznej, red. J. Adamowski, War-
szawa 2004, s. 37-53; E. Bendyk, Świat w paję-
czynie, Niezbędnik Inteligenta, Cywilizacja 2.0 
Świat po rewolucji informatycznej, Polityka, 
Wydanie Specjalne, nr 8/2011, s. 15-17. 
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rowy oraz tożsamość tworzą się niezauwa-

żalnie i symultanicznie. Innymi słowy, każdy 

z uczestników tej sieciowej rozgrywki  

ma wpływ na ostateczny rezultat wspólnej 

inicjatywy, ale tylko w tym znaczeniu,  

że trajektoria kodu kulturowego może być 

zmodyfikowana również przy udziale tego 

uczestnika gry. 

Konsekwencją sieciowości społecz-

nej jest proces „usieciowienia” państwa.  

Jak podnosi M. Castells, „rzeczywistą jed-

nostką operacyjną politycznego zarządzania 

w zglobalizowanym świecie jest państwo 

sieciowe tworzone przez państwa narodo-

we, międzynarodowe instytucje, stowarzy-

szenia państw narodowych, regionalne  

i lokalne samorządy i organizacje pozarzą-

dowe. To właśnie państwo sieciowe nego-

cjuje, zarządza i podejmuje decyzje dotyczą-

ce globalnych, narodowych i lokalnych pro-

blemów, stanowiąc wyraz relacji między 

jego różnorodnymi składnikami”8. 

Zarówno sektor publiczny, jak i pry-

watny zostały zmuszone do zmiany podej-

ścia w zakresie zarządzania informacją,  

zarówno na poziomie regulacji, gwarancji 

dostępu do informacji publicznej, odpowie-

dzialności wobec własnych zasobów infor-

macyjnych, jak i metod pozyskiwania, gro-

madzenia i przetwarzania. Model społeczny 

przypomina samosterujący się system  

cybernetyczny. W tych warunkach dochodzi 

do masowego przetwarzania różnej prowe-

niencji danych osobowych na ogromną ska-

                                                           
8 M. Castells, Siła tożsamości, przeł. S. Szymański, 
Warszawa 2009, s. 330. 

lę. Władza w celu utrzymania historycznego 

poziomu siły wpływu, możliwości regulo-

wania otoczenia sięga po instrumenty  

mogące wzmocnić jej pozycję informacyjną, 

z jednej strony wykazując przy tym natural-

ną skłonność do stałego powiększania  

wolumenu gromadzonych informacji, z dru-

giej strony generując samemu coraz więcej 

informacji. 

Systemy informacyjne stały się  

koniecznością i niezbędnym elementem  

w strukturze administracyjnej. „Bez więk-

szej przesady można stwierdzić, że opero-

wanie informacją gromadzoną w elektro-

nicznych bankach danych jest conditio sine 

qua non funkcjonowania współczesnego 

państwa”9. Obecnie w państwach europej-

skich rejestry informacyjne, które przeszły 

lub przechodzą przez proces komputeryza-

cji obejmują takie dziedziny jak: statystyka, 

ubezpieczenia społeczne, zarządzanie per-

sonelem, służba zdrowia, podatki i finanse, 

bankowość, rejestry pojazdów, rejestry kar-

ne, kartografia, kataster i wiele innych. 

Korzyści uzyskiwane dzięki zasto-

sowaniu komputerów w sektorze publicz-

nym są oczywiste. Nowoczesna technologia 

zwiększa wydajność każdego organu admi-

nistracyjnego w zakresie przechowywania, 

przetwarzania i wykorzystywania danych. 

Niewątpliwe ułatwienie ma również swoją 

drugą stronę. Dane osobowe figurują w nie-

zliczonych systemach informatycznych, czę-

sto bez zgody a nawet wiedzy ich właścicieli. 

Jako obywatele figurujemy w informacyj-

                                                           
9 M. Castells, P. Himanen, op. cit., s. 10. 
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nych systemach publicznych (centralnych, 

samorządowych, unijnych, międzynarodo-

wych), prywatnych, jawnych, niejawnych  

i tych pozostawionych poza jakimkolwiek 

nadzorem. Brak możliwości sprawowania 

kontroli nad informacjami o sobie pozbawia 

jednostkę poczucia swobody kreowania 

własnego wizerunku wobec otoczenia,  

a więc możliwości samookreślenia (self-

determination). 

Wraz z rozbudową zautomatyzowa-

nych systemów przechowywania danych 

rośnie zagrożenie związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa. Ryzyko bezprawnego roz-

powszechnienia systematycznie się zwięk-

sza. Coraz częściej dochodzi do nadużyć. 

Informacja stała się zatem cennym produk-

tem podlegającym, podobnie jak inne towa-

ry, prawom rynku. Posiadanie baz danych  

z informacjami o miejscu zamieszkania, 

upodobaniach, wieku czy zasobności jest 

niezwykle pożądane. Stawka jest wysoka, 

zysk ogromny, a na szali znajduje się pry-

watność jednostki. To swoista gra, szczegól-

nego znaczenia nabiera w obliczu  

powszechności Internetu. Dzięki interak-

tywności możemy mówić o płynnym, multi-

kierunkowym transferze informacji. „Inter-

net, mający globalny i powszechny charak-

ter, pozwalając na skuteczne działanie  

w skali światowej, stanowi poważne  

wyzwanie dla ukształtowanego w przeszło-

ści modelu państwa narodowego. (…) Kon-

centracja tej władzy, postępująca wraz  

z koncentracją kapitału i globalizacją  

gospodarki światowej, tworzy zupełnie  

nową jakość, z którą należy się liczyć. Stwa-

rza ona pewne nowe możliwości, ale może 

prowadzić do dramatycznych zagrożeń”10. 

Koniecznym elementem przetwa-

rzania danych stały się wszelkiego rodzaju 

prawne osłony eksploatacji danych. Regula-

cje z zakresu ich ochrony są wypadkową  

i skutkiem rozwoju cywilizacyjnego w tym 

zakresie. „Podstawowym celem aktów pra-

wnych jest ochrona praw i wolności jed-

nostki w kontekście ochrony danych oso-

bowych; praw, które określają możliwość 

decydowania przez człowieka o tym, jakie 

informacje o nim mogą być gromadzone,  

a następnie udostępniane osobom trze-

cim”11. Należy mieć na uwadze, że dyskusja 

wokół pojęcia prywatności rozgorzała już 

pod koniec XIX wieku, dzięki analizie dwóch 

amerykańskich prawników: S.D. Warrena 

oraz L.D. Brandeisa, którzy w 1890 roku 

opublikowali artykuł zatytułowany „The 

right to Privacy”. Prywatność definiowali 

jako prawo do pozostawania w spokoju 

(right to be alone). Ich zdaniem „prywatność 

jest niezmiennym, przyrodzonym dobrem 

samoistnym, które przysługuje każdemu 

człowiekowi. Oznacza to, że prywatność nie 

uległa ewolucji”12.  

Należy zaznaczyć, że pojęcie pry-

watności nie należy do chętnie definiowa-

                                                           
10 T.T. Kaczmarek, Zarządzanie ryzykiem han-
dlowym, finansowym, produkcyjnym dla prakty-
ków, Gdańsk 2002, s. 202. 
11 K. Napierała, Prawne aspekty ochrony danych 
osobowych przetwarzanych w systemach infor-
matycznych, Warszawa 1997, s. 14–15.  
12 A. Sakowicz, Prawnokarne gwarancje prywat-
ności, Kraków 2006, s. 31. 
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nych terminów13. W literaturze przedmiotu 

zdecydowanie częściej natrafiamy na wyli-

czenie sfer, w których prywatność powinna 

być zagwarantowana. W tym kontekście nie 

można przeoczyć bardzo ważkiego orzecze-

nia niemieckiego Federalnego Trybunału 

Konstytucyjnego z 1983 roku, który w spra-

wie dotyczącej spisu powszechnego, wyraził 

precyzyjne stanowisko. „Ochrona prywat-

ności i intymności w sensie informatycznym 

należy do fundamentalnych praw człowieka. 

Ochrona ta stanowi elementarna przesłankę 

wolności i godności każdego człowieka oraz 

istnienia demokratycznego państwa praw-

nego”14. Ochronę prywatności należy zatem 

inkorporować do dużo szerszego przywile-

ju, mianowicie ochrony godności ludzkiej, 

która uznawana jest za wartość transcen-

dentną, przyrodzona, towarzyszącą jednost-

ce przez całe życie. Mirosław Wyrzykowski 

konstatuje, że „godność ta jest nienaruszal-

na a jej poszanowanie i ochrona jest obo-

wiązkiem władz publicznych. (...) Jakiekol-

wiek działania władzy publicznej w zakresie 

dotyczącym danych osobowych – działania 

ustawodawcze, administracyjne czy kon-

                                                           
13 Nie można pominąć ważnej definicji prawa  
do prywatności, którą w polskiej doktrynie pra-
wa sformułował Andrzeja Kopffa. Dla badacza, 
stopień odosobnienia jednostki stanowił kryte-
rium prywatności. Autor wyróżnił trzy sfery 
dyfuzyjnie rozciągające się wokół jednostki: 
sferę intymności, sferę prywatności oraz sferę 
powszechnej dostępności. Zob. A. Kopff, Koncep-
cja praw do intymności i do prywatności życia 
osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), „Studia 
Cywilistyczne” 1971, t. XX, s. 31. 
14 M.T. Tinnefeld, Ochrona danych – kamień wę-
gielny budowy Europy [w:] Ochrona Danych Oso-
bowych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999, 
s. 38. 

trolne – muszą uwzględniać istotę godności 

człowieka”15. Godności nie można się  

wyrzec a żadne działanie nie może jej czło-

wiekowi odebrać, bowiem jest ona pierwot-

na wobec struktur państwowych. 

Ochrona danych osobowych, jako 

pochodna prywatności, stała się interesem 

ogólnospołecznym, leżącym w gestii zainte-

resowania nie tylko jednostek ale i państwa. 

Przypadki naruszeń są sankcjonowane  

z urzędu przez państwo. Ustawodawca  

decyduje o tym, jakiego typu dane są chro-

nione, jaki model zabezpieczenia będzie 

funkcjonował, jakie prawa będą przysługi-

wały bezpośrednio zainteresowanej jedno-

stce. Określa on wreszcie sposób przetwa-

rzania i wymiany danych, prawo dostępu  

do nich, a także warunki, w jakich może 

odbywać się przekazywanie ich stronie 

trzeciej. 

Współczesny, „zdigitalizowany” oby-

watel, przy wykorzystaniu środków techno-

logicznych, sprawuje swoisty nadzór nad 

państwem. Wymaga jednocześnie skutecz-

ności, transparentności i poszanowania jego 

praw. Zadaniem państwa jest prowadzenie 

umiejętnej gospodarki zasobami informa-

cyjnymi. Chodzi o pozyskiwanie niezbęd-

nych, do wykonywania funkcji publicznych, 

danych przy jednoczesnym wyposażeniu 

obywatela w jak najszerszy kapitał informa-

cyjny. Tworzy to różnego typu napięcia. 

Należy mieć na uwadze, że uwarunkowania 

                                                           
15 M. Wyrzykowski, Ochrona danych – zagadnie-
nia konstytucyjne [w:] Ochrona Danych Osobo-
wych, red. M. Wyrzykowski, Warszawa 1999,  
s. 30. 
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globalno-informacyjne implikują dwukie-

runkowy model rozwoju stosunków cywili-

zacyjnych, o dwóch rozbieżnych tenden-

cjach: naturalnym instynktem gromadzenia 

(jawnymi i niejawnymi metodami) coraz 

większej ilości informacji oraz rozbudowy-

waniem (poprzez procesy formalizowania 

oraz instytucjonalizowania) systemu ochro-

ny danych. Ta swoista schizofrenia porząd-

ków wektorowo zwróconych w inną stronę, 

zachodzi zarówno na poziomie krajowym, 

ponadnarodowym, jak i międzynarodowym.  

Dla przykładu, w przestrzeni nie-

jawnej, służby specjalne od lat funkcjonują 

ponad lub obok systemu ochrony danych 

osobowych. Proces pozyskiwania informacji 

o aktywach i działalności obywateli jest 

prowadzony na wielu różnych poziomach  

i przez niemal wszystkie jednostki pań-

stwowe. O ile jednak granice jawnych spo-

sobów zbierania informacji są, po pierwsze 

wpisane w naturalną codzienność, po drugie 

wyraźnie zakreślone przepisami prawa,  

po trzecie nie budzą poważnych kontrower-

sji, to metody konfidencjonalne, z racji swej 

tajności pozostawiają wolną przestrzeń  

do nadużyć, nadinterpretacji i instrumen-

talnego wykorzystywania16. W Stanach 

                                                           
16 Doskonałą analizę kompatybilności przestrze-
ni niejawnej w wolnym społeczeństwie (free 
society) przedstawił William E. Colby, wieloletni 
szef CIA. Colby uważa, że nie można traktować 
dychotomicznie sfery ukrytej i jawnej w demo-
kratycznym państwie, albowiem obie (exposure, 
secrecy) są niezbędne dla prawdziwie wolnego 
społeczeństwa. Bez sekretności demokracja nie 
mogłaby funkcjonować (np. tajne oddawanie 
głosów w wyborach, relacja pacjent – doktor, 
adwokat - klient). W.E. Colby, Intelligence Secre-
cy and Security in a Free Society, International 

Zjednoczonych komórka odpowiedzialna  

za bezpieczeństwo informacyjne państwa, 

Agencja Bezpieczeństwa Narodowego  

(National Security Agency), mająca za zada-

nie wszystkimi możliwymi kanałami (łącz-

ność radiowa, telefoniczna, informatyczna) 

przechwytywać informacje mogące mieć 

znaczenie dla państwa, de facto od lat zaj-

mowała się permanentnym śledzeniem wła-

snych obywateli. Samo rozporządzenie pre-

zydenta Stanów Zjednoczonych, Harry'ego 

S. Trumana z 1952 roku powołujące  

do życia NSA, było ściśle tajne. Do dzisiaj 

statut NSA jest w większości utajniony,  

co powoduje że przeciętny obywatel amery-

kański nie ma prawa wiedzieć, czym zajmu-

je się ta organizacja i w jakim stopniu inge-

ruje w jego prywatne życie17. 

Tradycyjna władza korzystająca  

z produktów informacyjnych służb, w prze-

ciwieństwie do obywatela, historycznie mia-

ła do dyspozycji więcej środków pozyski-

wania informacji, w tym zawsze najnowo-

cześniejsze narzędzia, jak satelity, systemy 

                                                                                    
Security 1976, tom. 1, nr 2, s. 3-14; Por. E.P. 
Thompson, The secret state, Race Class 1979,  
nr 20 (219). 
17 Przez wiele lat pracownicy NSA oraz członko-
wie ich rodzin na pytanie o miejsce pracy, nie 
byli uprawnieni do posługiwania się nazwą pra-
codawcy. Obowiązującą odpowiedzią było  
zatrudnienie w Departamencie Obrony (DoD) 
USA. Pomimo, że dzisiaj ten zakaz już nie obo-
wiązuje, pracowników agencji stale obowiązują 
liczne ograniczenia (np. są zobligowani do ko-
rzystania wyłącznie z pomocy lekarzy dopusz-
czonych przez biuro ochrony NSA. Nadto muszą 
informować o osobach, z którymi zawierają 
związki czy o każdorazowych wyjazdach zagra-
nicznych. Wszystko doprowadziło do tego,  
że z czasem agencja dorobiła się groteskowego 
rozwinięcia skrótu swojej nazwy, NSA - No Such 
Agency (ang. nie ma takiej agencji). 
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przechwytywania danych, narzędzia pod-

słuchowe, sieci (niegdyś wykorzystywane 

jedynie do celów militarnych, akademickich 

i naukowych, przekształcone w sieć global-

ną – Internet). Za przykład może posłużyć 

pierwsza satelitarna mapa świata, dzisiaj 

dostępna w Internecie, wcześniej wykorzy-

stywana jedynie przez służby specjalne, czy 

też system Echelon, będący globalnym kana-

łem wywiadu elektronicznego. System po-

wstał w ramach porozumienia AUSCANN-

ZUKUS i jest zarządzany przez amerykański 

NSA. Echelon jest zainstalowany w różnych 

częściach świata i wyposażony w urządze-

nia techniczne do podsłuchiwania i prze-

chwytywania informacji przesyłanych  

kanałami telekomunikacyjnymi. System  

ma za zadanie gromadzić i analizować prze-

kazy elektroniczne urzeczywistniające się 

na całym świecie, jak faksy, e-maile, transfe-

ry plików, czy rozmowy telefoniczne. 

Wszystkie przechwycone dane trafiają dalej 

do centrali w Fort Meade w USA, gdzie  

superkomputery automatycznie selekcjonu-

ją zebrany materiał pod względem haseł, 

języka i innych kategorii. Szacuje się, że sys-

tem, już na początku XX wieku, był w stanie 

przechwytywać ok. 3 miliardów elektro-

nicznych transferów informacji na dobę18. 

Oczywiście, nie można traktować 

służb specjalnych, jako instytucji działają-

cych na szkodę obywateli i wbrew ich inte-

                                                           
18 European Parliament - Temporary Committee 
on the ECHELON Interception System: Report  
on the existence of a global system for the inter-
ception of private and commercial communica-
tions (ECHELON interception system), 
(2001/2098 (INI)), 11 lipca 2001, (09.09.2011). 

resom. Sprawa raczej dotyczy sposobu  

wykorzystywania informacji przez władzę19 

i mechanizmów redukująco wyrównaw-

czych. O ile jawne narzędzia generowania 

informacji mają swój wyraźne zarysowany 

początek i koniec, to w przypadku tajnych 

metod sprawa nie jest już tak oczywista20. 

Tajne sposoby pozyskiwania informacji 

winny być tym bardziej opatrzone stopniem 

ostrożności i nadzoru21.  

W Polsce, co do zasady, niejawne 

pozyskiwanie informacji może odbywać się 

w oparciu o trzy instrumenty: kontrolę ope-

racyjną22, kontrolę i utrwalanie rozmów23 

                                                           
19 Por. Z. Siemiątkowski, Wywiad a władza.  
Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy 
politycznej PRL, Warszawa 2009; M.J. Smith, 
Intelligence and the Core Executive, Public Policy 
and Administration, nr 25, 2010. 
20 Zob. G.D. Garson, Securing the Virtual State: 
Recent Developments in Privacy and Security, 
Social Science Computer Review 2006, nr 24 
(489). 
21 Por. M. Gadzheva, Privacy in the Age of Trans-
parency, Social Science Computer Review 2007, 
nr 26 (60). 
22 Obecnie warunki i charakter kontroli opera-
cyjnej konstytuują m.in.: art. 19 ustawy z dnia  
6 kwietnia 1990 r. o Policji, art. 9e ustawy z dnia 
12 października 1990 r. o Straży Granicznej, art. 
36c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli 
skarbowej, art. 31 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organach porządkowych, art. 27 ustawy z dnia 
24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa  
Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, art. 31 
ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie  
Wywiadu Wojskowego oraz art. 17 ustawy  
z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym. Kontrola operacyjna jest 
realizowana w sposób niejawny i polega, zgod-
nie z treścią normy, na: kontrolowaniu treści 
korespondencji; kontrolowaniu zawartości prze-
syłek; stosowaniu środków technicznych umoż-
liwiających uzyskiwanie w sposób niejawny 
informacji i dowodów oraz ich utrwalanie,  
a w szczególności treści rozmów telefonicznych  
i innych informacji przekazywanych za pomocą 
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sieci telekomunikacyjnych. Kontrola operacyjna, 
oprócz niejawności, w swojej konstrukcji zawie-
ra inne, nierozerwalne elementy charakteryzują-
ce jej ustrój. Po pierwsze, kontrola operacyjna 
jest zarządzana przez sąd okręgowy w Warsza-
wie w przypadku ABW, a w przypadku policji 
przez sąd okręgowy właściwy ze względu  
na siedzibę składającego wniosek organu policji. 
Po drugie, proces uruchomienia kontroli opera-
cyjnej odbywa się, w przypadku policji  
na pisemny wniosek komendanta głównego 
Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 
prokuratora generalnego albo na pisemny wnio-
sek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony 
po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego miej-
scowo prokuratora okręgowego. W przypadku 
ABW następuje na pisemny wniosek szefa ABW, 
złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokura-
tora generalnego. Po trzecie, kontrola odnosi się 
do przestępstw enumeratywnie wymienionych 
w normach prawnych kategorii przestępstw.  
Po czwarte, kontrola ma charakter powiązany  
i subsydiarny, co oznacza że jest dopuszczalna 
tylko wtedy, gdy inne środki okazały się bezsku-
teczne albo zachodzi wysokie prawdopodobień-
stwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne.  
Po piąte, przepisy wyznaczają czas trwania uru-
chomionej kontroli operacyjnej, którą zarządza 
się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Po szó-
ste, kontrola operacyjna powinna być zakończo-
na niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej zarzą-
dzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu,  
na który została wprowadzona. Po siódme, jeżeli 
w wyniku działań operacyjnych nie stwierdzono 
podstaw do wszczęcia postępowania karnego,  
a materiały uzyskane w wyniku kontroli opera-
cyjnej okazały się nieprzydatne, z punktu widze-
nia prowadzonego postępowania, podlegają one 
niezwłocznemu zniszczeniu. Po ósme, na pod-
stawie przepisów ustawy nowelizującej ustrój 
prawny instytucji kontroli operacyjnej, wprowa-
dzono zasadę zakazu wykorzystywania dowo-
dów uzyskanych w wyniku kontroli procesowej 
oraz kontroli operacyjnej w innych postępowa-
niach niż procedura karna. Po dziewiąte, ta sama 
nowelizacja zobligowała prokuratora generalne-
go do przedstawiania Sejmowi i Senatowi  
corocznej, jawnej informacji o liczbie wniosko-
wanych i zastosowanych technik operacyjnych. 
23 Kontrola i utrwalanie rozmów jest instytucją 
polskiego procesu karnego. Przepisy wspomina-
ją zarówno o podsłuchu rozmów telefonicznych 
(art. 237 § 1) jak i innych rozmów lub przeka-
zów informacji, w tym korespondencji przesyła-
nej pocztą elektroniczną (art. 241). Po wszczęciu 
postępowania sąd na wniosek prokuratora może 
zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów 
telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania  

                                                                                    
dowodów dla toczącego się postępowania lub 
zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. 
Oznacza to, że podsłuch, jako sposób uzyskania 
dowodu (środka dowodowego w postępowaniu), 
może być zarządzony jedynie po wydaniu posta-
nowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, 
oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, niecierpią-
cych zwłoki. Nie można zatem stosować podsłu-
chu w czasie prowadzenia czynności sprawdza-
jących przed procesowych. Ustawodawca prze-
widział kategorię wypadków szczególnych.  
W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę  
i utrwalanie treści rozmów telefonicznych może 
zarządzić prokurator, który jest obowiązany 
zwrócić się w terminie 3 dni do sądu 
z wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia. Sąd 
wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku 
w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału 
stron. W wypadku niezatwierdzenia postano-
wienia prokuratora sąd w postanowieniu wyda-
nym w przedmiocie wniosku zarządza zniszcze-
nie wszystkich utrwalonych zapisów. Zaskarże-
nie postanowienia wstrzymuje jego wykonanie. 
Nowelizacją kodeksu postępowania karnego,  
z czerwca 2011 roku, dodano konieczność znisz-
czenia utrwalonych treści, w razie niezatwier-
dzenia przez sąd wniosku prokuratorskiego. 
Sytuacja, w której podsłuch jest zakładany  
na podstawie decyzji prokuratora, bez udziału 
sądu jest dopuszczalna jedynie w nagłych oko-
licznościach wymagających podjęcia pilnych 
działań zabezpieczających dowody, w sytuacji, 
gdy występuje poważna obawa utraty cennych 
informacji. Pięciodniowy termin, przewidziany 
dla zatwierdzenia przez sąd postanowienia pro-
kuratora, nie jest terminem zawitym ani preklu-
zyjnym. Sąd Najwyższy w wyroku z 3 grudnia 
2008 roku zważył, że zatwierdzenie przez sąd 
postanowienia prokuratora, o którym mowa 
w art. 237 § 2 Kpk, ale z uchybieniem terminowi 
wskazanemu w tym przepisie dla rozstrzygnię-
cia w przedmiocie takiego zatwierdzenia, nie 
delegalizuje samej kontroli i utrwalania rozmów 
po upływie tego terminu i nie wywołuje skutków 
określonych w art. 238 § 3 Kpk in fine, które 
odnoszą się tylko do postanowienia sądu o nie-
zatwierdzeniu przez sąd uprzedniego postano-
wienia prokuratora o takiej kontroli. Noweliza-
cja przepisów wpisała się we wcześniejszą wy-
kładnie Sądu Najwyższego, rozwiewając osta-
tecznie wątpliwości związane z niszczeniem 
zgromadzonych materiałów operacyjnych. 
Oczywiście, zainstalowanie podsłuchu jest  
dopuszczalne jedynie w stosunku do osoby  
podejrzanej, oskarżonego, jak również w sto-
sunku do pokrzywdzonego lub innej osoby, ale 
tylko takiej, z którą oskarżony najprawdopo-
dobniej będzie się kontaktował albo która może 
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oraz tzw. retencję danych. Aktualnie, odpo-

wiedzi na pytania o kompetencje operacyjne 

poszczególnych służb należy szukać  

w poszczególnych aktach normatywnych, 

rozrzuconych po różnych ustawach, bezpo-

średnio dotyczących samych organów.  

W Polsce jest dziewięć instytucji państwo-

wych prawnie dopuszczonych do uzyskiwa-

nia, tajnymi środkami, informacji o obywa-

telach24. 

Zostawiając na marginesie rozważań 

kwestie kontroli operacyjnej oraz kontroli  

i utrwalania rozmów, które podlegają nad-

zorowi sądów powszechnych, dla zobrazo-

wania skali zjawiska warto przyjrzeć się 

                                                                                    
mieć związek ze sprawcą lub z grożącym prze-
stępstwem. Ustawodawca dopuścił możliwość 
korzystania z kontroli i utrwalania rozmów tele-
fonicznych tylko, gdy toczące się postępowanie 
karne (lub uzasadniona obawa popełnienia  
nowego przestępstwa) dotyczy najcięższych 
przestępstw znanych w polskim systemie kar-
nym. Katalog tych czynów zabronionych, enu-
meratywnie został wyszczególniony w art. 237 § 
3 Kpk. Warto zaznaczyć, że podsłuch telefonicz-
ny może być stosowany maksymalnie przez 
okres 3 miesięcy, z ewentualnością przedłużenia 
go o dalsze 3 miesiące, w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach. Zob. ustawa z 4 lutego 2011 
roku, nowelizująca przepisy Kodeksu postępo-
wania karnego, uzupełniła art. 238 Kpk o obo-
wiązek zarządzenia zniszczenia utrwalonych 
zapisów w części, w jakiej nie mają znaczenia dla 
postępowania karnego. Odpowiednio zob. art. 
237 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 89, 
poz. 555), art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 
roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
z 2011r. Nr 53, poz. 273), nowelizujący art. 237 § 
2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postę-
powania karnego, wyrok SN V KK 195/08; 
(OSNKW 2009, nr 2, poz. 17). 
24 Są to: policja, Agencja Wywiadu, Agencja Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne, Służba Wywiadu Wojskowego, 
Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Gra-
niczna, wywiad skarbowy im Żandarmeria Woj-
skowa. 

instytucji retencji danych. Jest to uprawnie-

nia do pozyskiwania danych telekomunika-

cyjnych. Należy mieć na uwadze, że ustawa 

o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

oraz Agencji Wywiadu25, w art. 28, wyłącza 

obowiązek uzyskania zgody sądu wobec 

pozyskiwania danych, o których mowa  

w art. 180c i 180d ustawy z dnia 16 lipca 

2004 r. Prawo telekomunikacyjne26,  

tj. informacji identyfikujących podmiot  

korzystający z usług pocztowych oraz doty-

czących faktu, okoliczności świadczenia 

usług pocztowych lub korzystania z tych 

usług. Nie są to jedynie tzw. bilingi, „ale tak-

że wszelkie informacje niezbędne do ustale-

nia kto, gdzie, kiedy, z kim i w jaki sposób 

się połączył lub próbował połączyć telefo-

nicznie. W ten sposób identyfikowany jest 

m.in. numer telefonu, czas połączenia, stacja 

przekaźnikowa, w zasięgu której znajdowali 

się zarówno wykonujący jak i odbierający 

połączenie, co pozwala na określenie lokali-

zacji osoby w momencie nawiązywania  

połączenia”27. Operator publicznej sieci te-

lekomunikacyjnej oraz dostawca publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych  

są obowiązani na własny koszt: 

1. zatrzymywać i przechowywać przez 

okres 24 miesięcy dane generowane 

w sieci telekomunikacyjnej lub przez 

                                                           
25 Dz. U. z 2010r. Nr 29, poz. 154. 
26 Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800. 
27 Retencja danych: troska o bezpieczeństwo czy 
inwigilacja obywateli - Raport Komisji Praw 
Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, 
http://archiwum.adwokatura.pl/?p=3566, 
(04.04.2012); http://adwokatura.pl/?p=3566, 
(01.06.2011), s. 4. 
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nie przetwarzane na terytorium RP, 

licząc od dnia połączenia lub nieu-

danej próby połączenia, a z dniem 

upływu tego okresu dane te nisz-

czyć, z wyjątkiem tych, które zostały 

zabezpieczone; 

2. udostępniać dane uprawnionym 

podmiotom, a także sądowi i proku-

ratorowi, na zasadach i w trybie 

określonym w przepisach odręb-

nych; 

3. chronić dane przed przypadkowym 

lub bezprawnym zniszczeniem, utra-

tą lub zmianą, nieuprawnionym lub 

bezprawnym przechowywaniem, 

przetwarzaniem. 

Powyższym obowiązkiem retencji, 

udostępniania i ochrony informacji, objęte 

są dane niezbędne do: ustalenia zakończe-

nia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia 

końcowego, użytkownika końcowego inicju-

jącego połączenie, oraz tego do którego kie-

rowane jest połączenie; jak również okre-

ślenia daty, godziny połączenia, czasu jego 

trwania, rodzaju połączenia, oraz lokalizacji 

telekomunikacyjnego urządzenia końcowe-

go. Treść art. 180d ustawy prawo teleko-

munikacyjne implikuje dostęp tych podmio-

tów do takich danych, jak: 

 dane dotyczące użytkownika, 

 dane transmisyjne, które obejmują 

dane przetwarzane dla celów prze-

kazywania komunikatów w sieciach 

telekomunikacyjnych lub naliczania 

opłat za usługi telekomunikacyjne, 

w tym dane lokalizacyjne wskazują-

ce położenie geograficzne urządze-

nia końcowego użytkownika, 

 dane o lokalizacji, które oznaczają 

dane lokalizacyjne wykraczające  

poza dane niezbędne do transmisji 

komunikatu lub wystawienia  

rachunku, 

 dane o próbach uzyskania połącze-

nia między zakończeniami sieci,  

w tym dane o nieudanych próbach 

połączeń. 

Prawo dostępu do danych retencyj-

nych jest rezultatem obowiązku, jaki został 

nałożony na polskiego ustawodawcę tzw. 

dyrektywą retencyjną28. Dyrektywa została 

przyjęta pod presją międzynarodowych 

wydarzeń. Fala terroryzmu, jaka przetoczyła 

się m.in. przez Europę (zamachy w Madrycie 

i Londynie), a także w USA (zamachy  

na WTC i Pentagon), stała się usprawiedli-

wieniem dla wzmocnienia pionu bezpie-

czeństwa. 

Nie trzeba dodawać, że zatrzymy-

wanie, przechowywanie i przekazywanie 

służbom państwowym danych telekomuni-

kacyjnych jest szczególnie niekorzystna  

z punktu widzenia ochrony prywatności 

obywateli i pozostaje przedmiotem naj-

większego zaniepokojenia. Opublikowany 

                                                           
28 Dyrektywą 2006/24/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie 
zatrzymywania generowanych lub przetwarza-
nych danych w związku ze świadczeniem ogól-
nie dostępnych usług łączności elektronicznej 
lub udostępnianiem publicznych sieci łączności 
oraz zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE  
(Dz. Urz. UE z L 105 z 13.4.2006). 
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wiosną 2011 roku raport przygotowany 

przez Komisję Praw Człowieka przy Naczel-

nej Radzie Adwokackiej ujawnia, że policja, 

służby specjalne i inne organy państwowe 

sięgają po prywatne dane obywateli, często 

bez jakiegokolwiek zewnętrznego nadzoru, 

w tym w szczególności kontroli sądowej. 

Według danych Komisji Europejskiej, tylko 

w 2010 roku, polskie służby występowały 

do operatorów telekomunikacyjnych o dane 

retencyjne aż 1,3 milionów razy, co plasuje 

Polskę na szczycie tego rankingu29. Prasa  

na początku 2011 roku, podając te dane, 

informowała w alarmującym tonie. „Polska 

jest unijnym liderem w sięganiu przez służ-

by, policję i wymiar sprawiedliwości  

po nasze dane od operatorów telefonicz-

nych. (…) Rocznie, bez żadnej kontroli  

i ograniczeń, 1 mln 60 tys. razy pobrały  

bilingi, dane abonentów i dane o przemiesz-

czaniu się właścicieli telefonów (BTS).  

To oznacza 27,5 sprawdzeń na tysiąc doro-

słych Polaków. Drugie w klasyfikacji Czechy 

miały 10 sprawdzeń na tysiąc. Wielka Bry-

tania i Francja – ok. 8,5, Niemcy – 0,2  

na tysiąc mieszkańców (35 razy mniej niż  

w Polsce)”30. 

                                                           
29 Zob. E. Siedlecka, KE: Za dużo podglądacie, 
http://wyborcza.pl/1,75478,9453157,KE__ 
Za_duzo_podgladacie.html, (15.08.2011). 
30 E. Siedlecka, Służby zdradzają, jak często sięga-
ły po bilingi, Gazeta Wyborcza, czwartek 10 lute-
go 2011 r. s. 6; E. Siedlecka, Służby zdradzają, jak 
często sięgały po bilingi, http://wyborcza.pl/ 
1,75478,9081579,Sluzby_zdradzaja__jak_czesto_
siegaly_po_billingi.html#ixzz1TgKmikgS, 
(15.08.2011); Po tekście prasowym ówczesny 
sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych – Jacek 
Cichocki wystosował zapytanie do wszystkich 
służb o udzielenie informacji nt. ilości i rodzajów 
informacji uzyskiwanych w trybie retencji  

W raporcie Naczelnej Rady Adwo-

kackiej na temat retencji danych można się 

dowiedzieć, że kontrolowanie i utrwalanie 

rozmów „z oczywistych przyczyn, w prze-

ważającej większości wypadków dzieje się 

bez wiedzy i zgody osób podsłuchiwanych.  

Z tego względu, pomimo uprzedniej kontroli 

sądowej stosowania tego środka operacyj-

nego, nie mają one możliwości wpłynięcia 

na decyzję o jego zastosowaniu ani przed-

stawienia swojej argumentacji. Z tego 

względu kontrola i utrwalanie rozmów tele-

fonicznych muszą podlegać szczególnym 

ograniczeniom w toku postępowania”31. 

Przepisy pozwalające służbom pozy-

skiwać informacje o obywatelach okazują 

się być idealnym pretekstem do wykonywa-

nia działalności, która jest służbom najbliż-

sza, czyli szeroko rozumianego gromadzenia 

wszelkich informacji o wszystkim. Naczelna 

Rada Adwokacka, po dokonaniu prawnego 

przeglądu sytuacji, zwróciła uwagę na czte-

ry najważniejsze wady uregulowań usta-

                                                                                    
danych. Po przeanalizowaniu danych udostęp-
nionych okazało się, że na prokuraturę, sądy  
i policję łącznie przypada 56% sprawdzeń. Poli-
cja pozyskuje dane częściej niż Straż Graniczna 
(15% wszystkich sprawdzeń), Agencja Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego (13% wszystkich 
sprawdzeń), Służba Kontrwywiadu Wojskowego 
(11%), Centralne Biuro Antykorupcyjne (4%) 
oraz wywiad skarbowy (1%). Por. E. Siedlecka, 
Kogo można podsłuchać, Gazeta Wyborcza, wto-
rek 15 marca 2011, s .7; E. Siedlecka, Służby 
zdradzają, jak często sięgały po bilingi, Gazeta 
Wyborcza, czwartek 10 lutego 2011r. s. 6, oraz  
P. Nisztor, Polacy pod kontrolą służb, Rzeczpo-
spolita, nr. 116 (8932), s. 1. 
31 Retencja danych: troska o bezpieczeństwo  
czy inwigilacja obywateli - Raport Komisji Praw 
Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, 
http://archiwum.adwokatura.pl/?p=3566, 
(04.04.2012); http://adwokatura.pl/?p=3566, 
(01.06.2011), s. 54. 
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wowych i wykonawczych dotyczących  

retencji danych: brak odpowiedniej precy-

zyjności prawa w zakresie podmiotowym 

i przedmiotowym; brak subsydiarności; 

brak kontroli zewnętrznej nad gromadze-

niem i przechowywaniem danych; brak  

regulacji w zakresie usuwania danych”32. 

Służby, omijając procedurę z udzia-

łem sądów, zwracają się do operatorów 

komórkowych o dane telekomunikacyjne, 

które zawierają całą paletę prywatnych  

informacji, z których często można dowie-

dzieć się więcej niż dzięki podsłuchowi.  

Dotyczą one na tyle długiego okresu  

i są na tyle sugestywne by móc stworzyć 

psychologiczny i ekonomiczny portret danej 

osoby, co przy wykorzystaniu, z natury 

ograniczonego czasowo, przedmiotowo  

i osobowo, podsłuchu byłoby utrudnione33. 

Warto zaznaczyć, że w polskim systemie 

bezpieczeństwa jedna ze służb, a mianowi-

cie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

dysponuje otwartym katalogiem spraw,  

w których może występować o dane tele-

komunikacyjne. Oznacza to, że toczące się 

sprawy cywilne obywatela są wystarczają-

cym pretekstem do rozbudowania akt oso-

bowych metodami niejawnymi. 

                                                           
32 Tamże, s. 28-30 oraz 63-64. 
33 Nieprawidłowościami w tym zakresie wielo-
krotnie interesował się Rzecznik Praw Obywa-
telskich.  
W piśmie do Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 
kwietnia 2008 roku (Pismo, RPO-578577-II/08 
/PS), RPO podkreślił, że pod jego stałą  
obserwacją pozostaje problematyka prowadze-
nia działalności operacyjnej przez uprawnione 
do tego organy, w tym w szczególności służby 
specjalne. 

Rzecznik Praw Obywatelskich  

wystąpił 17 stycznia 2011 roku z listem 

otwartym do Premiera RP, w którym przed-

stawił swoje stanowisko34. Według analizy 

prawnej przeprowadzonej w Biurze Rzecz-

nika Praw Obywatelskich metody pozyski-

wania, przez poszczególne służby, informa-

cji objętych tajemnicą komunikowania  

są niezgodne z Konstytucją RP oraz z Euro-

pejską Konwencją o Ochronie Praw Czło-

wieka i Podstawowych Wolności35. Rzecznik 

Praw Obywatelskich zarzuciła, że w aktual-

nie obowiązującym przepisach: nie ma nad 

pobieraniem danych żadnej zewnętrznej 

kontroli, nie ma ograniczeń celu pobierania 

danych (np. dla ścigania jakich prze-

stępstw), nie ma ochrony osób korzystają-

cych z tajemnicy zawodowej (dziennikarzy 

czy adwokatów), nie ma obowiązku nisz-

czenia danych, które nie przydadzą się  

do wykrywania przestępstw; nie ma wymo-

gu, by dane telekomunikacyjne można było 

pobrać, tylko jeśli inne sposoby dotarcia  

                                                           
34 Reakcją na list do szefa polskiego Rządu jest 
inicjatywa wspólnych spotkań mających na celu 
wypracowanie satysfakcjonujących obie strony 
stanowisk. I tak, 18 kwietnia 2011 roku, Rzecz-
nik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz 
spotkała się z Jackiem Cichockim, Sekretarzem 
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
Sekretarzem Kolegium ds. Służb Specjalnych,  
a rozmowy dotyczyły kwestii uregulowania 
przepisów określających pozyskiwanie przez 
służby specjalne danych objętych tajemnicą 
telekomunikacyjną. 
35 Europejska Konwencja o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności uchwalona 
w Paryżu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  
w dniu 10 grudnia 1948 roku. 
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do dowodów zawiodły (tak jest w przypad-

ku podsłuchów)”36. 

Reżim prawny związany z tzw.  

retencyjną danych stał się już przedmiotem 

zainteresowania Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka. Ten, choć dostrzega dys-

tynkcję miedzy informacjami zdobywanym 

metodą podsłuchu a tymi pochodzącymi  

z bilingów, to jednocześnie podkreśla,  

że są sytuacje, w których te drugie mogą  

w bardziej znaczny sposób ingerować  

w ochronę prywatności. „ETPC na tle art. 8 

Konwencji o ochronie praw człowieka  

i podstawowych wolności sporządzonej  

w Rzymie dnia 4 listopada 1950r., zmienio-

nej następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz 

uzupełnionej protokołem nr 2 stwierdził,  

że z samej swej natury billing musi być roz-

różniany od podsłuchu, który jest zjawi-

skiem niepożądanym i bezprawnym w spo-

łeczeństwie demokratycznym, chyba że ist-

nieją ku temu uzasadnione powody. Ale 

użycie danych wynikających z billingu może, 

w niektórych okolicznościach, stanowić  

naruszenie art. 8 Konwencji. Dane billingo-

we zawierają informacje szczególnie  

o wybieranych numerach, które stanowią 

integralny składnik komunikacji telefonicz-

nej. W efekcie ujawnienie tej informacji  

policji, bez zgody abonenta, również stano-

wi ingerencję w prawa zagwarantowane  

w art. 8 (wyrok ETPC z dnia 2 sierpnia 

1984r. w sprawie Malone przeciwko Wiel-

                                                           
36 E. Siedlecka, Służby zdradzają, jak często sięga-
ły po bilingi, http://wyborcza.pl/1,75478,90 
81579,Sluzby_zdradzaja__jak_czesto_siegaly_po_
billingi.html#ixzz1R8Gifo7o, (15.06.2013); 

kiej Brytanii, skarga nr 8691/79). Tymcza-

sem w ustawach regulujących uprawnienia 

służb ustawodawca przewidział znacznie 

niższy standard ochrony w przypadku pozy-

skiwania danych billingowych w trakcie 

prowadzenia czynności operacyjno-

rozpoznawczych niż dla zastosowania pod-

słuchu”37. Z kolei, w wyroku z 30 lipca 

1998r. Europejski Trybunał Praw Człowieka 

stwierdził, że kontrola linii telefonicznej jest 

ingerencją władz publicznych w korzystanie 

z prawa do poszanowania życia prywatnego 

i korespondencji. Nie ma znaczenia, że uży-

wano jedynie systemu, polegającego  

na rejestrowaniu połączeń z określonego 

telefonu. Dlatego w takim przypadku,  

podobnie jak w przypadku podsłuchu, prze-

pisy powinny zawierać gwarancje, które 

pozwolą uniknąć nadużyć władzy (Valenzu-

ela Contreras przeciwko Hiszpanii, skarga 

nr 27671/95). 

Z art. 8 ust. 1 Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

wynika, że każdemu przysługuje prawo  

do komunikowania się z kimkolwiek sobie 

życzy i w tym zakresie przysługuje mu gwa-

rancja poszanowania poufności jego kore-

spondencji. Korespondencja obejmuje przy 

tym wszelkie techniczne formy przekazy-

wania wiadomości. Zgodnie z art. 8 ust. 2 

Europejskiej Konwencji niedopuszczalna 

jest ingerencja władzy publicznej 

w korzystanie z prawa do poszanowania 

korespondencji, z wyjątkiem przypadków 

                                                           
37 wyrok TK z dnia 20 czerwca 2005r., K 4/04 
OTK-A 2005/6/64, Lex 155534. 
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przewidzianych przez ustawę i koniecznych 

w demokratycznym społeczeństwie z uwagi 

na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeń-

stwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy 

kraju, ochronę porządku i zapobieganie 

przestępstwom, ochronę zdrowia i moral-

ności lub ochronę praw i wolności innych 

osób.  

Orzecznictwo Europejskiego Trybu-

nału Praw Człowieka definiuje pojęcie  

koniecznej ingerencji, o której mowa w art. 

8 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Czło-

wieka, precyzując że „ingerencja jest zwią-

zana z pilną potrzebą społeczną oraz, 

w szczególności, że jest proporcjonalna  

do zamierzonego słusznego celu (…), lecz 

także od szczególnego charakteru przed-

miotowej ingerencji”38. Taką wymowę  

interpretacyjną można odnaleźć m.in.:  

w wyroku ETPC z 26 marca 1987r., w spra-

wie Leander przeciwko Szwecji, (skarga  

nr 9248/81); w orzeczeniu z 16 lutego 

2000r. - sprawa Amann przeciwko Szwajca-

rii, w której ETPC zwrócił uwagę na to, że  

do zaistnienia ingerencji w życie prywatne 

wystarczy sam fakt gromadzenia danych  

o jednostce, bez względu na późniejszy spo-

sób wykorzystania (skarga nr 27798/95);  

w orzeczeniu z 6 czerwca 2006 r. w sprawie 

Segerstedt – Wiberg i inni przeciwko Szwe-

cji, gdzie ETPC podkreślił, że rozważając 

potrzeby ochrony bezpieczeństwa należy 

uwzględniać dolegliwość ingerencji w pra-

wo do poszanowania życia prywatnego, zaś 

                                                           
38 wyrok TK z dnia 20 czerwca 2005r., K 4/04 
OTK-A 2005/6/64, Lex 155534. 

każdemu obywatelowi musi przysługiwać 

środek prawny umożliwiający kontrolę  

danych przetrzymywanych przez służby 

bezpieczeństwa (skarga nr 62332/00); czy 

w decyzji z 26 czerwca 2006 r., w sprawie 

Weber i Saravia przeciwko Niemcom,  

w której ETPC podsumował dotychczasowe 

orzecznictwo w tym zakresie (skarga  

nr 54934/00). 

Należy zaznaczyć, że nie we wszyst-

kich krajach Unii Europejskiej normy zawar-

te w dyrektywie retencyjnej weszły w życie. 

W kilku państwach przepisy dyrektywy 

zostały zakwestionowane, jako godzące  

w powszechne prawo do prywatności. Try-

bunał Konstytucyjny w Rumuni (8 paź-

dziernika 2009 r.), Federalny Trybunał Kon-

stytucyjny w Niemczech (2 marca 2010 r.)39, 

Trybunał Konstytucyjny Republiki Czeskiej 

(31 marca 2011r.) jednomyślnie orzekły 

niezgodność z konstytucją przepisów wdra-

żających dyrektywę. 

                                                           
39 Federalny Trybunał Konstytucyjny Niemiec,  
w najważniejszych tezach swojego wyroku 
zwrócił uwagę m.in. na: nieuzasadnione, sze-
ściomiesięczne przechowywanie przez prywat-
nego usługodawcę danych dotyczących połączeń 
telekomunikacyjnych; konieczność wyjątkowo 
starannego, przejrzystego i precyzyjnego unor-
mowania sposobów zabezpieczenia danych, 
zasad korzystania z nich oraz ich prawnej 
ochrony; precyzyjne wskazanie celów, dla któ-
rych dane mogą zostać użyte; potrzebę stworze-
nia regulacji, które zapewniłyby wiążący, jasny, 
szczególnie wysoki standard ich bezpieczeń-
stwa; proporcjonalność dostępu do danych; 
konieczność korzystania z danych jedynie  
w sprawach szczególnej wagi. Zob. Retencja 
danych: troska o bezpieczeństwo czy inwigilacja 
obywateli - Raport Komisji Praw Człowieka przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej, http://archi 
wum.adwokatura.pl/?p=3566, (04.04.2012); 
http://adwokatura.pl/?p=3566, (01.06.2011),  
s. 7-8. 
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Ochrona tajemnicy komunikowania 

się, została zagwarantowana także w innych 

dokumentach międzynarodowych. Art. 17 

Międzynarodowego Paktu Praw Obywatel-

skich i Politycznych40 głosi, że nikt nie może 

być narażony na samowolną lub bezprawną 

ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, 

dom czy korespondencję. Dyspozycja tej 

normy rozciąga się również, na tak szerokie 

i pojemne materialne wartości, jak cześć 

(honor) i dobre imię (reputacja) każdej jed-

nostki. 

W przedmiotowej materii wypowia-

da się także polska Konstytucja. „Art. 49 

wyraźne koresponduje z normą zawartą  

w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy 

komunikowania się. Ich ograniczenie może 

nastąpić jedynie w przypadkach określo-

nych w ustawie i w sposób w niej określo-

ny”41. Naruszenie podstawowej zasady jest 

dopuszczalne jedynie w przypadkach prze-

widzianych w ustawie oraz koniecznych  

ze względu na postulaty płynące z demokra-

tycznego społeczeństwa prawnego. „Należy 

wskazać, że Konstytucja RP pozwala  

na ograniczanie korzystania z wolności  

i praw obywatelskich tylko wtedy, gdy jest 

to konieczne w demokratycznym państwie 

dla jego bezpieczeństwa lub porządku  

publicznego, bądź dla ochrony środowiska, 

zdrowia i moralności publicznej, albo wol-

                                                           
40 Przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  
w 1966 r. (Dz. U. z 1977r. Nr 38, poz. 167). 
41 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.  
z 1997r. Nr 78, poz. 483). 

ności i praw innych osób”42. Tak rozumiana 

treść przepisów Konstytucji została przy-

pieczętowana w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, który zaprezentował swo-

je stanowisko w jasny sposób, podkreślając, 

iż „należy przyjąć założenie, że uzyskiwanie 

informacji o osobach jest dopuszczalne, ale 

tylko w określonych okolicznościach,  

z zachowaniem szczególnych warunków  

a (…) ustawodawca w żadnym wypadku nie 

może w sposób dowolny łagodzić przesła-

nek, przy spełnieniu których można wkro-

czyć w sferę życia prywatnego nie narażając 

się na zarzut niekonstytucyjnej arbitralno-

ści”43. 

Art. 49 Konstytucji, w wielu sytua-

cjach materialno-prawnych, pozostaje  

w zbiegu z art. 51 Konstytucji oraz art. 31 

Konstytucji. Okoliczności, w których rozpa-

trywana jest konstytucyjność przepisów 

przyznających uprawnienia informacyjne 

władzy wobec obywateli, obligo dotyczą 

norm z tych trzech artykułów i są rozpatry-

wane, niejako z konieczności w ich zbiegu  

i współznaczności. System trzech norm kon-

stytucyjnych współtworzy tzw. autonomię 

informacyjną jednostki, która implikuje:  

po pierwsze, prawo do samodzielnego de-

cydowania o ujawnianiu innym informacji 

dotyczących swojej osoby, po drugie prawo 

do kontrolowania podmiotów posiadających 

takie informacje w zakresie ich posiadania  

                                                           
42 P. Kosmaty, Granice tajnej inwigilacji obywateli 
w demokratycznym państwie prawa, Prokurator, 
nr 3, 2008, s. 4. 
43 Por. wyrok TK z dnia 20 czerwca 2005r.,  
K 4/04 OTK-A 2005/6/64, Lex 155534. 
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i wykorzystywania. Autonomia ta „oznacza 

prawo do samodzielnego decydowania  

o ujawnieniu informacji dotyczących swojej 

osoby, a także prawo do sprawowania kon-

troli nad takimi informacjami, jeżeli znajdu-

ją się w posiadaniu innych podmiotów”44.  

Trybunał Konstytucyjny wielokrot-

nie, przy okazji badania zgodności z konsty-

tucją różnorakich przepisów, dawał wyraz 

swojej jednoznacznej interpretacji norm. 

Przykładowo, w sprawie na wniosek grupy 

posłów z dnia 30 września 2004 roku,  

o zbadanie zgodności z konstytucją art. 1  

i art. 8 pkt. 27 (w części nowelizującej art. 

36-36e ustawy z dnia 28 września 1991  

r. o kontroli skarbowej) ustawy z dnia 27 

czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewódz-

kich Kolegiów Skarbowych oraz o zmianie 

niektórych ustaw regulujących zadania  

i kompetencje organów oraz organizację 

jednostek podległych ministrowi właści-

wemu do spraw finansów publicznych45, 

zbadał wnikliwie konstytucyjność przyzna-

nych wywiadowi skarbowemu prerogatyw. 

TK zważył, jak następuje. „Uprawnienia 

przyznane wywiadowi skarbowemu  

na podstawie kwestionowanej nowelizacji 

niewątpliwie głęboko wkraczają w sferę 

życia prywatnego jednostki. (…) Doniosłość 

prawa do prywatności (art. 47 Konstytucji) 

w systemie konstytucyjnej ochrony praw  

i wolności uwidacznia m.in. okoliczność,  

że prawo to jest – zgodnie z art. 233 ust. 1 

Konstytucji – nienaruszalne nawet w usta-
                                                           
44 Por. wyrok TK z dnia 19 lutego 2002r., sygn.  
U 3/01, OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 3. 
45 Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1302. 

wach ograniczających inne prawa, wydawa-

nych w stanie wojennym i wyjątkowym. 

Oznacza to, że nawet warunki tak wyjątko-

we i ekstremalne nie zezwalają ustawodaw-

cy na złagodzenie przesłanek, przy spełnie-

niu których można wkroczyć w sferę życia 

prywatnego nie narażając się na zarzut nie-

konstytucyjnej arbitralności (por. wyrok TK 

z 20 listopada 2002 r., sygn. K 41/02, OTK 

ZU nr 6/A/2002, poz. 83). (…) Ochrona  

życia prywatnego, gwarantowana konstytu-

cyjnie co do zasady w art. 47, obejmuje sobą 

także autonomię informacyjną (art. 51 Kon-

stytucji) oznaczającą prawo do samodziel-

nego decydowania o ujawnianiu innym  

informacji dotyczących swojej osoby, a tak-

że prawo do sprawowania kontroli nad  

takimi informacjami, jeśli znajdują się  

w posiadaniu innych podmiotów (por. np. 

wyrok z 19 lutego 2002 r., sygn. U 3/01, 

OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 3). Informacje 

dotyczące majątku i sfera ekonomiczna jed-

nostki są niewątpliwie objęte prywatnością  

i autonomią informacyjną, jakkolwiek w tej 

sferze odnotować można łagodniejsze kry-

teria jej ograniczania, niż w wypadku sfery 

czysto osobistej (por. wyroki z: 24 czerwca 

1997 r., sygn. K 21/96, OTK ZU nr 2/1997, 

poz. 23; 11 kwietnia 2000 r., sygn. K. 15/98, 

OTK ZU nr 3/2000, poz. 86; 20 listopada 

2002 r., sygn. K 41/02, OTK ZU nr 

6/A/2002, poz. 83). (…) Analizując motywy, 

którymi kierował się ustawodawca uchwa-

lając ustawę o kontroli skarbowej, Trybunał 

Konstytucyjny podkreślił, że jedną z waż-

nych funkcji demokratycznego państwa 
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prawa jest skuteczne zwalczanie tych nega-

tywnych zjawisk, które w skrajnym nasile-

niu mogą godzić w samo istnienie tego pań-

stwa. Dlatego ustawodawca ma nie tylko 

prawo, ale także obowiązek zwalczania  

negatywnych zjawisk przez nadawanie  

takich uprawnień organom kontroli, które 

to uprawnienia, pozostając w zgodzie  

z zasadami Konstytucji, będą miały bezpo-

średni wpływ na zwiększenie sprawności 

działań kontrolnych. (…) Trybunał Konsty-

tucyjny dopuszcza więc wyposażenie orga-

nów kontroli w specjalne uprawnienia,  

akcentując jednocześnie konieczność  

dochowania zgodności takich uregulowań  

z Konstytucją. (…) Oceniając dopuszczalność 

ingerencji, należy rozważyć czy spełnia ona 

warunki określone w jej art. 31 ust. 3 Kon-

stytucji. Poza tym, ustawodawca – w świetle 

art. 2 Konstytucji – ma konstytucyjny obo-

wiązek określić przesłanki ingerencji w sfe-

rę prywatności w sposób możliwie precy-

zyjny, tak aby ograniczyć zakres swobody 

decyzyjnej pozostawionej organom stosują-

cym prawo, a jednocześnie ma on obowią-

zek stworzyć odpowiednie mechanizmy 

kontroli nad aktami organów władzy  

publicznej dotykającymi tej sfery. Nakaz ten 

jest funkcjonalnie związany z zasadami 

pewności i bezpieczeństwa prawnego oraz 

ochrony zaufania do państwa i prawa. (…) 

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego usta-

wodawca zbyt szeroko zakreślił obszar zain-

teresowań wywiadu skarbowego w kontek-

ście uprawnienia do uzyskiwania informacji 

o osobach. (…) Biorąc pod uwagę dotych-

czasowe ustalenia, Trybunał Konstytucyjny 

uznał, że art. 8 pkt 27 ustawy o w.k.s.  

w zakresie, w jakim nowelizuje art. 36 ust. 2 

ustawy o kontroli skarbowej – w części  

dotyczącej uzyskiwania, gromadzenia, prze-

twarzania i wykorzystywania informacji  

o osobach, jest niezgodny z art. 2 Konstytu-

cji, przez to że z powodu niedookreśloności 

przepisu narusza zasady prawidłowej legi-

slacji, a w konsekwencji w sposób nieuza-

sadniony wkracza w sferę prywatności, 

przez co jest także niezgodny z art. 47, art. 

49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 

Konstytucji”46. 

Zacytowany wywód Trybunału Kon-

stytucyjnego, celowo przytoczony w rozbu-

dowanej formule, podkreśla ogromną rolę 

orzecznictwa sądowego w procesie wyty-

czania linii demarkacyjnej dla działań orga-

nów państwowych. Trybunał Konstytucyjny 

wielokrotnie odwołuje się do kwestii umie-

jętnego miarkowania przestrzeni upraw-

nień inwigilacyjnych. Odpowiednia inter-

pretacja przepisów przez sądy jest tu nieo-

ceniona. Chodzi o wzajemne bilansowanie 

się ośrodków władzy. Jedynie niezawisła 

kontrola sądowa47 może wyeliminować ar-

                                                           
46 Wyrok TK z dnia 20 czerwca 2005r., K 4/04 
OTK-A 2005/6/64, Lex 155534. 
47 Sądowa kontrola korzystania z tajnych in-
strumentów pozyskiwania informacji nie jest 
jedynym modelem nadzoru stosowanym w pań-
stwach demokratycznych. Istnieją także kon-
strukcje pozasądowej kontroli egzekwowanej 
przez ciała złożone najczęściej z przedstawicieli 
legislatury i ekspertów. Takie gremia funkcjonu-
ją, np. w Belgii, Kanadzie, Holandii, Norwegii, czy 
w Szwecji. Zob. Koniec z podsłuchiwaniemobywa-
teli,http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly 
/534298,koniec_z_podsluchiwaniem_obywateli.
html, (22.06.2013). 
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bitralność instytucji państwowych w tym 

zakresie48. 

Coraz większa pazerność informa-

cyjna państwa nie jest polską przypadłością. 

Naturalny instynkt gromadzenia coraz 

większej ilości informacji jest zjawiskiem 

dość powszechnym, występującym na całym 

świecie i trapi różne państwa, bez względu 

na reżim ustrojowy. Dla przykładu, w USA 

zamachy terrorystyczne na World Trade 

Center i Pentagon z 11 września 2001 roku 

stały się usprawiedliwieniem dla wdrożenia 

niezwykle kontrowersyjnych przepisów 49. 

Już 26 października 2001 roku50 Kongres 

                                                           
48 Treść przywołanego wzorca kontroli była  
w dotychczasowym orzecznictwie TK wielokrot-
nie precyzowana i obszernie omawiana, m.in.  
w wyrokach TK z: 24 czerwca 1997 r., sygn.  
K. 21/96 (OTK ZU nr 2/1997, poz. 23),  
z 11 kwietnia 2000 r., sygn. K. 15/98 (OTK ZU  
nr 3/2000, poz. 86), z 19 lutego 2002 r., sygn.  
U 3/01 (OTK ZU nr 1/A/2002, poz. 3), 12 listo-
pada 2002 r., sygn. SK 40/01 (OTK ZU  
nr 6/A/2002, poz. 81), z 20 listopada 2002  
r., sygn. K 41/02 (OTK ZU nr 6/A/2002, poz. 83), 
z 20 czerwca 2005 r., sygn. K 4/04 (OTK ZU nr 
6/A/2005, poz. 64), z 20 listopada 2002, sygn.  
K 41/02, OTK ZU nr. 6/A/2002, poz. 83 oraz  
w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego  
z 2008-06-09 sygn. K 8/04. W rezultacie,  
wykształciła się już utrwalona linia orzecznicza. 
49 Por. U. Desai, M.M. Crow, Failures of Power and 
Intelligence: Use of Scientific-technical Infor-
mation in Government Decision Making, Admin-
istration & Society 1983, nr 15 (185). 
50 Krytycy tej ustawy podkreślają, że tak szybkie 
przegłosowanie ustawy Patriot Act było możliwe 
tylko w sytuacji, gdy dokument, który liczy sobie 
132 strony, był już wcześniej przygotowany. 
Cień padł na ustawę po emisji kontrowersyjnego 
filmu Fahrenheit 9/11 autorstwa Michaela Moo-
re’a. Na światło dzienne wyszło, że żaden z sena-
torów nie pokusił się o przeczytanie ustawy 
przed głosowaniem. W jednej ze scen filmu kon-
gresmen John Conyers bez skrupułów tłumaczy, 
że parlamentarzyści nie czytają większości prze-
głosowywanych aktów prawnych. Reżyser  
Michael Moore, aby unaocznić banalność formy 
uchwalania prawa w USA, zdecydował się  

uchwalił51 ustawę - Uniting and Strengthen-

ing America by Providing Appropriate Tools 

Required to Intercept and Obstruct Terror-

ism Act of 2001, tzw. Patriot Act, która 

zwiększyła kompetencje wszystkich pań-

stwowych instytucji sfery porządku  

publicznego i bezpieczeństwa. Akt prawny, 

od chwili wejścia w życia, znajduje się  

w ogniu krytyki. Oponenci zarzucają mu 

niekonstytucyjność oraz legalizowanie nad-

użyć. 

John A. E. Vervaele, profesor prawa 

karno-skarbowego i gospodarczego na Uni-

wersytecie w Utrechcie oraz europejskiego 

prawa kryminalnego w Europa College  

w Brugii, wyróżnił trzy obszary zmian zale-

galizowane ustawą patriotyczną. „Po pierw-

sze, należy podkreślić, że Patriot Act znaczą-

co rozszerzył uprawnienia śledcze, w szcze-

gólności w przestrzeni elektronicznego  

i cyfrowego śledzenia. W tym samym czasie 

zmniejszył sądową kontrolę nad tą formą 

aktywności. Po drugie, Patriot Act zagwa-

rantował możliwość wykorzystania środ-

ków inwigilacji i obserwacji elektronicznej – 

FISA na znacznie szerszą skalę. Przed  

Patriot Act standard proporcjonalności celu 

                                                                                    
w prześmiewczej formie informować obywateli 
o treści ustawy patriotycznej. Mianowicie, przy 
pomocy megafonu odczytywał mieszkańcom 
Waszyngtonu treść ustawy Patriot Act z auta  
do obnośnej sprzedaży lodów.. 
51 Ustawa została przegłosowana przez izbę 
niższą (Kongres) w stosunku głosów 357 do 66 
oraz w Senacie w stosunku 98 do 1 i została 
poparta, zarówno przez partię republikańską, 
jak i demokratów. Jedynym parlamentarzystą  
w izbie wyższej, który zagłosował przeciwko 
wejściu w życie ustawy był senator Russ Fein-
gold. 
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musiał być zachowany. FISA mogła być sto-

sowana tylko w przypadku wykorzystywa-

nia go przez wywiad zewnętrzny. (…)  

Po trzecie Patriot Act otworzył przepływ 

danych pomiędzy sferą LEC oraz IC, poprzez 

rozbicie istniejącego muru informacyjno-

prawnego”52. 

Autor posługuje się skrótami: LEC, 

IC, FISA mając odpowiednio na myśli - Law 

Enforcement Communities, Intelligence 

Communities oraz amerykańską ustawę 

Foreign Intelligence Surveillance Act z 1978 

roku, podpisaną jeszcze przez prezydenta 

Jimmy Cartera. W terminologii anglosaskiej 

pierwsze określenie łączy w sobie wszystkie 

organy śledcze dbające o porządek publicz-

ny i bezpieczeństwo poza służbami specjal-

nymi (wywiad, kontrwywiad cywilny i woj-

skowy). Te z kolei ukrywają się pod drugim 

z wymienionych odnośników. Trzecia abre-

wiacja jest synonimem elektronicznej inwi-

gilacji. 

Przed wejściem w życie ustawy  

patriotycznej kontrola operacyjna w prze-

strzeni elektronicznej komunikacji była  

obwarowana wygórowanymi restrykcja-

mi53, a między sektorem śledczo-

                                                           
52 J.A.E. Vervaele, Terrorism and Information 
Sharing between the Intelligence and Law En-
formcement Communities in the US and the Neth-
erlands: Emergency Criminal Law, Utrecht Law 
Review 2005, tom 1, nr 1, s. 8 
53 Ochronę prawną obywateli przed inwigilacją 
państwową w amerykańskim systemie wprowa-
dził tamtejszy Sąd Najwyższy w oparciu o czwar-
tą poprawkę do Konstytucji. W sprawie Katz vs. 
USA, sąd zdecydował, że nakaz jest konieczny 
dla podsłuchiwania, chyba że chodzi o bezpie-
czeństwo narodowe. W sprawie Berger vs New 
York, sąd stwierdził, że nakaz zezwalający  
na podsłuch musi określać dokładnie cel, metodę 

dochodzeniowym i wywiadem amerykań-

skim istniała bariera informacyjna, unie-

możliwiająca swobodną wymianę danych. 

Systemowa różnica pomiędzy Law Enfor-

cement Communities a Intelligence Com-

munities, w domyśle między policją  

a wywiadem i kontrwywiadem, osadzała się 

w sferze działalności i materii realizowa-

nych zadań. W skrócie, w świecie policji jest 

mniej polityki a więcej codziennego wykry-

wania przestępstw, podczas gdy w świecie 

służb jest tyle samo codziennego wykrywa-

nia zagrożeń, ale w większości tych o poli-

tycznym zabarwieniu. Ewolucja systemu 

bezpieczeństwa w tym państwie doprowa-

dziła do sytuacji, w której większość insty-

tucji zaliczanych endomorficznie, bądź  

do sfery Law Enforcement Communities, 

bądź do Intelligence Communities, w rze-

czywistości funkcjonuje częściowo w jednej, 

bądź drugiej przestrzeni. Jeszcze za prezy-

dentury Franklina D. Roosevelt’a zdecydo-

wano o rozszerzeniu kompetencji amery-

kańskiego Federalnego Biura Śledczego 

(FBI), z klasycznie policyjnych na federalno-

policyjne i federalno-wywiadowcze. Ozna-

czało to de facto wejście w przestrzeń  

aktywności wcześniej zarezerwowanej  

wyłącznie dla Centralnej Agencji Wywia-

dowczej (CIA), która została specjalnie  

do tego powołana. 

                                                                                    
i czas trwania. Warunki otrzymania nakazu  
są ściśle określone w przepisach, a służby, aby 
go otrzymać, muszą wykazać tzw. probable cau-
sa, czyli kauzę uprawdopodabniającą (popełnie-
nie bądź zamiar popełnienia przestępstwa). 



Wiedza Prawnicza nr 6/2013 Strona 23 
 

Amerykański system bezpieczeń-

stwa skupia większość instytucji, które jed-

nocześnie funkcjonują jako Law Enforce-

ment Communities oraz Intelligence Com-

munities. Nabiera to tym bardziej szczegól-

nego wymiaru, gdy ujawni się listę różnego 

rodzaju agencji powołanych w tym zakresie. 

Operując jedynie skrótami warto wymienić 

m.in.: CIA, DIA, NSA, FBI, AFOSI, NCIS, CGIS, 

USACIC54, jak również biura zajmujące się 

wywiadem w Departamencie Obrony, Stanu, 

Bezpieczeństwa oraz szereg innych biur  

na poziomie stanowym i federalnym (nie 

licząc prywatnych instytucji wywiadow-

czych).  

Różnica miedzy europejskim a ame-

rykańskim modelem osadza się na sposobie 

transferowania i wykorzystywania informa-

cji. Odmienne standardy obowiązują dla 

informacji, która ma być wykorzystywana 

dla celów bezpieczeństwa narodowego  

(np. w związku z przeciwdziałaniem terro-

ryzmowi) oraz informacji wykorzystywanej 

w procedurze karnej55. Transferowanie  

informacji z przestrzeni Intelligence Com-

munities do sfery Law Enforcement Com-

                                                           
54 CIA (Central Intelligence Agency), DIA (Defence 
Intelligence Agency), NSA (National Security 
Agency), FBI (Federal Bureau of Investigation), 
AFOSI (Air Force Office of Special Investigations), 
NCIS (Naval Criminal Investigative Service), CGIS 
(Coast Guard Investigative Service), USACIC 
(United States Army Criminal Investigation Com-
mand). 
55 Amerykański porządek nomenklaturowy roz-
różnia intelligence nie tylko w rozumieniu orga-
nów wywiadowczych, ale w rozumieniu wszel-
kiej aktywności wykraczającej poza rozumienie 
information. Zob. O. Freeman, Competitor intelli-
gence: information or intelligence?, Business 
Information Review 1999, nr 16 (71). 

munities, do wejścia w życie ustawy patrio-

tycznej odbywało się w oparciu o tzw. pro-

cedurę minimalizacyjną, która nie pozwala-

ła na wykorzystywanie informacji ponad 

niezbędną miarę. „Minimalizacja ma na celu 

maksymalne ograniczenie pozyskiwania, 

retencji oraz rozpowszechniania informacji 

o obywatelach USA. Tylko wtedy jeżeli jest 

to naprawdę niezbędne, taka informacja 

powinna być przechowywana. Jest wtedy 

wykorzystywana jedynie dla celów zapobie-

gania, wykrywania i karania przestępstw 

kryminalnych. Te przypadki są jedynymi 

wyjątkami od zasady minimalizacji. Kla-

sycznym komponentem zasady minimaliza-

cyjnej jest ściana informacyjna”56. Nawet  

w sytuacji, gdy informacja przedostała się  

z jednego do drugiego porządku organiza-

cyjnego, to najczęściej była tak przeforma-

towana, że nie można było swobodnie sko-

jarzyć jej z innym wątkiem, w innej sprawie. 

Dodatkowe restrykcje, w tym względzie, 

były rezultatem memorandum z 1995 roku, 

prokuratora generalnego Janet Reno, w któ-

rym określono „procedury kontaktów  

pomiędzy FBI oraz wydziałami kryminal-

nym wywiadu i kontrwywiadu amerykań-

skiego”57. Już pierwsze akapity zakazywały 

jakiejkolwiek bezpośredniej wymiany  

informacji pomiędzy Intelligence Communi-

ties i Law Enforcement Communities bez 

                                                           
56 J.A.E. Vervaele, op. cit., s. 6. 
57 Memorandum of Attorney General (Janet  
Reno) do Assistant Attorney General, Criminal 
Division Director, FBI Counsel for Intelligence 
Policy United States Attorneys, 19 czerwiec 
1995, http://epic.org/privacy/terrorism/fisa 
/ag_1995_mem.html, (21.06.2013). 
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udziału Wydziału Kryminalnego Prokurato-

ra Generalnego. To ten podmiot był jedy-

nym iterfacem łączącym świat służb wywia-

dowczych z policją i odwrotnie, mimo  

że oba piony niejednokrotnie urzędowały  

w tym samym gmachu. 

Biorąc pod uwagę to jak daleko,  

z informacyjnego punktu widzenia, znajdo-

wały się od siebie piony wywiadowcze  

i śledcze oraz to jak długa była procedura 

uzgodnieniowa,  amerykański model bez-

pieczeństwa, oparty na wymianie informa-

cji, przeżył, wraz z uchwaleniem ustawy 

patriotycznej, prawdziwą rewolucję. Wina 

za nieskuteczne przeciwdziałanie i w kon-

sekwencji dopuszczenie do zamachów ter-

rorystycznych z 11 sierpnia 2001, spadła  

na służby specjalne, które, jak miało się oka-

zać, dysponowały wystarczającymi informa-

cjami, by spacyfikować ataki już w zarodku. 

Wraz z wejściem w życie ustawy patriotycz-

nej58 ten mur upadł. Problemem jest  

to, że nowa ustawa nie tylko poprawiła,  

dotychczasowe, błędne praktyki, ale zalega-

lizowała nieskrępowaną inwigilację. 

Autorzy ustawy zakreślili granice 

działalności terrorystycznej, rozbudowując 

ją dwutorowo. Po pierwsze poprzez dodanie 

całego szeregu nowych przestępstw do ist-

niejącego katalogu czynów, będących  

                                                           
58 Patriot Act oprócz norm explicite przypisanych 
do nowej ustawy zawierał przepisy, które nowe-
lizowały m.in. następujące ustawy: Immigration 
and Nationality Act of 1952 (INA), Bank Secrecy 
Act of 1970 (BSA), Foreign Intelligence Surveil-
lance Act of 1978 (FISA), Electronic Communica-
tions Privacy Act of 1986 (ECPA) oraz Money 
Laundering Control Act of 1986 (MLCA). 

w rozumieniu przepisów karnych czynami 

o charakterze terrorystycznym59. Po drugie 

                                                           
59 Zob. następujące sekcje ustawy Patriot Act: 32 
(niszczenie urządzeń obsługi lotniczej - destruc-
tion of aircraft facilities), 37 (przemoc na lotni-
skach - violence at international airports), 81 
(podpalenia na terytoriach specjalnych - arson 
within special maritime and territorial jurisdic-
tion), 175, 175b (posiadanie broni biologicznej - 
biological weapons), 229 (posiadanie broni che-
micznej - chemical weapons), podsekcje (a), (b), 
(c), (d) oraz sekcja 351 (porwania i zamachy  
na kongresmenów, członków rządu oraz  
sędziów - congressional, cabinet, and Supreme 
Court assassination and kidnaping), 831 (posia-
danie materiałów nuklearnych - nuclear mate-
rials), 842(m)(n) (posiadanie plastikowych  
materiałów wybuchowych - plastic explosives), 
844(f)(2)(3) (podpalenia i zamachy bombowe  
w budynkach rządowych - arson and bombing  
of Government property risking or causing death), 
844(i) (podpalenia i zamachy bombowe  
na urządzenia potrzebne do realizowania mię-
dzystanowego handlu - arson and bombing  
of property used in interstate commerce), 930(c) 
(zabójstwa lub nieudane próby przy użyciu nie-
bezpiecznych narzędzi - killing or attempted 
killing during an attack on a Federal facility with 
a dangerous weapon), 956(a)(1) (spisek zmie-
rzający do morderstwa, porwania - conspiracy  
to murder, kidnap, or maimpersons abroad), 
1030(a)(1) (ochrona komputerów - protection  
of computers), 1030(a)(5)(A)(i) skutkujące 
szkodą i zniszczeniem -  resulting in damage  
as defined in 1030(a)(5)(B)(ii) poprzez (v) 
(ochrona komputerów), 1114 (zabójstwa lub 
próby zabicia urzędników publicznych USA), 
1116 (zabójstwa lub nieumyślnego spowodowa-
nia śmierci zagranicznych pracowników obję-
tych ochroną), 1203 (branie zakładników), 1362 
(uszkadzanie linii, systemów, stacji komunika-
cyjnych), 1363 (uszkadzanie budynków objętych 
jurysdykcją terytorialną USA), 1366(a) (uszka-
dzanie urządzeń energetycznych), 1751(a), (b), 
(c), (d) (próby porwań lub zamachów na Prezy-
denta oraz jego personel), 1992 (niszczenie  
pociągów), 1993 (zamachy terrorystyczne i inne 
próby wywołania katastrofy w ruchu transpor-
towym), 2155 (destrukcja urządzeń porządku 
publicznego), 2280 (naruszenia porządku nawi-
gacji morskiej), 2281 (naruszenia porządku  
na platformach wiertniczych), 2332 (zabójstwa 
obywateli USA poza granicami kraju), 2332a 
(używanie broni masowego rażenia), 2332b 
(akty terroryzmu naruszające granice narodowe 
państw), 2339 (przemycanie terrorystów), 
2339A (pomaganie terrorystom), 2339B  
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wprowadzając nową, niezwykle szeroko 

skategoryzowaną formę przestępstwa ter-

roryzmu wewnętrznego (domestic terro-

rism). Ostateczny katalog czynów niedo-

zwolonych, których popełnienie utożsamia 

sprawcę z terrorystą, jest ze wszech- 

miar imponujący. Zamierzenie jest łatwe  

do odczytania. Im szersza kategoria defini-

cyjna oraz większy indeks czynów o charak-

terze terrorystycznym, tym większa swobo-

da pracy służb, które mogą od razu postę-

pować w sposób ekstraordynaryjny, prze-

widziany dla zagrożeń terrorystycznych60. 

Większość najbardziej kontrower-

syjnych norm prawnych dotyczy dopusz-

czalnych form prowadzenia inwigilacji osób 

podejrzewanych o działalność terrorystycz-

ną. Wystarczy cień podejrzenia o prowa-

dzenie takiej aktywności (formułowany 

przez jakąkolwiek z agencji), by stanowiło 

to pretekst do uruchomienia procedury nie-

jawnego nadzoru wobec określonej osoby 

                                                                                    
(dostarczanie pomocy materialnej terrorystom), 
2340A (torturowanie) w tym tytule (ii) sekcja 
236 (sabotaż urządzeń nuklearnych i paliwa) 
ustawy Atomic Energy Act of 1954 (42 U.S.C. 
2284); (iii) sekcja 46502 (piractwo powietrzne, 
drugie zdanie sekcji 46504 (porywanie i zabój-
stwo członków załogi statków powietrznych), 
sekcja 46505(b)(3)(c) (wnoszenie i używanie 
materiałów zapalnych lub wybuchowych, zagra-
żających w jakikolwiek sposób życiu na pokład 
samolotu), sekcja 46506 jeżeli wiąże się z tym 
zabójstwo lub jego próba (zastosowanie odpo-
wiedniego prawa karnego), sekcja 60123(b) 
(destrukcja międzystanowych rurociągów  
gazowych lub ciągów przenoszących inne nie-
bezpieczne płyny) tytułu 49. 
60 Wprowadzono także nowe sankcje i kary. Dla 
przykładu, za przestępstwo sprowadzenia  
zagrożenia w środkach masowego transportu 
przewidziano karę do 20 lat pozbawienia wolno-
ści jeżeli środek transportu był pusty i dożywo-
cie jeżeli znajdowały się w nim osoby. 

bądź środowiska. Najgroźniejsze, wobec 

postulatów prywatności, są trzy metody 

przechwytywania danych, tzw. nakazy sne-

ak and peek, podsłuchy (roving wiretaps) 

oraz dostęp do wszelkich informacji ujaw-

niających jakiekolwiek wskazówki mogące 

prowadzić do zlikwidowania zagrożenia. 

Pierwsza z wymienionych metod 

pozwala na przedstawienie nakazu inwigila-

cji osobie, której on dotyczy w bliżej nie-

sprecyzowanym czasie, w tzw. elastycznym 

standardzie (flexible standard). Ten specy-

ficzny tryb odroczenia formalnego ujawnie-

nia inwigilacji, może ciągnąć się latami  

z uwagi na możliwość przedłużania okresu 

obowiązywania nakazu, przez specjalnie  

do tego powołany sąd61. Drugi typ niejaw-

nego pozyskiwania informacji, popularnie 

zwany „roving wiretaps” jest związany  

z możliwością wydawania nakazów śledze-

nia bez określania działań powiązanych  

w tym zakresie. Służby zatem mają możli-

wość wykorzystywania pełnej gamy środ-

ków. Departament Sprawiedliwości broni 

tego rozwiązania twierdząc, że terroryści 

omijają tradycyjne podsłuchy poprzez nieu-

stanne zmienianie lokalizacji i urządzeń,  

za pomocą których się komunikują. Opo-

nenci dostrzegają obrazę czwartej poprawki 

                                                           
61 Formuła sneak and peek została zakwestiono-
wana przez sędzię Ann Aiken w wyroku z 26 
września 2007 w procesie Brandona Mayfielda, 
niesłusznie zatrzymanego i osadzonego w aresz-
cie, którego obciążający materiał dowodowy 
został uzyskany przedmiotową metodą. Sąd 
orzekł, że ta formuła zdobywania informacji  
o obywatelach jest niezgodne z czwartą popraw-
ką do Konstytucji amerykańskiej. 
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do Konstytucji62. Trzecia formuła inwigila-

cyjna, określana mianem “roving John Doe 

wiretap”, a opisana w sekcji 206 ustawy, 

pozwala służbom na uzyskanie pozwolenia 

na śledzenie bez jakiegokolwiek wskazania 

w dokumencie nakazu osoby bądź przed-

miotu, której dotyczy - co jest konstrukcją 

niespotykaną w żadnym państwie prawa. 

Tradycyjne nakazy zawsze muszą wskazy-

wać przyczynę prowadzenia niejawnego 

nadzoru oraz określać podmiot bądź 

przedmiot inwigilacji. W sytuacji gdy brak 

jest formuły definiowania celu (targetu), 

służby mogą uzyskać zgodę na taką działal-

ność, tylko na podstawie uprawdopodob-

nienia występowania konkretnego zagroże-

nia (np. związanego z określonym środowi-

skiem osób). 

Widać bezmiar pola do nadużyć. 

Przepisy pozwalają na gromadzenie przez 

wszystkie agencje rządowe informacji  

wywiadowczych o podejrzanych jednost-

kach, i to bez względu na posiadane  

obywatelstwo (amerykańskie bądź nie-

amerykańskie). Sekcja 203 ustawy wpro-

wadziła przepisy nowelizujące procedurę 

śledczą i usunęła jakiekolwiek bariery  

w przepływie informacji pomiędzy Intelli-

gence Communities a Law Enforcement 

                                                           
62 IV Poprawka do amerykańskiej Konstytucji 
gwarantuje prawo do nietykalności osobistej, 
mieszkania, dokumentów i mienia. Nakaz rewizji 
można wystawić tylko wówczas, gdy zachodzi 
wiarygodna przyczyna potwierdzona przysięgą 
lub zastępującym ją oświadczeniem. Miejsce 
podlegające rewizji oraz osoby i rzeczy podlega-
jące zatrzymaniu muszą być w nakazie szczegó-
łowo określone. Zob. Konstytucja USA, 
http://libr.sejm.gov.pl/bibl/, (09.06.2013). 

Communities. „Jakikolwiek członek organu 

ścigania, w tym prokurator, który na mocy 

tych przepisów, uzyskał informację poprzez 

kanały radiowe, satelitarne, elektroniczne  

i wywiódł z nich określone dowody,  

ma prawo by je przekazać jakiemukolwiek 

organowi law enforcement, bądź jakiejkol-

wiek agencji wywiadowczej lub kontrwy-

wiadowczej”63. 

Wprowadzono możliwość swobod-

nego przekazywania informacji przez pro-

cesowe organy śledcze do służb specjalnych, 

włączając informacje uzyskane w sposób 

niejawny. Wszystko bez jakiejkolwiek auto-

ryzacji bądź nadzoru sądowego. Sekcja 504 

ustawy w podobny sposób uregulowała 

kwestie przepływu informacji w drugą stro-

nę, czyli od służb specjalnych do organów 

śledczych. Pod rządami nowych przepisów 

całkowicie pozbyto się procesowej ściany 

informacyjnej (screening wall).  

Najdalej idące przepisy ustawy  

patriotycznej, legalizujące najbardziej inwa-

zyjne sposoby prowadzenia inwigilacji, mia-

ły obowiązywać okresowo do czasu ugasze-

nia zagrożenia terrorystycznego. Czasowy 

okres obowiązywania wprowadzono dla 

rozwiązań: z sekcji 206 ustawy, czyli tzw. 

"roving John Doe wiretap"; z sekcji 215, 

które pozwalały instytucjom państwowym 

na bezwarunkowy dostęp do jakiejkolwiek 

rzeczy (przedmiotu), który w ocenie organu 

pozostawał relewantny dla toczącego się 

postępowania przeciwterrorystycznego. 
                                                           
63 Sekcja 203 Patriot Act, H. R. 3162, (Public Law 
107-56), http://epic.org/privacy/terrorism/hr 
3162.html, (09.06.2013). 
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Dostęp do przedmiotów odbywa się w opar-

ciu o wystawiane NSL64, to jest National 

Security Letters. Ostatnie czasowe przedłu-

żenie dotyczyło sekcji 6001 i narzędzia 

okraszonego przydomkiem „samotny wilk” 

(„Lone Wolf”), które dawało służbom spe-

cjalnym zielone światło na prowadzenie 

inwigilacji wobec obywateli nie-amerykań-

skich przebywających na terytorium USA,  

a nieafiliowanych przy żadnej organizacji 

międzynarodowej bądź zagranicznej. 

Ustawa Patriot Act miała być odpo-

wiedzią na ataki i wyposażyć służby bezpie-

czeństwa w odpowiednie narzędzia do pro-

wadzenia batalii na czas wojny. Dlatego 

przewidywała rozwiązania nieprzystające 

do czasów pokoju. Miała obowiązywać  

jedynie na okres podwyższonego zagroże-

nia65. Normy, z wszystkich trzech opisanych 

sekcji, dopuszczały ingerencję organów 

państwowych w sferę prywatności cywilnej 

                                                           
64 Jak podaje Generalny Inspektor w Departa-
mencie Sprawiedliwości, średnio dziesiątki  
tysięcy listów narodowego bezpieczeństwa jest 
wystawianych każdego roku na potrzeby 
śledztw przeciwterrorystycznych, często wobec 
osób, które zostały już wcześniej oczyszczone  
z zarzutów. NSL jako instrument pozwalający  
na odczytywanie e-maili, podsłuchiwanie roz-
mów, przeglądanie wyciągów bankowych bez 
zgody sądu, był obiektem najgorętszej krytyki 
wielu środowisk, nie tylko prawniczych. 
65 Należy uzupełnić, że jeszcze na początku 2003 
roku do mediów amerykańskich przedostała się 
kserokopia projektu ustawy przygotowanej 
przez administrację prezydenta Georga  
W. Bush’a, która miała pójść o krok dalej, w sto-
sunku do obowiązujących na podstawie Patriot 
Act rozwiązań. Projekt o nazwie Domestic Securi-
ty Enhancement Act of 2003  został szybko 
okrzyknięty „drugim Patriot Act” albo „synem 
Patriot Act”. Prace nad projektem trwały w 10 
wydziałach Departamentu Sprawiedliwości  
i po przedostaniu się jego treści do opinii  
publicznej zostały całkowicie zamrożone. 

do 31 grudnia 2005 roku. Tymczasem,  

w lipcu 2005 roku Senat przegłosował 

ustawę reautoryzacyjną (USA PATRIOT and 

Terrorism Prevention Reauthorization Act 

of 2005), która dodała nowe rozwiązania, 

modyfikowała najbardziej kontrowersyjne 

przepisy, inne zachowując w mocy. W tym 

samym czasie, Kongres w swoim projekcie 

utrzymał w mocy oryginalne postanowienia 

ustawy patriotycznej. Po wspólnych uzgod-

nieniach, tzw. konferencji komisji, Kongres 

uchwalił 2 marca 2006 roku własną wersję, 

bez wcześniejszych poprawek Senatu. Pre-

zydent George W. Bush podpisał ustawę 

(USA PATRIOT Act Additional Reauthorizing 

Amendments Act of 2006) 7 dni później.  

Z kolei, 25 lutego 2010 roku w odpowiedzi 

na ponownie upływający okres ich obowią-

zywania przepisów ustawy, Kongres prze-

głosował roczne wydłużenie obowiązywa-

nia trzech najbardziej kontrowersyjnych 

postanowień ustawy patriotycznej. Prezy-

dent Barack Obama podpisał wspomnianą 

prolongację dwa dni później. Wreszcie 26 

maja 2011 roku podpisał już czteroletnie 

wydłużenie kadencji obowiązywania 

przedmiotowych „roving wiretaps”, "library 

records provision", "lone wolves". 

Podsumowując należy stwierdzić,  

że współczesne uwarunkowania informa-

cyjne, skutkujące istotnie zwiększoną ilością 

danych fluktuujących w przestrzeni  

publicznej, implikują dwuznaczną postawę 

sektora publicznego, który w tym samym 

czasie dba o poprawę reżimu ochrony  

danych osobowych i wykazuje naturalną 
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skłonność do rozbudowywania metod gro-

madzenia wszelkimi możliwymi sposobami 

(jawnymi i niejawnymi) informacji o obywa-

telach. Ta wewnętrzna sprzeczność rodzi 

poważne niebezpieczeństwo dla utrzymania 

przywileju prywatności, bez względu  

na model ustrojowy państw. Pod postulatem 

realizowania zadań publicznych państwa 

dokonują bezprawnego zamachu na pry-

watność obywateli, usprawiedliwiając  

to poszerzaniem publicznych kompetencji 

informacyjnych. Dlatego należy mieć pełną 

świadomość tych zagrożeń. 

 

Streszczenie: 

Przestrzeń niejawna funkcjonowania sekto-

ra państwowego, mimo że prawnie ukształ-

towana i zalegalizowana, faktycznie otwiera 

szeroko pole do nadużyć, nadinterpretacji.  

O ile jawne narzędzia generowania informa-

cji mają swój wyraźne zarysowany początek 

i koniec, to w przypadku tajnych metod 

sprawa jest bardziej skomplikowana. Nie-

jawne sposoby pozyskiwania informacji 

przez władzę winny być opatrzone stop-

niem szczególnej ostrożności i wyposażone 

w mechanizmy redukująco-kontrolne a opi-

nia publiczna winna dysponować przeglą-

dem stanu faktycznego i prawnego oraz 

mieć pełną świadomość zagrożeń w tym 

zakresie.  

 

Summary: 

Secret sphere of functioning of the public 

sector, even though legally formed and  

legalized, actually is wide open to abuse and 

misinterpretation. While public information 

creation tools are clearly outlined and has 

its beginning and end, when it comes  

to secret methods in this matter, problem  

is more complicated. Implicit methods for 

obtaining information by the authority must 

be accompanied by the adequate degree  

of alertness and with reductive-control 

mechanisms that allows public should have 

a review of the facts and the law, and  

be fully aware of the risks in this area 
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Kompendium prawno – psychologiczne z zakresu stalkingu 
 

Jerzy A. Pielichowski 

 

Wstęp 

Pojęcie stalkingu budzi pewne trud-

ności związane z jego precyzyjnym zdefi-

niowaniem. Powołując się na pracę L. Sheri-

dan i E. Blaauw należy stwierdzić, iż o ile 

pewne ogólne znamiona stalkingu, pozosta-

ją bezsprzeczne, o tyle sama ich recepcja ma 

charakter subiektywny, co z kolei warunku-

je trudności w precyzyjnym określeniu ram 

działań, które stanowiłyby kryteria identy-

fikacji zachowania, jako stalkingu1.  

Pojęcia stalkingu i stalkera, jako 

osoby dopuszczającej się tego czynu, miały 

pojawiać się już w XVI wieku, jednak pier-

wotnie stosowano je w odniesieniu do kłu-

sowników, rzadziej włóczęgów2. Dopiero  

w XX wieku, za sprawą środków masowej 

komunikacji, upowszechniono jego zasto-

sowanie w odniesieniu do osób napastują-

cych, niepokojących bądź zastraszających 

innych ludzi. Należy wszakże zauważyć,  

iż początkowo termin ten stosowany był  

w związku z ww. zachowaniami podejmo-

wanymi w stosunku do celebrytów ze stro-

ny ogarniętych obsesją „fanów”3. Za jego 

wprowadzenie do powszechnego użycia 

                                                           
1 Sheridan L., Blaauw E., Characteristics of False 
Stalking Reports [w:] Criminal Justice and  
Behavior nr 31/2004, s. 55 [tłum. własne]. 
2 Stevenson A. (red.), Oxford Dictionary of Eng-
lish, Wyd. Oxford University Press, Oxford 2010, 
s. 876 [tłum. własne]. 
3 Mullen P. (red.), Stalkers and Their Victims, 
Wyd. Cambridge University Press, Cambridge 
2007, s. 31 [tłum. własne]. 

miała odpowiadać amerykańska prasa  

tabloidowa4. Niemniej, już w roku 1997  

w pracy M. Pathé i P. Mullena zapro-

ponowano jedną z pierwszych istotnych 

definicji stalkingu, postrzegającą go, jako 

zespół zachowań jednostki, polegających  

na powtarzających się, niepożądanych przez 

adresata, intruzjach i próbach kontaktu5. 

Podkreślono w tym wypadku dwie zasadni-

cze cechy stalkingu, tj. świadomy charakter 

działania ze strony stalkera oraz utrzymy-

wanie jego zachowań przez dłuższy okres 

czasu (stalkingiem nie jest np. jednorazowy 

czyn nękania).  

Należy również zauważyć, iż czyny, 

które zebrane łącznie, wypełniają znamiona 

stalkingu, jako zachowania zakazanego, nie 

stanowią indywidualnego naruszenia pra-

wa. Naruszenie prawa następuje natomiast 

z chwilą, gdy podejmowane przez jednostkę 

czyny wypełniają znamiona nękania, czego 

przykładem będzie powtarzające się wysy-

łanie wiadomości tekstowych do odbiorcy 

ich niepożądającego. Co ciekawe, np. w sys-

temie prawnym Wielkiej Brytanii znamiona 

stalkingu wypełnia już dwukrotne powtó-

rzenie niepożądanego zachowania, przy 

czym regulację tę tłumaczy się przede 

                                                           
4 Lawson-Cruttenden T., Is there a law against 
stalking? [w:] New Law Journal nr 6/1996, s. 418 
[tłum. własne]. 
5 Pathe M., Mullen P., The impact of stalkers  
on their victims [w:] The British Journal of Psy-
chiatry nr 170/1997, s. 17 [tłum. własne]. 
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wszystkich dążeniem do ochrony ofiar  

i skrócenia czasu potrzebnego na wydanie 

sądowego wyroku6. 

Stalker i ofiara stalkingu w świe-

tle psychologii 

Jednym z najczęstszych źródeł stal-

kingu jest przeświadczenie, iż osoba padają-

ca jego ofiarą jest zakochana w stalkerze, 

bądź też potrzebuje ratunku (zwykle  

z innych, „toksycznych” relacji interperso-

nalnych)7. Stalkerzy niekiedy posuwają się 

wobec swoich ofiar do gróźb i przemocy, 

które mają na celu ich zastraszenie. Litera-

tura przedmiotowa wskazuje, iż dość częste 

są również przypadki aktów wandalizmu  

i niszczenia mienia, bądź nawet fizycznych 

ataków na ofiarę, choć należy zauważyć,  

iż ataki na tle seksualnym stanowią rela-

tywnie niewielką grupę tego rodzaju  

zachowań8.  

Dokładne badania nad stalkingiem 

przeprowadzone zostały m. in. w Wielkiej 

Brytanii. pracy J. Harris wykazała w swojej 

pracy, iż największą grupę stalkerów sta-

nowią byli partnerzy, nie mogący pogodzić 

się z rozstaniem. Autorka podkreśliła jedno-

cześnie, iż wbrew relatywnie powszechnej 

opinii, promowanej przez środki masowego 

                                                           
6 Harris J., The Protection from Harassment Act 
1997 – An Evaluation of its Use and Effective-
ness [w:] http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs 
/r130.pdf [dostęp on-line 22.03.2013] [tłum. 
własne]. 
7 Brown S., The Reality of Persecutory Beliefs: 
Base Rate Information for Clinicians [w:] Ethical 
Human Psychology and Psychiatry nr 10/2008, 
s. 163 [tłum. własne]. 
8 Tamże, s. 169.  

przekazu, wśród osób dopuszczających się 

stalkingu relatywnie niewielką grupę sta-

nowią ludzie cierpiący na choroby umysło-

we9.  

Z kolei w wyniku badań przeprowa-

dzonych przez zespół pod wodzą P. Mullena, 

wyróżnionych zostało pięć zasadniczych 

typów stalkerów, do których zaliczono10: 

 osoby odrzucone – ich celem jest 

odwrócenie, poprawa, bądź wywar-

cie zemsty za odrzucenie, np. roz-

wój, separację, zwolnienie; 

 osoby urażone – ich celem jest  

wywarcie zemsty ze względu  

na poczucie własnej krzywdy, zwy-

kle realizowanej przez zastraszenie  

i dręczenie; 

 osoby poszukujące intymności –  

celem jest stworzenie intymnej,  

miłosnej relacji z ofiarą stalkingu,  

w oczach stalkera adresat jego dzia-

łań jest długo poszukiwaną bratnią 

duszą, z którą „są sobie przeznacze-

ni”; 

 tak zwanych niewłaściwych zalotni-

ków – zwykle są to osoby o nikłych 

zdolnościach społecznych, posiada-

jące trudność w nawiązywaniu  

nowych relacji o charakterze intym-

nym, które w wyniku obsesji bądź 

                                                           
9 Harris J., The Protection from Harassment Act 
1997 – An Evaluation of its Use and Effective-
ness [w:] http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs 
/r130.pdf [dostęp on-line 22.03.2013] [tłum. 
własne]. 
10 Mullen P., Pathé M., Purcell R., Stuart G., A 
Study of Stalkers [w:] The American Journal of 
Psychiatry nr 156/1999, s. 1246 [tłum. własne]. 
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poczucia wyłącznego uprawnienia 

do relacji z drugą osobą, próbują  

w wyniku swoich działań zbudować 

związek, w tym wypadku zwykle 

ofiarami stalkingu są osoby będące 

w związkach z innymi ludźmi; 

 stalkerów „rozbójniczych” – stalking 

sprowadza się w tym wypadku zwy-

kle do szpiegowania ofiary celem 

zaplanowania, przygotowania i prze-

prowadzenia ataku, często na tle 

seksualnym.  

Warto w tym miejscu zauważyć,  

iż stalking nie jest postrzegany, jako jed-

nostka choroba, niemniej w literaturze 

przedmiotowej można się spotkać z okre-

śleniem obsesyjnego prześladowania, który 

to termin wskazuje na dwa zasadnicze pro-

blemy z jakimi borykają się stalkerzy,  

tj. dotyczące kontroli i akceptacji wolnego 

wyboru dokonywanego przez inną osobę.  

W świetle współczesnych badań przyjmuje 

się, iż podstawowa potrzeba stalkera  

to dążenie do przejęcia kontroli nad ofiar, 

do którego ma służyć zastraszanie, prześla-

dowanie, a także aranżowanie sytuacji,  

w których osoba podlegająca stalkingowi 

odczuwa bezsilność, czy lęk. Celem działań 

stalkera jest przede wszystkim przejęcie 

władzy nad swoją ofiarą11. 

W związku z powyższym, w literatu-

rze przedmiotu wskazuje się, iż stalkerzy  

są osobami borykającymi się z zaburzeniami 

osobowości, często ze skłonnościami  

                                                           
11 Hołyst B., Psychologia kryminalistyczna, Wyd. 
LexisNexis, Warszawa 2004, s. 211.  

do nałogów12. Należy w tym miejscu nad-

mienić, iż ogólnie przyjęta definicja zabu-

rzeń osobowości wskazuje, iż jest to wzglę-

dnie trwałe zahamowanie rozwoju osobo-

wości, której cechą charakterystyczną jest 

relatywnie niewielka elastyczność w zakre-

sie funkcjonowania psychologiczno-

społecznego dotkniętej zaburzeniem oso-

by13. Na podstawie badań przeprowadzo-

nych na terenie USA, Kanady i Niemiec nie 

stwierdzono u stalkerów zachowań aspo-

łecznych, które są charakterystyczne dla 

osobowości nieprzystosowanych, zidentyfi-

kowano natomiast pewne cechy paranoicz-

ne oraz narcystyczne. Można również spo-

tkać się w literaturze z następującym wyli-

czeniem cech charakterystycznych dla 

sprawców stalkingu14: 

 niska tolerancja wobec niepowodzeń 

oraz braku akceptacji przejawianego 

przez otoczenie; 

 wysoka skłonność do postrzegania 

rzeczywistości w zniekształcony 

sposób, błędna interpretacja zacho-

wań innych osób; 

 natarczywe, a niekiedy agresywne, 

domaganie się własnych praw, przy 

jednoczesnym niezważaniu na uczu-

cia oraz potrzeby innych osób; 

                                                           
12 Skarżyńska-Sernaglia J., Stalking w Polsce – 
występowanie i charakterystyka zjawiska [w:] 
http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?leve
l=415 [dostęp on-line 23.03.2013]. 
13 Campbell J., Hall C., Lindzey G., Teorie osobo-
wości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012,  
s. 86.  
14 Fisher B., Cullen F., Turner M., Being pursued: 
Stalking victimization in a national study of col-
lege women [w:] Criminology & Public Policy  
nr 1/2002, s. 264 [tłum. własne]. 
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 brak umiejętności budowania  

i utrzymywania trwałych relacji  

interpersonalnych; 

 egoizm, stałe dążenie do zwracania 

na siebie uwagi otoczenia; 

 brak empatii. 

Należy w tym miejscu zauważyć,  

iż wyżej wymienione cechy, stanowiące nie-

jako podłoże osobowości, a zatem najważ-

niejszej struktury integracyjno-regulacyjnej 

w obrębie psychiki człowieka, mogą skut-

kować natarczywymi i niepokojącymi  

zachowaniami, które przez ich adresata 

postrzegane będą, jako bezpośrednie zagro-

żenie. Co więcej, prześladowca przejawiają-

cy wyżej wymienione uwarunkowania psy-

chologiczne wydaje się w pewnej mierze 

uzależniony od ofiary swoich działań15. 

Przyjmuje się również, że stalkerzy w więk-

szości przypadków mają świadomość, że ich 

działania są nieakceptowane oraz niechcia-

ne przez ich adresata, niemniej osoba będą-

ca ofiarą stalkingu staje się dla nich niejako 

niezbędna do życia. Natomiast chęć spra-

wowania kontroli okazuje się niemożliwa  

do przezwyciężenia bez odpowiednio  

zaprogramowanego wsparcia udzielanego 

przez wykwalifikowanego psychologa16.  

Coraz częściej autorzy badający zja-

wisko stalkingu wskazują na zasadność 

                                                           
15 Meloy J., Fisher H., Some thoughts on the neu-
robiology of stalking [w:] Journal of Forensic 
Sciences nr 50/2005, s. 1477 [tłum. własne]. 
16 Tjaden P., Thoennes N., Allison C., Comparing 
stalking victimization from legal and victim per-
spectives [w:] Violence and Victims nr 15/2000, 
s. 22. [tłum. własne]. 

przypuszczenia, jakoby stalkerzy odznaczali 

się również zafałszowanym poczuciem wła-

snej wartości, a także silnym uzależnieniem 

od osoby, która sprawcę porzuciła. W efek-

cie odrzucenia przez osobę, wobec której 

stalker przejawia silne uczucia, występuje 

mocne poczucie poniżenia, względnie wsty-

du, skutkujące obniżeniem poczucia własnej 

wartości (samooceny). Dla wyrównania tego 

poczucia, jak również odzyskanie poprzed-

niego „statusu”, stalker podejmuje działania 

mające mu zapewnić kontrolę nad życiem 

drugiej osoby. Jak już wspomniano, zacho-

wania przejawiane przez stalkera w tym 

zakresie mogą być bardzo zróżnicowane, 

poczynając od nachodzenia oraz poszuki-

wania płaszczyzny komunikacji z obiektem 

stalkingu, przez korespondencję konwen-

cjonalną i elektroniczną, przesyłanie poda-

runków, próby aranżowania spotkań, etc. 

Taka forma kontaktu z osobą, która uprzed-

nio stalkera odrzuciła pozwala na odbudo-

wanie przezeń pierwotnego poziomu samo-

oceny (tj. tego, który występował przed  

odrzuceniem). Należy jednocześnie podkre-

ślić, iż, jak wynika z przedstawionej uprzed-

nio klasyfikacji stalkerów wg P. Mullena, nie 

zawsze ich działanie motywowane jest  

pobudkami emocjonalnymi, w wielu przy-

padkach dążenie do utrzymania, tudzież 

ponownego nawiązania, kontaktu wynika  

z chęci ukazania własnego sprzeciwu wobec 

decyzji o rozstaniu, która została podjęta 

przez osobę będącą ofiarą stalkingu.  

W efekcie tego działania, stalker ma doko-

nywać idealizacji zapamiętanego wizerunku 
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minionej relacji, co z kolei warunkuje usilną 

chęć jego odbudowania. Na podstawie  

powyższych rozważań, w literaturze przed-

miotu często przyjmuje się, iż najskutecz-

niejszą formą walki ze stalkerem jest dąże-

nie do stworzenia sytuacji, w której on sam 

uzna dawną relację za niezadowalającą  

i podejmie decyzję o rezygnacji z niej17.  

W badaniach przeprowadzonych nad oso-

bami, które dopuściły się stalkingu stwier-

dzono, iż przed podjęciem tego rodzaju  

zachowań, wykazywali się negatywnymi 

skłonnościami psychologicznymi związa-

nymi z relacjami interpersonalnymi, w tym 

przede wszystkim skłonnością do18: 

 poniżania partnera; 

 kontrolowania partnera; 

 zabraniania bądź uniemożliwiania 

spotkań partnera z rodziną i znajo-

mymi; 

 poczucia niedowartościowania; 

 prób zawładnięcia partnerem i jego 

życiem; 

 prowokowania kłótni i sprzeczek; 

 wybuchów złości (rzadziej agresji); 

 zastraszania partnera niechcącego 

podporządkować się ich woli. 

                                                           
17 Brewster, M., Power and control dynamics in 
prestalking and stalking situations [w:] Journal 
of Family Violence nr 18/2003, s. 217 [tłum. 
własne]. 
18 Walby S., Allen J., Domestic violence, sexual 
assault and stalking: Findings from the British 
Crime Survey. [w:] http://eucenter.wisc.edu 
/Conferences/ViolenceNov04/hors276.pdf  
[dostęp on-line 23.03.2013] [tłum. własne]. 

Jak już wykazano wcześniej, agre-

sywne formy stalkingu (czy to w formie 

fizycznego ataku na ofiarę, czy też aktów 

wandalizmu przeciwko jej mieniu) są w pra-

ktyce relatywnie rzadkie. Jak wskazuje lite-

ratura przedmiotu, przejawy agresji mają 

zwykle charakter afektywny, tj. występują 

nie w formie zaplanowanej, a w wyniku  

nagle odczuwanych emocji19. Powyższy stan 

rzeczy tłumaczony jest przede wszystkim 

faktem, iż celem stalkera nie jest wyrządze-

nie bezpośredniej krzywdy u ofiary jego 

zachowań, a stworzenie sytuacji, w której 

prześladowana osoba ponownie wykaże 

zainteresowanie nawiązaniem kontaktu. 

Pragnienie stworzenia tego rodzaju relacji 

jest dodatkowo wzmagane przez chęć  

poczucia dowartościowania, bycia potrzeb-

nym. Niektórzy autorzy wskazują również, 

iż brak kontaktu z osobą, wobec której prze-

jawiane są opisywane zachowania, rodzi  

u stalkera bardzo silny strach przed samot-

nością, jak również poczucie zazdrości 

względem nowych bądź potencjalnych part-

nerów ofiary stalkingu20. 

Warto w tym miejscu zauważyć,  

iż badania przeprowadzone w Niemczech 

dotyczące problematyki stalkingu wskazują, 

iż tego rodzaju tendencje występują niekie-

dy nawet u dzieci w wieku ok. 7 lat. Na tej 

                                                           
19 O'Connor M., Rosenfeld B., Introduction to the 
special issue on stalking: Finding and filling the 
empirical gaps [w:] Criminal Justice and Behav-
ior nr 31/2004, s. 6 [tłum. własne]. 
20 McFarlane J., Campbell J., Wilt S., Sachs C.,  
Ulrich Y., Xu X., Stalking and intimate partner 
femicide [w:] Homicide Studies nr 3/1999,  
s. 308. [tłum. własne]. 
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podstawie stwierdzono, iż prawdopodobnie 

skłonność do podejmowania zachowań  

o znamionach stalkingu może kształtować 

się w okresie dzieciństwa. Autorzy wskazu-

ją, że tego rodzaju patologiczne zachowania 

mogą czerpać m.in. z poczucia odrzucenia ze 

strony ważnych osób (tj. przede wszystkim 

rodziców bądź rodzeństwa), braku akcepta-

cji dla porażek, nieprawidłowych wzorów 

zachowań przekazywanych przez osoby 

dorosłe znajdujące się w najbliższym oto-

czeniu dziecka. Konotacje pomiędzy oko-

licznościami towarzyszącymi dzieciństwu,  

a podejmowaniem faktycznych działań  

o znamionach stalkingu nie zostały dotych-

czas odpowiednio potwierdzone i udoku-

mentowane21.  

Należy jednocześnie podkreślić,  

że stalking jest procesem o silnym, nega-

tywnym wpływie na ofiarę. Przede wszyst-

kim, dla uniknięcia kolejnych ataków  

ze strony stalkera, często konieczne stają się 

istotne zmiany w codziennym życiu, włącza-

jąc w to zmianę miejsca zatrudnienia,  

zamieszkania, czy numeru kontaktowego. 

Należy przy tym zauważyć, iż w znacznej 

części przypadków tego rodzaju działania 

okazują się nieskuteczne i skutkują wyłącz-

nie komplikacjami życia prywatnego, bez 

możliwości rzeczywistego uwolnienia się 

od, zdeterminowanego do osiągnięcia wła-

snych celów, stalkera. W tym kontekście 

stalking prowadzi do narastającego poczu-

                                                           
21 Rosenfeld B., Violence risk factors in stalking 
and obsessional harassment: A review and pre-
liminary meta-analysis [w:] Criminal Justice and 
Behavior nr 31/2004, s. 27 [tłum. własne]. 

cia izolacji, osaczenia22. Skutkuje również 

znacznym wzrostem odczuwanego stresu, 

co z kolei, zwłaszcza w przypadku długo-

trwałego procesu stalkingu, może mieć 

istotne konsekwencje dla zdrowia psychicz-

nego, fizycznego i umysłowego23. Warto  

w tym kontekście przywołać również słowa 

L. Royakkers’a, który wskazuje, iż „stalking 

jest formą umysłowego ataku, w ramach 

którego sprawca wielokrotnie, bez zgody 

włamuje się do świata [otoczenia, życia 

prywatnego – przyp. własny] ofiary, z którą 

nie łączą (bądź już nie łączą) sprawcy żadne 

relacje. Co więcej, oddzielne akty intruzji 

samodzielnie nie wypełniają znamion psy-

chicznego znęcania, charakter ten uzyskując 

dopiero rozważając je łącznie (efekt kumu-

latywny)”24. 

Jak wynika z powyższych rozważań, 

stalking może stanowić istotne zagrożenie, 

nie tylko w rozumieniu ryzyka ataku fizycz-

nego, ale również ze względu na jego nega-

tywne konsekwencje dla życia prywatnego 

oraz zdrowia psychicznego ofiary. Co więcej, 

poszczególne działania podejmowane przez 

sprawcę, w większości przypadków, nie 

stanowią naruszenia prawa, a dopiero ich 

łączne rozpatrywanie pozwala na dostrze-

                                                           
22 Abrams K., Robinson G., Comprehensive 
Treatment of Stalking Victims: Practical Steps 
That Help Ensure Safety [w:] Psychiatric Times 
nr 25/2008, s. 46 [tłum. własne]. 
23 Heszen-Niejodek I., Konteksty stresu psycho-
logicznego, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002, s. 
82. 
24 Kienlen K., Birmingham D., Solberg K., O'Regan 
J., Meloy J., A comparative study of psychotic and 
nonpsychotic stalking [w:] Journal of the Ameri-
can Academy of Psychiatry and the Law nr 
25/1997, s. 317 [tłum. własne]. 



 35 

żenie rzeczywistego ich charakteru oraz 

wypełnienia przesłanek penalizacji.  

Co za tym idzie, szczególnego znaczenia 

nabiera skuteczna ochrona prawna, która  

z jednej strony powinna dążyć do zapew-

nienia bezpieczeństwa ofiarom i umożliwiać 

możliwie najszybsze stwierdzenie wystą-

pienia stalkingu, a jednocześnie unikać moż-

liwości wykorzystania zarzutu o stalking  

w ramach prywatnych konfliktów interper-

sonalnych25. 

W roku 1998 T. Budd, J. Mattinson 

oraz A. Myhill, prowadząc badania na tere-

nie Anglii i Walii, stwierdzili, iż ok. 12%  

dorosłej populacji padło ofiarą stalkingu 

(16% kobiet oraz 7% mężczyzn)26.  

Również w roku 1998 badania zja-

wiska stalkingu przeprowadzone zostały  

na terenie USA. P. Tjaden oraz N. Thoennes 

wykazały, iż około 5% populacji padło ofia-

rą stalkingu, przy czym zjawisko to było 

częściej wymierzone przeciwko kobietom 

(8% populacji), natomiast w przypadku 

mężczyzn odsetek ten wynosił ok. 2%27.  

W 2002 r. stosowne badania prze-

prowadzone zostały an terenie Australii. 

                                                           
25 Woźniakowska-Fajst D., Prawne możliwości 
walki ze zjawiskiem stalkingu – czy w prawie 
polskim potrzebna jest penalizacja prześlado-
wania? [w:] Archiwum Kryminologii. Tom 
XXXI/2009, s. 175.  
26 Budd T., Mattinson J., Myhill A., The extend and 
nature of stalking: findings from the 1998 British 
crime survey [w:] http://www.crimereduction. 
homeoffice.gov.uk/stalking.htm [dostęp on-line 
23.03.2013] [tłum. własne]. 
27 Tjaden P., Thoennes N., Stalking in America: 
Findings from the National violence against 
women survey [w:] http://www.ncjrs.gov/ 
txtfiles/169592.txt [dostęp on-line 23.03.2013] 
[tłum. własne]. 

Według pozyskanych przez zespół P. Mul-

len’a informacji, około 23% dorosłych 

przedstawicieli społeczeństwa australijskie-

go przyznawało, iż padło ofiarą stalkingu28.  

Zaś w roku 2005 badania nad stal-

kingiem przeprowadzone zostały w Mann-

heim (Niemcy) przez H. Dressing i G. Kueh-

ner. W toku postępowania badawczego 

przeprowadzonego na reprezentatywnej 

grupie mieszkańców stwierdzono, iż niemal 

12% z nich przynajmniej raz w życiu padło 

ofiarą stalkingu29. 

W badaniu przeprowadzonym przez 

Ch. Burger, A. Schild oraz S. Stieger w 2008 

roku w Austrii wykazano, że 11% dorosłej 

populacji przynajmniej raz w życiu było 

ofiarami stalkingu (przy czym w przypadku 

kobiet odsetek ten wynosił 17%, natomiast 

u mężczyzn zaledwie 3%)30. Potwierdziły  

to również dalsze badania, które wykazały, 

iż ofiarami stalkingu w 86% przypadków 

były kobiety, natomiast 81% agresorów 

stanowili mężczyźni. Dokładna analiza sytu-

acji pozwoliła także na stwierdzenie,  

iż w 88% przypadków kobiety padały ofiarą 

                                                           
28 Purcell R., The prevalence and nature of stalk-
ing in the Australian community [w:] http:// 
www3.interscience.wiley.com/journal/1207842
48/abstract [dostęp on-line 23.03.2013] [tłum. 
własne]. 
29 Dressing H., Kuehner G., Lifetime prevalence 
and impact of stalking in a European population. 
Epidemiological data from a middle-sized Ger-
man city" [w:] http://bjp.rcpsych.org/cgi/ 
content/abstract/187/2/168 [dostęp on-line 
23.03.2013] [tłum. własne]. 
30 Burger Ch., Schild A., Stieger S., Lifetime preva-
lence and impact of stalking: Epidemiological 
data from Eastern Austria [w:] http:// 
www1.icp2008.org/guest/AbstractView?ABSID
=10152 [dostęp on-line 23.03.2013] [tłum. 
własne]. 
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stalkingu ze strony mężczyzn, z kolei męż-

czyźni będący ofiarami stalkingu byli w 60% 

nękani przez innych mężczyzn. Co więcej, 

19% ofiar stalkingu uczestniczących w ba-

daniu przyznało, iż nadal jest ofiarą tego 

rodzaju zachowań. Przeszło 70% badanych 

ofiar stalkingu przyznawało, że znają osobę 

je prześladującą, przy czym w 40% przy-

padków dopuszczał się tego były partner,  

w 23% przypadków – przyjaciel lub znajo-

my, zaś w 13% współpracownik. 72% ofiar 

stalkingu objętych badaniem przyznało,  

iż w efekcie nękania zmieniło nawyki i styl 

życia, natomiast 52% przyznawało,  

iż ze względu na działalność stalkera boryka 

się z zaburzeniami dobrego samopoczucia  

i innymi problemami natury psychologicz-

nej. Nie dostrzeżono natomiast zróżnicowa-

nia intensywności występowania zjawiska 

stalkingu pomiędzy obszarami miejskimi  

i wiejskimi31. 

W badaniach przeprowadzonych 

przez R. Chaplin, J. Flatleya i K. Smitha  

na terenie Anglii i Walii na przełomie lat 

2010-2011 stwierdzono, iż doszło  

do wyrównania (w porównaniu z badaniami 

T. Budd et al.) struktury ofiar stalkingu  

wg kryterium płci. Autorzy wykazali,  

iż w gronie ofiar tego zjawiska znajduje się 

43% mężczyzn oraz 57% kobiet32. Z kolei 

                                                           
31 Stieger S., Burger Ch., Schild A., Lifetime preva-
lence and impact of stalking: Epidemiological 
data from Eastern Austria [w:] The European 
Journal of Psychiatry Tom 22, Nr 4/2008, s. 240 
[tłum. własne]. 
32 Chaplin R., Flatley J., Smith K., Crime in Eng-
land and Wales 2010/11 [w:] http://www. 
homeoffice.gov.uk/publications/science-
research-statistics/research-statistics/crime-

badanie przeprowadzone przez zespół Cen-

trum Oceny Zagrożeń Obsesyjnych, tj. jed-

nostki powołanej do oceny i rozwiązywania 

problemów osób z zaburzeniami obsesyj-

nymi, wykazało, iż 86 na 100 osób podda-

nych ocenie, a dopuszczających się w prze-

szłości zachowań o znamionach stalkingu, 

wykazywało oznaki zaburzeń natury psy-

chotycznej, 57 osób korzystało z tego 

względu z pomocy medycznej, natomiast  

26 osób z opieki socjalnej33.  

Warto także przytoczyć wyniki 

pierwszego polskiego badania nt. zjawiska 

stalkingu, przeprowadzonego przez TNS 

OBOP w roku 2009 pod nadzorem prof.  

A. Siemaszki. Telefoniczne badanie ankie-

towe, którym objęto grupę przeszło 10.000 

losowo wybranych, dorosłych osób, wyka-

zało, iż 9,9% uczestników padło ofiarą stal-

kingu, co, przy zastosowaniu statysty- 

cznej ekstrapolacji danych, oznaczałoby,  

iż ok. 3 milionów dorosłych Polaków styka 

się z analizowanym zjawiskiem34. Choć  

powyższe szacunki obarczone są ryzykiem 

błędu, należy postrzegać je, jako istotny 

sygnał świadczący o zasadności nowelizacji 

przepisów kodeksu karnego. 

 

                                                                                    
research/hosb1011/hosb1011?view=Binary 
[dostęp on-line 23.03.2013] [tłum. własne]. 
33 Kerrigan J., Forfar R., Farnham F., Preston  
L., The Fixated Threat Assessment Centre: pre-
venting harm and facilitating care [w:] Journal  
of Forensic Psychiatry & Psychology nr 21/2010, 
s. 7 [tłum. własne]. 
34 Olszewska W., Paragraf na stalkera [w:]  
Na Wokandzie nr 3/2010. 
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Przegląd światowych rozwiązań 

prawnych przeciwko stalkingowi  

Rozważając przedstawione powyżej 

informacje dotyczące epidemiologii zjawi-

ska stalkingu, warto także zwrócić uwagę  

na rozwiązania prawne z nim związane  

wykorzystane w wybranych krajach.  

Przykładowo regulacje zakazujące 

stalkingu w Australii zostały wprowadzone 

już w pierwszej połowie lat 90-tych XX wie-

ku (inicjatorem był stan Queensland w roku 

1994). Konstrukcje prawne wykazują się 

pewnym zróżnicowaniem w zależności  

od stanu, niemniej na obszarach o najbar-

dziej rygorystycznych przepisach stalkerowi 

może zostać wymierzona kara do 10 lat  

pozbawienia wolności, natomiast w stanach 

o najmniejszej rygorystyczności przepisów, 

stalking o niewielkiej szkodliwości może 

spotkać się z karą grzywny. W przeciwień-

stwie do rozwiązań prawnych stosowanych 

w większości krajów, w Australii ofiara stal-

kingu nie musi bezpośrednio odczuwać 

strachu, bądź innych dolegliwości w związ-

ku z zachowaniem stalkera, a jedynie muszą 

wystąpić okoliczności, które obiektywnie 

mogłyby prowadzić do wystąpienia ww. 

stanów. Niektóre stany australijskie wpro-

wadziły także rozwiązania ekstra teryto-

rialne, tj. do ich zastosowania wystarczy 

fakt, iż osoba stalkera, bądź jego ofiara 

przebywa na terenie danego stanu. W więk-

szości stanów przewidziana została także 

kara zakazu zbliżania się do ofiary, której 

złamanie traktowane jest jako przestęp-

stwo. Niemniej, w praktyce sądowniczej 

mają dominować wyroki skazujące stalkera 

na karę grzywny bądź prace społeczne35.  

Przepisy przeciwko stalkingowi 

(określanego mianem „przestępczego nęka-

nia”) na terenie Kanady obowiązują od roku 

199336. Obecnie trwają prace związane  

z zapewnieniem dokładniejszej ochrony 

kobietom, jako grupie szczególnie narażonej 

na zachowania tego rodzaju37. W przypadku 

prawodawstwa kanadyjskiego stalking  

może być ścigany na wniosek pokrzywdzo-

nego, jak również z urzędu. Dodatkowo, 

wprowadzona została możliwość pozwu 

przeciwko grupom stalkerów, co miało  

wynikać przede wszystkim z faktu, iż prze-

szło 13% spraw toczących się w związku  

ze stalkingiem dotyczyło zarzutów kiero-

wanych przeciwko więcej niż jednej osobie 

(w roku 2006 spośród 10.756 spraw o stal-

king, 1.429 stanowiły oskarżenia zbioro-

we)38. 

Od roku 2000 przepisy przeciwko 

stalkingowi obowiązują również w Japonii. 

Zostały wprowadzone w związku z morder-

stwem Shiori Ino. Japońskie prawo karne 

                                                           
35 Miller N., Stalking laws and implementation 
practices: A national review for policymakers 
and practitioners [w:] https://www.ncjrs.gov/ 
pdffiles1/nij/grants/197066.pdf [dostęp on-line 
23.03.2013] [tłum. własne]. 
36 Section 264 of the Criminal Code of Canada 
[w:] http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-
46/page-122.html#s-264 [dostęp on-line 23.03. 
2013] [tłum. własne]. 
37 Review and Backgrounder on section 264 of 
Canadian Criminal Code [w:] http://www. 
justice.gc.ca/en/ps/rs/rep/1996/wd96-7a.pdf 
[dostęp on-line 23.03.2013] [tłum. własne]. 
38 Department of Justice - Criminal Harassment 
[w:] http://www.justice.gc.ca/en/ps/fm/pub/ 
harassment/part3a.html [dostęp on-line 
23.03.2013] [tłum. własne]. 
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wprowadziło szeroką definicję stalkingu, 

zakładającą iż jest on działaniem naruszają-

cym spokój życia innej osoby, przewidziane 

zostały również wysokie środki karne,  

w tym przede wszystkim pozbawienia wol-

ności39. 

W przypadku USA, pierwsze przepi-

sy dotyczące penalizacji stalkingu wprowa-

dzone zostały w roku 1990 przez stan Kali-

fornia. Działanie to wynikało, podobnie jak 

w Japonii, z dużej skali problemu, jak rów-

nież znacznego odsetka morderstw popeł-

nianych przez stalkerów40. W okresie 1990-

1993 w kolejnych stanach USA wprowadzo-

ne zostały przepisy przeciwko stalkingowi, 

należy jednak zauważyć, iż zarówno sposób 

jego definiowania, jak również zasady pena-

lizacji wykazywały się w poszczególnych 

stanach znacznym zróżnicowaniem41.  

Warto również przybliżyć zagadnie-

nia dotyczące zwalczania stalkingu w pań-

stwach Unii Europejskiej. We Włoszech  

regulacje związane z opisywanym zjawi-

skiem prowadzone zostały w roku 2009  

w następstwie szeregu wydarzeń, które 

odbiły się szerokim echem w środkach  

masowego przekazu. Stalking definiowany 

                                                           
39 Kin of stalking victim seek justice [w:] 
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn2003 
0612a2.html [dostęp on-line 23.03.2013] [tłum. 
własne]. 
40 Bill Analysis by Bill Lockyer [w:] http://info. 
sen.ca.gov/pub/93-94/bill/asm/ab_1151-
1200/ab_1178_cfa_930426_112027_sen_comm 
[dostęp on-line 23.03.2013] [tłum. własne]. 
41 Culture of Patriarchy in Law: Violence From 
Antiquity to Modernity [w:] http://www 
.redorbit.com/news/health/110415/culture_of_
patriarchy_in_law_violence_from_antiquity_ 
to_modernity/index.html [dostęp on-line 23.03. 
2013] [tłum. własne]. 

jest we włoskim systemie prawnym, jako 

ustawiczne nękanie, grożenie bądź prześla-

dowanie, które powoduje poczucie strachu 

lub lęku u ofiary, poczucie zagrożenia o bez-

pieczeństwo własne ofiary, jej krewnych, 

dzieci, bądź innych osób bliskich, bądź też 

wymusza zmianę zwyczajów i stylu życia.  

W tym przypadku stalking karany jest  

pozbawieniem wolności na okres od sześciu 

miesięcy do czterech lat. Przewidziana  

została natomiast możliwość zasądzenia 

kary pozbawienia wolności na okres do lat 

sześciu, jeśli sprawca jest krewnym ofiary, 

jest bądź był z nią w związku, czy też ofiara 

jest kobietą w ciąży lub należy do mniejszo-

ści (np. etnicznej, religijnej)42. 

Również według prawa karnego Ho-

landii stalking jest przestępstwem, definio-

wanym jako bezprawne, systematyczne  

i umyślne naruszanie prywatnego otoczenia 

innego człowieka, mające na celu zmuszenie 

ofiary do podjęcia, zaniechania lub tolero-

wania określonego działania, celem może 

być także przestraszenie ofiary. W tym  

wypadku sąd może orzec karę pozbawienia 

wolności do lat trzech lub grzywnę czwartej 

kategorii. Przestępstwo jest ścigane wyłącz-

nie na wniosek pokrzywdzonego.  

W Belgii stalking jest ścigany  

wyłącznie na wniosek ofiary. Jest on defi-

niowany jako działanie polegające na nęka-

niu lub poważnym naruszeniu spokoju innej 

osoby (przy czym za czyn wypełniający dru-

                                                           
42 Fox K., Nobles M., Fisher B., Method behind the 
madness: An examination of stalking measure-
ments [w:] Aggression and Violent Behavior  
nr 16/2011, s. 84 [tłum. własne]. 



 39 

gi z warunków uznane jest także działanie, 

w przypadku którego sprawca powinien 

zdawać sobie sprawę z konsekwencji swo-

ich czynów). Winnemu wymierzana jest 

kara od 15 dni do 2 lat pozbawienia wolno-

ści i/lub grzywny w wysokości od 50 do 300 

euro43.  

Z kolei w Wielkiej Brytanii, przepisy 

przeciwko stalkingowi wprowadzone zosta-

ły już w latach osiemdziesiątych XX wieku 

(Akt o Zapobieganiu Nękania, Akt o Złośli-

wej Komunikacji oraz Akt o Telekomunika-

cji). Zgodnie z prawodawstwem brytyjskim, 

za stalking uznawano pierwotnie nieprzy-

zwoite, obraźliwe lub grożące połączenia 

telefoniczne, listy pocztowe i elektroniczne 

oraz inne formy komunikacji o ww. cechach. 

Niemniej w poszczególnych krajach Wielkiej 

Brytanii zasady penalizacji stalkingu wyka-

zywały się znacznym zróżnicowaniem.  

W Szkocji sprawcy wymierzana była kara 

pozbawienia wolności, której wysokość  

zależała od skutków jego działania dla ofia-

ry, włączając w to nawet karę dożywotniego 

pozbawienia wolności np. w sytuacji, gdy 

stalking przyczynił się do udanej próby  

samobójczej. Z kolei w Anglii i Walii penali-

zacja stalkingu wynikała z przepisów Aktu  

o Ochronie przed Nękaniem z 1997 roku.  

W myśl tych przepisów stalking jest prze-

stępstwem, za które wymierzana jest kara 

pozbawienia wolności do sześciu miesięcy. 

Co znamienne, do stwierdzenia wystąpienia 

stalkingu wystarczą co najmniej dwie próby 
                                                           
43 KGP, Polskie prawo karne wobec uporczywego 
nękania innej osoby (stalkingu) [w:] Policja  
nr 75/2011. 

nękania ofiary. Sąd może również orzec 

zakaz zbliżania się do ofiary, przy czym jego 

złamanie karane jest karą pozbawienia wol-

ności na okres do 5 lat. Sądy mogą również 

zasądzić wyższą karę, o ile ofiara stalkingu, 

w jego następstwie, doznała szkody umy-

słowej lub fizycznej. W roku 2012 ogłoszono 

natomiast rozpoczęcie prac nad nowelizacją 

przepisów i wprowadzeniem zbioru regula-

cji dedykowanych bezpośrednio zjawisku 

stalkingu44. 

W przypadku wspomnianej wcze-

śniej Szkocji, stalking podlegał karze jeszcze 

przed faktycznym wprowadzeniem przepi-

sów szczegółowych, jako przestępstwo  

naruszenia spokoju (zgodnie z ogólnie przy-

jętym modelem common law). Obecnie,  

w Szkocji sądy w kontekście karania stal-

kingu dysponują znaczną swobodą orzeka-

nia, środki penalizacji dobierane są przy 

uwzględnieniu indywidualnych przesłanek 

towarzyszących danej sprawie. Sprawcy 

stalkingu może zostać wymierzona kara 

grzywny lub do 12 miesięcy pozbawienia 

wolności (w przypadku spraw z powództwa 

cywilnego) bądź karę pozbawienia wolności 

do pięciu lat i/lub karę grzywny (w przy-

padku spraw z oskarżenia publicznego). 

Należy jednak pamiętać, iż w przypadku 

złożenia przez skazanego apelacji i rozpa-

trywania spraw przez Sąd Najwyższy, 

                                                           
44 Stalking to be made specific criminal offence – 
Cameron [w:] http://www.bbc.co.uk/news/uk-
17294314 [dostęp on-line 25.03.2013] [tłum. 
własne]. 
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sprawcy może zostać nawet wymierzona 

kara dożywotniego pozbawienia wolności45. 

Interesująca wydaje się także kon-

cepcja duńska. W przypadku stwierdzenia 

stalkingu policja wydaje sprawcy zakaz zbli-

żania się do ofiary i innych działań narusza-

jących jej spokój. W przypadku złamania 

tego zakazu, w szczególności przez nacho-

dzenie ofiary, lub naruszanie tajemnicy jej 

korespondencji, sprawa trafia na sądową 

wokandę, natomiast sprawcy zostaje  

wymierzona kara grzywny bądź pozbawie-

nia wolności na okres do 2 lat. Sam zakaz 

wydawany przez policję obowiązuje nato-

miast przez okres 5 lat46. 

Wcześniejsze polskie regulacje 

prawne dot. zachowań o znamio-

nach stalkingu 

Przepisy dotyczące stalkingu zostały 

wprowadzone do polskiego kodeksu karne-

go dopiero w roku 2011. W okresie wcze-

śniejszym, do osób podejmujących działania 

wypełniające znamiona stalkingu stosowa-

no inne przepisy kodeksu karnego. Nie-

mniej, jak wskazuje m.in. M. Łochowski, 

będący rzecznikiem prasowym Sądu Okrę-

gowego Warszawa-Praga, ze względu na 

szeroki wachlarz działań podejmowanych 

przez stalkerów, jak również brak precyzyj-

nych przepisów odnoszących się do penali-

                                                           
45 Offence of Stalking [w:] http://www.scotland. 
gov.uk/Topics/Justice/crimes/harassment/stalk
ingoffence [dostęp on-line 25.03.2013] [tłum. 
własne]. 
46 KGP, Polskie prawo karne wobec uporczywego 
nękania innej osoby (stalkingu) [w:] Policja nr 
75/2011. 

zacji tego zjawiska, krajowe sądy okazywały 

się często bezsilne47. W praktyce, przed  

nowelizacją kodeksu karnego z roku 2011, 

możliwość karania stalkerów występowała 

niemal wyłącznie w oparciu o następujące 

artykuły kodeksu karnego48: 

 Art. 190 k.k. – wobec osoby, która 

„grozi innej osobie popełnieniem 

przestępstwa na jej szkodę lub 

szkodę osoby najbliższej, jeżeli 

groźba wzbudza w zagrożonym uza-

sadnioną obawę, że będzie spełnio-

na” (kara grzywny, ograniczenia 

wolności lub pozbawienia wolności 

do lat 2); 

 Art. 191 k.k. - wobec osoby, która 

„stosuje przemoc wobec osoby lub 

groźbę bezprawną w celu zmuszenia 

innej osoby do określonego działa-

nia, zaniechania lub znoszenia”  

(kara pozbawienia wolności do lat 

3); 

 Art. 191a k.k. - wobec osoby, która 

„utrwala wizerunek nagiej osoby lub 

osoby w trakcie czynności seksual-

nej używając w tym celu wobec niej 

przemocy, groźby bezprawnej lub 

podstępu, albo wizerunek nagiej 

osoby lub osoby w trakcie czynności 

seksualnej bez jej zgody rozpo-

wszechnia” (kara pozbawienia wol-

ności od 3 miesięcy do 5 lat); 

                                                           
47 Olszewska W., Paragraf na stalkera [w:]  
Na Wokandzie nr 3/2010.  
48 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny. [w:] Dz. U. 1997, Nr 88, Poz. 553 z póz. 
zm., Art. 190-193.  
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 Art. 193 k.k. - wobec osoby, która 

„wdziera się do cudzego domu, 

mieszkania, lokalu, pomieszczenia 

albo ogrodzonego terenu albo 

wbrew żądaniu osoby uprawnionej 

miejsca takiego nie opuszcza” (kara 

grzywny, ograniczenia wolności lub 

pozbawienia wolności do 1 roku). 

Jak wynika z powyższego zestawie-

nia, choć obejmuje ono pewne działania, 

które mogą stanowić przejaw stalkingu, 

pozostawia ono wiele luk, które mogą zostać 

wykorzystane przez stalkera. Obowiązujący 

do roku 2011 kodeks karny nie odnosił się 

m.in. do powtarzających się działań, utrud-

niających funkcjonowanie jednostki będącej 

ich ofiarą, a nie stanowiących indywidualnie 

naruszenia prawa. W efekcie, wymiar spra-

wiedliwości pozostawał w wielu przypad-

kach bezsilny wobec stalkerów.  

Stalking w polskim porządku 

prawnym 

Powyższy stan rzeczy wskazywał na 

konieczność wprowadzenia zmian w treści 

kodeksu karnego, które pozwoliłyby  

na zwalczanie zjawiska stalkingu. Został  

on wprowadzony do k.k. na mocy ustawy  

z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - 

Kodeks karny49. Na podstawie tej noweliza-

cji do k.k. wprowadzony został art. 190a, 

który za stalking uznaje „uporczywe nękanie 

innej osoby lub osoby jej najbliższej, które 

                                                           
49 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie 
ustawy - Kodeks karny [w:] Dz. U. 2011, Nr 72, 
Poz. 381.  

wzbudza u niej uzasadnione okolicznościa-

mi poczucie zagrożenia lub istotnie narusza 

jej prywatność”50. Działanie to podlega  

karze pozbawienia wolności do lat 3. Tej 

samej karze będzie podlegała osoba, która 

„podszywając się pod inną osobę, wykorzy-

stuje jej wizerunek, lub inne jej dane oso-

bowe w celu wyrządzenia jej szkody mająt-

kowej lub osobistej”51. Oba wymienione 

wyżej przestępstwa ścigane są na wniosek 

pokrzywdzonego52. Należy również zauwa-

żyć, iż w przypadku, w którym przestępstwa 

określone w art. 190a ust. 1-2 k.k. powodują 

„targnięcie się pokrzywdzonego na własne 

życie”, sprawcy wymierzona zostanie kara 

pozbawienia wolności od roku do 10 lat53. 

Warunkiem koniecznym do zaist-

nienia przestępstwa określonego w art. 190 

ust. 1 k.k., jest wzbudzenie u osoby  

pokrzywdzonej poczucia zagrożenia. Zgod-

nie z interpretacją przedstawioną przez 

Komendę Główną Policji, poczucie zagroże-

nia musi mieć charakter obiektywny - 

oskarżony zostanie uznany za winnego  

popełnienia przestępstwa w sytuacji, w któ-

rej poczucie zagrożenia jest racjonalne oraz 

wynika z uzasadnionych pobudek i okolicz-

ności towarzyszących popełnieniu czynu 

zabronionego54. Ten sam przepis znajduje 

zastosowanie również w przypadku, gdy 

                                                           
50 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny. [w:] Dz. U. 1997, Nr 88, Poz. 553 z póz. 
zm., Art. 190a, ust. 1.  
51 Tamże, ust. 2.  
52 Tamże, ust. 4.  
53 Tamże, ust. 3.  
54 KGP, Polskie prawo karne wobec uporczywego 
nękania innej osoby (stalkingu) [w:] Policja nr 
75/2011.  
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sprawca w sposób istotny narusza prywat-

ność osoby pokrzywdzonej. Trzeba w tym 

miejscu zauważyć, iż pojęcie prywatności 

dotychczas nie pojawiało się w polskim 

prawie karnym. Niemniej zgodnie z przywo-

ływaną interpretacją, wyczerpanie znamion 

tego czynu następować będzie w sytuacji 

wkroczenia przez sprawcę „w sferę życia 

prywatnego pokrzywdzonego, wbrew jego 

woli, z drugiej zaś strony ingerencja ta nie 

będzie dopuszczalna na podstawie przepi-

sów prawa i w zobiektywizowany sposób 

będzie istotna”55. Należy zatem stwierdzić, 

iż ingerencja wyczerpująca znamiona czynu 

zabronionego musi być działaniem istotnym 

w obiektywnej ocenie, a przy tym nie znaj-

dować uzasadnienia w zaistniałych okolicz-

nościach (np. ingerencją uzasadnioną, było-

by naruszenie prywatności, które ze wzglę-

du na rzeczywistą wiedzę posiadaną przez 

sprawcę, a nie posiadaną przez ofiarę, miała 

by na celu ochronę jej życia, zdrowia lub 

majątku). Równocześnie, należy zauważyć, 

iż pojęcie prywatności, wykorzystane w art. 

190a ust. 1 k.k. nie będzie dotyczyło wy-

łącznie centrum życiowego (a zatem jego 

lokum), gdyż jak wskazano w cytowanej 

interpretacji przepisów: „prywatność  

to bowiem nie tylko miejsce w świecie,  

ale przede wszystkim sfera swobody decyzji 

o wszystkim, co istotne z punktu widzenia 

życia osobistego. To również brak obowiąz-

ku znoszenia stanów naruszających w spo-

sób istotny dobra osobiste takie, jak: zdro-

                                                           
55 Tamże.  

wie, wolność, cześć, nazwisko, wizerunek 

czy tajemnica korespondencji”56.  

Z kolei art. 190a ust. 2 odnosi się  

do tzw. przywłaszczenia tożsamości,  

tj. świadomego, bezprawnego posługiwania 

się cudzą tożsamością. Zgodnie z przepro-

wadzonymi badaniami Instytutu Wymiaru 

Sprawiedliwości jednym z częstych przeja-

wów zjawiska stalkingu jest zamieszczanie 

zdjęć ofiar i komentarzy ujawniających  

informacje o nich w Internecie, zamawianie 

na koszt ofiar różnych niechcianych towa-

rów i usług, a przede wszystkim rozpo-

wszechnianie informacji o pokrzywdzonym, 

np. w ramach tworzonych bez wiedzy i zgo-

dy ofiary kont osobistych na portalach spo-

łecznościowych. Tego rodzaju zachowania  

z reguły nie będą mieścić się w ramach wie-

loczynowego zachowania określanego jako 

uporczywe nękanie, gdyż wykorzystanie 

danych osobowych może mieć charakter 

działania jednorazowego, dlatego też pro-

jektodawcy zdecydowali się na dokonanie 

odrębnej kryminalizacji takich negatywnych 

zjawisk57. Pojęcie danych osobowych, któ-

rych wykorzystanie, wyczerpuje znamiona 

czynu zabronionego określonego w art. 

190a ust. 2 k.k. należy interpretować w spo-

sób zgodny z definicją zawartą w ustawie  

o ochronie danych osobowych, zgodnie  

z którą: „za dane osobowe uważa się wszel-

                                                           
56 KGP, Polskie prawo karne wobec uporczywego 
nękania innej osoby (stalkingu) [w:] Policja nr 
75/2011. 
57 Projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks kar-
ny. Uzasadnienie [w:] http://bip.kprm.gov.pl/ 
download.php?s=75&id=488 [dostęp on-line 
22.03.2013].  
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kie informacje dotyczące zidentyfikowanej 

lub możliwej do zidentyfikowania osoby 

fizycznej”58, przy czym za osobę możliwą  

do zidentyfikowania ustawa o ochronie  

danych osobowych uznaje osobę, której 

tożsamość można określić bezpośrednio lub 

pośrednio, w szczególności przez powołanie 

się na numer indentyfikacyjny albo jeden 

lub kilka specyficznych czynników określa-

jących jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umy-

słowe, ekonomiczne, kulturowe lub spo-

łeczne59. W tym rozumieniu, przepis art. 

190a ust. 2 k.k. będzie miał szczególne zna-

czenie w kontekście ochrony jednostki 

przed szkodami osobistymi lub majątko-

wymi, których może ona doznać w przypad-

ku upubliczniania jej danych osobowych  

w określonym kontekście (np. wizerunku 

osoby na portalach internetowych o charak-

terze seksualnym).  

Nowelizacja kodeksu karnego z roku 

2011 wprowadziła również zmianę wynika-

jącą z art. 41a ust. 1 k.k. Zgodnie z jego aktu-

alnym brzmieniem to właśnie sąd może 

orzec obowiązek powstrzymania się  

od przebywania w określonych środowi-

skach lub miejscach, zakaz kontaktowania 

się z określonymi osobami, zakaz zbliżania 

się do określonych osób, zakaz opuszczania 

określonego miejsca pobytu bez zgody sądu 

lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego 

wspólnie z pokrzywdzonym w razie skaza-

nia za przestępstwo przeciwko wolności 

                                                           
58 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych [w:] Dz. U. 1997, Nr 133, Poz. 
883 z póz. zm., art. 6, ust. 1.  
59 Tamże, ust. 2. 

seksualnej lub obyczajności na szkodę mało-

letniego lub inne przestępstwo przeciwko 

wolności oraz w razie skazania za umyślne 

przestępstwo z użyciem przemocy, w tym 

przemocy przeciwko osobie najbliższej; 

obowiązek lub zakaz może być połączony  

z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub 

innego wyznaczonego organu w określo-

nych odstępach czasu60. W myśl nowelizacji, 

rozciągnięto możliwość wykorzystania ww. 

środka karnego wobec osób popełniają- 

cych przestępstwa przeciwko wolności  

(tj. uwzględnionych w rozdziale XXIII k.k.), 

do których zaliczany jest m.in. stalking.  

Kontrowersje dotyczące przepi-

sów o penalizacji stalkingu 

Obowiązujące obecnie przepisy dot. 

penalizacji stalkingu, choć powinny być  

poczytywane, jako korzystne z perspektywy 

ochrony ofiar tego zjawiska, budzą jednak 

pewne kontrowersje, odnoszące się  

w szczególności do sposobu definiowania 

stalkingu. Z jednej strony, jak już przedsta-

wiono wcześniej, może on przebiegać  

według wielu zróżnicowanych mechani-

zmów, stąd też stworzenie pozytywnego, 

enumeratywnego katalogu czynów wyczer-

pujących znamiona stalkingu wydaje się  

w praktyce zadaniem niemożliwym do rea-

lizacji. Z drugiej jednak strony, cytowana 

wcześniej D. Woźniakowska-Fajst wskazuje, 

iż aktualnie uwzględniona w przepisach k.k. 

                                                           
60 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny. [w:] Dz. U. 1997, Nr 88, Poz. 553 z póz. 
zm., Art. 41a, ust. 1.  



 44 

definicja stalkingu jest zbyt szeroka, stąd też 

rodzi uzasadnione ryzyko manipulacji i fał-

szywych oskarżeń ze strony rzekomych 

ofiar, stwierdziła wręcz, że: „Podejrzenie  

o przestępstwo opiera się na subiektywnej 

ocenie osoby, która twierdzi, że jest  

pokrzywdzona. Dlatego niepokoi mnie tak 

wysokie zagrożenie karą. Zwłaszcza,  

że teraz będzie można skazać nie tylko  

za wzbudzenie poczucia zagrożenia, ale też 

istotne naruszenie prywatności jakiejś oso-

by. Istnieje przecież bardzo cienka granica 

między zachowaniem akceptowanym  

a nie”61.  

Rzecz jasna, przepisy umożliwiające 

penalizację stalkingu są aktualnie obecne  

w prawodawstwie krajowym wielu państw, 

by wymienić tylko Wielką Brytanię, Irlandię, 

Belgię, Niemcy czy Danię62. Niemniej, spo-

sób, w jaki zdefiniowane zostały znamiona 

czynu zabronionego budzi uzasadnione 

wątpliwości. Choć przywoływana uprzednio 

interpretacja przepisów wydana przez KGP 

wskazuje, iż „istotne naruszenie prywatno-

ści”, czy też poczucie „uzasadnionego zagro-

żenia” wynikające z „uporczywego nękania” 

powinny być oceniane w sposób obiektyw-

ny, przy zachowaniu racjonalnego oglądu  

na konkretną sprawę oraz okoliczności  

warunkujące jej recepcję, przepisy art. 190a 

                                                           
61 Nowe prawo o stalkingu - 3 lata więzienia za 
nagabywanie [w:] http://wiadomosci.gazeta.pl/ 
wiadomosci/1,114873,9322894,Nowe_prawo 
_o_stalkingu___3_lata_wiezienia_za_nagabywanie.
html [dostęp on-line 22.03.2013].  
62 KGP, Polskie prawo karne wobec uporczywego 
nękania innej osoby (stalkingu) [w:] Policja  
nr 75/2011. 

k.k. pozostawiają znaczną swobodę ewalua-

cji zaistniałej sytuacji oraz interpretacji  

wykorzystanych przez ustawodawcę termi-

nów. Z jednej strony wskazuje się  

na konieczność uwzględnienia w ramach 

oceny sprawy „uzasadnionego okoliczno-

ściami poczucia zagrożenia”, a zatem regu-

lacji wskazującej na kryterium obiektywne-

go osądu sytuacji, z drugiej zaś – wskazuje 

się na „istotne naruszenie prywatności”, 

które wydaje się terminem o charakterze 

subiektywnym. Należy bowiem podkreślić, 

jak twierdzi D. Woźniakowska-Fajst, iż gra-

nica pomiędzy zachowaniem akceptowal-

nym i przeciwnym, jest nie tylko nader 

cienka, ale również wynika ze sposobu  

postrzegania granic prywatności.  

Problem interpretacji obowiązują-

cych przepisów pozostaje obecnie nieroz-

strzygnięty. Należy założyć, iż dopiero prak-

tyczne ich zastosowanie w orzecznictwie 

polskich sądów pozwoli na weryfikację ich 

skuteczności oraz ewentualne stwierdzenie 

konieczności doprecyzowania regulacji  

zawartych w k.k. Ryzyko manipulacji  

i wykorzystania art. 190a k.k. dla fałszywe-

go, względnie świadomie bezpodstawnego, 

oskarżenia o stalking bez wątpienia istnieje, 

przy czym podstawowa trudność jego ujęcia 

wynika z problematyki dowiedzenia przed 

sądem celowości wniesienia oskarżenia  

w związku z chęcią wyrządzenia szkody 

rzekomemu „sprawcy”. Kryterium subiek-

tywnej recepcji działania może bowiem  

zostać również wykorzystywane, jako forma 

ochrony „ofiary”, dla której zachowanie 
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oskarżonego może w indywidualnej ocenie 

stanowić naruszenie obowiązujących prze-

pisów. 

Podsumowanie 

W świetle współczesnych badań 

zjawisko stalkingu dotyka znaczną część 

dorosłej populacji. Potwierdzają to nie tylko 

przywoływane wyniki badań TNS OBOP, ale 

również analogiczne postępowania prze-

prowadzone w innych krajach członkow-

skich UE, USA, czy Kanadzie. Z tego względu 

konieczne jest wprowadzenie do prawa 

karnego przepisów umożliwiających penali-

zację czynów wypełniających znamiona 

stalkingu.  

Wprowadzony na drodze noweliza-

cji k.k. z roku 2011 art. 190a odnoszący się 

do penalizacji uporczywego nękania, istot-

nego naruszenia prywatności oraz wykorzy-

stania wizerunku innej osoby celem wyrzą-

dzenia jej szkody majątkowej lub osobistej, 

otworzył drogę do skutecznej walki ze stal-

kingiem. W okresie poprzedzającym noweli-

zację, oskarżenia były opierane o wąski  

katalog czynów zabronionych (w szczegól-

ności art. 190, 191 i 193 k.k.), natomiast  

w przypadku innej formy stalkingu wymiar 

sprawiedliwości pozostawał bezsilny.  

W Polsce stalkingiem mogło zostać 

dotkniętych ok. 9-10% osób dorosłych. Jed-

nak wiedza na temat możliwości walki  

ze stalkerem, nękającym osobę prywatną, 

wydaje się nadal relatywnie niewielka,  

co sprawia, iż podobne sprawy stosunkowo 

rzadko trafiają na sądową wokandę.  

W przekonaniu autora, sytuacja ta jest 

szczególnie niekorzystna, bowiem o ile  

sama penalizacja stalkingu jest konieczna 

dla ochrony ich ofiar, o tyle świadomość 

możliwości kary za tego rodzaju działania, 

wynikająca z upowszechnienia informacji 

nt. oskarżenia z art. 190a k.k., mogłaby  

odgrywać istotną rolę prewencyjną,  

zniechęcającą potencjalnych stalkerów  

do podejmowania tego rodzaju działań.  

Pozostaje natomiast pytanie o rze-

czywistą skuteczność aktualnych regulacji 

oraz ryzyko fałszywego oskarżania z art. 

190a k.k. Ze względu na relatywnie krótki 

czas istnienia tego przepisu w polskim pra-

wie karnym trudno jest jednoznacznie oce-

nić konsekwencje jego wprowadzenia. Wąt-

pliwości dotyczące sposobu definiowania 

stalkingu w wyżej wymienionym przepisie 

wydają się uzasadnione. Niemniej, dopiero 

praktyka sądownicza pozwoli na stwierdze-

nie, czy konieczne jest dalsze doprecyzowa-

nie aktualnie obowiązujących przepisów 

prawnych. 
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Odpowiedzialność odszkodowawcza organów administracji  

podatkowej za wydanie wadliwych decyzji podatkowych 
 

Roman Szumlakowski 

 

Konstytucyjne prawo obywateli 

dochodzenia odszkodowania  

za szkody wyrządzone przez  

organy władzy państwowej 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polski  

z dnia 2 kwietnia 1997 r.(zwana dalej Kon-

stytucja RP)1 na mocy art. 77 gwarantuje 

swoim obywatelom prawo dochodzenia 

odszkodowania za szkody wyrządzone 

przez organy władzy państwowej. Ustawo-

dawca nie może w drodze ustawy nikomu 

zamykać drogi sądowej dochodzenia naru-

szonych wolności i praw. Wyrażony w ten 

sposób art. 77 Konstytucji RP stanowi ele-

ment prawa do sądu2. Trybunał Konstytu-

cyjny przyjął, że art. 77 znajdujący się  

w rozdziale II Konstytucji RP zatytułowa-

nym jako „Wolności, prawa i obowiązki 

człowieka i obywatela”  odnosi się do wol-

ności i praw, które posiada jednostka będą-

ca zarówno człowiekiem jak i obywatelem. 

Dlatego art. 77 Konstytucji RP odnosi się  

do praw jednostki w sytuacjach naruszenia 

jej uzasadnionego uprawnienia lub gwaran-

towanych prawnie wolności3. Ustawodawca 

w art. 77 Konstytucji RP nie stanowi nieo-

                                                           
1 Dz. U. z 2009 r.  Nr 114, poz. 946 ze zm. 
2 M. Wyrzykowski, Przepisy utrzymane w mocy. 
Rozdział I, art. 1 (w:) red. L. Garlicki, Komentarz 
do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 
1995, s. 31. 
3 Postanowienie TK z dnia 18 listopada 1998 r., 
Sygn. Akt., K. 20/98, OTK ZU 1999 r. Nr 1, poz. 5. 

graniczonego prawa do odszkodowania, 

wyraża jedynie ogólną zasadę prawa  

do odszkodowania za niezgodne z prawem 

działanie władzy publicznej, ale nie określa 

wszystkich przesłanek odpowiedzialności 

odszkodowawczej ani nie reguluje trybu 

dochodzenia odszkodowania4. Nie stanowi 

on samodzielnej podstawy obowiązku  

naprawienia wyrządzonej szkody w związ-

ku z wykonywaniem władzy publicznej5,  

a także nie wskazuje wyczerpująco ani jaka 

szkoda ma podlegać naprawieniu, ani nie 

rozstrzyga, co decyduje o wymagalnej prze-

słanki bezprawności6. W orzecznictwie 

zwrócono na to, iż art. 77 Konstytucji RP 

może stanowić podstawę roszczenia  

o naprawienie szkody wyrządzonej przez 

wydanie w postępowaniu podatkowym  

decyzji niezgodnej z prawem, a następnie 

uchylonej wskutek odwołania podatnika7. 

 

 

 

                                                           
4 Wyrok SA w Krakowie z dnia 15 kwietnia 2010 
r., Sygn. Akt., II Aka 38/10, KZS 2010/6/47. 
5 Wyrok SN z dnia 20 lutego 2008 r., Sygn. Akt., II 
CSK 435/07, LEX nr 380961, POP 2010/1/83-
88. 
6 Wyrok SN z dnia 25 maja 2011 r., Sygn. Akt., III 
CSK 570/10, LEX nr 847123. 
7 Wyrok SN z dnia 6 lutego 2002 r., Sygn. Akt., V 
CKN 1248/2000, niepubl. 
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Odpowiedzialność organów admi-

nistracji podatkowej za wydanie 

niezgodnie z prawem decyzji  

podatkowej 

Konstytucyjne prawo obywateli  

dochodzenia odszkodowania za szkody  

wyrządzone przez organy władzy państwo-

wej w tym również przez organy admini-

stracji podatkowej zostało uregulowane  

w art. 160 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997  

r. – Ordynacja Podatkowa (zwana dalej OP)8 

do odpowiedzialności odszkodowawczej 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwiet-

nia 1964 r. – kodeks cywilny (zwany dalej 

KC)9. Zgodnie z art. 417 KC za szkodę  

wyrządzoną przez niezgodne z prawem 

działanie lub zaniechanie przy wykonywa-

niu władzy publicznej ponosi odpowiedzial-

ność Skarb Państwa lub jednostka samorzą-

du terytorialnego lub inna osoba prawna 

wykonująca tę władzę z mocy prawa. Jeżeli 

wykonywanie zadań z zakresu władzy  

publicznej zlecono, na podstawie porozu-

mienia, jednostce samorządu terytorialnego 

albo innej osobie prawnej, solidarną odpo-

wiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi 

ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka 

samorządu terytorialnego albo Skarb Pań-

stwa.  

Z treści tego przepisu wynika,  

że organy podatkowe działające w imieniu 

Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego, które wydały niezgodnie  

z prawem ostateczną decyzję oraz nie wyda-

                                                           
8 Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn zm. 
9 Dz. U. z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 ze zm. 

ły żadnej decyzji w określonej sprawie  

są z tego tytułu pociągnięte do odpowie-

dzialności odszkodowawczej, ponieważ 

przyczyniły się w znacznym stopniu swoim 

działaniem do wystąpienia szkody po stro-

nie interesów podatnika. Ustawodawca  

w przepisie art. 417 KC wprowadził ogólną 

definicję deliktu organu władzy publicznej, 

który został oderwany od winy sprawcy 

szkody10, gdzie podmioty wymienione  

w tym przepisie prawnym odpowiadają  

na takich samych zasadach jak osoby fizycz-

ne i osoby prawne11. Organem władzy  

publicznej w związku z art. 77 Konstytucji 

RP jest każdy organ, który posługując się 

metodami władczymi kształtuje w drodze 

przymusu sytuację życiową określonej jed-

nostki12, a zwłaszcza na podstawie władz-

twa podatkowego. Podatnicy mogą docho-

dzić odszkodowania od organów podatko-

wych na podstawie art. 417 1 § 2 KC, jeżeli 

szkoda została wyrządzona przez wydanie 

prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej 

decyzji, jej naprawienia można żądać  

po stwierdzeniu we właściwym postępowa-

niu ich niezgodności z prawem, chyba  

że przepisy odrębne stanowią inaczej.  

Odnosi się to również do wypadku, gdy 

prawomocne orzeczenie lub ostateczna  

decyzja zostały wydane na podstawie aktu 

normatywnego niezgodnego z Konstytucją, 

ratyfikowaną umową międzynarodową lub 

                                                           
10 E. Gniewek, Kodeks Cywilny. Komentarz, War-
szawa 2008, s. 703. 
11 Wyrok SA w Katowicach z dnia 12 październi-
ka 2006 r., Sygn. Akt., I ACa 838/06, niepubl. 
12 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 29 lutego 
2008 r., I ACa 613/07, OSAB 2008, nr 1, poz. 12. 
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ustawą. Główną przesłanką odpowiedzial-

ności odszkodowawczej za szkodę wyrzą-

dzoną przez wydanie niezgodnie z prawem 

decyzji administracyjnej jest stwierdzenie 

wystąpienia tej niezgodności we właściwym 

trybie postępowania, w którym zostało  

wydane właściwe rozstrzygnięcie. Dlatego 

sąd rozpatrujący wniosek o odszkodowanie 

nie może samodzielnie dokonać oceny nie-

ważności decyzji podatkowej na podstawie 

art. 156 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego13 

(zwany dalej k.p.a.) w związku z art. 247 OP 

oraz decyzji wydanej w trybie postępowania 

o wznowienie postępowania na podstawie 

art. 145 k.p.a. w związku z art. 240 OP14. 

Postępowanie w sprawie stwierdze-

nia nieważności decyzji podatkowej prze-

prowadza organ podatkowy na podstawie 

art. 247 OP, który może stwierdzić nieważ-

ność ostatecznej decyzji podatkowej, która: 

została wydana z naruszeniem przepisów  

o właściwości oraz bez podstawy prawnej,  

a także z rażącym naruszeniem prawa. Osta-

teczna decyzja podatkowa jest nieważna 

jeśli dotyczy sprawy poprzednio rozstrzy-

gniętej inną decyzją ostateczną oraz została 

skierowana do osoby nie będącej stroną  

w postępowaniu podatkowym, a także, gdy 

była niewykonalna w dniu jej wydania i jej 

niewykonalność ma charakter trwały.  

Wydana w postępowaniu podatkowym  

                                                           
13 Dz. U. z 2011 r. Nr 186, poz. 1100 ze zm. 
14 A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 417 (1) 
Kodeksu Cywilnego, (w: ) A. Rzetecka-Gil, Komen-
tarz do niektórych przepisów Kodeksu cywilnego, 
LEX/el. 2011. 

decyzja podatkowa jest nieważna jeśli  

zawiera wadę powodującą jej nieważność 

na mocy wyraźnie wskazanego przepisu 

prawa oraz w razie jej wykonania wywoła-

łaby czyn zagrożony karą. Organ podatkowy 

może odmówić stwierdzenia nieważności 

decyzji, jeżeli wydanie nowej decyzji orze-

kającej co do istoty sprawy nie mogłoby 

nastąpić z uwagi na upływ terminów prze-

widzianych w art. 68 lub art. 70. Organ  

podatkowy odmawiając stwierdzenia nie-

ważności decyzji w przypadku wymienio-

nym w § 2, organ podatkowy w rozstrzy-

gnięciu stwierdza, że decyzja zawiera wady 

określone w § 1, oraz wskazuje okoliczności 

uniemożliwiające stwierdzenie nieważności 

decyzji. Równie w sprawie zakończonej  

decyzją ostateczną wydaną przez organ  

podatkowy może  wznowić  postępowanie 

podatkowe na podstawie art. 240 OP, jeżeli: 

dowody, na których podstawie ustalono 

istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, 

okazały się fałszywe, decyzja wydana zosta-

ła w wyniku przestępstwa, decyzja wydana 

została przez pracownika lub organ podat-

kowy, który pod-lega wyłączeniu stosownie 

do art. 130–132, strona nie z własnej winy 

nie brała udziału w postępowaniu, wyjdą  

na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności 

faktyczne lub nowe do-wody istniejące  

w dniu wydania decyzji nieznane organowi, 

który wydał decyzję, decyzja wydana zosta-

ła bez uzyskania wymaganego prawem sta-

nowiska innego organu, decyzja została  

wydana na podstawie innej decyzji lub orze-

czenia sądu, które zostały następnie uchylo-
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ne lub zmienione w sposób mogący mieć 

wpływ na treść wydanej decyzji, została 

wydana na podstawie przepisu, o którego 

niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej 

Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową 

międzynarodową orzekł Trybunał Konsty-

tucyjny, ratyfikowana umowa o unikaniu 

podwójnego opodatkowania lub inna ratyfi-

kowana umowa międzynarodowa, której 

stroną jest Rzeczpospolita Polska,  

ma wpływ na treść wydanej decyzji, wynik 

zakończonej procedury wzajemnego poro-

zumiewania lub procedury arbitrażowej, 

prowadzonych na podstawie ratyfikowanej 

umowy o unikaniu podwójnego opodatko-

wania lub innej ratyfikowanej umowy mię-

dzynarodowej, której stroną jest Rzeczpo-

spolita Polska, ma wpływ na treść wydanej 

decyzji, orzeczenie Europejskiego Trybuna-

łu Sprawiedliwości ma wpływ na treść  

wydanej decyzji. Jeżeli sfałszowanie dowo-

du lub popełnienie przestępstwa jest oczy-

wiste, a wznowienie postępowania jest nie-

zbędne w celu ochrony interesu publiczne-

go, postępowanie z przyczyn określonych  

w § 1 pkt 1 lub 2 może być wznowione rów-

nież przed wydaniem przez sąd orzeczenia 

stwierdzającego sfałszowanie dowodu lub 

popełnienie przestępstwa. Z przyczyn okre-

ślonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić  

postępowanie także w przypadku, gdy  

postępowanie przed sądem nie może być 

wszczęte na skutek upływu czasu lub innych 

przyczyn, określonych w przepisach prawa. 

 

Odpowiedzialność organów admi-

nistracji podatkowej z tytułu nie 

wydania decyzji podatkowej 

Przepisy art. 417 1 § 2 KC reguluje 

swoim zakresem odpowiedzialność za szko-

dę wyrządzoną przewlekłością postępowa-

nia sądowego lub administracyjnego  

w określonej sprawie podatkowej. Podsta-

wą prawną domagania się przez podatnika 

na gruncie prawa cywilnego jest wskazanie 

stwierdzenia we wcześniejszym prowadzo-

nym uprzednio postępowaniu fakt nie  

wydania decyzji podatkowej jest niezgodny 

z prawem15.Stwierdzenie przewlekłości 

postępowania sądowoadministracyjnego, 

cywilnego oraz karnego odbywa się  

na zasadach uregulowanych w ustawie  

z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze  

na naruszenie prawa strony do rozpoznania 

sprawy w postępowaniu przygotowawczym 

prowadzonym lub nadzorowanym przez 

prokuratora i postępowaniu sądowym bez 

nieuzasadnionej zwłoki (zwana dalej 

u.o.s)16. Należy w tym momencie zaakcen-

tować, że podstawą roszczenia odszkodo-

wawczego podatnika nie obejmuje zwłoki, 

która może wystąpić w przyszłości17. Zgod-

nie z przepisem art. 2 u.o.s. Strona może 

wnieść skargę o stwierdzenie, że w postę-

powaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiło 

                                                           
15 A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 417 (1) 
Kodeksu Cywilnego, (w: ) A. Rzetecka-Gil, Komen-
tarz do niektórych przepisów Kodeksu cywilnego, 
LEX/el. 2011. 
16 Dz. U. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm. 
17 Postanowienie SN z dnia 17 listopada 2004  
r., Sygn. Akt., III SPP 21/2004, OSNP 2005, nr 5, 
poz. 74. 
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naruszenie jej prawa do rozpoznania spra-

wy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli  

postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż 

to konieczne dla wyjaśnienia tych okolicz-

ności faktycznych i prawnych, które  

są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo 

dłużej niż to konieczne do załatwienia 

sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej 

wykonania orzeczenia sądowego (przewle-

kłość postępowania). Przepis art. 2 ust. 1 

u.o.s. stosuje się odpowiednio do postępo-

wania przygotowawczego. Dla stwierdzenia, 

czy w sprawie doszło do przewlekłości  

postępowania, należy w szczególności oce-

nić terminowość i prawidłowość czynności 

podjętych przez sąd, w celu wydania  

w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty albo 

czynności podjętych przez prokuratora 

prowadzącego lub nadzorującego postępo-

wanie przygotowawcze w celu zakończenia 

postępowania przygotowawczego lub czyn-

ności podjętych przez sąd lub komornika 

sądowego w celu przeprowadzenia i zakoń-

czenia sprawy egzekucyjnej albo innej 

sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia 

sądowego, uwzględniając charakter sprawy, 

stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, 

znaczenie dla strony, która wniosła skargę, 

rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz  

zachowanie się stron, a w szczególności 

strony, która zarzuciła przewlekłość postę-

powania. Zwłoka w prowadzonym postę-

powaniu może stanowić następstwo błęd-

nych decyzji podatkowych podjętych wcze-

śniej przez organ podatkowy18. Powstanie 

                                                           
18 Postanowienie SN z dnia 29 listopada 2004 r., 

opóźnienia w rozpoznaniu sprawy nie sta-

nowi podstawy dochodzenia przez podatni-

ków odszkodowania, ponieważ sąd może 

wykazywać, że z całą starannością i szybko-

ścią podejmował środki mające na celu  

zapobiegnięcie znacznej przewlekłości pro-

wadzonego przez organ podatkowy postę-

powania19. Samo ustalenie przewlekłości 

postępowanie nie zależy przede wszystkim 

od subiektywnych odczuć podatnika oraz 

upływu czasu, ale od wystąpienia obiektyw-

nych czynników oraz czasu potrzebnego  

do podjęcia odpowiednich działań zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym przewi-

dującymi prowadzenie odpowiednich pro-

cedur20. W orzecznictwie NSA zachował się 

pogląd, że nie można oceniać  zachowania, 

albo niezachowaniu odpowiedniego termi-

nu do rozpatrzenia przez sądy administra-

cyjne ograniczając pole oceny do badania 

okoliczności w danej sprawie21. Wszystkie 

sprawy są rozpatrywane przez sądy admini-

stracyjne zgodnie z kolejnością wpływu 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polski z dnia 18 września 

2003 r. - Regulamin wewnętrznego urzędo-

wego wojewódzkich sądów administracyj-

nych22. Dlatego przekroczenie przez sąd 

                                                                                    
Sygn. Akt., III SPP, OSNP 2005, nr 5, poz. 75. 
19 Postanowienie SA w Katowicach z dnia 11 
maja 2005 r., Sygn. Akt., II S 26/05, LEX nr 
151808. 
20 Postanowienie NSA z dnia 28 maja 2009  
r., Sygn. Akt., I FPP 2/09, niepubl. 
21 P. Górecki, S. Stachowiak, P. Wiliński, Komen-
tarz do ustawy o skardze na naruszenie prawa 
strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, Warszawa 
2010. 
22 Dz. U. Nr 169, poz. 1646. 
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określonego terminu nie należy oceniać nie 

uwzględniając przy tym przeciętnego czasu 

na rozpatrzenie określonej sprawy podat-

kowej przez działający w prawidłowy spo-

sób sąd administracyjny23. 

Należy zaznaczyć, że podatnik, który 

w toku prowadzonego postępowania nie 

wnosił skargi do sądu odszkodowawczego 

skargi na przewlekłość postępowania  

ma prawo do wniesienia wniosku o rosz-

czenie odszkodowawcze po uprawomocnie-

niu się wyroku w danej sprawie podatko-

wej. Skarga na przewlekłość postępowania 

jest wnoszona do sądu wyższego stopnia, 

przed sądem, który rozpatruje sprawę,  

co do jej istoty. Jeśli sąd wyższego stopnia 

wyda postanowienie stwierdzające prze-

wlekłość prowadzonego postępowania,  

co do istoty sprawy, wiąże ono wraz z zale-

ceniami sąd przed którym jest rozpatrywa-

na dana sprawa podatkowa. Dlatego podat-

nik może w odrębnym postępowaniu sądo-

wym na drodze cywilnej domagać się  

odszkodowania na mocy wydanego posta-

nowienia sądu, który stwierdził, że sprawa 

prowadzona przez organ podatkowy była 

rozpatrywana przewlekle24.Na postanowie-

nie odrzucające skargę dotyczącą przewle-

kłości prowadzonego postępowania wydane 

w postępowaniu cywilnym nie przysługuje 

                                                           
23 Postanowienie NSA z dnia 26 listopada 2004 
r., Sygn. Akt., GPP 1/04, ONSA i WSA 2005, nr 5, 
poz. 97 
24 A. Rzetecka-Gil, Komentarz do art. 417 (1) 
Kodeksu Cywilnego, (w: ) A. Rzetecka-Gil, Komen-
tarz do niektórych przepisów Kodeksu cywilnego, 
LEX/el. 2011. 

zażalenie25. Środkiem w postępowaniu  

administracyjnym stwierdzającym bez-

prawność zaniechania władzy publicznej 

będą miały zastosowanie przepisy art. 37 

k.p.a., gdzie na nie załatwienie sprawy  

w terminie określonym w art. 35 k.p.a.,  

w przepisach szczególnych, ustalonym  

w myśl art. 36 k.p.a. lub na przewlekłe pro-

wadzenie postępowania stronie służy zaża-

lenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli 

nie ma takiego organu - wezwanie do usu-

nięcia naruszenia prawa. Organ wymieniony 

w art. 37 § 1 k.p.a., uznając zażalenie za uza-

sadnione, wyznacza dodatkowy termin zała-

twienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie 

przyczyn i ustalenie osób winnych nie zała-

twienia sprawy w terminie, a w razie  

potrzeby także podjęcie środków zapobie-

gających naruszaniu terminów załatwiania 

spraw w przyszłości. Organ stwierdza jed-

nocześnie, czy nie załatwienie sprawy  

w terminie miało miejsce z rażącym naru-

szeniem prawa. Złożenie zażalenia w trybie 

art. 37 § 1 k.p.a. jest wyłącznie warunkiem 

formalnym wniesienia przez osobę zainte-

resowaną skargi do sądu administracyjnego 

na bezczynność organu26 (art. 52 ustawy  

                                                           
25 Postanowienie SN z dnia 4 lutego 2005  
r., Sygn. Akt., III SO 1/2005, niepubl. 
26 Zob. Skarga na bezczynność organu nie jest 
ograniczona żadnym terminem określonym  
w art. 53 p.p.s.a. Skarga na bezczynność może 
być bowiem skutecznie wniesiona aż do chwili 
"ustania stanu bezczynności", to jest do chwili 
załatwienia sprawy przez organ administracji 
publicznej przez wydanie decyzji, postanowienia 
albo innego aktu lub podjęcie czynności. Przed-
miotem skargi jest w takiej sytuacji bezczynność 
organu administracji publicznej, a nie odpo-
wiedź organu wyższego stopnia na zażalenie  
z art. 37 § 1 k.p.a., czy też odpowiedź na pona-
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z dnia 30 sierpnia 2002 r. – prawo o postę-

powaniu przed sądami administracyjnymi 

zwana dalej jako p.p.s.a27.) i nie może być 

traktowane jako odrębne i samodzielne 

postępowanie administracyjne. 

Stanowisko organu wyższego stop-

nia wyrażone w trybie art. 37 § 1 k.p.a.  

ma charakter wpadkowy (incydentalny)  

i powinno mieć formę postanowienia.  

Postanowienie wydane w trybie art. 37 

k.p.a. nie podlega kognicji sądów admini-

stracyjnych28. Rozpatrując skargę na bez-

czynność sąd ogranicza się do kontroli, czy 

skarga została wniesiona w sprawie, o któ-

rej mowa w art. 3 § 2 pkt 1-4 p.p.s.a., oraz 

czy zwłoka w załatwieniu sprawy przekro-

czyła terminy określone w przepisach pra-

wa i czy przed wniesieniem do sądu admini-

stracyjnego skargi na bezczynność organu 

administracji strona wyczerpała tryb, o któ-

rym mowa w art. 37 § 1 k.p.a29, gdzie z bez-

czynnością w sprawie administracyjnej 

mamy do czynienia, gdy organ zobowiązany 

do podjęcia określonych czynności procedu-

ralnych, przewidzianych w obowiązujących 

                                                                                    
glenie przewidziane w art. 141 § 1 OP. Bezczyn-
ność organu podatkowego, zachodzi w sytuacji, 
gdy organ podatkowy z nieuzasadnionych przy-
czyn nie załatwił sprawy w terminie określonym 
w art. 139 OP. lub nie dopełnił obowiązku wyni-
kającego z art. 140 OP, a mianowicie nie zawia-
domił strony o nie załatwieniu sprawy we wła-
ściwym terminie podając przyczyny niedotrzy-
mania terminu i wskazując nowy termin zała-
twienia sprawy. Na podstawie: Wyrok NSA  
w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011, Sygn. 
Akt., I FSK 249/10, LEX nr 1080508. 
27 Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. 
28 Postanowienie NSA z dnia 27 kwietnia 2012 r., 
Sygn. Akt., I OSK 872/12, LEX nr 1145135. 
29 Wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2012 
r., Sygn. Akt., II SAB/Łd 41/12, LEX nr 1145991. 

przepisach prawa, nie wykonuje ich  

w terminie określonym przez te prze-

pisy30.Bezczynność lub przewlekłe prowa-

dzenie postępowania przez organu admini-

stracji publicznej występuje nie tylko wów-

czas, gdy w prawnie ustalonym terminie 

organ nie podjął żadnych czynności  

w sprawie, ale również wtedy, gdy je podjął, 

lecz mimo ustawowego obowiązku, nie  

zakończył jej wydaniem decyzji lub innego 

aktu administracyjnego31. Należy pamiętać  

o tym, że okoliczności zwalniające organ  

z zarzutu bezczynności muszą mieć charak-

ter prawny, proceduralny, a nie faktyczny32.  

Z kolei na gruncie procedury podat-

kowej, która płynnie się łączy z procedurą 

administracyjną środkiem stwierdzającym 

bezprawność zaniechanie organów admini-

stracji podatkowej będzie art. 141 OP, gdzie 

na nie załatwienie sprawy we właściwym 

terminie lub terminie ustalonym na pod-

stawie art. 140 OP stronie służy ponaglenie 

do: organu podatkowego wyższego stopnia 

oraz ministra właściwego do spraw finan-

sów publicznych, jeżeli sprawa nie została 

załatwiona przez dyrektora izby skarbowej 

lub dyrektora izby celnej. Organ podatkowy 

wymieniony w art. 141 § 1, OP uznając  

ponaglenie za uzasadnione, wyznacza do-

datkowy termin załatwienia sprawy oraz 

                                                           
30 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 11 kwietnia 
2012 r., Sygn. Akt., IV SAB/Po 8/12, LEX nr 
1145991. 
31 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 
2012 r., Sygn. Akt., I SAB/Wa 429/11, LEX nr 
1137475. 
32 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 stycznia 
2011 r., Sygn. Akt., III OSK 2211/10, LEX nr 
953037. 
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zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie 

osób winnych nie załatwienia sprawy  

w terminie, a w razie potrzeby podejmuje 

środki zapobiegające naruszaniu terminów 

załatwiania spraw w przyszłości. Organ 

stwierdza jednocześnie, czy nie załatwienie 

sprawy w terminie miało miejsce z rażącym 

naruszeniem prawa. Ponaglenie, o którym 

mowa w art. 141 § 1 pkt 2 OP, przysługuje 

stronie w przypadku nie załatwienia sprawy 

we właściwym terminie lub terminie usta-

lonym na podstawie art. 140 OP - przez 

konkretny organ administracji publicznej, 

prowadzący konkretne postępowanie  

w sprawie33. Zarówno ponaglenie, jak  

i skarga do sądu na bezczynność są środka-

mi mającymi zdyscyplinować organ oraz 

zmierzać do jak najszybszego załatwienia 

sprawy w przypadku zwlekania organu 

bądź przekroczenia terminów określonych 

w przepisach OP, szczególnie jeśli przekro-

czenie to nastąpiło bez powiadomienia 

strony o nie załatwieniu sprawy w terminie 

i wyznaczeniu nowego terminu załatwienia 

sprawy. Konstrukcja tych instytucji jest  

zatem związana tak ze sprawą podatkową 

(administracyjną) jaki i z organem ją pro-

wadzącym. To bowiem działanie, a konkret-

nie zaniechania organu określonego przepi-

sami prawa do załatwienia danego rodzaju 

sprawy, będąc przedmiotem niezadowole-

nia strony staną się przyczyną skorzystania 

z odpowiednich środków zmierzających  

do zmiany istniejącego stanu postępowania 
                                                           
33 Postanowienie NSA w Warszawie z dnia  
7 września 2011 r., Sygn. Akt., II GSK 1231/11, 
LEX nr 899033. 

- bezczynności organu34. W związku ze zło-

żeniem ponaglenia konieczne jest rozstrzy-

gnięcie organu wyższego stopnia także  

w przypadku uznania ponaglenia za nieuza-

sadnione, np. gdy organ rozstrzygający  

ponaglenie uzna je za bezzasadne, bądź też 

stwierdzi, że czynności organu nie mogą 

zostać zakończone przed upływem terminu 

wyznaczonego na podstawie art. 140 § 1 

Ordynacji. W takim przypadku organ wyż-

szego stopnia powinien w formie postano-

wienia orzec, że ponaglenie nie zostało 

uwzględnione i niewątpliwie takie posta-

nowienie stanowi rozstrzygniecie kwestii 

merytorycznej, co do bezczynności organu35. 

Należy pamiętać, o tym, że brak postano-

wienia, o którym mowa w art. 165a OP  

i wszczęcie postępowania na wniosek  

występującego z żądaniem, nie zwalnia  

organu od badania przymiotu strony w toku 

postępowania. Musi istnieć podmiot mający 

prawną pozycję strony postępowania, legi-

tymowany do udziału w nim. Legitymację 

strony wyznacza interes prawny wynikający 

z konkretnej normy prawa materialnego. 

Brak lub utrata przymiotu strony postępo-

wania skutkuje jego bezprzedmiotowością  

i koniecznością umorzenia postępowania. 

Przepis art. 141 OP wskazuje jakie rozstrzy-

gnięcie wydaje organ wyższego stopnia roz-

poznający ponaglenie. Jednak nie zawiera 

odesłania do odpowiedniego stosowania 

                                                           
34 Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 7 
września 2011 r., Sygn. Akt., II GSK 1238/11, 
LEX nr 899040. 
35 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 
2008 r., Sygn. Akt., III SA/Po 597/07, LEX nr 
483580. 
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przepisów dotyczących odwołań i nie przy-

znaje organowi wyższego stopnia kompe-

tencji organu odwoławczego. Nie służy  

zatem organowi rozpatrującemu ponaglenie 

uprawnienie z art. 228 OP, a nadto rozpatru-

jąc ponaglenie organ wyższego stopnia nie 

jest uprawniony do merytorycznego rozpo-

znania sprawy, w tym kwestionowania 

przymiotu strony, w sytuacji gdy postępo-

wanie zostało wszczęte na jej wniosek36. 

Zgodnie z art. 35 k.p.a. organy admi-

nistracji publicznej obowiązane są załatwiać 

sprawy bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie 

powinny być załatwiane sprawy, które  

mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody 

przedstawione przez stronę łącznie z żąda-

niem wszczęcia postępowania lub w oparciu 

o fakty i dowody powszechnie znane albo 

znane z urzędu organowi, przed którym 

toczy się postępowanie, bądź możliwe  

do ustalenia na podstawie danych, którymi 

rozporządza ten organ. Załatwienie sprawy 

wymagającej postępowania wyjaśniającego 

powinno nastąpić nie później niż w ciągu 

miesiąca, a sprawy szczególnie skompliko-

wanej - nie później niż w ciągu dwóch mie-

sięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś 

w postępowaniu odwoławczym - w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 

Przepisy szczególne mogą określać inne 

terminy niż określone w art. 35 § 3 k.p.a.  

Do terminów określonych w przepisach 

poprzedzających nie wlicza się terminów 

przewidzianych w przepisach prawa dla 

                                                           
36 Wyrok WSA w Kielcach z dnia 5 czerwca 2008 
r., Sygn. Akt., I Sa/Ke 128/08, LEX nr 478649. 

dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania oraz okresów 

opóźnień spowodowanych z winy strony 

albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Wymieniony powyżej przepis art. 35 k.p.a. 

wyznacza termin załatwienia sprawy bez 

zbędnej zwłoki, który na gruncie procedury 

podatkowej stanowi odzwierciedlenie art. 

139 OP, gdzie załatwienie sprawy wymaga-

jącej przeprowadzenia postępowania  

dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej 

zwłoki, jednak nie później niż w ciągu mie-

siąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej 

- nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia 

wszczęcia postępowania, chyba że przepisy 

niniejszej ustawy stanowią inaczej. Nie-

zwłocznie powinny być załatwiane sprawy, 

które mogą być rozpatrzone na podstawie 

dowodów przedstawianych przez stronę 

łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania 

lub na podstawie faktów powszechnie zna-

nych i dowodów znanych z urzędu organowi 

prowadzącemu postępowanie. Załatwienie 

sprawy w postępowaniu odwoławczym 

powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 

miesięcy od dnia otrzymania odwołania 

przez organ odwoławczy, a sprawy, w której 

przeprowadzono rozprawę lub strona zło-

żyła wniosek o przeprowadzenie rozprawy - 

nie później niż w ciągu 3 miesięcy. Do ter-

minów określonych w art. 39 § 1-3 OP nie 

wlicza się terminów przewidzianych  

w przepisach prawa podatkowego dla  

dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania oraz okresów 
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opóźnień spowodowanych z winy strony 

albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Dla przewlekłości postępowania 

prowadzonego przez organy administracji 

podatkowej przysługuje środek skargi  

na bezczynność organu do WSA na podsta-

wie art. 3 § 2 pkt 8 w związku z art. 149 oraz 

art. 154 p.p.s.a. Na podstawie art. 149 

p.p.s.a. sąd, uwzględniając skargę na bez-

czynność lub przewlekłe prowadzenie  

postępowania przez organy w sprawach 

określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a, zobowią-

zuje organ do wydania w określonym ter-

minie aktu lub interpretacji lub dokonania 

czynności lub stwierdzenia albo uznania 

uprawnienia lub obowiązku wynikających  

z przepisów prawa. Jednocześnie sąd 

stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe 

prowadzenie postępowania miały miejsce  

z rażącym naruszeniem prawa. Sąd, w przy-

padku, o którym mowa w § 1, może ponadto 

orzec z urzędu albo na wniosek strony  

o wymierzeniu organowi grzywny w wyso-

kości określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a., gdzie 

grzywnę, o której mowa, wymierza się  

do wysokości dziesięciokrotnego przecięt-

nego wynagrodzenia miesięcznego w go-

spodarce narodowej w roku poprzednim, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzę-

du Statystycznego na podstawie odrębnych 

przepisów. W razie niewykonania wyroku 

uwzględniającego skargę na bezczynność 

lub przewlekłe prowadzenie postępowania 

oraz w razie bezczynności organu lub prze-

wlekłego prowadzenia postępowania  

po wyroku uchylającym lub stwierdzającym 

nieważność aktu lub czynności strona,  

po uprzednim pisemnym wezwaniu właści-

wego organu do wykonania wyroku lub 

załatwienia sprawy na podstawie art. 154 

p.p.s.a., może wnieść skargę w tym przed-

miocie, żądając wymierzenia temu organowi 

grzywny. Sąd, w przypadku, o którym mowa 

w § 1, może ponadto orzec o istnieniu lub 

nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, 

jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz 

nie budzące uzasadnionych wątpliwości 

okoliczności jej stanu faktycznego i prawne-

go. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bez-

czynność organu lub przewlekłe prowadze-

nie postępowania przez organ miały miejsce 

z rażącym naruszeniem prawa. Wykonanie 

wyroku lub załatwienie sprawy po wniesie-

niu skargi, o której mowa w § 1, nie stanowi 

podstawy do umorzenia postępowania lub 

oddalenia skargi. Osobie, która poniosła 

szkodę wskutek niewykonania orzeczenia 

sądu, służy roszczenie o odszkodowanie  

na zasadach określonych w KC. Odszkodo-

wanie, o którym mowa w § 4, przysługuje  

od organu, który nie wykonał orzeczenia 

sądu. Jeżeli organ w terminie trzech miesię-

cy od dnia złożenia wniosku o odszkodowa-

nie nie wypłacił odszkodowania, uprawnio-

ny podmiot może wnieść powództwo  

do sądu powszechnego. 

Niewykonanie przez organ wyroku 

uwzględniającego skargę na bezczynność 

ma miejsce wówczas, gdy organ administra-

cji publicznej zobowiązany prawomocnym 

wyrokiem sądu administracyjnego, nie  

wykonuje nałożonego przez sąd obowiązku, 
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polegającego na wydaniu w określonym 

terminie aktu lub dokonaniu, określonych 

przez sąd czynności procesowych. Dotyczy 

to zarówno obowiązków objętych sentencją 

wyroku jak też wskazań zawartych w jego 

uzasadnieniu. Niewykonaniem wyroku jest 

również takie działanie organu, które nastę-

puje po zwrocie akt administracyjnych  

organowi przez sąd administracyjny lecz 

pozostaje w sprzeczności z oceną prawną  

i wskazaniami co do dalszego postępowania, 

wyrażonymi w wyroku sądu. O niewykona-

niu wyroku może być mowa także w razie 

niewłaściwej lub opieszałej realizacji obo-

wiązków nałożonych przez sąd37. Aby moż-

na było mówić o "niewykonaniu wyroku"  

w rozumieniu art. 154 § 1 p.p.s.a., musi za-

istnieć sytuacja, w której sąd zobowiązał 

organ administracji publicznej do podjęcia 

określonych działań z zakresu administracji 

publicznej. W przypadku niewykonania 

przez organ wyroku uwzględniającego  

skargę na bezczynność zobowiązującym  

go do wydania w określonym terminie aktu 

lub dokonania czynności, lub stwierdzenia 

albo uznania uprawnienia bądź obowiązku 

wynikających z przepisów prawa, będzie  

to sytuacja, w której organ nie wywiązuje 

się z tego obowiązku. Natomiast w drugim  

z wymienionych w art. 154 § 1 p.p.s.a. przy-

padków, będzie to sytuacja, w której organ 

nie wydał stosownego aktu lub nie dokonał 

stosownej czynności w powtórnym postę-

powaniu prowadzonym w wykonaniu  
                                                           
37 Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 sierpnia 
2011 r., Sygn. Akt., I SA/Gl 303/11, LEX nr 
864226. 

wyroku sądu administracyjnego38. Bowiem 

niewykonanie wyroku nie oznacza braku 

zastosowania się do oceny prawnej wskaza-

nej w tym wyroku. Ewentualne odstąpienie 

od oceny prawnej w rozstrzygnięciu wyda-

nym na skutek realizacji wyroku uwzględ-

niającego skargę na bezczynność będzie 

jedynie czynnością nieprawidłowego wyko-

nania orzeczenia, a nie brakiem samej czyn-

ności wykonawczej39. Niewykonanie wyro-

ku ma miejsce zarówno wtedy, gdy organ 

nie wykonał orzeczenia w ogóle, jak i wtedy, 

gdy organ wykonał orzeczenie, ale z prze-

kroczeniem wyznaczonego terminu40, dlate-

go celem regulacji zawartej w art. 154 § 1 

p.p.s.a. jest ukaranie organów administracji 

za ignorowanie wyroków sądowych, a tym 

samym dyscyplinowanie organów do hono-

rowania tych orzeczeń i wykonywania 

zgodnie z ich treścią41. Sąd wymierza 

grzywnę wedle swego uznania jako środek 

dyscyplinujący organy podatkowe, biorąc 

pod uwagę wszystkie okoliczności danej 

sprawy, a więc między innymi przyczyny 

niewypełnienia przez organ obowiązków,  

o których mowa w art. 54 § 2 p.p.s.a., a także 

czas, jaki upłynął od wniesienia skargi  

i to, czy przed rozpatrzeniem wniosku  

o wymierzenie organowi grzywny organ ten 

                                                           
38 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 14 czerwca 
2011r., Sygn. Akt., II OSK 1046/11, LEX  
nr 1083499. 
39 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 5 lipca 2011 
r., Sygn. Akt., I OSK 230/11, LEX nr 1082699. 
40 Postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 15 
lutego 2011 r., Sygn. Akt., II SA/Bk 368/10, LEX 
nr 784503. 
41 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 10 marca 
2011 r., Sygn. Akt., II SA/Wr 758/10, LEX  
nr 994123. 
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obowiązek wypełnił i wyjaśnił powody nie-

dotrzymania terminu42. 

Osoba, która poniosła szkodę  

na skutek bezczynności organu po wydaniu 

wyroku sądu administracyjnego uchylające-

go lub stwierdzającego nieważność aktu lub 

czynności (art. 154 p.p.s.a.), może dochodzić 

jej naprawienia bez stwierdzenia we wła-

ściwym postępowaniu nie wydania decyzji 

na podstawie art. 417 1 § 3 KC43, gdzie jeśli 

szkoda została wyrządzona przez nie wyda-

nie aktu normatywnego, którego obowiązek 

wydania przewiduje przepis prawa, nie-

zgodność z prawem nie wydania tego aktu 

stwierdza sąd rozpoznający sprawę  

o naprawienie szkody. 

Podsumowując niniejsze rozważania 

odnoszące się do odpowiedzialności  

odszkodowawczej organów administracji 

podatkowej względem podatników należy 

stwierdzić, iż brzmienie art. 417 1 § 2 KC 

jest skutkiem orzeczenia Trybunału Konsty-

tucyjnego, który dokonał uniezależnienia 

dochodzenia odszkodowania za wydane 

błędne decyzje funkcjonariusza publiczne-

go, w tym także pracowników organów  

administracji podatkowej44, co stanowi 

odejście od przyjętej w ubiegłym wieku  

zasady anonimowości działania funkcjona-

riuszy publicznych, gdzie wszelkie roszcze-

nia za błędnie wydane decyzje podatkowe  

                                                           
42 Postanowienie NSA w Warszawie z dnia  
18 maja 2011 r., Sygn. Akt., I OZ 348/11, LEX  
nr 990341. 
43 Wyrok SN z dnia 2 lutego 2001 r., II CSK 
398/10, Biul. SN 2011, nr 4, s. 9. 
44 Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., Sygn. Akt., 
SK 18/2000, OTK ZU 2001, nr 8, poz. 256. 

odszkodowania pokrywał Skarb Państwa45. 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego  

ma zastosowanie do wszystkich stanów 

faktycznych od dnia wejścia w życie Konsty-

tucji RP, co w praktyce pozwala podatnikom 

na składanie roszczeń odszkodowawczych 

od organów podatkowych46, gdzie po ich 

stronie leży ciężar udowodnienia popełnia 

winy przez organy administracji podatko-

wej. Podatnicy też mogą domagać się  

od organów administracji podatkowej  

odszkodowania za poniesione straty  

w wyniku podjętych przez te organy wadli-

wych decyzji podatkowych47. Niestety  

spod odpowiedzialności odszkodowawczej  

w myśl przepisów KC są wyłączone decyzje 

nie ostateczne podlegające kontroli instan-

cyjnej przez sądy administracyjne48. 

Zakończenie 

Należy krytycznie odnieść się  

do braku możliwości dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych przez podatników  

od organów administracji podatkowej  

za wydane wadliwe decyzje podatkowe  

w instancyjnym trybie kontrolnym przez 

wojewódzkie sądy administracyjne, ponie-

waż już na tym etapie może dojść po stronie 

podatnika do niepowetowanych strat.  

Kolejną kwestią jest przerzucenie ciężaru 

                                                           
45 K. Biernacki, Jak dochodzić roszczeń w przy-
padku wadliwej decyzji podatkowej?, Doradca 
Podatnika 02/2007. 
46 Wyrok SN z dnia 9 października 2003 r., Sygn. 
Akt., I CK 150/2002; niepubl. 
47 Wyrok TK z dnia 23 września 2003 r., Sygn. 
Akt., K 20/2002, OTK ZU 2003/7A poz. 76. 
48 Wyrok SN z dnia 19 listopada 2004 r., Sygn. 
Akt., V CK 250/2004, OSP 2005/7-8 poz. 98. 
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odpowiedzialności dowodowej po stronie 

podatnika, który przed sądem na drodze 

cywilistycznej dąży do uzyskania odszko-

dowania ze strony organów podatkowych, 

co stoi w sprzeczności z zasadą prawdy 

obiektywnej. Niestety nie jest to zadanie 

łatwe, a czasem nieopłacalne ze względu  

na wysokie koszty postępowania odszko-

dowawczego ze strony organów podatko-

wych w stosunku do niskiej kwoty określo-

nego roszczenia. Z kolei pozytywnie należy 

ocenić ostatnie zmiany w prawie urzędni-

czym, gdzie za wydane wadliwe decyzje 

przez funkcjonariusza publicznego może 

zostać pociągnięty do odpowiedzialności 

finansowej, co ukróciło w dużej mierze 

odejście od anonimowości podejmowanych 

przez urzędników decyzji administracyj-

nych. Konkretna osoba z imienia i nazwiska 

zostaje pociągnięta do odpowiedzialno-

ści finansowej za wadliwe decyzje podatko-

we, co wpływa na zwiększenie transparent-

nego działania administracji podatkowej  

w Polsce. Przyznanie prawa do dochodzenia 

roszczeń odszkodowawczych podatnikom 

za wydane wadliwe decyzje podatkowe 

przez organy administracji podatkowej  

na drodze cywilnej stanowi odzwierciedle-

nie demokratycznego państwa prawa, gdzie 

obywatele na drodze sądowej mogą docho-

dzić swoich praw za błędne decyzje podjęte 

w ich interesie przez organy podatkowe. 

Dlatego, aby zwiększyć dostępność docho-

dzenia roszczeń odszkodowawczych  

na drodze cywilnoprawnej należy obniżyć 

koszty postępowania odszkodowawczego 

przed sądem oraz zrównoważyć ciężar  

postępowania dowodowego zarówno  

na podatnika jak i organy podatkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

Czy postępowanie przygotowawcze może być kontradyktoryjne?  
Uwagi na marginesie zasady śledczości 

 
Katarzyna Kochel 

 
Wprowadzenie  

Czynności procesowe dokonywane 

w postępowaniu przygotowawczym mają 

zasadniczy wpływ na wynik procesu karne-

go. Dla prawidłowego oraz efektywnego 

realizowania tych czynności, a tym samym 

przebiegu pierwszego stadium procesu kar-

nego, istotne jest, określenie na podstawie 

całokształtu przepisów karnoprocesowych 

najbardziej optymalnego dla danego syste-

mu prawnego modelu postępowania przy-

gotowawczego. Wyznaczenie modelu moż-

liwe jest natomiast dzięki naczelnym zasa-

dom procesowym mającym zastosowanie  

w procesie karnym.  

Współegzystowanie zasady śled-

czości i kontradyktoryjności  

w postępowaniu przygotowaw-

czym 

Obowiązujące w polskim systemie 

prawnym ustawodawstwo karnoprocesowe 

przyjmuje zasadę kontradyktoryjności,  

z bardzo poważnymi odstępstwami na rzecz 

śledczości. Zasada kontradyktoryjności  

występuje w postępowaniu sądowym,  

a przejawia się najwyraźniej w toku roz-

prawy głównej lub apelacyjnej, w mniej-

szym zakresie natomiast w posiedzeniach 

sądu, w których nie za każdym razem prze-

widziany jest udział oskarżonego. Do naj-

ważniejszych przejawów zasady kontradyk-

toryjności należy zaliczyć : 

1. możliwość wniesienia przez oskar-

żonego pisemnej odpowiedzi na akt 

oskarżenia (art. 338 § 2 k.p.k.1); 

2. obowiązek przewodniczącego skła-

du orzekającego umożliwienia stro-

nom wypowiedzenia się co do każ-

dej kwestii podlegającej rozstrzy-

gnięciu (art. 367 § 1 k.p.k.); 

3. uprawnienie do ustosunkowania się 

do wypowiedzi innej osoby (art. 367 

§ 2 k.p.k.); 

4. zakaz przeprowadzania czynności 

procesowej w razie niestawiennic-

twa strony, obrońcy lub pełnomoc-

nika, których stawiennictwo jest  

obowiązkowe (art. 117 § 3 k.p.k.); 

5. obowiązkowa obecność oskarżonego 

na rozprawie (art. 374 § 1 k.p.k. oraz 

w zw. z art. 350 § 2 k.p.k.); 

6. ustawowo określona kolejność  

zadawania pytań osobie przesłuchi-

wanej (art. 370 k.p.k.); 

7. uprawnienia stron do składania 

wniosków dowodowych (art. 167 

k.p.k.); 

                                                           
1 Ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,  
ze zm.). 

 



 63 

8. prawo do zaskarżania zapadłych  

decyzji procesowych w drodze zaża-

lenia, apelacji, kasacji, sprzeciwu.  

Nawet w stadium jurysdykcyjnym,  

w którym prym wiedzie zasada kontradyk-

toryjności występują pewne wyjątki. 

Zmniejszeniem znaczenia dyrektywy 

kontradyktoryjności w tym stadium procesu 

karnego jest prawo sądu do dopuszczenia 

dowodów i inicjatywy dowodowej jak rów-

nież przeprowadzenie dowodów przez sąd. 

Odstępstwem od realizacji zasady kontra-

dyktoryjności jest unormowanie stanowią-

ce, iż odstąpienie oskarżyciela publicznego 

od oskarżenia nie wiąże sądu.  

Stadium przygotowawcze procesu 

karnego zostało natomiast zdominowane 

przez zasadę śledczości występująca w ści-

słym powiązaniu z zasadą legalizmu. Organ 

prowadzący postępowanie przygotowawcze 

winien jest podejmować, zainicjowane przez 

siebie, wszelkiego rodzaju czynności dowo-

dowe prowadzące do zrealizowania celów 

postępowania (art. 297 § 1 i 2 k.p.k.). Postę-

powanie przygotowawcze stanowi bowiem 

zespół działań wykonawczych mających  

na celu wyszukanie dowodów, a często tak-

że samego sprawcy, dlatego nie przewiduje 

się w tym stadium zasady kontradyktoryj-

ności2. Ponadto w postępowaniu przygoto-

wawczym nie mamy do czynienia z pełnym 

rozdzieleniem funkcji procesowych, które 

stanowi zasadniczą przesłankę dyrektywy 

                                                           
2 S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu., War-
szawa 2009, s. 287. 

kontradyktoryjności3. Wskazuje na to cho-

ciażby analiza przepisów poświęconych 

śledztwu i dochodzeniu, która pokazuje,  

że często nie jest tutaj spełniony warunek 

istnienia dwóch przeciwstawnych stron 

procesowych. Ma to miejsce tak w postępo-

waniach, w których mamy do czynienia  

odpowiedzialnością za tzw. przestępstwa 

bez ofiar, jak również w śledztwach  

i dochodzeniach prowadzonych in rem.  

Ponadto organ prowadzący postępowanie 

przygotowawcze pełni przede wszystkim 

funkcję ścigania i z reguły nie zajmuje się 

rozstrzyganiem meritum prowadzonej spa-

wy, co przemawia za tym, iż nie może być 

uznany za bezstronnego arbitra. Mając  

na uwadze, że organy prowadzące postępo-

wanie przygotowawcze nie obowiązuje  

w swych działaniach kierowanie się zasadą 

bezstronności, wynikającą z art. 4 k.p.k., 

przynajmniej w jego obiektywnym ujęciu, 

organy ścigania nie mogą być porównywane 

do sądu. Co więcej chociaż w założeniach 

spór w początkowym stadium procesu kar-

nego toczy się pomiędzy podejrzanym  

i organem prowadzącym postępowanie 

przygotowawcze należy uwzględnić stan 

faktyczny, w którym generalnie pokrzyw-

dzeni nie uczestniczą w tym postępowaniu4, 

                                                           
3 Z. Doda, Kontradyktoryjność postępowania 
przygotowawczego na tle polskiego prawa karne-
go procesowego, (w:) Postępowanie przygoto-
wawcze, red. M. Cieślak, W. E. Czugunow, Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 1973,  
nr 61. 
4 Zob. wyniki badań empirycznych przeprowa-
dzonych przez K. Dudkę i przedstawionych  
w opracowaniu: Skuteczność instrumentów 
ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu 
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a przecież to oczywiste, iż właśnie ten spór 

warunkuje prowadzenie śledztwa lub  

dochodzenia. Ponadto przyjmując całościo-

we ujęcie postępowania karnego, bez które-

go nie można rozważać kwestii ewentualnej 

kontradyktoryjności postępowania przygo-

towawczego, należy zwrócić uwagę na fakt, 

iż w postępowaniu jurysdykcyjnym spór 

toczą oskarżyciel i oskarżony. Oskarżycie-

lem jest z reguły5 prokurator, który wcze-

śniej sprawował nadzór lub prowadził  

postępowanie przygotowawcze, stąd rów-

nież w tym przypadku mówi się o ograni-

czonej możliwości uznania tego stadium 

procesu za kontradyktoryjne. 

Pomimo, że w postępowaniu przygo-

towawczym rządzi zasada śledczości wystę-

pują w nim także odchylenia i wyjątki  

na rzecz kontradyktoryjności, zanim jednak 

zostaną one wymienione, warto przedstawić 

jak kształtowało się występowanie zarówno 

jednej jak i drugiej z omawianych zasad  

na tle regulacji mających już walor histo-

ryczny.  

Analizując dwie poprzednio obowią-

zujące ustawy karnoprocesowe należy 

stwierdzić, że wyjątki na rzecz kontradykto-

ryjności były rozszerzane wraz z wejściem 

w życie każdej z nich. W okresie obowiązy-

                                                                                    
przygotowawczym w świetle badań empirycz-
nych, Lublin 2006, s. 205-291. 
5 Za wyjątkiem sytuacji w którym wniesiono 
subsydiarny akt oskarżenia wówczas jest  
to pokrzywdzony, a niekiedy inne podmioty jak 
np. wymienione w art. 325d k.p.k. uprawnione 
do samodzielnego wnoszenia i popierania aktu 
oskarżenia.  

wania ustawy karnoprocesowej z 1928 r.6 

udział podejrzanego i jego obrońcy jak rów-

nież pokrzywdzonego i jego pełnomocnika 

w czynnościach dowodowych postępowania 

przygotowawczego był zależny od zgody 

prowadzącego to postępowanie (art. 242 

ustawy karnoprocesowej z 1928 r.).  

Funkcjonowanie zasady kontradyk-

toryjności było wówczas w praktyce niemal 

zupełnie wyłączone ze wstępnej fazy proce-

su ze względu na istotne ograniczenie jaw-

ności wewnętrznej postępowania oraz moż-

liwości korzystania z pomocy obrońcy (art. 

84 ustawy karnoprocesowej z 1928 r.). 

Omawiany model ówczesnego początkowe-

go stadium procesu karnego, ze zdecydowa-

ną przewagą zasady śledczej był nazywany 

systemem „kontroli po uderzeniu”  

ze względu na fakt, iż kontradyktoryjna kon-

trola była możliwa dopiero w momencie 

zamknięcia tego postępowania7.  

Kodeks postępowania karnego  

z 1969 r.8, wydatnie rozszerzając zakres 

zasady kontradyktoryjności w odniesieniu 

do poprzedniej ustawy karnoprocesowej  

z 1928 r., stanowił, że strony (tzn. podejrza-

ny i pokrzywdzony) oraz ich przedstawicie-

le procesowi miały prawo składania wnio-

sków o dokonanie odpowiednich czynności 

                                                           
6 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej  
z dnia 19 marca 1928 r. Kodeks postępowania 
karnego (Dz. U. Nr 33 poz. 313, ze zm.). 
7 T. Taras, O niektórych gwarancjach praw oskar-
żonego w polskim procesie karnym, Aanales 
UMCS, sec. G, 1956, s. 260-261.  
8 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks  
postępowania karnego (Dz. U. Nr 13, poz. 96,  
ze zm.). 
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śledczych w trakcie trwającego postępowa-

nia przygotowawczego. Regułą było  

dopuszczenie uprawnionych podmiotów,  

z wyjątkiem podejrzanego pozbawionego 

wolności, do czynności. Nie było to uzależ-

nione już od dyskrecjonalnej decyzji prowa-

dzącego postępowanie9. Artykuł 272 k.p.k.  

z 1969 r. zawierał gwarancję udziału podej-

rzanego i jego obrońcy w czynnościach  

w których znamieniem jest niepowtarzal-

ność, natomiast przepis art. 273 k.p.k.  

z 1969 r. umożliwiał podejrzanemu i jego 

obrońcy udział w innych czynnościach, któ-

re mogą być powtórzone przed sądem  

i mogą podlegać bezpośredniej ocenie sądu  

i kontroli strony przeciwnej10. Jednakże 

przepis art. 272 k.p.k. z 1969 r. nie miał cha-

rakteru bezwzględnego. Prokurator mógł 

odmówić żądaniu ze względu na interes 

śledztwa lub dochodzenia wydając w tej 

sprawie postanowienie o odmowie. 

Wprowadzone zmiany znacznie  

poszerzały możliwość działania adwokatów, 

jednak w pierwszych latach funkcjonowania 

tego kodeksu obrońcy rzadko korzystali  

z możliwości działania przed końcowym 

zaznajomieniem się z aktami postępowania, 

a prokuratorzy rzadko dopuszczali adwoka-

                                                           
9 W. Jasiński, Udział stron, obrońców i pełnomoc-
ników w czynnościach postępowania przygoto-
wawczego - uwagi de lege lata i de lege ferenda, 
Przegląd Prawa i Administracji LXXXII, Wrocław 
2010, s. 143. 
10 Z. Jarocki, F. Kruszewski, Uwagi na temat 
kontradyktoryjności postępowania przygotowaw-
czego i aktywnego w nim udziału obrońcy, Pale-
stra 1974 nr 8-9, s. 91-92. 

tów do czynności11, co spowodowało oży-

wioną dyskusję zarówno wśród przedstawi-

cieli doktryny jak również praktyki12.  

Ponadto w treści uzasadnienia  

do projektu wskazano, że zwiększe- 

nie kontradyktoryjności postępowania  

we wszystkich stadiach procesu, a w szcze-

gólności w pierwszej jego fazie ma dopro-

wadzić do stworzenia warunków do wykry-

cia prawdy w procesie13. W ówczesnym sta-

nie prawnym strony posiadały zatem ogra-

niczone prawo uczestnictwa w czynnościach 

śledztwa lub dochodzenia, które przejawia-

ło się następująco: 

 jeżeli danej czynności nie można  

było powtórzyć na rozprawie,  

to należało strony i ich przedstawi-

cieli ustawowych, a także ich przed-

stawicieli procesowych, o ile zostali 

już ustanowieni w sprawie, dopuścić 

do udziału w tej czynności - chyba, 

że zachodziło niebezpieczeństwo 

utraty lub zniekształcenia dowodu  

                                                           
11 Zob. W. Mendys, Kilka uwag dotyczących 
kontradyktoryjności postępowania przygotowaw-
czego, Palestra 1974, Nr 8-9, s. 85-88. Badania 
empiryczne w zakresie korzystania z uprawnień 
do uczestniczenia w czynnościach postępowania 
przygotowawczego zob. J. Polony, Korzystanie 
przez strony i ich przedstawicieli z uprawnień  
do uczestnictwa w czynnościach postępowania 
przygotowawczego (w świetle badań empirycz-
nych), Nowe Prawo 1974, nr 2, s. 154-158. 
12 Zob. szerzej J. Gurgul, F. Prusak, J. Szlaszewski, 
J. Lewiński, E. Mazur, T. de Virion, (w:) Kontra-
dyktoryjność postępowania przygotowawczego, 
dyskusja redakcyjna, Palestra 1974, Nr 1, s. 10-
40; Z. Halota, K. Niemntowski., Postępowanie 
przygotowawcze a kontradyktoryjność, Gazeta 
Sądowa i Penitencjarna 1970, nr 7. 
13 Projekt kodeksu postępowania karnego oraz 
przepisów wprowadzających k.p.k., Warszawa 
1968, s. 154. 
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w razie zwłoki (art. 272 § 1 k.p.k.  

z 1969 r.), 

 w przypadku pozostałych czynności, 

także należało wymienione osoby  

na ich żądanie dopuścić do udziału 

w tych czynnościach. Jednak proku-

rator mógł odmówić żądaniu  

ze względu na interes śledztwa lub 

dochodzenia (art. 273 k.p.k. z 1969 

r. ), 

 dodatkowo podejrzany i jego obroń-

ca mieli prawo uczestniczyć w prze-

słuchaniu biegłych i zapoznawać się 

z ich pisemnymi opiniami. Postano-

wienie o dopuszczaniu tego dowodu 

winno być wtedy doręczone podej-

rzanemu i jego obrońcy (art. 275 

k.p.k. z 1969 r.), 

 podejrzany i jego obrońca mieli 

bezwzględne prawo (tzn. nie można 

było odmówić ich żądaniu) brania 

udziału w czynnościach, o których 

przeprowadzenie prosił oskarżony 

w swoim wniosku o uzupełnienie 

postępowania przygotowawczego 

(art. 277 § 3 k.p.k. z 1969 r.), 

Strony dysponowały także prawem 

zaskarżania w drodze kontroli instancyjnej 

postanowienia o umorzeniu postępowania, 

o warunkowym umorzeniu i wszystkich 

innych decyzji oraz czynności naruszających 

ich prawa (art. 280 § 3, 288 i 289 k.p.k.  

z 1969 r.)14. 

Przepisy k.p.k. z 1969 r. nakładały 

generalnie na prowadzącego postępowanie 

przygotowawcze kategoryczny obowiązek 

dopuszczenia stron do udziału w czynno-

ściach wskazanych w art. 272, 274 i 277 § 3, 

natomiast w stosunku do reszty czynności - 

udział tych osób został uzależniony od zgo-

dy organu procesowego (art. 273)15. Przed-

stawiciele doktryny podnosili wówczas,  

iż zaprezentowany zakres uprawnień, jaki-

mi dysponowała strona w postępowaniu 

przygotowawczym został dosyć wąsko 

określony16. Tylko w treści art. 272 k.p.k.  

z 1969 r. przewidziano regulację stanowiącą 

o dopuszczeniu tak podejrzanego jak  

i pokrzywdzonego i ich zastępców proceso-

wych do udziału w dowodowych, niepowta-

rzalnych czynnościach tego stadium procesu 

karnego. Pozostałe regulacje, tj. art. 274  

i 277 k.p.k. z 1969 r. obligowały organ pro-

cesowy do dopuszczenia do udziału w czyn-

ności wyłącznie podejrzanego. Brak było 

zatem w omawianym zakresie równowagi 

uprawnień na niekorzyść pokrzywdzone-

go17. Przepis art. 274 k.p.k. z 1969 r. naka-

zywał doręczenie podejrzanemu i jego 

                                                           
14 Tak wymienia M. Cieślak, Polska procedura 
karna. Podstawowe założenia teoretyczne., War-
szawa 1984, s. 258-259. 
15 Tak T. Taras, Zakres kontradyktoryjności  
w postępowaniu przygotowawczym w projekcie 
postępowania karnego z 1991 r., Annales UMCS, 
sec. G, 1994, s. 208. 
16 Np. M. Cieślak, Z. Doda, Węzłowe zagadnienia 
postępowania karnego (ocena realizacji kodyfika-
cji z 1969 r.), Zeszyty Naukowe Instytutu Bada-
nia Prawa Sądowego 1978, nr 9, s. 152 i n. 
17 T. Taras, Zakres ..., s. 208. 
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obrońcy postanowienia o dopuszczeniu 

dowodu z opinii zakładu naukowego, nau-

kowo-badawczego, zakładu specjalistyczne-

go, instytucji lub biegłych. Regulacja zawie-

rała wyjątek w przypadku oskarżonego  

pozbawionego wolności, ale jedynie  

w okolicznościach kiedy spowodowałoby  

to poważne trudności lub zwłokę w postę-

powaniu. 

Obecnie obowiązujący k.p.k. zwięk-

sza kontradyktoryjność przygotowawczego 

stadium procesu karnego w stosunku  

do swojego poprzednika - k.p.k. z 1969  

r. W tym miejscu należy zwrócić uwagę 

przede wszystkim na wprowadzenie stron 

procesowych tj. podejrzanego oraz  

pokrzywdzonego (art. 299 k.p.k.). Oprócz 

istniejących w okresie obowiązywania k.p.k. 

z 1969 r. regulacji dotyczących udziału 

stron w czynnościach postępowania przygo-

towawczego (art. 316-318 k.p.k.), wprowa-

dzono dodatkowy przepis w zakresie prze-

prowadzenia dowodu na wniosek strony 

(art. 315 k.p.k.).  

Przechodząc do rozważań dotyczą-

cych obecnie obowiązujących wyjątków  

na rzecz kontradyktoryjności początkowego 

stadium procesu karnego należy zwrócić 

uwagę, że przejawy kontradyktoryjności  

w postępowaniu przygotowawczym mogą 

wystąpić dopiero po przedstawieniu zarzu-

tów (gdy nastąpi przejście w fazę in perso-

nam). Po dokonaniu tej czynności proceso-

wej w stadium przygotowawczym pojawiają 

się, bowiem dwie przeciwstawne, równou-

prawnione strony - podejrzany i pokrzyw-

dzony. 

Do koncesji na rzecz kontradykto-

ryjności występujących na gruncie k.p.k.  

w przygotowawczym stadium procesu kar-

nego należą m.in.: 

- prawo składania przez strony i ich przed-

stawicieli wniosków o dokonanie czynności 

śledztwa lub dochodzenia (art. 315 § 1, 

325a k.p.k.), 

- prawo do udziału w tzw. czynnościach 

niepowtarzalnych jak również w przesłu-

chaniu biegłego - jedynie w wyjątkowych 

przypadkach można stronę pozbawić tej 

możliwości, np. gdy istnieje niebezpieczeń-

stwo utraty lub zniekształcenia dowodu  

w razie zwłoki (art. 316 i 318 k.p.k.), 

- prawo stron i ich przedstawicieli do żąda-

nia dopuszczenia do udziału w innych czyn-

nościach śledztwa lub dochodzenia; proku-

rator może odmówić żądaniu tylko wyjąt-

kowo (art. 317, 325a § 2 k.p.k.), 

- prawo strony do wzięcia udziału w czyn-

ności śledczej lub dochodźczej, o której  

dokonanie sama wnosiła (art. 315 § 2 k.p.k., 

321 § 5, 325a § 2 k.p.k.), 

- prawo strony do wnoszenia zażaleń  

na zaskarżalne decyzje procesowe, w tym 

decyzje prokuratora do sądu, chyba  

że ustawa stanowi inaczej (art. 465 § 1 i 2, 

art. 466 k.p.k.), a także do prokuratora  

(wyjątkowo do sądu) na inne czynności niż 
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postanowienia i zarządzenia, naruszające 

ich prawa18. 

W piśmiennictwie wymienia się  

ponadto: 

- obowiązek przesłuchania podejrzanego  

z udziałem ustanowionego obrońcy, jeśli 

zażąda tego podejrzany (art. 301 k.p.k.), 

- udział podejrzanego i jego obrońcy  

w czynnościach końcowego zaznajomienia  

z materiałami postępowania przygotowaw-

czego (art. 321 § 1-4 k.p.k.), 

- dopuszczenie udziału obrońcy w posie-

dzeniu sądu dotyczącym przedłużenia tym-

czasowego aresztowania oraz zażalenia  

na jego zastosowanie lub przedłużenie (art. 

249 § 5 k.p.k.)19. 

Wymienione powyżej koncesje  

na rzecz kontradyktoryjności są dosyć liczne 

i w stosunku do wykazu przedstawionego 

na podstawie przepisów k.p.k. z 1969 r. 

uwydatnia się w szczególności obligatoryjny 

charakter dopuszczania do udziału w czyn-

nościach. W wyjątkowych sytuacjach można 

odmówić umożliwienia udziału w czynno-

ściach podejrzanemu, który jest pozbawiony 

wolności.  

Przyznane stronom ograniczone 

uprawnienia, będące przejawami kontra-

dyktoryjności w postępowaniu przygoto-

wawczym, (wskazane w powyższych przy-

                                                           
18 Tak wymienia J. Tylman (w:) T. Grzegorczyk,  
J. Tylman, Polskie postępowanie karne., Warsza-
wa 2009, s. 129. 
19 S. Waltoś, op. cit., s. 287-288. 

kładach) są zatem różnorodne i najogólniej 

rzecz ujmując dotyczą prawa do informacji, 

inicjowania czynności dowodowych,  

do uczestniczenia w czynnościach proceso-

wych, zmierzających do ochrony ich intere-

sów w procesie. Te uprawnienia stron  

do czynności w postępowaniu przygoto-

wawczym bywają określane dyspozytywno-

ścią w procesie, czyli zagwarantowaniem 

swobodnego podejmowania czynności pro-

cesowych mających na celu zabezpieczenie 

korzyści stron w procesie.  

W tym miejscu warto również  

zaznaczyć, że jakkolwiek strony mogą reali-

zować swoje uprawnienia poprzez dokony-

wanie czynności procesowych, to muszą one 

przede wszystkim najpierw poznać spoczy-

wające na nich obowiązki oraz przysługują-

ce w postępowaniu karnym uprawnienia. 

Stosownie do treści art. 16 § 1 k.p.k. organ 

prowadzący postępowanie jest obowiązany 

do pouczenia uczestników postępowania  

o ciążących na nich obowiązkach i przysłu-

gujących im uprawnieniach, a brak takiego 

pouczenia lub mylne pouczenie nie może 

wywoływać ujemnych skutków proceso-

wych dla uczestnika postępowania lub innej 

osoby. Z art. 16 § 2 k.p.k. wynika natomiast, 

iż organ procesowy powinien ponadto  

w miarę potrzeby udzielać uczestnikom 

postępowania informacji o ciążących obo-

wiązkach i o przysługujących im uprawnie-

niach także w wypadkach, gdy ustawa  

takiego obowiązku nie stanowi. Brak owego 

pouczenia tak wobec podejrzanego jak  

i pokrzywdzonego uniemożliwia tym stro-
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nom samodzielne występowanie w sprawie, 

a tym samym możliwość realizowania pra-

wa do obrony. Stanowi zatem naruszanie 

zasady informowania stron o przysługują-

cych im uprawnieniach i ciążących obo-

wiązkach, ujętej w przywołanych przepisach 

k.p.k., której istnienie jest związane z zasadą 

lojalności w odniesieniu do stron i innych 

uczestników postępowania, jak również  

z prawem do rzetelnego procesu mającym 

swój wyraz w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP  

i art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-

ści20. 

Pomimo zwiększania się zakresu 

kontradyktoryjności w postępowaniu przy-

gotowawczym, strony nie biorą aktywnego 

udziału w tym postępowaniu, nie wykorzy-

stując możliwości przewidzianych zarówno 

w ustawie z 1969 r., jak również z 1997  

r. Wprowadzony 28 sierpnia 2009 r. przepis 

art. 156 § 5a powinien zmienić ten stan rze-

czy, zawiera bowiem normę nakazującą 

podejrzanemu i jego obrońcy udostępnienie 

akt sprawy w części zawierającej dowody 

wskazane we wniosku o zastosowanie albo 

przedłużenie tymczasowego aresztowania 

oraz wymienione w postanowieniu o zasto-

sowaniu albo przedłużeniu tymczasowego 

aresztowania21. Jedynie w enumeratywnie 

wymienionych przypadkach: gdy zachodzi 

uzasadniona obawa, że narażałoby  

                                                           
20 S. Stachowiak, Zakres informacji procesowej 
przekazywanej podejrzanemu przed i w toku 
przesłuchania, Prokuratura i Prawo 2001, nr 3,  
s. 7-16. 
21 Ibidem, s. 288-289.  

to na niebezpieczeństwo utraty życia lub 

zdrowia pokrzywdzonego lub innego 

uczestnika postępowania, groziłoby znisz-

czeniem lub ukryciem dowodów albo two-

rzeniem dowodów fałszywych, groziłoby 

uniemożliwieniem ustalenia i ujęcia współ-

sprawcy czynu zarzucanego podejrzanemu 

lub sprawców innych czynów ujawnionych 

w toku postępowania, ujawniałoby prowa-

dzone czynności operacyjno-rozpoznawcze 

lub zagrażałoby utrudnieniem postępowa-

nia przygotowawczego w inny bezprawny 

sposób prokurator może odmówić zgody na 

udostępnienie akt w tej części. 

W literaturze podnosi się także,  

że zakreślona przepisami k.p.k. dopuszczal-

ność udziału stron w czynnościach przygo-

towawczego stadium procesu karnego nie 

może być nadmiernie rozbudowana, ponie-

waż prowadziłoby to do przewlekłości tego 

stadium oraz umniejszałoby wagę i rolę 

sądu i rozprawy. Ponadto taka koncepcja 

podważałaby również istotę funkcjonowa-

nia dyrektywy bezpośredniości, która jak się 

słusznie przyznaje jest uważana za sprzyja-

jącą realizacji zasady prawdy materialnej22. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 W. Jasiński, op. cit., s. 152. 
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Zwiększenie uprawnień pokrzy-

wdzonego i wpływ tej okoliczno-

ści na zwiększenie przejawów 

kontradyktoryjności w postępo-

waniu przygotowawczym w nowe-

lizacji kodeksu postępowania 

karnego23  

Zaproponowane przez Komisję  

Kodyfikacyjną zmiany w zakresie postępo-

wania przygotowawczego są w znacznej 

mierze pochodną zmian w postępowaniu 

jurysdykcyjnym, mającym przyczynić się  

do jego skrócenia i zwiększenia skargowości 

tego stadium procesu. Mają istotny charak-

ter przede wszystkim dla pokrzywdzonego, 

bowiem w zaproponowanych rozwiąza-

niach zwiększa się jego uprawnienia i gwa-

rancje. W tym obszarze trzeba zatem ocenić 

pozytywnie proponowane zmiany, stano-

wiące kolejne elementy kontradyktoryjności 

przygotowawczego stadium procesu karne-

go, zwłaszcza przejawiające się w nowych 

uregulowaniach dotyczących obowiązku 

pouczenia pokrzywdzonego o jego upraw-

nieniach i obowiązkach (art. 300 § 2), w tym 

poinformowania przez organy prowadzące 

postępowanie przygotowawcze o upraw-

                                                           
23 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 
niektórych innych ustaw, podpisana przez Pre-
zydenta RP w dniu 17 października 2013  
r., zwana dalej „nowelizacją k.p.k.”. Ustawa wej-
dzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r., przy czym 
niektóre przepisy, wejdą w życie wcześniej  
tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia - w tym 
omawiany obowiązek pouczenia pokrzywdzo-
nego, określony w przepisie art. 300 § 2 - albo  
z dniem 2 czerwca 2014 r. 

 

nieniu do końcowego zaznajomienia z mate-

riałami postępowania przygotowawczego 

(art. 321 k.p.k.). Proponowane rozwiązanie 

de lege ferenda zrównuje pozycję pokrzyw-

dzonego z podejrzanym w zakresie tego 

uprawnienia, bowiem stosownie do projek-

towanego art. 321 § 1 prawo do końcowego 

zaznajamia się z aktami postępowania przy-

sługuje, nie tylko podejrzanemu i jego 

obrońcy, ale i pokrzywdzonemu i pełno-

mocnikowi. W takim przypadku nie utrud-

nia to podejrzanemu możliwości skorzysta-

nia z uprawnienia składania wniosków  

o uzupełnienie śledztwa, a także o uzupeł-

nienie materiału dowodowego, który  

ma być przekazany sądowi wraz z aktem 

oskarżenia, o określone dokumenty zawarte 

w aktach sprawy, gdy ma to istotne dla jego 

interesów lub dla realizacji celów postępo-

wania. 

Przedstawione propozycje zmian nie 

spowodują, w przypadku ich wprowadzenia 

w życie, zasadniczego rozszerzania w zakre-

sie wyjątków na rzecz kontradyktoryjności 

w postępowaniu przygotowawczym.  

Są jedynie niewielkim „ukłonem’” projekto-

dawców w kierunku wzmocnienia gwarancji 

pokrzywdzonego w tym stadium procesu 

karnego. W tym miejscu można również 

wyrazić wątpliwości czy gdy proponowana 

instytucja prawa do końcowego zaznajamia 

się z aktami postępowania zostanie wpro-

wadzona na mocy ustawy do polskiego sys-

temu karnoprocesowego będzie się wiązała 

z faktycznym zwiększeniem znaczenia tego 
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kolejnego wyjątku na rzecz kontradyktoryj-

ności postępowania przygotowawczego. 

Podsumowanie 

Podsumowując polski system praw-

ny przyjmuje śledczy model prowadzenia 

przygotowawczego stadium procesu karne-

go, przewidując jednak dość liczne wyjątki  

na rzecz elementów kontradyktoryjnych.  

W obecnym stanie prawnym nie wydaje się 

konieczne znaczne poszerzenia tego katalo-

gu, gdyż jak wskazuje się w literaturze pod-

ważałoby to sens postępowania przygoto-

wawczego, dlatego wprowadzone ustawą 

nowelizującą kolejne wyjątki na rzecz 

kontradyktoryjności, chociaż istotne dla 

pozycji pokrzywdzonego w tym stadium 

procesu nie są liczne.  

W tym miejscu warto również zaak-

centować problematykę uprawnień stron  

w stadium przygotowawczym i zwrócić 

uwagę na pogląd W. Jasińskiego, w zakresie 

koniecznego udziału stron w czynnościach 

postępowania przygotowawczego, który 

uważa, że odpowiednim uregulowaniem  

w tym zakresie byłby stosowny podział 

spraw pomiędzy śledztwo a dochodzenie, 

ich wewnętrzne zróżnicowanie oraz zagwa-

rantowanie większej dyskrecjonalności 

prokuratorom, którzy mogliby w zależności 

od stanu faktycznego decydować o formie, 

w której zostanie poprowadzone postępo-

wanie przygotowawcze24.  

 

                                                           
24 W. Jasiński, op. cit., s. 154. 

Streszczenie 

W artykule omówiono aktualnie obowiązu-

jący w polskim systemie prawnym model 

postępowania przygotowawczego, zdomi-

nowany przez zasadę śledczości, rozważając 

jednocześnie obecne w nim przejawy dyrek-

tywy kontradyktoryjności Ponadto odnie-

siono się do zmian, mających wpływ  

na zwiększenie kontradyktoryjności tego 

stadium procesu karnego w nowelizacji 

ustawy karnoprocesowej.  

 

Katarzyna Kochel - doktorantka w Zakła-

dzie Postępowania Karnego w Katedrze 

Postępowania Karnego i Kryminalistyki  

na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-

sytetu Łódzkiego. 
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Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego za podejmowane  

decyzje zarządcze będące nadużyciem władzy 

dr Waldemar Walczak 

 

Wprowadzenie 

Problematyka dotycząca odpowie-

dzialności za podejmowane decyzje w pro-

cesach zarządzania jest niewątpliwe bardzo 

złożonym i wielowątkowym zagadnieniem, 

które może być rozpatrywane w różnych 

aspektach. W niniejszym opracowaniu 

skoncentrowano się na analizie możliwych 

konsekwencji z racji przekroczenia upraw-

nień lub niedopełnienia obowiązków mają-

cych związek z podejmowaniem przez funk-

cjonariuszy publicznych decyzji zarząd-

czych, które mogą zostać uznane za działa-

nie na szkodę interesu publicznego lub 

prywatnego. Dokonany wybór tematyki 

badawczej ma przede wszystkim związek  

z faktem, iż decyzje stanowią immanentną 

cechę procesów zarządzania, a jednocześnie 

ich skutki i następstwa mogą być różnie 

interpretowane i oceniane. Te różnice  

w ocenie będą zależne od wielu czynników, 

m.in. wpływ na postrzeganie danej decyzji 

mają przyjęte kryteria oceny i określone 

standardy postępowania (etyczno-moralne 

wzorce zachowań), ale przede wszystkim 

odmienne spojrzenia będą zróżnicowane  

ze względu na to, kto wyraża swoje opinie 

oraz sądy wartościujące, a także od tego,  

na co zostaje zwrócona szczególna uwaga. 

Oznacza to, że ocena oraz interpretacja każ-

dej decyzji zarządczej (jej zasadność, cele, 

słuszność, racjonalność, rzeczywiste prze-

słanki i motywy jej podjęcia) w wielu sytua-

cjach może być w pewnym stopniu relatyw-

na i dwuznaczna. To sprawia, że zarówno  

z punktu widzenia nauk o zarządzaniu, jak 

również nauk prawnych, można wskazać 

pewne niejasności i kontrowersje, które 

będą rzutowały na trudności w dokonaniu 

jednoznacznej i obiektywnej oceny zacho-

wań funkcjonariusza publicznego. 

Punktem wyjścia dla dalszych roz-

ważań jest przybliżenie i wyjaśnienie pra-

widłowego rozumienia terminu decyzja.  

M. Bielski jest zdania, że „decyzją jest tylko 

taki wybór dokonany przez człowieka, który 

dotyczy przyszłych działań (jego skutkiem 

jest podjęcie określonego działania),  

a ponadto musi to być wybór nielosowy  

i oparty na świadomie przyjętych kryte-

riach”. Podejmując próbę uzupełnienia tych 

stwierdzeń, trzeba – jak się wydaje – dodać 

klika istotnych sformułowań. Każda świa-

doma i racjonalnie podejmowana decyzja 

powinna przede wszystkim być wynikiem 

przemyślanych analiz i wnikliwych rozwa-

żań ukierunkowanych na dokonanie wyboru 

takiego wariantu (metody) działania, który 

w najwyższym stopniu będzie stwarzał  

realną szansę osiągnięcia zamierzonych 

celów w danych warunkach, należy jedno-

cześnie brać pod uwagę dostępne środki, 

zasoby (materialne i niematerialne) oraz 
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możliwości finansowe, a także obowiązujące 

przepisy prawa, tzn. ustawy, rozporządze-

nia, zapisy statutu, regulaminy wewnętrzne. 

Ponadto trzeba nie tylko uwzględniać bieżą-

ce doraźne korzyści, lecz przede wszystkim 

przewidywać następstwa planowanej decy-

zji (ekonomiczne, jak również społeczne  

i moralno-etyczne). Takie podejście  

do rozumienia decyzji z punktu widzenia 

sprawnego zarządzania organizacją przyjęto 

w niniejszym opracowaniu. Można zatem 

powiedzieć, że każda świadoma i racjonal-

nie podejmowana decyzja powinna przede 

wszystkim być wynikiem przemyślanych 

analiz i wnikliwych rozważań ukierunko-

wanych na dokonanie wyboru takiego  

wariantu (metody) działania, który w naj-

wyższym stopniu będzie stwarzał realną 

szansę osiągnięcia zamierzonych celów  

w danych warunkach, pamiętając w pierw-

szej kolejności o obowiązujących przepisach 

prawnych, dających legitymizację dla jej 

podjęcia1. 

Celem artykułu jest przedstawienie i 

wnikliwie omówienie podstawowych kryte-

riów odpowiedzialności związanej z nadu-

życiem władzy przez funkcjonariusza  

publicznego w świetle najnowszego orzecz-

nictwa, z jednoczesną krytyczną analizą 

przepisów prawa, tj. napotkanych niejasno-

ści określonych pojęć, stwarzających pole  

do swobody interpretacyjnej. Omawiane 

problemy są ważne zarówno dla praktyki 

                                                           
1 W. Walczak, Czynniki i uwarunkowania wpływa-
jące na decyzje w zarządzaniu organizacją,  
„E-mentor” nr 3/2012, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie, s. 36. 

zarządzania, jak również mają istotne walo-

ry teorio-poznawcze z punktu widzenia 

nauk prawnych, gdyż powinno się dążyć  

do najbardziej precyzyjnego wyrażania isto-

ty pojęć zawartych w aktach prawnych,  

co bezpośrednio oddziałuje na jednoznacz-

ne ustalenia w zakresie rozumienia wystę-

pujących terminów.  

Osoby posiadające status funk-

cjonariusza publicznego 

Charakterystyka osób posiadających 

status funkcjonariusza publicznego na grun-

cie obowiązujących przepisów prawa zosta-

ła sprecyzowana w treści art. 115 § 13 kk. 

Warto podkreślić, że ustawodawca określa-

jąc krąg osób zaliczanych do tej kategorii 

część z nich wymienia bezpośrednio  

z nazwy, a w stosunku do pozostałych  

posługuje się opisem pełnionych przez nich 

funkcji bądź wskazuje na organ zatrudniają-

cy daną osobę. Zgodnie z definicją zawartą 

w art. 115 § 13 funkcjonariuszem publicz-

nym jest: 

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) poseł, senator, radny,  

2a) poseł do Parlamentu Europejskiego,  

3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjona-

riusz finansowego organu postępowania 

przygotowawczego lub organu nadrzędnego 

nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego, notariusz, komornik, 

kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy  

i zarządca, osoba orzekająca w organach 
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dyscyplinarnych działających na podstawie 

ustawy,  

4) osoba będąca pracownikiem administra-

cji rządowej, innego organu państwowego 

lub samorządu terytorialnego, chyba że peł-

ni wyłącznie czynności usługowe, a także 

inna osoba w zakresie, w którym uprawnio-

na jest do wydawania decyzji administra-

cyjnych,  

5) osoba będąca pracownikiem organu kon-

troli państwowej lub organu kontroli samo-

rządu terytorialnego, chyba że pełni  

wyłącznie czynności usługowe,  

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko 

w innej instytucji państwowej,  

7) funkcjonariusz organu powołanego  

do ochrony bezpieczeństwa publicznego 

albo funkcjonariusz Służby Więziennej,  

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową,  

9) pracownik międzynarodowego trybunału 

karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności 

usługowe 2. 

Z treści zacytowanego przepisu prawa  

wynika, że status funkcjonariusza publicz-

nego przysługuje osobom pełniącym  

zaszczytne funkcje państwowe, począwszy 

od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

posłów na Sejm i do Parlamentu Europej-

skiego, senatorów, radnych, pracownikom 

zajmującym stanowiska w administracji 

rządowej i samorządowej, organach kontroli 
                                                           
2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 

państwowej, a także osobom pełniącym 

ważne funkcje związane z szeroko pojętym 

wymiarem sprawiedliwości. Można jednak 

zauważyć, że w przypadku literalnego zde-

finiowania pełnionej funkcji i wymienienia 

jej nazwy sprawa jest jednoznaczna i nie 

daje podstaw do wykładni rozszerzającej,  

o tyle np. sformułowanie o osobach zajmu-

jących kierownicze stanowiska w innej  

instytucji państwowej, może budzić pewne 

niejasności interpretacyjne. Po pierwsze,  

w polskim systemie prawnym nie  

ma ustawowej definicji „instytucji pań-

stwowej”, co najwyżej zostały precyzyjnie 

określone organizacje, które zaliczane  

są do sektora finansów publicznych3.  

W rezultacie tego niedookreślonego poję-

cia, trudno jest jednoznacznie stwierdzić, 

czy ustawodawca pod hasłem instytucji 

państwowej ma na myśli jednostkę sektora 

finansów publicznych, czy też termin ten 

należy rozumieć jako odniesienie do pań-

stwowej osoby prawnej. Dla przykładu 

funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo 

państwowe, którego jedynym właścicielem 

jest państwo, a dokładnie rzecz ujmując 

Skarb Państwa, bez wątpienia jest pań-

stwową osobą prawną, natomiast nie zalicza 

się do sektora finansów publicznych.  

To samo będzie m.in. dotyczyć spółek prawa 

handlowego, w których jedynym udziałow-

cem jest Skarb Państwa. Można sądzić,  

że użyte przez ustawodawcę słowo „instytu-

cja” nie należy interpretować jako desygnat 
                                                           
3 Zob. art. 9 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.).  
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przedsiębiorstwa, spółki prawa handlowego 

bądź fundacji z większościowym udziałem 

państwowych osób prawnych, a raczej  

powinno się utożsamiać z taką organizacją, 

która jest własnością państwa, zalicza się 

do sektora finansów publicznych4 oraz 

na mocy właściwej ustawy zajmuje się 

działalnością o charakterze publicznym. 

Inny dylemat dotyczy jasnego i klarownego 

rozróżnienia co ustawodawca rozumie pod 

pojęciem zajmowania kierowniczego sta-

nowiska, gdyż nie na każdym stanowisku 

menedżerskim przysługują osobie upraw-

nienia do podejmowania decyzji rodzących 

określone skutki o charakterze finansowym. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę,  

że w przypadku pracowników administracji 

rządowej i samorządowej, a także innego 

organu państwowego, status funkcjonariu-

sza publicznego przysługuje osobom, które 

z racji zajmowanych stanowisk urzędni-

czych lub wykonywanych zadań są upraw-

nione do wydawania decyzji administracyj-

nych, a zatem została w precyzyjny i zrozu-

miały sposób podana wspólna cecha,  

wyróżniająca określony (dany) krąg osób. 

Statusu funkcjonariusza publicznego nie 

będą mieli pracownicy zatrudnieniu w tych 

organizacjach, pełniący wyłącznie tzw. 

czynności usługowe, czyli zatrudnieni  

na stanowiskach pomocniczych i obsługi.  

W tym kontekście, ogólnikowo brzmiące 

                                                           
4 Art. 9. pkt. 14) u.f.p. – Sektor finansów publicz-
nych tworzą: inne państwowe lub samorządowe 
osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych 
ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,  
z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów ba-
dawczych, banków i spółek prawa handlowego. 

sformułowanie o zajmowaniu stanowiska 

kierowniczego w instytucji państwowej 

może być interpretowane bardzo szeroko5. 

Określenie funkcjonariusz publi-

czny nie jest równoznaczne z desygna-

tem pojęciowym osoby, która pełni funk-

cję publiczną6. W szczególności można  

dostrzec m.in. taką różnice, że nie każdy 

funkcjonariusz może być uznany za osobę, 

której imię, nazwisko a także wizerunek 

będą podawane do publicznej wiadomości, 

jak w przypadku osób pełniących funkcje 

publiczne. Druga interesująca różnica, doty-

czy tego, iż nie każdy funkcjonariusz jest 

zobowiązany do składania oświadczeń  

majątkowych, które są jawne i dostępne dla 

społeczeństwa. Z punktu widzenia nauk  

o zarządzaniu można dodatkowo zauważyć, 

że z racji zajmowanych stanowisk (pełnio-

nych funkcji) nie wszystkim funkcjonariu-

szom publicznym przysługują kompetencje 

(uprawnienia) decyzyjne w zakresie dyspo-

nowania majątkiem i finansami publiczny-

                                                           
5 Por. M. Pieszczek, Pojęcie funkcjonariusza pu-
blicznego w prawie karnym, [w:] Folia Iuridica 
Wratislaviensis. 2013, vol. 2, no 1, Prawnicza  
i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 
2013, s. 193–195.  
6 Zob. art. 115 §  19 kk. – Osobą pełniącą funkcję 
publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek 
organu samorządowego, osoba zatrudniona  
w jednostce organizacyjnej dysponującej środka-
mi publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie 
czynności usługowe, a także inna osoba, której 
uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności 
publicznej są określone lub uznane przez ustawę 
lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę mię-
dzynarodową. 
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mi, podobnie jak w przypadku osób pełnią-

cych funkcje publiczne7.  

Odpowiedzialność z tytułu prze-

kroczenia uprawnień lub niedo-

pełnienia obowiązków przez 

funkcjonariusza publicznego  

Podstawowy przepis prawa, określa-

jący ramy odpowiedzialności karnej mającej 

związek z nadużyciem władzy8 dotyczy  

sytuacji, w których dochodzi do przekrocze-

nia przyznanych uprawnień bądź niedopeł-

nienia obowiązków. Zgodnie z art. 231 kk.: 

§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, prze-

kraczając swoje uprawnienia lub nie dopeł-

niając obowiązków, działa na szkodę intere-

su publicznego lub prywatnego, podlega 

karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu 

określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzy-

ści majątkowej lub osobistej, podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

                                                           
7 Warto jednak zauważyć, że np. radni miejscy  
są odpowiedzialni za uchwalanie budżetu danej 
j.s.t., co w pewnym stopniu będzie oznaczać,  
że mają oni istotny wpływ na politykę finansową 
organizacji, niemniej jednak organem bezpo-
średnio odpowiedzialnym za realizację wyty-
czonych zdań i ponoszenie z tego tytułu konse-
kwencji jest organ wykonawczy gminy, tj. prezy-
dent miasta, któremu przysługują odpowiednie 
uprawnienia decyzyjne.  
8 Do innych przestępstw najczęściej popełnia-
nych przez funkcjonariuszy publicznych zalicza 
się m.in. nadużycie zaufania (art. 296 k.k.)  
i poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.); Zob. 
D. Charko, Odpowiedzialność karna funkcjonariu-
sza publicznego – wybrane zagadnienia, „Samo-
rząd Terytorialny” 2012 nr 10, s. 48–57. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 

działa nieumyślnie i wyrządza istotną szko-

dę, podlega grzywnie, karze ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 

2.  

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli czyn 

wyczerpuje znamiona czynu zabronionego 

określonego w art. 228 9. 

Z przytoczonych zapisów można wniosko-

wać, że sankcjami jest objęte takie zacho-

wanie funkcjonariusza publicznego, które 

stanowi odzwierciedlenie działań na szkodę 

interesu publicznego lub prywatnego. Nale-

ży w tym miejscu dostrzec, że samo pojęcie 

„interesu publicznego” jest zwrotem nie-

dookreślonym, a co się z tym wiąże jest ter-

minem wieloznacznym i może być odmien-

nie postrzegane i rozumiane, w zależności 

od przyjętych kryteriów, a także od osoby, 

która wyraża swoje sądy wartościujące.  

P. J. Suwaj, przytaczając poglądy wyrażane 

przez innych autorów zauważa, że może być 

ona określany jako „subiektywnie odczuwa-

na potrzeba”, a „to, co leży w czyimś intere-

sie, to zawsze jakiś stan rzeczy, stanowiący 

źródło korzyści rzeczywistych lub domnie-

manych dla zainteresowanego”. Oznacza  

to, że „interes odnosi się do relacji między 

jakimś stanem obiektywnym a oceną tego 

stanu z perspektywy korzyści, które  

ów interes przynosi lub może przynieść 

jednostce lub grupie. Korzyść to inaczej 

udział w wartościach (zyskach), które nie są 

                                                           
9 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny 
(Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). 
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powszechnie dostępne dla wszystkich  

i po równo”. Zgodnie z definicją Sądu Naj-

wyższego z dnia 31 maja 1933 r. „interes  

to istniejące lub przyszłe dobro materialne 

lub osobiste albo idealne, związane z orga-

nizacją życia zbiorowego i prawidłowością 

jego funkcjonowania”10. 

Bardzo trafnym przykładem innego 

niesprecyzowanego pojęcia, które występu-

je w przepisach Konstytucji Rzeczypospoli-

tej Polskiej, jest sformułowanie dotyczące 

„sprawiedliwości społecznej”, a także 

„dobra wspólnego”. Odwołując się do zapi-

sów konstytucji należy przypomnieć,  

że w myśl art. 1. Rzeczpospolita Polska jest 

dobrem wspólnym wszystkich obywateli,  

a zgodnie z brzmieniem art. 2. – Rzeczpo-

spolita Polska jest demokratycznym pań-

stwem prawnym, urzeczywistniającym  

zasady sprawiedliwości społecznej11. Doko-

nując wykładni leksykalnej tych zdań trzeba 

uznać, że Polska nie może być traktowana  

w kategorii własności prywatnego dobra 

wąskiej grupy osób, sprawujących władzę  

w danym przedziale czasowym, a tym bar-

dziej nie może być postrzegana jako odręb-

na (wyłączna) własność uzurpujących sobie 

takie prawo partii politycznych, których 

przedstawiciele zasiadają w parlamencie  

i tworzą koalicję rządową. Na tle tych 

stwierdzeń, które bezwzględnie stanowią 

fundamentalny aksjomat dla prawidłowego 

                                                           
10 P.J. Suwaj, Konflikt interesów w administracji 
publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009,  
s. 25. 
11 Por. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, 
poz. 483, z późn, zm.). 

rozumienia istoty pojęcia RP, wnikliwie  

obserwując procesy i zjawiska zachodzące 

w naszym kraju, a przede wszystkim para-

dygmaty zarządzania publicznego można 

mieć uzasadnione wątpliwości, w jakim  

zakresie ta zaprezentowana wykładnia  

pokrywa się z rzeczywistością. Do podob-

nych, refleksji skłania zdanie dotyczące 

urzeczywistniania zasad sprawiedliwości 

społecznej, które w praktyce są bardzo róż-

nie postrzegane oraz interpretowane,  

w zależności od tego, które z ugrupowań 

politycznych wyraża swoją opinię na dany 

temat. Dobro wspólne i sprawiedliwość spo-

łeczna są to zatem pojęcia niedookreślone  

i wieloznaczne, których ocena zawsze  

będzie wiązała się z dużą dozą subiektywi-

zmu, stwarzając tym samym swobodę inter-

pretacyjną. Można jednakże sądzić, że wła-

śnie te zacytowane zdania, które zajmują 

poczytne miejsce w przepisach konstytucji 

RP, winny być głównym kryterium i pry-

zmatem oceny dla zagadnienia określanego 

mianem „interesu społecznego”. Co więcej, 

dbanie o wspólne dobro oraz urzeczy-

wistnianie zasad sprawiedliwości spo-

łecznej nie powinny być traktowane  

wyłącznie jako iluzoryczne przesłanki 

prawne wyrażające najważniejsze wartości 

konstytucyjne, lecz muszą być utożsamia-

ne jako fundamentalne wartości w pro-

cesach zarządzania, jakimi kierują się 

przy podejmowaniu decyzji funkcjona-

riusze publiczni, jeśli naprawdę mają one 

służyć realizacji właściwie rozumianego 

interesu publicznego. Według zapisów kon-
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stytucji słuszne i uprawione jest rozumo-

wanie, że prawo zawsze powinno podążać 

za moralnością i sprawiedliwością, a tym 

bardziej nie można tych fundamentalnych 

wartości oddzielać od prawa, w szczególno-

ści przy rozpatrywaniu pojęcia interes  

publiczny (społeczny). Przestrzeganie  

i egzekwowanie przepisów prawa w proce-

sach decyzyjnych bezwzględnie musi być 

ukierunkowane na urzeczywistnianie zapi-

sanej w konstytucji zasady sprawiedliwości 

społecznej, a nie może być podyktowane 

dbaniem o doraźny interes polityczny lub 

zapewnienie korzyści wyłącznie dla wybra-

nych grup społecznych. W przeciwnym razie 

mamy do czynienia z sytuacją, w której 

stronnicze decyzje funkcjonariuszy publicz-

nych mogą co najwyżej przyczyniać się  

do umacniania oraz zapewniania ochrony 

dla wytworzonej, niezwykle rozległej sieci 

powiązań oraz interesów finansowych  

wąskiej, uprzywilejowanej grupy benefi-

cjentów wykreowanego systemu.  

Dla dalszych rozważań zasadne  

wydaje się odwołanie do treści wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego i uchwały 

Sądu Najwyższego, jako punktu wyjścia  

do pogłębionych, wielowątkowych analiz.  

W nawiązaniu do wcześniejszych stwier-

dzeń i argumentacji na temat problemów 

bezpośrednio związanych z możliwością 

wieloznacznego rozumienia pojęcia interes 

publiczny, zgłaszane były zastrzeżenia,  

że organy stosujące art. 231 § 1 kk. mogą 

czynić to w sposób dowolny i arbitralny,  

a w konsekwencji w niespójny i odmienny  

w podobnych sprawach. Te zagadnienia 

stały się przedmiotem kontroli Trybunału 

Konstytucyjnego, który poddał wskazany 

przepis całościowej analizie z perspektywy 

wyrażonej w art. 42 ust. 1 Konstytucji zasa-

dy nullum crimen sine lege. W wydanym 

wyroku z dnia 9 czerwca 2010 roku Trybu-

nał Konstytucyjny uznał, iż „art. 231 § 1 k.k. 

jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji” 12. 

Przeprowadzając postępowanie kontrolne 

TK w pierwszej kolejności stwierdził, że 

znamiona strony przedmiotowej czynu za-

bronionego z art. art. 231 § 1 kk. wypełnia 

działanie na szkodę interesu publiczne 

go lub prywatnego, które jest pochodną 

przekroczenia uprawnień lub niedopełnie-

nia obowiązków przez funkcjonariusza  

publicznego. To zaś zdaniem TK nakazuje 

przyjąć, że elementem czynności sprawczej 

jest to, iż podejrzewana osoba ma działać  

na szkodę interesu publicznego lub prywat-

nego. TK podzielił pogląd, że znamię opisa-

ne słowami „działa na szkodę interesu  

publicznego lub prywatnego” jest w znacz-

nym stopniu niedookreślone i ocenne,  

a jednocześnie podkreślił, iż „orzecznictwo 

SN oraz wypowiedzi doktryny spowodowa-

ły istotne doprecyzowanie tej frazy zaskar-

żonego przepisu”.  

Rozwijając tą myśl Trybunał Konsty-

tucyjny, powołując się na wypowiedzi dok-

tryny i judykatury, wywiódł: „Operatywna 

oraz doktrynalna interpretacja pojęcia 

«działania na szkodę interesu publicznego 
                                                           
12 Zob. szerzej: Wyrok Trybunału Konstytucyj-
nego z dnia 9 czerwca 2010 r. (sygn. akt SK 
52/08). 
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lub prywatnego» definiuje je jako poważne  

i konkretne (realne) prawdopodobieństwo 

(niebezpieczeństwo) powstania szkody  

w chronionych dobrach społecznych lub 

dobrach jednostki. W dalszej części uzasad-

nienia wyraźnie podkreślono, że „interes 

publiczny” to interes ogółu obywateli, pew-

nych grup społecznych, interes zrzeszeń 

prawa publicznego, władz i urzędów pań-

stwowych i samorządowych. Interes  

publiczny lub prywatny w rozumieniu art. 

231 § 1 k.k. musi być przy tym oparty  

na prawie materialnym. Natomiast zupełnie 

inaczej rozumiana jest szkoda w orzecznic-

twie i literaturze z zakresu prawa karnego – 

nie można tego pojęcia zawężać wyłącznie 

do szkody materialnej, gdyż występuje rów-

nież szkoda niemajątkowa, np. moralna.  

W świetle tych stwierdzeń, na szczególną 

uwagę zasługuje dalsza argumentacja TK, 

zgodnie z którą, dla wypełnienia znamienia 

przestępstwa nadużycia władzy nie wystar-

czy stworzenie niedookreślonej, abstrakcyj-

nej możliwości spowodowania takiej szko-

dy, polegającej np. na wywołaniu braku zau-

fania do danej instytucji, bądź też obniżenia 

powagi urzędu. Dodatkowo, aby móc 

stwierdzić, że w danej sytuacji doszło  

do naruszenia art. 231 § 1 k.k., koniecznie 

„wymagane jest ustalenie i potwierdzenie 

istnienia związku przyczynowo-skutkowego 

między przekroczeniem uprawnień lub nie-

dopełnieniem obowiązków a powstaniem 

zagrożenia dla chronionego prawem dobra 

publicznego czy prywatnego”. Można zatem 

uznać, że kluczowe znaczenie dla możliwo-

ści pociągnięcia funkcjonariusza publiczne-

go do odpowiedzialności karnej z art. 231 § 

1 k.k. ma potwierdzona (udowodniona) ko-

incydencja i współzależność pomiędzy ba-

danymi procesami, co wydaje się być racjo-

nalne oraz logicznie uzasadnione. Takie 

rozumowanie jest zgodne ze stanowiskiem 

TK, że istnienia takiego związku o charakte-

rze przyczynowo-skutkowym nie można 

domniemywać. Warto jednakże w szczegól-

ności zauważyć, że TK nie orzekł, że musi 

nastąpić konkretna szkoda, lecz wystarczy 

samo powstanie zagrożenia dla chronionego 

prawem dobra – jest to niezwykle ważne 

stwierdzenie TK, na które warto się powo-

ływać. W końcowej części uzasadnienia TK 

uznał, że „użyte w zaskarżonym art. 231 § 1 

k.k. znamię «działania na szkodę interesu 

publicznego lub prywatnego» spełnia  

wymóg określoności wyrażony w art. 42 ust. 

1 Konstytucji. Mimo bowiem ocennego cha-

rakteru analizowanego pojęcia, jego inter-

pretacja w doktrynie i orzecznictwie SN 

pozwala adresatowi normy wyrażonej  

w zaskarżonym przepisie na ustalenie, czy 

jego zachowanie będzie naruszać prawo”13.  

Za szczególnie ważne stwierdzenia 

zawarte w omawianym uzasadnieniu Try-

bunału Konstytucyjnego – zwłaszcza dla 

                                                           
13 Dokładanie taka argumentacja znajduje swoje 
odzwierciedlenie w piśmie Marszałek Sejmu 
Ewy Kopacz do Trybunału Konstytucyjnego  
z dnia 13 maja 2013 r. BAS-WPTK-2838/12,  
w którym w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej zostały przedłożone wyjaśnienia  
w sprawie pytania prawnego Sądu Rejonowego 
w Lesznie z dnia 4 października 2012 r. (sygn. 
akt P37/12). 
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praktyki zarządzania – należy uznać  

następujące zdania:  

 Funkcjonariusz publiczny ma pier-

wotny prawny obowiązek znajomo-

ści aktów określających jego upraw-

nienia i obowiązki, 

 O przestępstwie z art. 231 § 1 k.k. 

można mówić – zgodnie z ogólną  

zasadą prawa karnego wyrażoną  

w art. 1 § 2 k.k. – jeśli stopień spo-

łecznej szkodliwości czynu jest 

większy niż "znikomy", 

 Mimo częściowej blankietowości, 

kontrolowany przepis spełnia wyni-

kający z art. 42 ust. 1 konstytucji test 

obliczalności i przewidywalności 

skutków prawnych działań jego  

adresata – art. 231 § 1 ma charakter 

blankietu częściowego, milcząco  

odsyłając do aktów pozaustawo-

wych w celu ustalenia zakresu obo-

wiązków i uprawnień konkretnego 

funkcjonariusza publicznego, 

 Interpretacja konstytucyjnej zasady 

określoności przepisów prawa kar-

nego akcentuje wynikający z tej  

zasady postulat zapewnienia 

uprzedniej rozpoznawalności bez-

prawności własnych działań oraz 

zachowania się organów państwa  

po dokonaniu bezprawnego czynu, 

 Art. 42 ust. 1 konstytucji formułuje 

zasadę określoności przepisów pra-

wa karnego, której obowiązywanie 

w demokratycznym państwie praw-

nym nie budzi wątpliwości. Zasada 

ta wraz z pozostałymi podstawo-

wymi regułami prawa karnego służy 

gwarancji ochrony prawnej jedno-

stek przed arbitralnością oraz nadu-

życiami ze strony organów władzy 

publicznej, w tym dowolnością 

orzekania i sposobu wykonywania 

następstw czynów zabronionych, 

niewspółmierności tych następstw 

do winy i karygodności czynu, 

 Przestępstwo przekroczenia upraw-

nień lub niedopełnienia obowiąz-

ków na szkodę interesu publicznego 

lub prywatnego przez funkcjonariu-

sza publicznego tradycyjnie okre-

ślane mianem nadużycia władzy jest 

klasycznym przestępstwem funk-

cjonariuszy, które godzi w autorytet 

oraz zaufanie społeczne do repre-

zentowanych przez nich władz  

i instytucji, a także w konkretne  

interesy i dobra społeczne lub jed-

nostkowe, zagrożone lub naruszone 

przestępnym zachowaniem. 

Według Trybunału Konstytucyjnego 

rozstrzygające dla sprawy było ustalenie, 

czy częściowa blankietowość normy wyra-

żonej w art. 231 § 1 k.k. spełnia wymóg obli-

czalności i przewidywalności skutków 

prawnych działań adresata tej normy.  

W rezultacie przeprowadzonej analizy 

stwierdzono, że art. 42 ust. 1 konstytucji 

formułuje zasadę określoności przepisów 

prawa karnego, której obowiązywanie  
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w demokratycznym państwie prawnym nie 

budzi wątpliwości14. Wydaje się jednak,  

że z punktu widzenia praktyki zarządzania, 

istotne znaczenie ma przyjęcie wysoce czy-

telnych, przejrzystych i zarazem zrozumia-

łych oraz adekwatnych kryteriów i mierni-

ków, umożliwiających obiektywne określe-

nie poziomu społecznej szkodliwości czynu. 

Jak zaznaczył w swoim uzasadnieniu TK, 

„stopień społecznej szkodliwości czynu  

w przypadku zachowania polegającego  

na nadużyciu uprawnień lub niedopełnieniu 

obowiązków przez funkcjonariusza publicz-

nego, jest czynnikiem, rozgraniczającym 

odpowiedzialność karną za przestępstwo 

nadużycia władzy od odpowiedzialności 

służbowej i dyscyplinarnej”. Według TK,  

to ciężar gatunkowy czynu zabronionego – 

oceniany według możliwych lub rzeczywi-

stych następstw takiego działania – decydu-

je o tym, czy za dany czyn funkcjonariusz 

publiczny poniesie odpowiedzialność karną, 

czy jedynie odpowiedzialność dyscyplinar-

ną. W świetle powyższych przesłanek  

wyraźnie syntetyzuje się merytoryczne uza-

sadnienie dla wyrażonej w poprzednim 

zdaniu konstatacji o kontrowersjach, jakie 

dotyczą bezstronnego i wyważonego osądu, 

na temat poziomu społecznej szkodliwości 

konkretnych działań funkcjonariusza  

publicznego. Z drugiej zaś strony, wystarczy 

jedna arbitralna i subiektywna ocena o zni-

komej szkodliwości czynu, aby przedłożyć 

argumentację, uniemożliwiającą rozliczenie 

                                                           
14 http://www.trybunal.gov.pl/rozprawy/2010 
/sk_52_08.htm [30.11.2013 r.]. 

wybranych osób na gruncie konsekwencji 

karnych. Takie rozwiązanie czasami może 

stwarzać pole do nieuprawnionej dowol-

ności interpretacyjnej, co w niektórych 

przypadkach powoduje obniżenie poziomu 

zaufania obywateli do państwa i jego orga-

nów, a w szczególności do wymiaru spra-

wiedliwości.  

Innym ważnym rozstrzygnięciem  

z punktu widzenia rozpatrywanej proble-

matyki jest Uchwała składu siedmiu  

sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 stycz-

nia 2013 r., której główna sentencja zawiera 

się w zdaniu: „Występek określony w art. 

231 § 1 k.k. należy do kategorii prze-

stępstw z konkretnego narażenia na nie-

bezpieczeństwo, a więc materialnych, 

znamiennych skutkiem, którym jest wy-

stąpienie niebezpieczeństwa powstania 

szkody w interesie publicznym lub pry-

watnym”15. Zaprezentowane stanowisko  

w istocie stanowi jednolitą wykładnię inter-

pretacyjną sporów naukowych o formalny 

bądź materialny charakter występku stypi-

zowanego w art. 231 § 1 k.k. W ocenie Sądu 

Najwyższego na szczególną uwagę zasługuje 

fakt, iż analizowany przepis poprzez znamię 

„działa na szkodę”, wymaga wystąpienia 

realnego, odrębnego od samego „zachowa-

nia się” sprawcy, zagrożenia dla interesu 

publicznego lub prywatnego w wyniku nie-

właściwego zachowania ze strony funkcjo-

nariusza publicznego. W konsekwencji, 

przepisu art. 231 § 1 (podobnie § 2) k.k. nie 
                                                           
15 Zob. szerzej: Uchwała Sądu Najwyższego  
z dnia 24 stycznia 2013 r. (sygn. akt I KZP 
24/12). 
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można zaliczyć do kategorii przestępstw 

formalnych z abstrakcyjnego narażenia. 

Jednocześnie Sąd Najwyższy zaakcentował 

opinię podkreślaną w wielu judykatach,  

że „skutkiem przewidywanym w art. 231 § 1 

(i § 2) k.k., nie jest samo powstanie szkody, 

choć in concreto jej wystąpienie jest oczywi-

ście możliwe”. Uważa się, że znamię „działa 

na szkodę”, wskazuje na leżący poza zacho-

waniem sprawcy skutek tego działania – 

spowodowanie co najmniej stanu narażenia 

dobra prawem chronionego. Oznacza  

to, że zwrot „działania na szkodę” nie sta-

nowi dookreślenia zachowania się sprawcy, 

lecz powinno być rozpatrywane jako ele-

ment strony przedmiotowej czynu, charak-

teryzujący jego skutek. Mając na względzie 

stwierdzenie: „działanie na szkodę  

ma wywoływać poważne i konkretne nie-

bezpieczeństwo powstania szkody, czy też 

powstanie zagrożenia dla chronionego pra-

wem dobra”, Sąd Najwyższy uznał,  

że „następstw tych nie można określić  

innym mianem niż skutku powstałego  

w świecie zewnętrznym, a jeśli tak, to kon-

sekwentnie trzeba uznać, że są to przesłanki 

implikujące przyjęcie materialnego charak-

teru czynu określonego w art. 231 § 1 k.k.”. 

Na koniec podkreślono, że uznanie takiego 

charakteru występku znajduje dodatkowe 

wzmocnienie przy odwołaniu się  

do wykładni systemowej i teleologicznej. 

Dzięki temu zdaniem SN możliwe jest jed-

noznaczne normatywnie rozróżnienie  

występku nadużycia władzy od deliktu dys-

cyplinarnego i służbowego, na podstawie 

samych znamion przestępstwa – czyli skut-

ku, w postaci niebezpieczeństwa nastąpie-

nia szkody w interesie publicznym lub pry-

watnym. 

Odwołując się do przepisów Kodek-

su karnego można zauważyć, że ustawo-

dawca wyjaśnia w art. 115 § 2.: Przy ocenie 

stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd 

bierze pod uwagę rodzaj i charakter naru-

szonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub 

grożącej szkody, sposób i okoliczności  

popełnienia czynu, wagę naruszonych przez 

sprawcę obowiązków, jak również postać 

zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naru-

szonych reguł ostrożności i stopień ich  

naruszenia. Mając na uwadze omawianą 

uchwałę Sądu Najwyższego, w której  

potwierdzono skutkowy charakter prze-

stępstwa z art. 231 § 1 k.k., konsekwencje 

karne za niedopełnienie obowiązków mają 

ścisły związek z zakresem uprawnień  

i odpowiedzialności funkcjonariusza  

publicznego, jaki jest przewidziany na zaj-

mowanym stanowisku. Zgodnie z art. 2 k.k.: 

Odpowiedzialności karnej za przestępstwo 

skutkowe popełnione przez zaniechanie 

podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, 

szczególny obowiązek zapobiegnięcia skut-

kowi. Z kolei w myśl art. 1 § 2. k.k.: Nie sta-

nowi przestępstwa czyn zabroniony, które-

go społeczna szkodliwość jest znikoma. Ten 

zapis niestety czasami może być instrumen-

talnie wykorzystywany, a w rezultacie  

budzić dwuznaczność w pewnych określo-

nych sytuacjach, zwłaszcza wtedy, gdy  

w podobnych sprawach pojawiają się bie-
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gunowo odległe ustalenia prokuratury bądź 

wyroki sądów. Trzeba wspomnieć,  

że na podstawie art. 115 § 3.: Przestęp-

stwami podobnymi są przestępstwa należą-

ce do tego samego rodzaju; przestępstwa  

z zastosowaniem przemocy lub groźby jej 

użycia albo przestępstwa popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się 

za przestępstwa podobne. Ustawodawca 

ponadto doprecyzował, że: korzyścią mająt-

kową lub osobistą jest korzyść zarówno dla 

siebie, jak i dla kogo innego. (art. 115 § 4).  

Z tego zdania bezpośrednio wynika, że mogą 

się zdarzyć takie sytuacje, że na skutek pod-

jętej arbitralnej decyzji, będącej przekro-

czeniem uprawnień funkcjonariusza  

publicznego (lub celowym działaniem  

na szkodę interesu publicznego), osoba bądź 

osoby trzecie będą osiągały wymierne  

korzyści majątkowe. Pod pojęciem korzyści 

majątkowej należy rozumieć każde dobro, 

którego wartość da się wyrazić w warto-

ściach pieniężnych. Może nią zatem być nie 

tylko sam przyrost majątku, ale również 

wszystkie korzystne umowy, np. umowa 

pożyczki udzielonej na wyjątkowo preferen-

cyjnych warunkach, w stosunku do innych 

porównywalnych sytuacji, określona daro-

wizna, cesja wierzytelności, zwolnienie  

z długu, a także wygranie ustawionego prze-

targu. 

Przestępstwo nadużycia władzy  

z art. 231 § 2 k.k. może popełnić funkcjona-

riusz publiczny, który przekraczając swoje 

uprawnienia lub niedopełniając obowiąz-

ków, działa na szkodę interesu publicznego 

lub prywatnego, przy czym działając  

w określony sposób zmierza do uzyskania 

bezprawnej korzyści majątkowej lub osobi-

stej. Co ważne, korzyści tej wcale nie musi 

odnieść dany funkcjonariusz, lecz inny 

podmiot, na rzecz którego wydano  

np. korzystną decyzję administracyjną, bądź 

podjętą inną wysoce preferencyjną decyzję, 

mającą skutki o charakterze materialnym. 

Jeśli chodzi o korzyść osobistą, jest ona 

świadczeniem o charakterze niemajątko-

wym, polepszającym sytuacje osoby, która 

je uzyskuje (np. obietnica awansu, załatwie-

nia pracy, wyuczenie zawodu albo przyjęcie 

na praktykę, ograniczenie obowiązków  

zawodowych, wysłanie na zagraniczne sty-

pendium). W świetle powyższych stwier-

dzeń można zatem zgłosić uzasadnione  

zastrzeżenia, dlaczego takie zjawiska jak 

nepotyzm, rozumiany jako nadużycie zaj-

mowanego stanowiska w celu faworyzowa-

nia, protegowania krewnych, ulubieńców,  

a także kumoterstwo przejawiające się  

w faworyzowaniu w zatrudnieniu (w szcze-

gólności dotyczy to obejmowania stanowisk 

menedżerskich) znajomych opartym  

na powiązaniach towarzyskich lub np. par-

tyjnych, z racji podejmowanych decyzji  

zarządczych nie podlegają sankcjom? Nie 

ulega najmniejszej wątpliwości, że w wyni-

ku takich zachowań funkcjonariusza  

publicznego, określone osoby, dzięki arbi-

tralnym i stronniczym decyzjom, właśnie 

odnoszą wymierne korzyści osobiste oraz 

finansowe. Być może takie zachowania  

i decyzje są właśnie podejmowane z myślą 
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dbania o specyficznie postrzegany interes 

publiczny (z punktu widzenia wąskiej grupy 

beneficjentów), według zasady, że wszystko 

jest dozwolone, co nie jest prawnie zabro-

nione. Inne wyjaśnienie może zawierać się 

w zdaniu, że te czyny charakteryzują się 

znikomą szkodliwością społeczną. Praktyka 

zarządzania dostarcza niezliczonych wręcz 

przykładów, w których opisywane zacho-

wania i podejmowane przez wysokich rangą 

funkcjonariuszy publicznych ewidentnie 

stronnicze decyzje stanowią swoisty impe-

ratyw władzy, wyznacznik stylu zarządzania 

oraz dominujący wzorzec kultury organiza-

cyjnej. Wszystko zależy jednakże od przed-

stawionej argumentacji, w ramach której 

oczywiście uwypukla i podkreśla się  

wyłącznie merytoryczne przesłanki, pomija-

jąc milczeniem pozostałe, tj. rzeczywiste 

powody i cele.  

Kwestia działania w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych będzie ponadto miała 

znaczenie dla przedawnienia czynu zabro-

nionego, gdyż samo działanie na szkodę 

interesu publicznego lub prywatnego, jako 

przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. zagrożone 

karą pozbawienia wolności do 3 lat, ulega 

przedawnieniu już po 5 latach. Inaczej  

będzie w przypadku  czynów stanowiących 

występek zagrożony karą pozbawienia wol-

ności przekraczającą 3 lata, wówczas karal-

ność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu 

jego popełnienia upłynęło 10 lat (art. 101 

k.k.). 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe 

rozważania, poparte analizą treści uzasad-

nienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego  

z dnia 9 czerwca 2010 r. i uchwały Sądu 

Najwyższego z dnia 24 stycznia 2013 r., 

mogłoby się wydawać, że uwarunkowania 

oraz merytoryczne przesłanki wskazujące 

na popełnienie przez funkcjonariusza  

publicznego przestępstwa z art. 231 §1 k.k. 

są faktycznie bardzo restrykcyjne. Za takim 

rozumowaniem przemawiają m.in. następu-

jące okoliczności: 

 Wystarczy, że w wyniku arbitralnej 

decyzji podjętej przez funkcjonariu-

sza publicznego lub niedopełnienia 

ciążących na nim obowiązków służ-

bowych wystąpi zagrożenie spowo-

dowania szkody dla interesu pu-

blicznego lub prywatnego można 

zostać skutecznie pociągniętym  

do odpowiedzialności karnej  

i ponieść surowe konsekwencje 

swoich działań. 

 Nie jest określona prawem żadna 

wartość szkody majątkowej, w prze-

ciwieństwie do czynu sankcjonowa-

nego z art. 296 §1 k.k., gdzie wyma-

gane jest wyrządzenie znacznej 

szkody majątkowej16, a więc  

wyłącznie szkody materialnej, której 

wartość w czasie popełnienia czynu 

zabronionego przekracza 200 000 zł 

(art. 115 § 5).  

                                                           
16 Zob. szerzej: K. Kochel, Zakres pojęciowy zna-
mienia znaczna szkoda ujętego w art. 296 Kodek-
su karnego, „Wiedza Prawnicza” 1/2013, Dru-
karnia Cyfrowa Piktor, Łódź 2013, s. 9–18. 
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Wobec powyższego można byłoby sądzić,  

że wiele osób posiadających status funkcjo-

nariusza publicznego, a w szczególności 

osoby zajmujące eksponowane stanowiska 

w administracji rządowej i samorządowej, 

są zmuszone do wykonywania swoich obo-

wiązków z należytą starannością, a podej-

mowane przez nich decyzje będą przemy-

ślane i rozważane, wysoce przejrzyste,  

pozbawione stronniczości, zgodne z obo-

wiązującymi przepisami prawa, oparte  

wyłącznie na merytorycznych przesłankach, 

a przede wszystkim będą odzwierciedle-

niem sprawiedliwości i dbania o wspólne 

dobro – interes publiczny. Co więcej, peł-

nienie ważnych funkcji, co wiąże się z uzy-

skiwaniem uprawnień decyzyjnych  

w zakresie dysponowania majątkiem orga-

nizacji i finansami publicznymi, będzie  

łączyło się ze świadomością konsekwencji  

i odpowiedzialności karnej za podejmowa-

nie arbitralnych i ewidentnie stronniczych 

rozstrzygnięć, które w obiektywnej ocenie 

można uznać za działanie mające służyć 

realizacji przede wszystkim partykularnych 

celów uprzywilejowanych osób, pomiotów, 

firm.  

Z drugiej zaś strony można zauwa-

żyć, że podstawą wykładni prawnej zacho-

wań funkcjonariusza publicznego kwalifi-

kowanych z art. 231 §1 k.k. jest tzw. wina 

umyślna, a jej brak dyskwalifikuje odpowie-

dzialność karną. W postanowieniu prokura-

tury o odmowie wszczęcia śledztwa można 

przeczytać, że „przestępstwo stypizowane  

w art. 231 §1 Kk jest przestępstwem, które-

go można dopuścić się wyłącznie z winy 

umyślnej. Brak tego elementu po stronie 

podmiotowej zachowania sprawcy dyskwa-

lifikuje odpowiedzialność karną. Zaznaczyć 

należy, że dla bytu przestępstwa z art. 

231§1 k.k. konieczne jest wykazanie,  

że sprawca będący funkcjonariuszem  

publicznym działając umyślnie, przekroczył 

swoje uprawnienia, a zatem dokonał czyn-

ności, która w ogóle nie należała do zakresu 

jego działania lub czynności, która mieściła 

się co prawda w zakresie jego działania ale 

do jej spełnienia nie było w określonej sytu-

acji podstaw faktycznych ani prawnych, albo 

też nie dopełnił obowiązków, czyli nie  

wykonał w ogóle bądź wykonał nienależycie 

czynności nakazane przepisami wynikające 

z istoty pełnionej funkcji, działając w ten 

sposób na szkodę interesu publicznego lub 

prywatnego”. Idąc dalej tym tokiem rozu-

mowania, można dostrzec, że jest jeszcze 

inny przepis, wynikający wprost z art. 231 

§3 k.k.: Jeżeli sprawca czynu określonego  

w §1 działa nieumyślnie i wyrządza istotną 

szkodę podlega grzywnie, karze ogranicze-

nia wolności albo pozbawienia wolności  

do lat 2. Wówczas prokurator może  

użyć bardzo zręcznego uzasadnienia,  

że „W przedmiotowym przypadku istotnej 

szkody nie stwierdzono”17. Zasadniczy 

problem polega na tym, że nigdzie w przepi-

sach prawa nie zostało zdefiniowane rozu-

                                                           
17 M. Rysiewicz, Artykuł 231 §1 Kodeksu karnego, 
25.01.2013 r.,  
źródło: 
http://gorliceiokolice.eu/2013/01/artykul-231-
%C2%A71-kodeksu-karnego/ [30.11.2013 r.]. 
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mienie pojęcia „istotna szkoda”, a dodat-

kowo taki zwrot w ogóle nie występuje  

w treści art. 231 §1, do którego odwołuje się 

§3 tegoż przepisu. Co więcej, użyty zwrot 

„sprawca czynu określonego w §1”  

w logiczny i racjonalny sposób przemawia 

za tożsamym postrzeganiem oraz interpre-

towaniem pojęcia „szkoda”. Te dostrzeżone  

i przeanalizowane niejasności, wynikające  

z faktu występowania w przepisach prawa 

zwrotów niedookreślonych, mogą przema-

wiać na rzecz uzasadnionych wątpliwości  

w zakresie jednakowej wykładni interpreta-

cyjnej. Z punktu widzenia nauk o zarządza-

niu, a przede wszystkim podstawowych 

praw logiki, powinno się w taki sposób 

przygotowywać przepisy ustaw, aby charak-

teryzowały się jednoznacznym walorem 

rozstrzygalności, co wyeliminowałoby ich 

wieloznaczne rozumienie oraz dowolną 

interpretację, przez dysponentów prawa.  

Powszechną akceptację zyskuje  

pogląd, że to właśnie orzecznictwo Sądu 

Najwyższego gwarantuje spójność porządku 

prawnego poprzez jednolite stosowanie 

prawa. To właśnie sądy, jako adresaci norm 

prawnych powinny zarówno dokonywać 

jednakowej wykładni przepisów, jak też 

jednolicie je stosować w praktyce. Takie 

podejście jest niezbędnym warunkiem  

zapewnienia szacunku dla obowiązującego 

w Polsce porządku prawnego. Należy zgo-

dzić się z konstatacją, że sprawy o podob-

nym (porównywalnym) stanie faktycznym 

rozpatrywane przez wymiar sprawiedliwo-

ści powinny kończyć się podobnymi orze-

czeniami, tak aby nie można było zgłosić 

zastrzeżeń dotyczących naruszania zasady 

równości wobec prawa. W nawiązaniu  

do powyższych opinii, interesujący przykład 

wykładni prawnej art. 231 §1 k.k. w odnie-

sieniu do funkcjonariusza publicznego peł-

niącego funkcję przewodniczącego składu 

orzekającego, znajduje swoje odzwiercie-

dlenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 

7 sierpnia 2013 r. Sformułowane zarzuty 

dotyczące nadużycia władzy brzmiały  

następująco: „Jako przewodnicząca składu 

orzekającego w sprawie [...] prowadzonej 

przeciwko [...], przerywając oskarżonemu i 

uniemożliwiając mu zadawanie pytań obec-

nym na sali biegłym sądowym [...] oraz  

odmawiając oskarżonemu przekazania tym 

biegłym do wglądu posiadanej przez niego 

dokumentacji medycznej, dopuściła się 

przekroczenia uprawnień i działania na 

szkodę interesu tegoż oskarżyciela,  

tj. popełnienie czynu z art. 231§ 1 k.k.”. Sąd 

Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny w pierwszej 

kolejności odwołał się do sentencji uchwały 

składu siedmiu sędziów z dnia 24 stycznia 

2013 r. (I KZP 24/12), a następnie stwier-

dził, iż w orzecznictwie przyjmuje się,  

że przez „dostateczne podejrzenie popeł-

nienia przestępstwa” należy rozumieć  

wysokie prawdopodobieństwo dopuszcze-

nia się przez sędziego czynu przestępczego. 

W kolejnym zdaniu wyjaśniono, że „w prze-

ciwnym razie przysługujący sędziemu  

immunitet miałby w dużym stopniu charak-

ter pozorny, a sędzia mógłby być łatwym 

obiektem nieuzasadnionych pomówień”.  
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Te przytoczone poglądy w konsekwencji 

stanowiły podstawę do wyciągnięcia wnio-

sku, że „odmowa wyrażenia zgody na pocią-

gnięcie sędziego do odpowiedzialności kar-

nej była uzasadniona, a oba zażalenia kwe-

stionujące tę uchwałę, jako bezpodstawne, 

nie mogły odnieść skutku, wobec czego  

zaskarżoną uchwałę należało utrzymać  

w mocy (art. 128 u.s.p. w zw. z art. 437 § 1 

k.p.k.)”18.  

Warto zauważyć, że argumenty pod-

niesione w końcowej części uzasadnienia 

nie odnoszą się do zanegowania winy 

umyślnej, braku przekroczenia uprawnień 

bądź też braku wystąpienia szkody w inte-

resie prywatnym, lecz mają zupełnie inne 

podłoże. Z naukowego punktu widzenia, 

powoływanie się na treść uchwały SN z dnia 

24 stycznia 2013 r. powinno raczej skłaniać 

do porównania w konkretnej sytuacji  

zachowania funkcjonariusza publicznego  

z zakresem ciążących na nim obowiązków 

służbowych19 przede wszystkim w celu 

ustalenia, czy sposób działania na szkodę 

interesu (publicznego lub prywatnego), 

pozostaje w istotnym związku przyczyno-

wo-skutkowym z wykonywaniem przez 

funkcjonariusza powierzonych zadań. Takie 

analityczne rozumowanie wydaje się w peł-

ni logiczne i racjonalne zważywszy dodat-

                                                           
18 Zob. Uchwała z dnia 7 sierpnia 2013 r., Sąd 
Najwyższy – Sąd Dyscyplinarny (sygn. akt SNO 
14/13). 
19 Ustalenie sposobu działania na szkodę musi 
wynikać z porównania zachowania funkcjona-
riusza publicznego z treścią i zakresem ciążą-
cych na nim obowiązków służbowych (tj. zakre-
su ponoszonej odpowiedzialności). 

kowo na fakt, że funkcjonariusz publiczny 

może zostać pociągnięty do odpowiedzial-

ności karnej z art. 231 par. 1 k.k. wówczas, 

gdy występuje realne, odrębne od samego 

zachowania się sprawcy, zagrożenie dla 

interesu publicznego lub prywatnego.  

W praktyce powinno to oznaczać, że organ 

procesowy przedstawiający zarzuty i kieru-

jący następnie do sądu akt oskarżenia,  

ma obowiązek wykazania, że podejrzewany 

sprawca (funkcjonariusz publiczny) nie tyl-

ko nadużył uprawnień lub nie dopełnił cią-

żących na nim obowiązków, ale działał przy 

tym z zamiarem konkretnego narażenia  

na niebezpieczeństwo powstania szkody  

w interesie publicznym lub prywatnym.  

Jak podkreśla P. Kardas, wskazanie, 

że uprawnienia i obowiązki przynależą  

do płaszczyzny strony przedmiotowej czynu 

zabronionego przewidzianego w art. 231 § 1 

k.k. oznacza, że elementy te muszą zostać 

objęte świadomością i wolą sprawcy z uwa-

gi na warunek umyślności zachowania 

sprawcy. Dlatego też, funkcjonariusz  

publiczny musi zatem obejmować swoją 

świadomością fakt przysługiwania mu okre-

ślonych kompetencji, uprawnień decyzyj-

nych oraz rozumienie ich zakresu podmio-

towego, a także fakt działania na szkodę 

interesu prywatnego przez przekroczenie 

uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. 

Z powyższego wynika, iż zgodnie z treścią 

art. 9 § 1 k.k. sprawca popełnia przestęp-

stwo z art. 231 § 1 k.k. umyślnie wtedy  

i tylko wtedy, gdy mając świadomość wyżej 

wskazanych okoliczności, chce przekroczyć 
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uprawnienia lub nie dopełnić obowiązków, 

albo na to się godzi20. Należy w tym miejscu 

wyraźnie zaakcentować, że każda osoba 

zajmująca eksponowane stanowisko  

publiczne bezspornie musi mieć świado-

mość, że pełniona funkcja to nie tylko same 

przywileje – prestiż, władza, uprawnienia 

decyzyjne w zakresie dysponowania finan-

sami publicznymi, możliwość uzyskiwania 

ponadprzeciętnych świadczeń pieniężnych, 

– lecz również ponoszenie odpowiedzialno-

ści za konsekwencje swoich działań. Trudno 

jest bowiem uznać, że godząc się na objęcie 

określonej funkcji, zajmowania wysokopłat-

nego stanowiska, nie rozumie zakresu  

odpowiedzialności, którego potwierdzenie 

następuje z chwilą rozpoczęcia wykonywa-

nia obowiązków służbowych. W przeciw-

nym razie tłumaczenie się brakiem świado-

mości, byłoby właśnie pozornym, nieu-

prawnionym wyjaśnieniem, aby uniknąć 

odpowiedzialności karnej. Co więcej, osoby 

aspirujące do obejmowania zaszczytnych 

stanowisk mają obowiązek doskonale znać 

przepisy ustaw, które wyznaczają ramy 

prawne dla ich działalności. Nie można tłu-

maczyć się nieznajomością przepisów pra-

wa lub ich błędną interpretacją, co w konse-

kwencji miałoby prowadzić do nieumyśl-

nych decyzji. Istotnym argumentem 

wzmacniającym poprawność zaprezento-

wanego toku myślenia jest następujące 

stwierdzenie: „Prawo nie uznaje jakiejkol-

                                                           
20 P. Kardas, Odpowiedzialność za nadużycie wła-
dzy publicznej w przypadku niezawiadomienia  
o popełnieniu przestępstwa, „Prokuratura i Pra-
wo” 2007 nr 7–8, s. 39–40. 

wiek, dowolnej, interpretacji przepisu  

za okoliczność zwalniającą ze skutków jego 

naruszenia. Norma prawna jako reguła  

powinnego zachowania może być obiek-

tywnie albo naruszona, albo nie. To zatem  

ta właśnie obiektywizacja pozwala na 

stwierdzenie naruszenia lub jego braku”21. 

Innym przykładem odpowiedzialno-

ści, która dotyczy zachowań funkcjonariusza 

publicznego, mogą być działania (w zasadzie 

zaniechania działań), mające ścisły związek 

z wynikającym z art. 304 § 2 k.p.k.22 praw-

nym obowiązkiem zawiadomienia o prze-

stępstwie, który prawo nakłada na osobę 

pełniącą funkcje kierowniczą w instytucji 

państwowej i samorządowej. Mimo pojawia-

jących się niejasności i sporów interpreta-

cyjnych, uznaje się, że prawny obowiązek 

zawiadomienia o przestępstwie obciąża 

osoby reprezentujące instytucje, tj. osoby 

pełniące funkcje kierownicze w danej insty-

tucji lub ponoszące z innego tytułu szcze-

gólną odpowiedzialność. Analizując rzeczy-

wisty charakter relacji pomiędzy przepisem 

art. 304 § 2 k.p.k. oraz przepisem art. 231 

k.k., podkreśla się, że kryminalizacja zacho-

                                                           
21 Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi I  
Wydział Cywilny z dnia 19 grudnia 2012 r. (sygn. 
akt I ACa 946/12). 
22 Art. 304. § 2. k.p.k. – Instytucje państwowe  
i samorządowe, które w związku ze swą działal-
nością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie 
zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz 
przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu 
przybycia organu powołanego do ścigania prze-
stępstw lub do czasu wydania przez ten organ 
stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić  
do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postę-
powania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 
555, z późn. zm.). 
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wań funkcjonariusza publicznego polegają-

cych na przekroczeniu uprawnień lub nie-

dopełnieniu obowiązków i prowadzących  

w ten sposób do stworzenia stanu zagroże-

nia dla interesów publicznych lub prywat-

nych ma związek z konstytucyjną zasadą 

legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP 

zobowiązującą organy władzy publicznej  

do działania na podstawie i w granicach 

prawa23. 

Podsumowanie i wnioski 

Przedstawione rozważania odnoszą-

ce się do problematyki odpowiedzialności 

funkcjonariuszy publicznych za podejmo-

wane decyzje nie wyczerpują złożoności 

opisywanego zagadnienia, gdyż w niniej-

szym opracowaniu szczególną uwagę  

poświęcono wyłącznie konsekwencjom 

przewidzianym na gruncie art. 231 k.k.  

Kolejne równie ważne a zarazem kontro-

wersyjne zagadnienia będą wiązały się  

z odpowiedzialnością funkcjonariuszy  

publicznych za działania będące nadużywa-

niem władzy i przyjmowaniem korzyści 

majątkowej, a także mające związek z powo-

ływaniem się na wpływy w instytucji pań-

stwowej, samorządowej lub jednostce dys-

ponującej środkami publicznymi. Innym 

obszarem dociekań mogą być kwestie zwią-

zane z odpowiedzialnością majątkową  

za rażące naruszenie prawa24, bądź z tytułu 

                                                           
23 P. Kardas, Odpowiedzialność za nadużycie wła-
dzy publicznej..., op. cit. s. 15–22. 
24 Zob. szerzej: A. Bielska-Brodziak (red.), Odpo-
wiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicz-

naruszenia dyscypliny finansów publicz-

nych25, a także odpowiedzialność konstytu-

cyjna26. 

Na podstawie zaprezentowanych 

analiz, a także biorąc pod uwagę wnioski 

płynące z wnikliwej obserwacji zjawisk  

i procesów występujących w konstruującej 

się rzeczywistości społeczno-gospodarczej, 

można powiedzieć, że pociągnięcie  

do odpowiedzialności funkcjonariusza  

publicznego nie zawsze jest sprawą łatwą  

i prostą, chociaż na podstawie samej inter-

pretacji przepisów prawa, można odnieść 

zupełnie inne wrażenie. Omawiana najnow-

sza uchwała Sądu Najwyższego ma istotne 

znaczenie dla rozpatrywanej problematyki  

i może być traktowana jako swoisty punkt 

odniesienia dla pracy organów ścigania  

i wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się,  

że jej wydźwięk przede wszystkim słusznie 

akcentuje fakt, że ocena sposobu działania 

na szkodę interesu publicznego lub prywat-

nego powinna w szczególności obejmować 

ustalenia, wynikające z pogłębionej analizy 

zachowania funkcjonariusza publicznego  

w danej sytuacji w porównaniu z zakresem 

ciążących na nim obowiązków. Przeprowa-

dzenie takiej rzetelnej analizy porównaw-

                                                                                    
nych za rażące naruszenie prawa. Komentarz, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2011. 
25 Zob. szerzej: J. Borkowska (red.), Odpowie-
dzialność urzędnika administracji publicznej. 
Odpowiedzialność majątkowa, służbowa, cywil-
noprawna i karna, C.H. Beck, Warszawa 2012.  
26 Por: opinia prawna A. Sakowicz, opinia praw-
na S. Steinborn, Warunki formalne wniosków  
o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytu-
cyjnej przed Trybunałem Stanu, Zeszyty Prawni-
cze BAS 2013 nr 1, Biuro Analiz Sejmowych Kan-
celarii Sejmu, Warszawa 2013, s. 199–228. 
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czej na gruncie nauk o zarządzaniu jest dość 

prostą czynnością, jak również możliwe jest 

jej merytoryczne i bezstronne uzasadnienie. 

Wystarczy bowiem dokładnie prześledzić 

zakres kompetencji, uprawnień i obowiąz-

ków wynikający z zajmowania danego sta-

nowiska pracy (określony w zakresie czyn-

ności wynikających z umowy o pracę),  

a także innych dokumentów, wyznaczają-

cych ramy prawne dla podejmowanych 

działań (statut, regulamin, ustawy, itd.). 

Dzięki temu bez większych problemów 

można jednoznacznie stwierdzić i dowieść, 

czy zostały przekroczone uprawnienia bądź 

doszło do niedopełnienia obowiązków.  

Takie czynności muszą być jednakże prze-

prowadzane w sposób wysoce czytelny, 

bezstronny i wyważony, z należytą oceną 

racji i podawaniem niepodważalnych argu-

mentów, które przemawiają za słusznością 

wyrażanych opinii. 

Niestety praktyka zarządzania  

dowodzi, że najczęściej występują sytuacje, 

w których niektórzy wysocy rangą funkcjo-

nariusze publiczni posiadający z racji peł-

nionych funkcji rozległe uprawnienia,  

w sposób przemyślany, świadomy i celowy 

podejmują arbitralne i wysoce stronnicze 

decyzje, mieszczące się oczywiście w zakre-

sie przyznanych im kompetencji, dla reali-

zacji celów partykularnych określonej grupy 

beneficjentów27, oczywiście zawsze pod 

                                                           
27 Te działania mają najczęściej związek z proce-
sami, które mogą być postrzegane jako niego-
spodarność w zakresie zarządzania finansami 
publicznymi i gospodarowania majątkiem danej 
organizacji, z reguły łączą się z niekorzystnymi 

pozorem dbania o interes publiczny – dla 

dobra wspólnego. Nie są to bynajmniej dzia-

łania przypadkowe, nierozważne, bądź wy-

nikające z niewłaściwej diagnozy sytuacji, 

lecz służą one wykorzystywaniu zgodnie  

z prawem zdobytej władzy związanej z dys-

ponowaniem finansami publicznymi dla 

osiągania wymiernych korzyści finanso-

wych przez wybrańców. Zasadne będzie 

więc zadanie słusznych pytań: czy takie  

zachowania są odzwierciedleniem zasad 

sprawiedliwości społecznej i czy mogą one 

być uznane za działania na szkodę interesu 

publicznego? Z etyczno-moralnego punktu 

widzenia, jak również biorąc pod uwagę ich 

ekonomiczne skutki, bezspornie są one 

szkodliwe dla Polski i polskiego społeczeń-

stwa, ale na gruncie interpretacji przepisów 

prawa przez organy ścigania i wymiar 

sprawiedliwości, już niekoniecznie. Inne 

pytania mogą dotyczyć innego postrzegania 

odpowiedzialności decyzji funkcjonariusza 

publicznego z racji działania na szkodę inte-

resu publicznego w sytuacji gdy jest on jed-

ną z osób wchodzących w skład organu  

podejmującego rozstrzygnięcie w formie 

głosowania (np. podejmowanie uchwały 

przez organ kolegialny, jakim jest np. rada 

miejska, sejmik województwa, sejm28), niż  

                                                                                    
warunkami umów z podmiotami zewnętrznymi, 
przygotowywaniem warunków SIWZ pod kon-
kretne firmy, a także dotyczą arbitralnych decy-
zji kadrowych, związanych z obsadzaniem kie-
rowniczych stanowisk, wyznaczaniem członków 
rad nadzorczych itp.  
28 Por. Art. 104 ust 2. Konstytucji RP: Przed roz-
poczęciem sprawowania mandatu posłowie skła-
dają przed Sejmem następujące ślubowanie: „Uro-
czyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać 
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w sytuacji, gdy funkcjonariusz podejmuje 

decyzję jednoosobowo jako upoważniony 

organ. Polemiczny charakter niektórych 

wypowiedzi i użytych w tekście sformuło-

wań, może być przyczynkiem do dalszych 

dyskusji, a także stanowić ciekawą inspira-

cję do podjęcia innych peregrynacji  

w ramach cząstkowych problemów przez 

innych badaczy.  
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The purpose of the article is intro-

ducing and thoroughly discussing a basic 

criteria and rules of responsibility connect-

ed with the abuse of power by the public 

officer in the light of the newest case law.  

In the introduction author focuses on legal 

definition of public official specified  

in polish penal code and presents critical 

analysis of chosen provisions of the law  

(notions and terms having the most ambig-

                                                                                    
obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności  
i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyśl-
ności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać 
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Pol-
skiej”. 
 

uous meaning), which creating the oppor-

tunity to the interpretative freedom. The 

next part of conducted deliberations is con-

centrated on the possible legal consequenc-

es of managerial decisions making by public 

official resulting from art. 231of the polish 

criminal code, which can be recognized  

as acting to the detriment of the public  

or private interest, being simultaneously  

a result of exceeding its authority or non-

accomplishment of duties. The final part 

constitutes summaries and conclusions  

of presented issues as well as formulated 

questions giving the point of view for more 

distant inquiry allowing further deepened 

analyses. 

 

Celem artykułu jest zaprezentowa-

nie i wnikliwe omówienie podstawowych 

kryteriów i zasad odpowiedzialności, jakie 

wiążą się z nadużyciem władzy przez funk-

cjonariusza publicznego w świetle najnow-

szego orzecznictwa. We wstępie autor kon-

centruje się na przedstawieniu prawnej 

definicji funkcjonariusza publicznego  

zawartej w kodeksie karnym i przedstawia 

krytyczną analizę wybranych przepisów 

prawa, tj. pojęć, które z racji niedookreślo-

nego znaczenia stwarzają możliwość swo-

body interpretacyjnej. W dalszej części pro-

wadzonych rozważań skupiono się na moż-

liwych prawnych konsekwencjach decyzji 

menedżerskich podejmowanych przez funk-

cjonariusza publicznego z art. 231 k.k., które 

mogą być rozpatrywane jako działanie  

na szkodę interesu publicznego lub prywat-
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nego, będąc jednocześnie nadużyciem przy-

sługujących uprawnień lub niedopełnieniem 

obowiązków. Ostatnia część pracy zawiera 

podsumowanie prowadzonych rozważań  

i wnioski, a także postawione pytania umoż-

liwiające nakreślenie punktu wyjścia dla 

przeprowadzenia dalszych pogłębionych 

analiz.

 


