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Przedmowa

mamy przyjemność przedstawić Pań-

stwu kolejny 23 numer kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”, zawierający

omówienie aktualnych problemów z różnych dziedzin, głównie prawa i ekonomii.

Treść niniejszego numeru rozpoczyna

napisany w języku angielskim artykuł Artua

Lisa. Dotyczy on analizy istotnych dla poznania dawnego prawa Polski piastowskiej
dzieł: „Księgi Henrykowskiej” oraz „Księgi

Elbląskiej”. Autor wnikliwie, opisuje księgi oraz ich zawartość i walory dla badania
przeszłości prawa polskiego.

Dziełem z zakresu analiz administracji

jest artykuł, który przedstawił Sławomir
Zwolak. Jest to historyczne ujęcie policji,

która rozumiana w różny sposób istnieje
od XV wieku i przyjmowała różne postaci,
m. in. tytułowej policji budowlanej, którą

współcześnie nazywa się nadzorem budowlanym. W celu poznania szczegółów powstania policji budowlanej, jej działalności i wykonywanych funkcji w Polsce, zachęcamy do
zapoznania się z artykułem.
Artykuł

cywilistyczny

przygotowała

Diana Łasocha i dotyczy ważnego zagadnienia cywilno-prawnej ochrony uczuć religijnych. Autorka skupiła się na obszernym

przedstawieniu uczuć religijnych jako dobra

osobistego, a następnie opisaniu sposobów

ich ochrony, popierając swoje wywody bogatym orzecznictwem sądowym.

Ostatni i także interesujący artykuł

przedstawia Anna Pyka. Dotyka on form

finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, świadomości osób zarządzających

o istnieniu tych form, dostępności, możliwości wykorzystania, o potrzebie pomocy

w poszukiwaniu i korzystaniu z kapitału zewnętrznego. Analizę urozmaicają wykresy

obrazujące źródła finansowania w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, bariery
w korzystaniu z finansowania, pożądane

ułatwienia w jego pozyskiwaniu oraz informacje potrzebne do podjęcia decyzji.

W ostatniej części numeru znajdują się

trzy recenzje autorstwa Artura Lisa oraz

sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej przygotowane przez Filipa
Ciepłego.

Cały zespół redakcyjny zaprasza Pań-

stwa do zapoznania się ze wszystkimi artykułami, które rozbudzą ciekawe myśli
i nowe pragnienie zdobywania wiedzy.

Kamil M. Woźniak
Redaktor Numeru
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Studies on the legal culture
of the 13th and 14th century
- the Book of Elbląg anf the Book of Henryków

1. THE BOOK OF ELBLĄG
The Book of Elbląg – The Oldest Collection
of Polish Laws is one of the Slavic oldest relic
of law. This monument of law was written

over a hundred years before the Statutes
of Casimir the Great. The Book of Elbląg

consists of unnumbered articles which were

divided by editors into 29 articles, the last
of which is unfinished. Articles 1-3 refer to
the judicial organisation, Articles 4-6 to the

court proceedings, whereas Articles 7-20, 26
and 27 outline the penal law. Succession law

was included in Articles 21 and 22, ordeals

(judicium dei) in Articles 23-25, while the
problems of peasant runaways and their
vindication in Article 28, and feudal burdens

of peasants in Article 29. What is important for
the Author’s studies is the information relating

to the criminal liability for crimes committed
on the territory of an opole (Latin: vicinia, in
Middle Ages the lowest unit of administration),

which could shift the responsibility onto
a village, and the village in turn, onto a family.

Public roads were protected by the royal
mir (peace). Infringing the ruler’s property
1

was liable to severe penalties. Real sanctions

differed from nominal ones, i.e. they were
several times lower. As for ordeals, there were
the trials by combat, such as duels with swords
or with sticks, and trials by ordeal, such as the
ordeals of hot iron and cold water1.

The source does not have its own

name, it was firstly disclosed in the form of
a photography of the 15th-century copy. It

constitutes a part of the binding (Polish: klocek)

found in Elbląg called after its discoverer Codex
Neumannianus containing “Lübeck Law” (pp.

1-100), “Prussian Law” (pp. 100-120), “The
Oldest Collection (Polish: zwód) of Polish Laws”

(pp. 120-168), “German-Prussian Dictionary”
(pp. 169-185)2. The manuscript was discovered

in 1825 by Ferdinand Neumann, an apothecary
and history lover, at an auction after the Elbląg

merchant Abraham Grübnau (1740-1823).

Nevertheless, Ferdinand Neumann concealed
the information about the manuscript, wanting

to study it himself. In 1867 he showed the
manuscript to Adam Sierakowski, who made
a copy of it and gave it to the historian Antoni
Zygmunt Helcel. The original manuscript was

Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, eds. Józef Matuszewski i Jacek Matuszewski, Łódź 1995; see Najstarszy Zwód
Prawa Polskiego, ed. Józef Matuszewski, Warszawa 1959.
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kept in the Municipal Library in Elbląg from

Vetulani, the source originated in Silesia10.

scholars who gave it their own names. Antoni

language, to be used by the Teutonic Order

1868 until World War II, as a result of which

it disappeared. It arose enormous interest of
Zygmunt Helcel gave it the name The Book of
Common Law of the 13th Century3, Maksymilian

Winawer - The Oldest Polish Common Law ,
4

Borys Grekow - Polish Truth , Adam Vetulani
5

- The Law of Poles6, Karol Buczek - The Oldest

Collection (Polish: spis) of Polish Law7, Józef
Matuszewski The Oldest Collection (Polish:
zwód) of Polish Laws and the name used by
8

various scholars The Book of Elbląg , from
9

the place where it was found. Discussions
among scholars are connected both with the
hypothetical original form of the source, the

place and time of its writing, the origin of its
author and the legal norms included in it.

The place of origin of the Book of Elbląg

was probably the territory of Polish lands of

the Teutonic state. This assumption results not
only from the place where the manuscript was
found but also from the contents of the binding

in which it was found. According to Adam
2

3
4
5
6

7
8

9
10
11
12

The Book of Elbląg is a record probably made

by a scribe of German origin, in German
under whose rule lived Polish people. The

principle of personality of law observed by
the Teutonic jurisdiction guaranteed the use of

Polish common law for Poles11. However one
should mention a separate concept proposed
by Witold Maisel, who came forward with the
hypothesis that the source is a translation of

the original which was executed in the Polish
language12. The editor of The Oldest Collection

of Polish Laws, Józef Matuszewski, indicated
that, despite the anonymity of the author, the
content of the source shows that it was an

educated man, connected with court practice.

Perhaps, for the purpose of court proceedings,
he wrote down the common law from Polish

informants. It is difficult to determine the time
of the source origin. More often than not, the

time period between 1226 and 1320 is given.
It is caused by the lack of information about

the Polish Kingdom, which suggests that the

J. Matuszewski, Ksiega elbląska, in Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od
czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, eds. W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński, Vol. 2, z. 2, WrocławWarszawa-Kraków 1965, 552-553.
A. Z. Helcel, Księga prawa zwyczajowego polskiego z wieku XIII, in Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, Vol. 2, 1870, 13-33.
M. Winawer, Najdawniejsze prawo zwyczajowe polskie, Warszawa 1900.
B. D. Grekow, Polskaja Prawda. Opyt izuczenija obszczestwiennogo i politiczeskogo stroja Polszy XIII w. po Polskoj
Prawdie, in Izbrannyje trudy, Moskwa 1957.
A. Vetulani, Niemiecki spis polskiego prawa zwyczajowego. Uwagi źródłoznawcze, „Czasopismo Prawno-Historyczne”
5(1953), 180-197; A. Vetulani, Nowe wydanie niemieckiego zwodu prawa polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 12(1960), z. 2, 195-232; A. Vetulani, Prawo Polaków. Niemiecki spis polskiego prawa zwyczajowego, in Księga
pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Kazimierza Przybyłowskiego, Kraków-Warszawa 1964, 399-411. See S. Płaza,
Z badań nad wykładnią Prawa Polaków, „Czasopismo-Prawno-Historyczne” 14(1962), 83-137.
K. Buczek, O najdawniejszym spisie prawa polskiego, „Kwartalnik Historyczny” 67(1960), z. 1, 161-169.
Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, ed. J. Matuszewski, Warszawa 1959; J. Matuszewski, W sprawie śląskiego pochodzenia
najstarszego spisu prawa polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), 198-205; J. Matuszewski, Normy recypowane i rodzime w Najstarszym Zwodzie prawa polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 22(1970), z. 2, 187-224.
W. Maisel, Rozważania nad Księgą Elbląską, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 40(1988), z. 2, 43.
A. Vetulani, Prawo Polaków..., 409-411.
See M. Biskup, G. Labuda, Dzieje zakonu krzyżackiego w Prusach. Gospodarka- społeczeństwo- państwo- ideologia,
Gdańsk 1986.
W. Maisel, Rozważania nad Księgą Elbląską, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 40(1988), z. 2, 44-49; W. Maisel, Ze studiów
nad prawem polskim w państwie krzyżackim w XIV i XV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 25(1983), z. 2, 60.
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author wrote his work before the coronation

of the culprit and the harmed. The Book of

refer to the coronation of Przemysł II in 1295.

shift the responsibility for manslaughter onto

of Wladislaus I the Elbow-high (Polish:
Władysław Łokietek). It is assumed that it could
While Adam Vetulani pointed to the connection
between Article 1 of the source and the papal

bull promulgated in 1253 by Pope Innocent IV,

which allows us to define the chronology of the
source for the years 1253-1295.

In this work the Author uses the 1995

edition of the The Oldest Collection of
Polish Laws by Józef Matuszewski and Jacek

Matuszewski, which replaced the 1959 edition
by Józef Matuszewski13.

The content of The Book of Elbląg includes

legal norms connected with the organisation
of

courts

and

the

court

proceedings.

Generally speaking, the collection includes

legal institutions having been in use much
earlier than the writing took place. In many

cases it had already been archaic: trial by
combat (judicial duel), trial by ordeal with the

participation of the clergy (forbidden by Pope

Innocent III at the Fourth Lateran Council of
1215) or a clearing oath. The author devoted

Elbląg includes information on collective

responsibility: “If the neighbourhood cannot

anybody, they must, as it was said above, pay
were-gild (man price, Polish: główszczyzna).
If the neighbourhood accuses a village that

from there the manslaughter was committed,
and the village claims to be innocent, then the

accusation is refuted by duel, otherwise the
village must pay for the killed. If the village

points to the family because of whom [the

manslaughter] was committed, and the family
claims to be innocent, the family must clear

their name in a duel, otherwise they pay for
the killed. If the family accuses somebody of

manslaughter, and he claims to be innocent,
he must take part in a duel or carry the iron.

If he is defeated, he must, as it was said above,
indemnify”. The Oldest Collection of Polish Laws
is an indispensable source of knowledge about
early medieval, private and legal, relations14.

2. THE BOOK OF HENRYKÓW

Liber fundationis claustri Sanctae Marie

a lot of space to the penal law (Articles 7-19,

in Heinrichow i.e. The Book of Henryków was

and theft. The main criterion of punishment

bishops of Wrocław. Around 1270 Peter, the

Article 26), particularly, defining punishments

in case of manslaughter, injury, robbery, rape

differentiation was to which estate of the
realm the accused belonged. Penal sanctions

were casuistic and resulted from the place

the punishable act was committed, the person
13

14

preserved as a work divided into two books
and the supplement, the oldest catalogue of

third abbot of the Monastery in Henryków,
described the history of the foundation of the

monastery and its possessions. In its chapters
he included the history of each of several

See W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego. Tom I (966-1795), Warszawa 2010, 71-73; L. Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. Repetytorium, Bielsko-Biała 2013, 24-38; A. Lis., Recepcja prawa w monarchii piastowskiej
do 1202 roku. Zagadnienia wybrane, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 16(3/2011), 50-63.
Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, eds. J. Matuszewski, J. Matuszewski, Łódź 1995. See J. Matuszewski, Najstarszy zwód
prawa polskiego, Warszawa 1959. J. Matuszewski, Rzekome rycerstwo niższe w najstarszym zwodzie prawa polskiego,
„Roczniki Historyczne” 23(1957), 137-155; J. Matuszewski, Dyskusja nad Najstarszym Zwodem Prawa Polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 12(1960), z. 2, 233-260; J. Matuszewski, Normy recypowane i rodzime w Najstarszym Zwodzie
prawa polskiego: uwagi krytyczno-polemiczne, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 22(1970), z. 2, 187-224.
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villages or settlements (Polish: źreb) being

studies do not include the so-called Henryków

did not give his name. It is the continuer of

The authors of the Book of Henryków

the property of Henryków. Book II brings us to

the end of 1310. The author of the first book
the work who informs the reader that it was

Peter who wrote the previous book. Bearing
in mind that he had already been a monk in

1227 (mentioned as the third after Henry and
Bodo), his date of birth should be moved back
to the end of the 12th century. Until 1269 he

had been the Abbot of Henryków, which does
not mean that he died in that year. Scholars

tend to move the date of his death to 1276.

According to Roman Grodecki, Peter, the Abbot,
came from Silesian settlers from Germany who
settled in the area of Lubiąż (Leubus) Abbey.

However, this hypothesis seems less probable.

The analysis of the work itself convinced
Józef Matuszewski that Peter was German.
As I mentioned earlier, Peter came to Lubiąż

from Henryków in 1227 together with eleven
fathers. He acted as the abbot in the years 1259-

1269. Peter often represented the interests of
the monastery in the ducal court. Undoubtedly,

he was an educated person who knew German,
Polish and Latin. Stanisław Rospond presumed
that he finished the Wrocław Cathedral School.

The author of the Book of Henryków indicated
that his aim was to record the property of

the abbey from the first Abbot Henry (12271234), until Abbot Godfrey [Gottfried] (1269-

1273). He succeeded in presenting the history
of the abbey from its foundation in 1227 until

125915. According to Roman Grodecki, he is
also the author of “The Catalogue of Wrocław

Bishops” (before 1276). The continuer of
Peter, the author of Book II, was a monk. My
15
16

sentence recorded in the part on the Brukalice
village: “Daj ać ja pobruszę, a ty poczywaj”16.

used the information coming from their own

experience, the data they had witnessed
themselves

(e.g.

land

and

Cienkowice

ownership exchange, granting the rights to

a part of Skalice, visitation of Bishop Thomas
in Henryków). They recorded the information

from eyewitnesses or well-informed people.

The first of Peter’s informants were bishops:
Wawrzyniec of Wrocław, Paul of Poznań and

Wawrzyniec of Lebus (Lubusz). Peter knew
the monastery founder, Nicolas, the notary,

and the other notary Konrad of Drzeniów, as
well as his predecessors, Henry and Bodo. He
knew the dukes of Silesia: Henry I the Bearded,
Henry II the Pious, Bolesław II the Horned
(Polish: Rogatka), Ladislaus of Salzburg (of
Wrocław) and many other noblemen and

knights. The evidence of Peter’s numerous
contacts can be found in his talks with a simple
peasant, Kwiecik. Besides, they used the

documents kept in the monastery archives.
Cistercian Peter had such documents at his

disposal which are priceless old Polish sources

of legal knowledge. The scribe cited directly
the text of 13 privileges and, undoubtedly, he

had many more at hand. Perhaps the whole

monastery archives were under his care. These
documents are the source of information, with
which the content of the book narration can
be verified with facts certified in diplomas.

An example may be the 1239 privilege of

Henry the Bearded, according to which the
four heirs of Bobolice sold their property to

J. Matuszewski, Najstarsze polskie zdanie prozaiczne: zdanie henrykowskie i jego tło historyczne, Wrocław-Łódź 1981, 23.
T. Michałowska, Średniowiecze, Warszawa 2003, 266-268.

Artykuły prawnicze

the Cistercians for 19 grzywnas17. From the

patrimonium and the land acquired through

villains. They were found guilty as a result of

II, based his work is the information from

description of Cistercian Peter we may learn
much more, that brothers of Bobolice were

a duel and were either to be put to death or
pay the ransom, which is exactly what they did,
selling their property to the monastery .
18

The purpose of writing the Book of

Henryków was to make a description of the
property together with the information on
legal relations which led to the endowment, as

well as the preparation for effective defence of
monastery property rights (against the right to
retract). That right entitled all the relatives of

the first land owner to retract-repurchase or

even retruct-seizure. The Book of Henryków is
a kind of chronicle, a narrative work describing

the events which took place. It is a source of

knowledge of the old law of the Piast Poland. It
is not a record of laws but gives a description

of its functioning, besides a thorough and

precise presentation of the monastic property
and its development. It provides information
on the right to the land of particular groups of

its holders and describes the fate of villages,
settlements (Polish: żrebia), forests, fields
and people connected with them. Generally,

the book has a chronological structure, more
often than not modified objectively. The work
is a source of information about the so-called

right of relationship (Ius propinquitatis) and

allows clarifying the differences between
17
18

19
20
21
22

purchase or endowment. The source on which
Abbot Peter, as well as his follower in Book
experience, eyewitnesses and well-informed

people. The documents found in the monastery

archive are important sources used by the
author.

The Book of Henryków contains important

information about Polish medieval law. As

Józef Mitkowski19 and Stanisław Rospond20
indicate, it is a work of inestimable value.
Whereas, Władysław Semkowicz classified it
as one of the most valuable medieval historical

sources, particularly for the internal history21.
As indicated by Roman Grodecki22 “the data

referring to the old law of the ownership of
property is equally important, being the basis
of the whole agrarian system. Laconic and,

hence, not clear enough subject terminology,

included in many documents of those times, is
here precisely described and characterised, and
illustrated with clear examples. In their light,

it becomes certain that peasants, pompously

referred to as “heirs” – haeredes, did not hold
the right of land ownership but only a frail
hereditary right of its use. How meaningful

and convincing here is the fact relating the
recovery by the Piroszowic peasant family of

the Głębowic Wood from the monastery of
Henryków after the duke acknowledged their

hereditary rights to the succession after their

Księga henrykowska, ed. R. Grodecki, Wrocław 2004, 41.
See W. Uruszczak, Władza książęca, wiece sądowe i prawo własności na Śląsku w XIII w. w świetle Księgi henrykowskiej,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 54(2002), z. 1, 83-103; J. Falenciak, Studia nad prawem rzymsko-kanonicznym w
„Księdze Henrykowskiej”, Wrocław 1966.
J. Mitkowski, Początki klasztoru cystersów w Sulejowie, Poznań 1949, 4; T. Silnicki, Dzieje i ustrój kościoła na Śląsku do
końca XIV, in Historia Śląska, Vol. 2, z. 1, Kraków 1939, 356.
S. Rospond, Dzieje języka polskiego na Śląsku, Wrocław 1948, 10.
W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków 2009, 387-388; W. Korta, Średniowieczna annalistyka Śląska, Wrocław
1966, 344.
Księga henrykowska, ed. R. Grodecki, Wrocław 2004, XLVI-XLVII.
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grandfather’s brother: all their contemporaries

ła się jako dzieło podzielone na dwie księgi

those peasants; therefore, directly afterwards,

sana została około 1269-1273, przez trzeciego

understood that it was proven that the wood

ownership belongs to the duke, and not to
the duke unscrupulously granted the wood

ownership to his knight Stefan and removed

those “heirs” from the land allocated to them.
The book describes other, similar cases. Also
the land ownership belonging to knights and
clergy is explained in more detail in this historic
relic than in documents treating the matter in

a terse style. The attitude of various classes
of the society towards the duke, arch-human

ways of assuring his favour and benevolence,
functions of various authorities and state

offices, ways of holding public gatherings

(Polish: wiec) or public trials (Polish: sądy
wiecowe) and many other social customs and
traditions of community life are the areas

which, without the Book of Henryków, would

have remained totally unknown to us because

in other historical sources of that epoch, and in
documents in particular, they did not come to
light, while here, in a free and easy narration,
they found excellent description” .
23

Słowa kluczowe

Księga elbląska, Księga henrykowska,

Najstarszy Zwód Prawa Polskiego, prawo
zwyczajowe,
Piastowska

historia

prawa,

monarchia

Streszczenie
Źródłem poznania dawnego prawa Pol-

ski piastowskiej jest „Księga Henrykowska”

i „Księga Elbląska”. Pierwsza z nich zachowa23

oraz dodatek, będący najstarszym katalogiem

biskupów wrocławskich. Księga pierwsza spi-

z kolei opata klasztoru w Henrykowie – Piotra;
zaś księga II której autorem był również za-

konnik została doprowadzona do końca 1310
roku. „Księga Henrykowska” nie jest spisem

prawa lecz daje opis jego funkcjonowania,

oprócz dokładnego przedstawienia rozwoju
majątku klasztornego, przekazuje informacje

o ówczesnym prawie do ziemi poszczególnych
grup jej dzierżycieli. Dzieło to jest źródłem wiadomości o tzw. prawie bliższości oraz pozwa-

la wyjaśnić różnice pomiędzy patrimonium

a ziemią uzyskaną drogą kupna czy nadania.
Źródła na jakich oparł się opat Piotr, jak i jego
kontynuator w księdze II, to informacje pocho-

dzące z autopsji, od naocznych świadków lub
osób dobrze poinformowanych (np. notariusz

Konrad, rezydent klasztorny - chłop Kwiecik).
Ważnym rodzajem źródeł wykorzystanych
przez autora są dokumenty znajdujące się
w klasztornym archiwum.

„Księga Elbląska” – „Najstarszy Zwód Pra-

wa Polskiego” jest spisem prywatnym doko-

nanym przez nieznanego pisarza, w języku
niemieckim na potrzeby zakonu krzyżackiego,

pod którego władzą mieszkała ludność pol-

ska. Zasada osobowości prawa przestrzegana
przez krzyżacki wymiar sprawiedliwości gwarantowała Polakom stosowanie w praktyce
własnego prawa zwyczajowego. Zwód prawa

powstał najpewniej około 1253-1320 roku.
Najnowsze wydanie źródła z 1995 roku Józefa
Matuszewskiego i Jacka Matuszewskiego opar-

J. S. Matuszewski, Władza książęca na Śląsku w XIII wieku czy studia nas stosunkami gospodarczymi, społecznymi i politycznym Śląska XIII stulecia? „Sobótka” 40(1985), z. 4, 541-558; J. S. Matuszewski, „Per eum” czy „ab eo”?: relacja „Księgi
henrykowskiej” o Głębowicach źródłem do XIII-wiecznych stosunków społecznych, „Sobótka” 44(1989), z. 2, 185-210.
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te jest na fotokopii fragmentu manuskryptu

sądowe (art. 4-6), prawo karne (art. 7-20, 26-

artykułów. Pierwsze artykuły przedstawiają

zbiegostwem chłopów (art. 28), ciężary feu-

Holczwesschera. „Najstarszy Zwód Prawa

Polskiego” składa się z 29 nienumerowanych

organizację sądową (art. 1-3) postępowanie
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Artykuły prawnicze

Maciej Kawecki

The processing of personal data by law
offices after the new EU regulation
on the protection of personal data has
become effective
General aspiration of the Union to unify

an effect identical to regulation, with the only

Tokarczyk indicates, the europeanization of

can be assessed. Increasingly, the directive is

the law has been increasingly emphasized
throughout the professional literature. As R.

the law in the European Union is manifested

by the tendency to exclude the distinctiveness

of national law, leading to a process of
harmonization, reconciliation, uniformity, up

to the unification of the law . Ewa Łętowska
1

indicates the Union’s goal in the context of
sectoral activity, by directly indicating that

the purpose of actions undertaken by the EU
in the field of consumer protection, including

the issuance of directives, must be seen in the
unification of contract law in general . Thus,
2

the unification in the context of directives can
be assessed in two ways. On the one hand, due

to the shape of the directive, which does not
leave the national legislator an option of choice

on the way of its implementation, produces
1
2
3
4

difference that it is more stretched in time.
On the other hand, the sole directive issuance

only the first step on the way to achieve the
goal of unification of law. From the point of

view of the final effect of standardizing the

law, the directive as a means of harmonization
is, therefore, a tool of a transitional phase,

which is the approximation of legislation3.

The practice suggests a huge number of

examples in which the EU directive has been
replaced with a regulation4. Returning to the

initially proposed thesis, the essence of the
harmonization of law in the EU must be seek

in the goal that the EU authorities pursue

to achieve by issuing these directives. The
unification of law constitutes partly and more

increasingly such a goal. The same situation

can be seen in the personal data protection

R. Tokarczyk, Kultura prawa europejskiego [in:] Europeizacja prawa krajowego, editor C. Mik, Toruń 2000, p. 20.
E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warsaw 2004, p. 34.
A. Kunkiel-Kryńska, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne
w państwach członkowskich, Warsaw 2013, p. 222.
Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 305/2011 from 09/03/2011 establishing harmonized
conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EWG, Journal of UE Laws from
04.04.2011, p. 5.
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14

sector. In the light of the EU Commission’

95/46/EC takes place. The content of the

of individuals with regard to the processing

binding force of the directive, but also that all

proposal of a new regulation of the European

Parliament and the Council on the protection
of personal data and freedom of movement

of such data5, the directive 95/48 on the
protection of personal data that remains in
6

force (hereinafter referred to as the directive)
must be assessed in terms of such transitional
instrument.

Most of the voices, if not all, that previously

appeared in the context of the new regulation,

were focused on the analysis of new legal
solutions contained therein7. However, the

issue of legal fate of legal sources issued on

the basis of pre-existing directive, and the

derogatory implications of the entry into force
of the new regulation, fell out of the margin of

any deliberations. In this case, there are not
only the Union law acts that are in question,
but also, and perhaps above all, national laws

and even specific provisions in force. Primarily,
one can encounter this problem in situations,

where there is not so much as a new act

issued in the field, but the replacement of
one source of law by an alternative source

takes place. This involves derogation of an
act that was effective in the legal system and

constituted the foundation for the issuance
of other sources of law, until it was replaced

by another act. It is clear that with the entry
into force of this regulation, the repeal of the
existing and already established directive
5

6
7
8
9

article 88 of the draft regulation regulates it
explicitly, pointing not so much at the loss of

reference to the repealed directive contained
in other acts shall be construed as references

to this regulation. The same legal fate should
meet all the national instruments that, prior

to the entry into force of the new regulation,

regulated the issue of personal data protection
in Poland comprehensively, including the

already referred to law of 29th August 1997
on the protection of personal data8. The vast

majority of regulations on the protection of
personal data are unified in the regulation, and
its duplication is prohibited. This has already

been indicated and consolidated, not only in

the doctrine and jurisprudence of the EU Court

of Justice as the principle of primacy of the EU
law over national law9, but also the principle

of sincere cooperation laid down in Article 4
paragraph 3 of the Treaty on the European
Union (Article 10 EC). In practice, the loyal

cooperation is understood as an obligation
for member states to adapt its domestic law
to EU law10. Separately from the obligation

to transpose directives, the authorities of the
member states (especially the courts) are

obliged to ensure the effectiveness of acts of the
EU law in the national legal space. Undoubtedly,

such effectiveness would not be guaranteed, if

the same matter was regulated by two directly
effective legal acts, i.e. Regulation and the Act.

The content of the draft Regulation of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with regard to
the processing of personal data and on the free movement of such data, available at: https://mac.gov.pl,hereinafter: Regulation.
Directive 95/46/EC of the European Parliament and the Council from 24,10.1995 on the protection of individuals with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data, J. L 281 from 23.11.1995, as amended., p. 31.
See: W. Wiewiórowski, Nowe ramy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, MoPNo7/2012, p. 1-8.
Journal of Laws of 2011, No. 230, item 1371.
See: Judgement TS of 15 July1964, 6/69, Legalis, No. 139283.
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Thus, loyal cooperation will force the Polish

the professional lawyers’ secrecy, contained in

issued on its basis11. At the same time the fact

are the only ones contained in these Laws,

legislator to derogate the Law on personal

data protection and secondary legislations

of little importance is that the law itself is not
of the nature of implementation, because it has

not been issued to transpose the EU acts (only
subsequent amendments of the Act had such
nature) .
12

One should commence the analysis of legal

consequences of the entry into force of the
new regulation on the processing of personal
data by law offices by interpreting the content
of article 5 of the currently effective Law on

Personal Data Protection. On the basis of that

article, if provisions of other laws that apply to

the processing of data, provide more effective
protection than it is due to the Law on the
protection of personal data, then the provisions

of these Laws should be used. The content of
that mentioned article refers to the principle

of lex specialis derogat legi generali, however
with the difference that legis specialis are
used in situations, where they provide further

extended protection. The doctrine has already
recorded a view of recognizing professional

secrets as specific and further extended form
of protection of personal data. As Mr. Barta

and Mr. Litwiński indicate, the provisions on
10
11

12
13
14
15
16
17
18

the Act of 6 July 1982 on Legal Advisors13 and

the Act of 26 May 1982 - Law on Advocates14

that determine further protection of personal
data within the meaning of Article 5 of the Law
on personal data protection15. As it is rightly

emphasized, the provisions of professional

secrecy shall not exclude the application of the

Law on the protection of personal data in its
entirety, however exclude it to the extent to

which they provide more effective protection,
namely, only if it comes to sharing of personal
data covered by such a secrecy16. In relation

to the obligation of professional secrecy, its
breach is only possible when the provision

expressly exempts from its observance. This
situation can be encountered, for example, in

the case of the Law of 5 December 1995 on
the profession of doctor and dentist17, where

provisions governing medical confidentiality

issues, refer to specific cases in which exclusion

of such secrecy is acceptable. There is no such
regulation in the Act on Legal Advisors, Law

on Advocates and in the Notary Public Act18.
Therefore, in the subject matter literature it has

been repeatedly emphasized that the nature of
the privilege excludes the possibility of taking

data that have been protected by this secrecy

Wróbel A. (editor), Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Komentarz. Volume I (article 1-60), Cracow 2008, p.274.
Regulation of the Minister of Internal Matters and Administration of 29.04.2004 on personal data processing documentation and technical and organizational conditions which should be fulfilled by devices and systems used for the processing of
personal data, Journal of Laws of 2004, No. 100, item 1024.
Implementation nature should instead assign the Law from 22.01.2004 amending the Law on Personal Data Protection and
the Law on the remuneration of senior staff of the State, Journal of Laws of 2004, No. 33, item 285, with later amendments
Journal of Laws of2010, No. 10, item 65, with later amendments.
Journal of Laws of 2009, No. 146, item 1188, with later amendments.
P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warsaw 2013, p. 296.
See: in the context of bank secrecy J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Cracow
2004, p. 363.
Journal of Laws of 2011, No. 277, item1634. with later amendments.
With the exception of appeals with the exception of the Act of 16 November 2000 on the prevention of money laundering
and financing of terrorism, volume one.: Journal of 2010, No. 46, item. 276.
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under control and supervision of the General

data, the Inspector General should be given

providing the Inspector General with personal

this inspection, the inspector conducting

Inspector19. Such control and supervision,
is inextricably linked to the necessity of

data, making available of which is protected by

professional secrecy. As Mr. Swora indicates,
inspection and issuance of the Inspector
General towards lawyers, as administrators,
supervision acts of a substantive nature cannot

be reconciled not only with the provisions
protecting professional secrets, but also with
fundamental principles of proper execution

of justice and the right to fair trial . The same
20

attention should also be referred to the act

on legal advisers and the Public Notary, the

content of which, in this respect, is almost
identical. In the context of the latter Act, A.
Redelbach spoke, indicating that provisions

leading to the control powers of the Inspector
General, in particular these, that give him the

opportunity to request from the notary, as part
of a written or oral control, explanations, lead to

the inevitable violation of professional secrecy
guaranteed by law . It is worth mentioning,
21

however, that law offices process not only the
data covered by professional secrecy, but also

these that are subject to the normal rigors of
protection provided in the Act on personal

data protection. These are personal data of
employees, or persons performing activities
for the benefit of an office on the basis of other

civil contracts and data, the processing of

which, is not related to the rendering of legal
services by law offices. With respect to such
19
20
21
22

all supervisory and control powers arising out

of the Act on personal data protection. During
the inspection obtains the right to inspect

any documents and data directly related to
the subject of inspection and make copies of

them22. Therefore, from the point of view of the
practice filing, it is extremely important that

personal data covered by professional secrecy
constituted a separate data set. Familiarization

with data not covered by the obligation of

professional secrecy must be possible without
a need to inspect data covered by such
secrecy.

There is not even a provision corresponding

to the principles contained in the article 5

mentioned hereinabove, that is included in the

draft of the new regulation on the protection
of personal data. The sources of such

a situation should be sought in the genesis

of that provision, which has never accounted
for the implementation of any EU law, being

regulation of a typical national origin. In
connection with this existing situation, since

the entry into force of the Law on personal
data protection, it has not been subject to any

changes. A change of the provision undergoing
analysis has not even been made during the

most extensive amendment of the Law on

personal data protection in 2001. As we read
in the explanatory memorandum to the draft

amending the Law on the protection of personal
data, the purpose of the amendment was to

M. Swora, Tajemnica adwokacka w świetle wybranych przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Palestra 2004, of. 3-4,
p. 76.
Ibidem, p. 80.
A. Redelbach, Ochrona tajemnicy zawodowej notariusza w świetle ustawy o ochronie danych osobowych, Rejent Z 5/2001,
p. 172.
Article 14 of the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data, Journal of Laws of 1997, No. 133, item 883, with
later amendments.
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adapt the law to the European dimension23.

has not happened, despite the submission of

of the approach adopted in the Polish law, that

social consultation24.

No coverage of that provision by this or any
other change, confirms the fact of the novelty

does not meet any counterpart in the sectoral

regulations of the Union. Therefore, the
provision has never been a subject of interest

to EU bodies, including this that assessed the
Polish law on the protection of personal data

prior to the Polish accession to the European
Union, the European Commission - Directorate

General for the Internal Markets. It is worth

mentioning, that the quoted provision is the
solution of a typical substantive legal nature

and neither constitutes the constitutional nor
procedural matter. The project of the new

regulation on the protection of personal data,
in Article 2 shows in turn, the range of the
regulation, that does not cover the national

security issues, data processing by institutions,

bodies, offices and agencies of the Union,
member states when carrying out activities

which fall within the scope of Chapter 2 of
the Treaty on the functioning of the European

Union, individuals within their own activities
purely personal or household, as well as in

criminal cases. The above issues cannot be
covered by the activities of unification of the

Union. There is no doubt, however, that the
solution contained in Article 5 of the Law on
the protection of personal data has not been

included in any of the indicated ranges, at
the same it could have been included in the
regulation – yet, this has not happened. It also
23
24

25

the draft regulation substantive assessment in

Poland, including being subjected to numerous
The legal effect of such a solution will

be particularly felt in these sectors, where
national laws governing them have provided

specific forms of protection of personal data, by

making them a professional secrecy - including
the attorney-client privilege, legal counsel and

of public notary. Supervisory powers of the

Inspector General may not be excluded by any
act of domestic law, irrespective of the level

of the guaranteed protection, because such
exclusions have not been foreseen in the new

regulation. There is no doubt that as a result of

the entry into force of the new regulation, the
provisions contained in sectoral laws governing
issues of such secrecy will not lose their binding

force. Such provisions will remain in force, as
the legal basis for their issuing was not Article

5 of the repealed Act on the protection of
personal data. The rules of privilege, moreover,

already existed in the original contents of the

Advocates Act of 1982., when the issue of the
protection of personal data in general was not
a subject of interest of the Polish legislator25.

They will not be able to restrict the powers
granted to the supervisory authorities in the

regulation. In the ETS jurisprudence a position
indicating that referring to national laws in

order to reduce the impact of the rules of the
Community law would undermine the unity
and effectiveness of this law has already

Draft Act amending Law on the Protection of Personal Data of 16 November 2003, Form No. 2120, available at: http://orka.
sejm.gov.pl.
In March 2012 proposal for Regulation of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with regard
to the processing of personal data and on the free movement of such data was subjected to the www.mac.gov.pl official public
consultation.
The content of Article. 6 on the Law of Lawyers from the date of entry into force of the Act was: “An advocate shall keep
secret everything he learned in connection with the provision of legal aid.”
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been formed26. The Court of Justice, while

In this case, however, the EU legislator leaves

that the direct application of regulations

itself, however, has not been subjected to such

formulating the principle of the primacy of
Community law over national law indicated,

results in ineffectiveness under the law of
any conflicting provisions of national law in

force . Constructing the principle of primacy
27

of the Community law over national law, the

Court excluded from relationship between
the Community law and national law the

principle of lex specialis derogate legi generali.

The above does not mean that the provisions
on professional secrecy will cease to exist at
all - they will remain in force, however not the

extent to which they could exclude or limit the
application of the new regulation.

The project of the new regulation in Article

23 Paragraph 2 point a s indicates that “each

supervisory authority has investigative powers
allowing it to obtain, from the administrator or

processing subject, access to all personal data
and to all information necessary to perform
its obligations under the Regulation.” The
regulation establishes the General Inspector

who acts in Poland as supervisory body,
distinct powers of control, not excluding
its application also to the data covered by

professional secrecy. The mentioned provision
of Article 23 paragraph 2 has been additionally

supplemented by the EU legislator with

a provision guaranteeing the supervisory

authority a possibility to exercise rights of

control, by giving him access to every room,
including all hardware and data processing

means when there are reasonable grounds to

believe that the regulation is violated in there.
26
27
28

the Member States free to exercise this duty in
accordance with their national law. The access
freedom.

In the light of the previously mentioned

comments, including these that describe

the principle of primacy of the EU law over
national law, there is no doubt that personal

data processed by lawyers, solicitors and
public notaries covered by professional
secrecy, will be allowed to be subject of control

of the Inspector General. Even if the national
legislator, in the light of the delegation referred

to in Article 23 paragraph 2 point b of the draft

regulation will exercise its power to regulate

a particular mode of access to the premises

in which the data covered by the professional
secrecy is processed, the General Inspector

will always be entitled to obtain access to
such data, by obliging the lawyer or the public

notary to make them available for the purposes

of the control investigation (in the light of the
provisions of the draft regulation so-called

investigation). One must ask himself, weather
such action does not constitute a breach of

a matter of the professional secrecy. The
repeal of an obligation to investigate every
professional secrecy laid down, after all, not
for the interest of practitioners, but in order to

protect the smooth conduct of the profession,
should be, in fact, justified only in cases of
inability to make appropriate arrangements in

another way and with proper consideration28. It

seems doubtful whether, in order to determine
the degree of protection of personal data in

Judement of ECJ of 2 July 1996, C-473/93, Legalis No.149244.
Judement of ECJ of 9 March 1978, 106/77Legalis No. 143119.
A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, Oficyna 2010, No. 110867.
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each case, it is necessary to obtain access to

as indicated in the Regulation, including the

secrecy, already rooted in the doctrine, that

of this article, it must be only indicate that no

such data. As well, an extremely restrictive

understanding of the institution of professional
also includes the profession of lawyer, is worth

mentioning. Thus understood the secrecy of
attorney is unlimited in time and the lawyer
cannot be released of it even by a client .
29

The consequences, indicated in this article,

of the absence in the content of the new
regulation of the provision that exempts the

application of provisions included therein, in

consent of the data subject. Without going

into the details of this issue beyond the scope
new regulation of authority similar to that

provided in Article 5 of the Polish Act on the
protection of personal data, will entail far-

reaching consequences of non-compliance of
the Polish legislation with the EU law.

Słowa kluczowe
ochrona

danych

osobowych,

Unia

cases where national laws provide for greater

Europejska, kancelarie, regulacja ochrony

described in this article. The Act of 18 July

Streszczenie

protection, will bear the implications far

beyond the institution of professional secrecy
2002 on electronic services , in Article 18
30

danych osobowych, europeizacja

W literaturze przedmiotu, coraz częściej

shows, that the purposes which solely one

podkreśla się, ogólne dążenie Unii do unifikacji

this law. It does not leave any doubt about the

unijnego dyrektywy, jako środka do realizacji

may refer to while processing personal data
of the recipient, are the objectives set out by
recognition of such arrangements for ensuring
data protection further reaching than specified

in the Act on personal data protection, thereby
excluding its use in the field of data processing

conditions laid down in Article 23. Thus, in the
case of services provided electronically, it is not

possible to process the data for purposes other
than those indicated in Article 18, even with
the consent of the data subject31. In the light of

the previous considerations, such provisions
will also have to be considered inconsistent
with the new regulation on data protection.

The mentioned Law on electronic services
will not be able to exclude the application

of the general principles of data processing,
29
30
31

prawa. Wyrazem takiej działalności, jest coraz

częstsze wykorzystywanie przez ustawodawcę
celu jakim jest unifikacja, a nie tylko harmonizacja prawa. Z sytuacją taką mamy do czynie-

nia w sektorze danych osobowych, gdzie nowe
rozporządzenie unijne ma zastąpić dotychczas
obowiązującą dyrektywę 95/46 w sprawie

ochrony danych osobowych. Celem artykułu,
jest skupienie się nie tyle na analizie nowych

rozwiązań prawnych zawartych w projekcie

rozporządzenia, co na wskazaniu jego wpływu
na byt prawny innych źródeł prawa, oraz wynikających z tego konsekwencji dla przetwarza-

nia danych osobowych w kancelariach praw-

nych. Szczególnego znaczenia nabiera w tym

kontekście brak w rozporządzeniu, przepisu
odpowiadającego art. 5 obowiązującej dziś

R. Dębowski, Sprawa Rogalskiego a tajemnica adwokacka, Rzeczypospolita, dated 10 May 2013, p. 23.
Journal of Laws of 2002, No. 144, item 1204. with later amendments.
Different point of view: X. Konarski, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Warsaw 2004, p. 175.
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ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie

expression of such an activity is the increasing

pretowany jest, jako stanowiący podstawę

harmonization of laws. With such a situation

danych osobowych. Powołany przepis przez
większość przedstawicieli doktryny interwyłączenia uprawnień kontrolnych GIODO

względem danych osobowych przetwarzanych
w kancelariach prawnych, objętych tajemnicą

zawodową. Taka kontrola oraz nadzór, niero-

zerwalnie wiąże się bowiem z koniecznością
udostępnienia GIODO danych osobowych, któ-

re to udostępnienie jest chronione tajemnicą
zawodową, stanowiącą ochronę dalej idącą, niż
wynikającą z powołanej ustawy. Autor powo-

łując się na orzecznictwo ETS, oraz dokonując

wykładni przepisów nowego rozporządzenia,
wykazuje, że z chwilą wejścia w życie nowego

rozporządzenia, dojdzie do objęcie zakresem
kontroli GIODO również przetwarzanych przez
kancelarie prawne danych, objętych tajemnicą

zawodową. Zagadnienie jest niezwykle doniosłe z praktycznego punktu widzenia, w szczególności przy uwzględnieniu szerokiego zakresu instrumentów kontrolnych przyznanych

GIODO przepisami rozporządzenia. Wartym
podkreślenia jest również fakt, że do dnia dzisiejszego organ, potwierdzając niejako poglą-

dy doktrynalne w tym zakresie, faktycznie nie

zdecydował się na objęcie zakresem swoich
kontroli kancelarii prawnych.

Keywords

personal data protection, the European

Union, law offices, regulation on the protection
of personal data, europeanization

Summary

General aspiration of the Union to unify

the law has been increasingly emphasized

throughout the professional literature. The

use by the EU legislator of a directive as a means
of attaining the objective of unification, not just

we have to deal in the sector of personal data,
where the new EU regulation will replace the

current directive 95/46 on the protection
of personal data. The aim of the article is to
focus not so much on the analysis of new legal

solutions contained in the draft regulation,

but indicate its impact on the legal existence
of other sources of law, and the resulting

consequences for the processing of personal
data in law offices. Special importance in

this context is given to the absence in the
regulation of a provision corresponding to
Article 5 of the Act of 29 August 1997 on the

protection of personal data, currently in force.

The provision mentioned herein is interpreted
by most representatives of the doctrine as
forming the basis for exclusion of control

powers of the General Inspector with respect to
personal data processed in law offices, covered
by professional secrecy. Such control and

supervision, is inextricably linked to the fact, of

the necessity to provide the General Inspector
with personal data, making available of which

is protected by professional secrecy, acting as
more effective protection than resulting from
the aforementioned Act. By relying on the case
law of the ETS and interpreting the provisions
of the new Regulation, the author shows that

with the new regulation entering into force, the

General Inspector will also be authorized do

control data processed by law offices, covered

by professional secrecy. The issue is extremely
important from a practical point of view, in
particular taking into account the wide range

of instruments of control granted the General
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Inspector by the provisions of the Regulation.

It is worth stressing the fact that to this day the
body, as if confirming the doctrinal views in

this respect, in fact decided not to extend the
scope of its audits over law offices.

Nota o autorze
Maciej Kawecki, mgr, doktorant na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowi, Katedra Prawa
UE.EuropeanAcademy of Diplomacy oraz Fundacji im. K. Pułaskiego w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu
w Sztokholmie oraz Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Autor wielu artykułów z zakresu
prawa nowych technologii oraz ochrony danych osobowych. Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych
z tego zakresu. Zawodowo związany z krakowską kancelarią prawną zajmującą się ochroną praw IP. Kontakt:
maciej_kawecki@interia.pl.
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Sławomir Zwolak

Policja budowlana w ujęciu
historycznym
The police building in historical perspective

1. Geneza pojęcia policji
Etymologicznie pojęcie „policja” wywo-

dzi się z języka greckiego od słowa „politeja”, którym starożytni Grecy określali ustrój

państwa . Pierwotnie termin ten miał szero1

kie znaczenie, gdyż wszelkie sprawy administracyjne podciągano pod ogólna nazwę pań-

stwowości . Następnie zostało przejęte przez
2

język łaciński jako „politia”. Datuje się, że po
raz pierwszy zostało użyte w II połowie XV

wieku w niemieckiej kancelarii. Pierwszymi
dokumentami były normy prawne z 1464 r.

i 1476 r., które dały początek funkcjonowania
tego pojęcia w późniejszych ustawach o policji carskiej z lat 1530, 1548, 1577.

„Dobra policja” początkowo oznaczała

władczą regulację dotyczącą obszarów życia publicznego, które obejmowały sprawy

administracji gospodarczej jak cła, miary,
wagi, ceny oraz regulacje odnoszące się do

prawa nieruchomości, prawa kurateli, prawa
1
2
3
4
5

dziedziczenia i istoty umów. Pojęciem tym

określano władzę państwową przysługującą

panującemu3. Na mocy tych praw zwierzch-

nich panujący uważał się za powołanego do
dbania o dobrobyt powszechny, wprowadza-

jąc go przy pomocy przymusu. W ten sposób
prawo policji stało się podstawą absolutyzmu, w którym utożsamiano całą władzę panującego4.

Dopiero na początkach XVII wieku z ogól-

nego pojęcia policji wyodrębniły się sprawy

zagraniczne, wojskowe i skarbowe, a wieku

XVIII sądownictwo. Jednak nie zaważyło to

w istocie na władzy państwowej skupionej
w ręku panującego. Władza miała charakter

wszechogarniający, a jego aparat administracyjny drobiazgowo rejestrował życie jednostki wbrew jej woli i w imię hasła „uszczęśliwiania poddanych”5. W efekcie cały system

administrowania w państwie absolutnym
przybrał nazwę policji, którym określano pra-

H. Izdebski, Historia administracji, Warszawa 1996, s. 30.
Zob. F. Ochimowicz, Prawo administracyjne, Warszawa 1919, s. 15.
S. Fundowicz, Policja i prawo policyjne [w:] Nauka administracji wobec wyznań współczesnego państwa prawa. Miedzynarodowa konferencja naukowa Cisna 2-4 czerwca 2002 r., red. J. Łukaszewicz, Rzeszów 2002, s. 179.
S. Kasznica, Polskie prawo administracyjne, Poznań 1947, s. 151.
D. Gatner, Policja administracyjna (studium z teorii myśli administracyjnej), Organizacja – Metody - Technika 1988, Nr 8-9,
s. 26-27.
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wo panującego do władczej ingerencji w sferę

policji na „policję bezpieczeństwa i „poli-

2. Rozwój policji w okresie absolutyzmu

„prawa policji”7. Cechą znamionującą pojęcie

praw podwładnych.

W XVIII wieku policja otrzymała nowe

znaczenie, związane z powstaniem nauki

o policji, która dążyła do stworzenia modelu
i zasad sprawnie działającego zarządu państwem. We Francji przyjęła ona formę praktyczną mającą na celu zreformowanie administracji państwowej w kierunku sprawnego

działania. Uważany za twórcę nurtu policystyki, N. Delamare swym dziele pt. „Traktat o policji”, zawarł szereg wskazówek dla skutecznego funkcjonowania policji oraz przedstawił

szczególną analizę wszystkich dziedzin będących lub mających być poddanymi nadzorowi

policyjnemu. Jego zakres działania policji był
niezmiernie szeroko rozumiany zaliczając do
niego m. in. nadzór budowlany6.

Nauka policji twórczo rozwijała się przede

wszystkim na obszarach niemieckojęzycznym (Polizeiwissenschaft). Jej przedstawicie-

le określani jako policyści, jak Ch. Wolff, J. H.
Justi i J. Sonnefels starali się zarówno określić
podstawy programu działalności publicznej

realizowanej przez administrację „oświeco-

nych” monarchii absolutnych, jak również
wypracować konkretne programy tej działalności. Ich punktem wyjścia było założenie możliwości podejmowania przez władzę

publiczną wszelkich kwestii, które zdaniem
władzy, wymagały jej interwencji w dowolnie
przez nią wybranych formach, oraz podział
6
7
8
9

cję dobrobytu”. Wywodzono to z mającego
przysługiwać władzy absolutnego monarchy

policji było wskazanie przymusu, który był
symbolem państwa absolutnego.

Zmiany polityczne na przełomie XVIII

i XIX wieku, szczególnie związane z rewolucją francuską, dążeniami mieszczaństwa

oraz poglądami filozofów (I. Kant) poddających krytyce koncepcje państwa, zabiegają-

cego o dobrobyt obywateli8, doprowadziły
do ograniczenia roli państwa zawężając tym

samym pojęcie policji w reakcji na wszech-

władzę państwa. Zasadniczej zmianie uległa
koncepcja ustroju państwa i sytuacja jednostki w relacji do państwa. Pojawienie się

konstrukcji tzw. państwa prawnego, spowodowało aktywność administracji w ramach
nowego porządku prawnego wyrażającego

się w poddaniu jej ustawom oraz ustanowieniu nad nią kontroli sądowej. Przepisy prawne dotyczące administracji zaczęły być two-

rzone przez parlament, a nie jak wcześniej
przez panującego. Normy prawne stały się
normami dwustronnie wiążącymi, nie tylko

obywateli, jak to było do tej pory ale także
administrację. Każda ingerencja administracji w sferę prawną obywateli musiała mieć
wyraźną podstawę ustawową, redukując tym

samym zadania państwa do ochrony prawa

i zapewnienia bezpieczeństwa9. Zacieśnienie granic pojęcia policja odnaleźć można

w refleksjach O. Mayera, który stwierdził, że
„idee prawa natury przyczyniły się do po-

T. Maciejewski, Historia administracji, Warszawa 2006, s. 129-130.
H. Izdebski, Badania nad administracją publiczną [w:] Administracja publiczna, red. Jerzy Hauser, Warszawa 2005, s. 21-22.
F. Longchamps, Poglądy nauki francuskiej i belgijskiej na prawa jednostki wobec władzy, Acta Universitatis Wratislaviensis,
Prawo, 1962, Nr 5, s. 13.
Matan, Policja administracyjna jako funkcja administracji publicznej [w:] Nauka administracji..., s. 353.
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wstania władzy absolutnej, powinny zostać

mieckich. W sensie przedmiotowym wyod-

usankcjonowane w Landrechcie pruskim,

latach wywarła istotny wpływ na treść norm

wykorzystane do jej ograniczenia” .
10

Tak zakreślone pojęcie policji zostało

gdzie działalność policji nakierowano na ad-

ministrację wewnętrzną. Rzeczą policji było
utrzymanie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz zwalczanie wszelkich niebezpieczeństw zagrażających publiczności, tj. ogółowi lub poszczególnym jednostkom. Tym samym zadania

policji zostały zredukowane do zapewnienia

ochrony bezpieczeństwa, porządku i spokoju
publicznego. Natomiast poza sferą zainteresowań państwa pozostały działania zmierzające do uszczęśliwienia obywateli .
11

W ten sposób tak wykształcona w ciągu

wieków policja administracyjnej, dążyła do
zapewnienia ładu i porządku w sferze ad-

ministrowania państwem, która następnie
pozwoliła na rozróżnienie odmian jej funk-

cji wedle podziału poszczególnych dziedzin
działalności administracji12. I tak funkcje policji administracyjnej wyspecjalizowanych
działów realizowała np. policja budowlana,

policja sanitarna, policja wodna, policja szkolna etc.

3. Powstanie i działalność
policji budowlanej
Instytucja policji budowlanej (Baupolizei)

powstała w ciągu XIX wieku na terenach nie10
11
12
13

14
15

rębniła się z policji administracyjnej jako nie-

zależny, samodzielny dział, która w kolejnych
policyjno-budowlanych

(Baupolizeirecht)

w Prusach . Impulsem do powstania policji
13

budowlanej był gwałtowny rozwój budownictwa w XVIII wieku, który doprowadził do

rozszerzenia stosunków budowlanych w postaci ustaw, regulaminów, ordynacji budowlanych wydawanych oddzielnie dla miast, miasteczek i wsi14. Zadaniem policji budowlanej

było regulowanie stosunków budowlanych
w drodze licznych i niekiedy drobiazgowych
rozporządzeń,

ograniczających

wolność

budowy w trosce o dobro publiczne, które
upatrywano początkowo przede wszystkim

w bezpieczeństwie ogólnym i ogniowym,

a później wraz z rozwojem życia społecznogospodarczego, także w wymogach zdrowia
publicznego, porządku, spokoju i estetyki15.

Dla dalszego rozwoju ładu budowlanego

policji, istotne znaczenie miało opracowanie

Pruskiego prawa krajowego zwanego popularnie Landrechtem pruskim z 1794 r. Kody-

fikacja ta w ramach swych drobiazgowych
sformułowań w dziedzinie prawa prywatnego i karnego zawierała także szereg postanowień na temat budowania. Podstawowy prze-

pis dotyczył wolności budowy, nie miał on
jednak charakteru absolutnego. Wolność budowy krępowały liczne ograniczenia ustano-

M. Szewczyk, Nadzór w materialnym prawie administracyjnym. Administracja wobec wolności i innych praw podmiotowych
jednostki, Poznań 1996, s. 50.
M. Janik, Policja administracyjna – wybrane zagadnienia, Ius et Administratio 2005, Nr 3, s. 97.
Zob. Z. Leoński, Materialne prawo administracyjne, Warszawa 1998, s. 164.
S. Jędrzejewski podaje, że instytucja policji budowlanej należy do najstarszych spośród wszystkich rodzajów ukształtowanej
policji administracyjnej. S. Jędrzejewski, Zarys państwowego nadzoru budowlanego [w:] Prawo, Administracja, Gospodarka.
Księga ku czci profesora Ludwika Bara, red. J. Łetowski, J. P. Pruszyński, Wrocław 1983, s. 205.
Krawczak, Prawo budowlane na ziemiach polskich od połowy XVIII wieku do 1939 roku, Poznań 1975, s. 4.
Ibidem, s. 3-4.
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wione w interesie prywatnym i publicznym.
U podstaw ograniczeń leżało dobro publicz-

ne, określane jako bezpieczeństwo, porządek
i spokój.

Ograniczenia budowy o charakterze pu-

bliczno-prawnym podzielone zostały na trzy
grupy:

1. obowiązki właściciela co do utrzymania
i odbudowy budynków,

2. ograniczenia właściciela przy stawianiu

nowych oraz przebudowie istniejących
budynków,

3. specjalne ograniczenia wolności budowy,

które sprowadzały się m. in. do zakazu
budowania na ulicach, jak również urządzania przed domami i oknami konstrukcji grożących niebezpieczeństwem dla
przechodniów16.

Ponadto wprowadzono liczne zakazy

dla budujących, które wymagały uprzed-

niej zgody policji np. zakładanie drzwi do
piwnic i sklepów, budowa balkonów, przybudówek, a nawet zakładanie rynien dacho-

wych i odgromników od strony ulicy. Sporo

miejsca w Landrechcie pruskim poświęcono
niszczeniu obiektów budowlanych. Surowo

zabronione zostało burzenie i niszczenie budynków. Natomiast zgody policji budowlanej,

wymagała rozbiórka budynków przylegających do ulic i placów oraz pomników posta-

wionych na publicznych placach. Zasadnicze
znaczenie dla porządku budowlanego miała

działalność policji i takie potraktowanie sfery
działania, które pozwalało jej ingerować we
16
17
18
19

wszystkich przypadkach zagrożenia bezpie-

czeństwa, porządku i spokoju w imię interesu
publicznego17.

W XIX wieku w Prusach, ogólny nadzór

nad przestrzeganiem przez budujących formalnych i materialnych przepisów budowlanych został powierzony miejscowym władzom policyjnym. Władze policyjne w wykonywaniu swych funkcji mogły posługiwać

się władztwem policyjnym, polegającym na
wkraczaniu w prawną sferę obywateli, w drodze stanowienia norm powszechnie obowiązujących lub aktów indywidualnych o cha-

rakterze: pozwoleń, nakazów, zakazów przy
zastosowaniu środków przymusu. Władz-

two policyjne realizowane było początkowo

na podstawie norm o ogólnym charakterze,
pozostawiając im duży zakres swobodnego
uznania w podejmowaniu środków koniecz-

nych dla wykonywania zadań policji przez
określone organy18. W Prusach takimi normami generalnymi były np. przepisy powszechnego prawa krajowego. Tendencje liberali-

zmu gospodarczego i społecznego oraz idea
państwa prawa19, sprawiły, że uprawnienia

policji do wkraczania w sferę prawną obywateli doznawały stopniowo ograniczeń.

Stosowane środki, które rozwinęły się

w nieskrępowanej prawem działalności policji, zaczęły być regulowane przez ustawodawcę. Podstawą prawną działania policji budow-

lanej w zakresie uregulowanym przez ustawę
mogła być tylko ustawa, natomiast poza materią uregulowaną przez ustawę, policja mogła

Ibidem, s. 47-48.
Ibidem, s. 49-50.
S. Jędrzejewski, Nowe prawo budowlane, Bydgoszcz 1994, s. 13.
Koncepcja „państwa prawa” miała pod każdym względem stanowić przeciwieństwo państwa policyjnego. Konstrukcja ta,
łącznie z nazwą pojawiła się i ugruntowała w I połowie XIX w. Warto przypomnieć tytuł podstawowego dzieła Roberta von
Mohla „Nauka policji zgodnie z zasadami państwa prawnego”. Szerzej na ten temat zob. H. Izdebski, Historia administracji,
Warszawa 1996, s. 74-76.
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działać na podstawie normy generalnej. W ten

dowę gruntu i wykonywanie budynków oraz

i porządku publicznego w związku ze wzno-

Rola policji budowlanej znacząco wzrosła,

sposób na podstawie praktyki policji w zakresie usuwania zagrożenia bezpieczeństwa

szeniem budowli, obok innych działów pra-

wa policyjno-administracyjnych, powstawało

prawo budowlane (Baurecht). Wywodziło się
ono z założenia wolności budowy wynikającej
z prawa własności ziemi i jego systematycznego ograniczania dla dobra publicznego. Na

budującego nakładano obowiązek stosowania

pewnych norm technicznych, a z drugiej stro-

ny upoważniano odpowiednie organy władzy
do wydawania przepisów budowlanych i do
stosowania nadzoru budowlanego . Powsta20

jące wówczas liczne przepisy dotyczące prawa
budowlanego, odznaczały się ściśle reglamentacyjnym charakterem, który miał na celu zapewnienie właściwego porządku budowlanego. Cechą charakterystyczną tego prawa było

pozostawienie policji budowlanej dużego za-

kresu tzw. swobodnego uznania, w materiach
nie uregulowanych w ustawach.

Na szczególną uwagę zasługuje bogata

działalność normodawcza policji budowlanej, przejawiająca się w ogromnej ilości wydawanych aktów prawnych, poszczególnych

prowincji Prus. Ustanawiane przepisy policyjno-budowlane z biegiem czasu scalano

w tematyczne zbiory, z których powstawało
tzw. prawo policyjno-budowlane (Baupolize-

irecht). Wszelkie przepisy wydawane przez

policje budowlaną podzielono na dwie grupy:
na przepisy materialne, które określały zabu20
21
22
23

na przepisy formalne, regulujące nadzór budowlany21.

kiedy to w 1850 r. ukazała się ustawa Gesetz

Uber Polizei – Verwaltung, określająca władzę
i zadania policji. Wysoką rangę policji budowlanej w systemie administracji podtrzymywały także późniejsze ustawy. Działalność

policji budowlanej w Prusach sprowadzała

się z jednej strony do stanowienia lokalnych
przepisów budowlanych, z drugiej strony do
nadzorowania przebiegu robót budowlanych

pod kątem ich zdolności z udzielonym kon-

sensem i materialnymi przepisami policyjno-

budowlanymi. Podstawowym źródłem tych

bogato ilościowo i szerokich tematycznie
norm, wydanych w postaci zarządzeń, rozporządzeń, regulaminów lub ordynacji budowlanych, było obowiązujące ustawodawstwo

pruskie. Pewną role odegrały też lokalne prawa i zwyczaje, na treść których istotny wpływ

wywierały przede wszystkim miejscowe stosunki społeczno-gospodarcze oraz warunki
klimatyczne22.

W Austrii działalność policji budowlanej

podobnie jak w Prusach poszła w kierunku
stanowienia niekiedy bardzo szczegółowych
norm policyjno-budowlanych, które swymi

zakazami i nakazami krępowały wolność bu-

dowy w imię interesu publicznego. Większość
ówczesnych przepisów policyjno-budowla-

nych dotyczyła budownictwa w miastach,

a porządek budowlany we wsi sprowadzał się

W. Brzeziński, Polskie prawo budowlane, Warszawa 1955, s. 7.
Krawczak, Prawo budowlane na ziemiach..., s. 4-7.
Ibidem, s. 64.
Galicyjskie ustawy budowlane nakazywały używać z reguły materiały ogniotrwałe, poza pewnymi wyjątkami dotyczącymi
usytuowania budynków. Z czasem władze zaczęły stosować odstępstwa w tym przedmiocie ze względu na wysokie ceny
materiałów ogniotrwałych.
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wyłącznie do bezpieczeństwa ogniowego23.

zagrażających możliwością wybuchu pożaru.

oraz Wielkie Księstwo Krakowskie z miastem

na budowę, nakazami rozbiórek budynków

W ramach austriackiego prawa budowlanego
własne przepisy budowlane posiadała Galicja

Krakowem . Jednak nie odbiegały one od in24

nych przepisów prowincji tej monarchii .
25

W Krakowie znamiennym aktem powie-

rzającym ogólny nadzór policji nad przestrzeganiem norm policyjnych, była „instrukcja dla

policji” z 1.11.1833 r., w której ustanowiono
funkcję tzw. władztwa policyjnego w dziedzinie budownictwa .
26

W Galicji nadzór nad przestrzeganiem

obowiązujących

przepisów

budowlanych

sprawowały lokalne władze policyjne i administracyjne. Nadzór ograniczał się głównie

do zatwierdzenia planów budowy nowych
obiektów, wydawania pozwoleń oraz przynaglenia właścicieli do odbudowy budynków

walących się lub zagrażających otoczeniu .
27

Nadzór budowlany w Galicji, sprowadzono
w zasadzie do kontroli zgodności realizacji

robót z udzielonym pozwoleniem i przedłożonymi planami .
28

Natomiast w utworzonym w 1807 r.

Księstwie Warszawskim zasadniczym aktem dla ładu budowlanego wszystkich miast
Księstwa było urządzenie Ministra Policji

z 1810 r., w którym zawarto zbiór postano-

wień na temat bezpieczeństwa pożarowego

w miastach29. Przepisy te koncentrowały się
na konstrukcji domów i lokalizacji zakładów
24

25
26
27
28
29
30
31

Działania policji ukierunkowane były przede
wszystkim na reglamentowaniu pozwoleń

niebezpiecznych oraz na kontrolowaniu budynków drewnianych związanych z ich odpowiednią lokalizacją. Ponadto miejscowym

władzom policyjnym powierzono nadzór nad

nakazem utrzymania w dobrym stanie, studni, pomp i wodociągów30.

Powstałe w 1815 r. Królestwo Polskie

w miejsce Księstwa Warszawskiego było wynikiem decyzji politycznych Kongresu Wiedeńskiego. Związane zostało unią personalną

z Rosją, co miało niewątpliwy wpływ na po-

rządek prawny, charakteryzujący się zupełnie
odmiennym w budownictwie stanem praw-

nym. Rosyjskie przepisy budowlane wyraźnie
odstępowały od dobrze rozwiniętego prawa
budowlanego Austrii i Prus. W Królestwie

Polskim podstawowe znaczenie w tej dziedzi-

nie były opracowania z 1820 r. wydane przez
Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Policji jako „Przepisy Ogólne Policyi budowniczey

dla miast w Królestwie Polskim”. Ten pokaźny

zbiór regulował cały szereg zagadnień o zasadniczym znaczeniu dla budownictwa, jak:

plany regulacyjne, pozwolenia budowlane,

konstrukcje budynków, materiały budowlane, władze budowlane, osoby uprawnione do
prowadzenia robót, czy wytyczanie ulic31.

Uważa się, że pierwszymi polskimi normatywnymi dokumentami prawa budowlanego, były ukazane 18 lipca 1883 r. w Galicji
przepisy ustawy budowlanej (Dz.U. kr Nr 63) oraz przepisy ustawy kanałowej dla miasta Krakowa (Dz.U. kr Nr 2 z 1815). Zob.
T. Biliński, Prawo budowlane wczoraj i dziś, Przegląd Budowlany 2009, Nr 2, s. 25.
Krawczak, Prawo budowlane na ziemiach..., s. 89.
Dz. P. z 1834, Nr 2736.
C. Krawczak, Prawo budowlane na ziemiach..., s. 89.
K. W. Kumaniecki, Zarys austriackiego prawa budowlanego, Kraków 1914, s. 172-175.
C. Krawczak, Prawo budowlane na ziemiach..., s. 58.
Ibidem, s. 60.
Ibidem, s. 103.
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4. Funkcja policji budowlanej
w Polsce
Kształtowanie się prawa budowlanego,

które przypadło na XIX wiek, znalazło swój
wyraz w wielkich kodyfikacjach we Francji,

Niemczech i Austrii . W tym czasie na tere32

nie Polski, proces powstawania przepisów
budowlanych przypadł na okres zaborów,
w którym obowiązywało prawo zaborców:
rosyjskie, pruskie i austriackie, przy czym na

terenie zaboru austriackiego było napisane
w języku polskim .
33

Budownictwo w Polsce podlegało zatem

trzem reżimom prawnym, co nie pozostawa-

ło bez istotnego wpływu na jakość, zwłaszcza
zaś na racjonalność zabudowy, architekturę,

trwałość i inne wiązane z budownictwem
jego cechy . Trzy znacznie różniące się regu34

lacje prawne: pruska – poddająca najbardziej
rygorystycznej reglamentacji; austriacka – reglamentująca je znacznie bardziej liberalnie;

rosyjska – sprowadzająca się tylko do ograni-

czeń podstawowych, zwłaszcza dyktowanych
przez wzgląd na bezpieczeństwo publiczne .
35

Ten otrzymany w spadku po zaborcach

mocno zróżnicowany reżim prawny wymagał

podjęcia szybkich działań, których celem była
unifikacja obowiązującego ustawodawstwa36.

Po 10 latach od powstania niepodległego
bytu państwowego, wydano pierwszą kom32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

pleksową ustawę w drodze rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
16.02.1928 r. o prawie budowlanym i zabu-

dowaniu osiedli37. Regulacja wzorowała się
przede wszystkim na rozwiązaniach austriac-

kich38. Normy budowlane w rozporządzeniu
regulowane były przez tzw. przepisy policyjno-budowlane, do których należały:

a) przepisy dotyczące urządzenia ulic i placów,
b) przepisy dotyczące zabudowy działek,

c) przepisy dotyczące warunków, jakim mają
odpowiadać budynki nowowznoszone,

d) przepisy o nadzorze budowlanym.
Ponadto

rozporządzenie

regulowało

kwestię tzw. miejscowych przepisów policyjno-budowlanych39. Materialne przepisy

policyjno-budowlane stanowiły istotną grupę

przepisów, których celem było zapewnienie
bezpieczeństwa

pożarowego,

konstrukcji,

użytkowania, ochrony zdrowia oraz estetyki zewnętrznej. Określały one szczegółowe

wymagania stawiane budynkom i budowlom
wznoszonym w gminach miejskich i uzdrowiskach posiadających charakter użytecz-

ności publicznej, w gminach wiejskich oraz
w budynkach przeznaczanym do użytku pu-

blicznego40. Przepisy te z natury rzeczy były

bardzo kazuistyczne i przez swoją sztywność
były nieprzystosowane do wymagań postępów techniki41.

B. Księżpolski, L. Martan, Prawo budowlane w zarysie, Warszawa – Wrocław 1988, s. 38-39.
T. Biliński, Prawo budowlane..., s. 24.
S. Jędrzejewski, Proces budowlany. Zagadnienia administracyjno-prawne, Bydgoszcz 1995, s. 11.
S. Jędrzejewski, Prawo budowlane, Toruń 1998, s. 12.
G. Szymkiewicz, Prawo budowlane i zabudowanie osiedli (Państwowa ustawa budowlana), Warszawa 1928, s. 4-5.
Dz.U. R. P. z 1928, Nr 23, poz. 202.
A. Nowak, Prawo budowlane, Wrocław 2007, s. 11.
W. Brzeziński, Polskie prawo..., s. 18.
S. Serafin, Unifikacja i rozwój prawa budowlanego [w:] Ius et Fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin
profesora Jana Świtka, red. T. Guz, M. Kuć, Lublin 2006, s. 384.
W. Brzeziński, J. Starościak Administracja budownictwa [w:] Polskie prawo administracyjne. Część szczegółowa, red. M.
Jaroszyński, Warszawa 1957, s. 30.
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Rola państwa sprowadzała się do sprawo-

i urzędów technicznych państwowej służby

bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego.

bót Publicznych w porozumieniu z Ministrem

wania policji budowlanej, która miała dbać
o przestrzeganie w budownictwie warunków
Była nastawiona na urzeczywistnianie dobra

publicznego, przeciwdziałając zjawiskom niebezpiecznym, które mając charakter publicz-

ny, wpływały by ujemnie na warunki życia
zbiorowego42.

W aspekcie organizacyjnym policja była

wykonywana przez organy administracji zwane wówczas władzą budowlaną, które działały w ramach czynności państwowego nadzoru

budowlanego43. Kompetencje władzy budow-

lanej w przedmiocie nadzoru budowlanego
oddziaływującego na procesy budowy i utrzy-

mania obiektów budowlanych, przejawiały
się w decyzjach dotyczących zapobiegania
powstawaniu niebezpieczeństwa dla życia,
zdrowia i mienia, a także porządku publicz-

nego. Podstawowe znaczenie miały przede
wszystkim: pozwolenie na budowę warunkujące rozpoczęcie robót budowlanych oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, zezwalające na eksploatacje obiektów.
Innymi środkami prawnymi przysługującymi

władzy budowlanej były uprawnienia do wy-

dawania nakazów, zakazów i rozporządzeń
budowlanych mających na celu wstrzymanie
robót, dokonanie przeróbek oraz rozebranie
obiektu budowlanego .
44

Należy zauważyć, że nazwa „policji bu-

dowlanej” określającej czynności organów
42
43
44
45
46
47

budowlanej funkcjonowała do wydania rozporządzenia z dnia 24.10.1931 r. Ministra RoSpraw Wewnętrznych, o zespoleniu urzędów

i organów technicznych z władzami administracji ogólnej w zakresie państwowej służby budowlanej45. Czynności tychże organów

nie przejęli starostowie i wojewodowie co

spowodowało, że od tego momentu zadania
wykonywane w zakresie państwowej służby

budowlanej zaczęto określać nadzorem budowlanym46. Jednakże istniało w tym zakresie niejednoznaczne nazewnictwo.

Sprawowanie wówczas nadzoru budow-

lanego mieściło się w kategorii nadzoru policyjnego. Był konstrukcją nie ograniczającą

się wyłącznie do stworzenia kontroli i korek-

ty niezgodnych z prawem działań obywateli,
był także nadzorem technicznym wynikają-

cym ze stanu ówczesnej wiedzy technicznej.
Generalnie cel nadzoru został określony jako

zapobieganie przez powołane do tego organy wszelkim niebezpieczeństwom dla życia

i zdrowia obywateli oraz porządku publicznego, które mogłyby wyniknąć w związku z nieodpowiednim wykonywaniem robót budowlanych i stanem obiektów budowlanych47.

5. Kwestie sporu w terminologii
„policja” a „nadzór”
Zapoczątkowana w okresie międzywojen-

nym, niekonsekwencja terminologiczna co

M. Janik, Policja sanitarna, Warszawa 2012, s. 58.
L. Bar, Prawo budowlane, Studia Prawnicze 1965, Nr 7, s. 106.
Kulesza, J. Słoniński, Prawo budowlane, Warszawa – Poznań 1978, s. 8-9.
Dz.U. z 1932, Nr 12, poz. 71.
A. Chajbowicz, O podmiotowym znaczeniu pojęcia policja administracyjna [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa
administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, s. 165
Filipowicz, Pojęcie nadzoru i funkcje nadzoru w administracji, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1984, s. 57.
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do używania pojęć „policja” i „nadzór” pogłę-

Można zatem w przenośni powiedzieć, że

biona została w późniejszych innych realiach

zarówno pojęcie „policji” jaki „nadzór” mają

no używanie terminu „policja budowlana”,

niejszym jednak czasie przesłanki prawne-

ustrojowych. Po II wojnie światowej w Polsce,
głównie z przyczyn ideologicznych, zarzucozastępując je innymi terminami np. kontrola,

inspekcja, oraz nadzór. W rezultacie pojęcie

nadzór na dobre zadomowiło się właściwie

we wszystkich sferach życia społecznego
poddanych regulacji prawno-administracyj-

nej . Wskazywano że nadzór budowlany nie
48

może być ograniczony tylko do sfery policji
budowlanej. Uważano, że powinien objąć

krąg podmiotów uczestniczących w procesie

budowlanym jak inwestorów państwowych
i społecznych, których aktywność decydowały o jakości tworzonej i utrzymywanej

substancji budowlanej. Ten pogląd stanowił
jedno z uzasadnień odejścia od używania

terminu „policja budowlana” i zastąpienie
go terminem „nadzór budowlany”, co miało

oznaczać powszechność tej funkcji49. Kwestia
tego pojęcia wywołała liczne kontrowersje
wśród teoretyków prawa administracyjne-

go50. Podobna tendencja wystąpiła także
w Niemczech. Zmianę nazwy „policja budowlana” (Baupolizei) na „nadzór budowlany”
(Bauaufsicht), niektórzy autorzy tłumaczą

przeprowadzonym na terenie tego kraju po
wojnie procesem depolicyzacji51.
48
49
50

51
52
53
54

wspólnego protoplastę w postaci nieograniczonej prawem władzy monarszej. W późgo ukształtowania desygnatów obu pojęć

uległy zróżnicowaniu52. Policję budowlaną

można identyfikować przede wszystkim jako
cel działalności władzy publicznej, a z kolei
nadzór jako instrument prawny służący re-

alizacji różnych zadań publicznych. Termin
policja jest zatem kategorią pierwotną, a nadzór funkcją wtórną, uzależnioną głównie od

repartycji kompetencji między różnymi pod-

miotami. W policji budowlanej mieszczą się

zarówno różne przeciwdziałania dotyczące
zagrożeń dla bezpieczeństwa życia i zdrowia

ludzkiego jak i kontrola przestrzegania normatywów policyjnych oraz sankcjonowanie
obowiązków z nich wynikających53.

Jednak podział ten miał zawsze charakter

koherentny, który zarówno przez ustawo-

dawstwo, jak i doktrynę nigdy nie był ściśle
przestrzegany54.

6. Zakończenie
Wykształcenie się policji budowlanej jako

specyficznej służby, czuwającej nad ładem
i porządkiem w procesie budowlanym, nie za-

pobiegło w praktyce łamaniu obowiązujących

D. Wacinkiewicz, Nowy sposób ujmowania nadzoru w prawie, ZNUS 2004, Nr 16, s. 145.
S. Jędrzejewski, Prawo..., s. 36.
W tym względzie W. Dawidowicz proponował, aby wykluczyć posługiwanie się pojęciem nadzoru w zewnętrznej sferze
działania organów administracji. Uważał, że pojęcie „nadzór budowlany” jest rezultatem niezwykłej żywotności schematu
myślowego, który w okresie międzywojnia znalazł się w polskim prawie administracyjnym. W. Dawidowicz, Polskie prawo
administracyjne, Warszawa 1978, s. 263.
J. Dobkowski, Pojęcie policji administracyjnej [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego, red. J. Zimmermann, Warszawa 2007, s. 157.
M. Szewczyk, Nadzór w prawie administracyjnym..., s. 28.
J. Dobkowski, Pojęcie policji...[w:] Koncepcja systemu..., s. 158; także J. Dobkowski, Policja administracyjna. Zagadnienia doktrynalno – instytucjonalne, Samorząd Terytorialny 2004, Nr 7-8, s. 17-18.
M. Szewczyk, Nadzór jako instytucja materialnego prawa administracyjnego, PiP 1997, Nr 1, s. 19.
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wówczas XIX-wiecznych przepisów budowla-

kie niebezpieczeństwa zagrażających publicz-

dawstwie i doktrynie prawa administracyjne-

towym, aż do czasów współczesnych.

nych. Jednak sukcesem należy uznać, uzyskanie dużego znaczenia w późniejszym ustawo-

go. Przejawem tego znaczenia i trwałości jest
do dziś funkcjonująca w Niemczech instytucja

Baupolizei – policji budowlanej, rozumianej

jako zbiór norm mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa budowy i użytkowania
obiektów budowlanych. W Polsce policja

budowlana była podstawą do utworzenia

i działania pierwszych władz budowlanych.
Stanowiła pierwowzór instytucji nadzoru budowlanego, która na przestrzeni dziesięciole-

ci ulegała zasadniczym przeobrażeniom pod
względem treści i form realizacji. We wnioskach de lege ferenda należy zwrócić uwagę,
że w kontekście opracowywania Kodeksu

budowlanego, proponuje się odformalizowa-

nie procedur administracyjnych, które byłyby
naturalnym krokiem w stronę powierzenia
nadzorowi budowlanemu silnych kompeten-

cji nadzorczych, które powinny sprawić, że
nadzór budowlany stanie się w pełnym tego
słowa znaczeniu policją budowlaną.

Słowa kluczowe

policja, prawo budowlane, nadzór budow-

lany, władztwo policyjne, bezpieczeństwo
i porządek publiczny.

Streszczenie

W artykule zaprezentowano jedną z do-

niosłych funkcji jaką spełnia administracja

publiczna w społeczeństwie. Dla pełnego

przedstawienia tematu, omówiono rodowód
pojęcia policji, utożsamianego początkowo
z ustrojem państwa i jej ewolucję w kierunku

policji administracyjnej zwalczającej wszel-

ności. Następnie wyodrębnienie z niej policji
budowlanej rozumianej w sensie przedmioInstytucja policji budowlanej, powsta-

ła w ciągu XIX wieku jako niezależna służ-

ba, funkcjonująca od początku na terenach

niemieckojęzycznych. Podstawowym celem
policji budowanej było zapewnienie bezpieczeństwa i ogólnego ładu w budownictwie.

Dla zrealizowania tych zamierzeń, policja
budowlana działała w oparciu o przepisy
policyjno-budowlane

określające

nakazy

i zakazy adresowane do ówczesnych inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych. Działalność policji odegrała znaczącą

rolę w późniejszym ustawodawstwie, będąc

czynnikiem wpływającym na treść pierwszej
polskiej ustawy z prawa budowlanego, przyczyniając się do rozwoju idei nadzoru budowlanego.

Keywords
police, construction law, construction su-

pervision, dominion police, security and public order.

Summary
This article presents one of important

functions played by the public administration

in society. For a full presentation of the topic,
discusses the concept of pedigree police initially equated to the system of the state and

its evolution in the direction of the police administration to combat any danger threatening public. Then the separation of the police

building understood in an objective sense to
the present day. Police institution building,

was founded in the XIX century as an indepen-
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dent service, operational since the beginning

obligations and prohibitions addressed to the

safety and general governance in construc-

quent legislation, being a factor in the content

of the German-speaking areas. The primary
objective of the police was built to ensure the

tion. In order to accomplish these intention
police building is based on the provisions of

police and building regulations defining the
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Maciej Kawecki, Karol Kozieł

Closed-circuit television and personal
data protection – selected problems
In present economic and social reality the

The p.d.p.a. did not regulate specific

use of various types of monitoring has become

issues concerning closed-circuit television

significance is being put on the protection of

referred to as IGPPD)2 indicates, the Polish

a permanent element of activity for both public

and private institutions. For more and more

information and control of access to resources
of these entities. It must be indicated in the

very beginning that a single type of monitoring

cannot be distinguished, since it may differ
both in the type of data recorded (i.e. videosurveillance, closed-circuit television or audiovisual monitoring) and the place of installation

of the recording device (external or internal
monitoring). The Personal Data Protection Act

of 29 August 1997 (hereinafter referred to as
p.d.p.a. or the Act) will be applied to a different
extent for the indicated forms . At the same
1

time, the use of monitoring systems brings

newer and newer questions to the legislator
that concern privacy protection of individuals

whose images and other data are recorded,
stored or processed in another way, due to
their use.
1
2

3
4

monitoring. As the Inspector General for

the Protection of Personal Data (hereinafter

law regulates only some cases of the use
of monitoring and provisions included in
various acts are not uniform. The IGPPD also

highlighted the necessity to regulate issues
concerning monitoring in a separate legal act,

different from the Personal Data Protection

Act. This would aim at ensuring an adequate

standard for the protection of information
obtained from its use3. Some European Union

countries decided to introduce specific legal
regulations in this scope already in the very Act

on the protection of personal data. The most
restrictive monitoring issues and personal

data processing in this scope is regulated

by the Lithuanian Act on the protection of
personal data4.

In the current legal state the following,

inter alia, are entitled to register image:

Journal of Laws of 2002, No 101, item 926, with amendments.
Issues concerning closed-circuit television monitoring in the IGPPD Office activity, www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2872/j/pl/,
(access as of: 9.7.2014), p.1, Act on closed-circuit television monitoring urgently needed, 19.10.2012, http://www.giodo.gov.
pl/1520001/id_art/4910/j/pl/ (access as of: 9.7.2014).
Issues concerning closed-circuit television monitoring in the IGPPD Office activity, www.giodo.gov.pl/plik/id_p/2872/j/pl/,
(access as of: 9.7.2014), p. 1.
Law on Legal Protection of Personal Data of June 11, 1996 No. I-1374, source: http://www.wipo.int/wipolex/ en/text.jsp?file_
id=202094 (access as of 9.7.2014 ).
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services responsible for the protection of

entities, is the situation indicated in Article

the Border Guard, the Central Anti-Corruption

mass events) indicating that the organizer

public order. Issue concerning the use of image
were regulated in separate acts on: the Police,
Bureau, the Internal Security Agency and the
Intelligence Agency, the Military Counter-

Intelligence Service, the Military Intelligence

Service, the Military Police and military security
bodies, fiscal audit and local government
police.

As an example, it must be indicated that

provision of the Act of 29 August 1997 on the
local government police entitle it to register
5

image of events in public places with the use of
technical means. In this case, the protection of

the public order indicated in Article 10 of the
Act in question constitutes a legally justified
goal. However, it is worth mentioning that

the range of the authorization is narrowed by

Article 10 a that indicates, that, in order to fulfil
statutory tasks, the local government police

can process personal data with the exclusion
of data revealing racial or ethnic origin,

political opinions, religious or philosophical
beliefs, faith, party or union affiliation. It must
be kept in mind, that from the practical point

of view, recording specific events and images

of individuals with the use of the closed-circuit
television monitoring will, almost always,

involve a possibility to identify racial or ethnic

origin of a given person if his or her image was
recorded.

An another example of use of the closed-

circuit television monitoring, also by private
5
6
7
8
9
10

11, paragraph 1 of the Act on security of mass

events6 (hereinafter referred as the Act on

is authorized to register the mass event,
and especially the behaviour of people who

participate in it, by means of image and sound
recording devices. It must be noticed that

materials collected by the organizer, that do
not contain information constituting proof in

the penal proceedings or offence proceedings,
are subject to destruction within a date of at

least 60 days of their storing after the mass
event was finished7.

On the basis of Article 47d, paragraph 2

of the Act of 21 December 2000 on inland
navigation8, the Minister of Infrastructure

and Development of 2 January 2014 issued
a Decree on making data, necessary for the

operation of the River Information Services
system (RIS)9, available. It must be kept in

mind that depending on the technological
solutions applied, RIS introduction can

involve personal data processing. As shown
in point 10 of the justification of Directive
2005/44/EC of the European Parliament

and of the Council of 7 September 2005 on
harmonized river information services (RIS)
on inland waterways in the Community10 “The
introduction of RIS will entail the processing of

personal data. Such processing should be carried

out in accordance with Community rules, as
set out, inter alia, in Directive 95/46/EC of the
European Parliament and of the Council of 24

Journal of Laws 2013.1383, with amendments.
Act of 20 March 2009 on security of mass events (Journal of Laws No. 62, item 504, with later amendments).
Article 11, paragraph 3 of the Act on mass events.
Act of 21 December 2000 on inland navigation (Journal of Laws of 2013, item 1458).
Journal of Laws 2014.155.
Directive 2005/44/EC of the European Parliament and of the Council of 7 September 2005 on harmonized river information
services (RIS) on inland waterways in the Community, L 255/152.
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October 1995 on the protection of individuals

to privacy, respect of information autonomy or

with regard to the processing of personal data

human dignity”.11

and on the free movement of such data”. This is

The first question that needs to be raised

an excellent example of that that closed-circuit

in accordance with legislative works over

Having in mind the examples mentioned

the acknowledgement of a recorded image as

television monitoring regulations concern
totally different spheres of life.

hereinabove, concerning the use of various
types of closed-circuit television monitoring
that derive their grounds in the justified goal

(public order, evidence matters, and economic
turnover facilitation), the attention must be

drawn to the fact that the spread of personal
data issues over various legal acts causes

lack of their coherence. Furthermore, the use
of different wording in legal acts concerning

closed-circuit television monitoring results in
further doubts about the identity of terms.

Due to the mass scale of various types of

monitoring that exist in everyday life, the issue
of regulating its use in a single legal act seems

to be essential. This motivates the works on
the draft of the Act on closed-circuit television

monitoring initiated by the IGPPD. As indicated
in the opinion of the National Council of the

Judiciary of Poland of 17 January 2014, in

the matter of draft guidelines of the draft Act
on the closed-circuit television monitoring
– „the concept to organize the matter that is

fragmentarily regulated in various resorts’

Acts (…) deserves approval (…) seems to be
desirable also in the context of the protection
of such constitutional citizen rights like: right
11
12

13
14
15

the organization of issues concerning closedcircuit television monitoring in a legal act is
a personal data. E. Wojnicka, by using general

definitions incorporated by civil law doctrine,
considers image as: „noticeable, physical features
of a human that determine his look and allow his

identification among other people”12. T. Grzeszak
suggests a more broad capture of image,

adopting that this is „a specified set of a physical
image of a human that can be copied and
distributed”13. J. Barta and R. Markiewicz define
image as: „an immaterial creation that by the

use of plastic art means presents a recognizable
image of a given person (or persons)”14. It is

worth mentioning that it is impossible to choose
one, general definition for every actual state.

Some recordings that present a given human –

e.g. from the back, do not allow his identification.
On the other hand, some of them allow that,

beyond any doubts. Acknowledgement that

audio-visual recordings are considered personal
data is acceptable under condition that their use

for identification would not require excessive

costs, time or actions (Article 6 of the p.d.p.a.)15.
Without any doubt, this is in case of cameras

that are localized inside rooms and monitor
a limited circle of people or external cameras

when they record persons who can be identified

Opinion of the National Council of the Judiciary of Poland of 17 January 2014, in the matter of draft guidelines of the draft
Act on the closed-circuit television monitoring (accessible LEX: 9.07.2014).
E. Wojnicka, Prawo do wizerunku w ustawodawstwie polskim, ZNUJ Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej
1990, No. 56, p. 107. (The right to image in Polish legislature, ZNUJ Works on Inventiveness and Intellectual Property Protection).
T. Grzeszak, Reklama a ochrona dóbr osobistych, PPH 2000, No. 2, p. 10. (Advertisement and personal rights protection).
J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie i prawo pokrewny, Kraków 2005, p. 628 (Copyrights and related rights).
See: SAC Judgement of 24 January 2013, I OSK 1827/11.
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by their operator without any excessive costs

to recognize image as personal sensitive data is

Analysing the issue of admissibility to store

the range of provisions included in the p.d.p.a.

(e.g. regularly passing by postman, neighbours,
and neighbouring company employees).

cameras’ recordings, after it has been decided
that they can be recognized as personal data,

the first thing is to assess the character of such

collected data. The Act describes two categories
of personal data, i.e. normal personal data and

sensitive personal data (so called sensitive

justified, especially in the light that courts and

subject matter literature repeatedly expanded
that relate to cases not covered literally by its
contents. For example, as the legislator in Article

27 of the p.d.p.a. counts among this category
of sensitive personal data data concerning
convictions, decrees of punishment and fines, as

well as other decrees issued in court proceedings,

data). Due to a special connection with a human

there has already been established a statement

have been recognized by the legislator as

recognized as such data.16 Due to this, image can

privacy sphere, the sensitive data are subject

to more intense protection. As these categories
data that reveal racial or ethnic origin and

religious or philosophical beliefs, more often, in
the subject matter literature, there can be visible

a statement that recognizes image as a sensitive

data. One can argue with this to the extent that
closed-circuit television system operator has no
influence on the kind of data that it will record.

The very decisions issued by the IGPPD reveal
lack of an unambiguous decision of the entity in

this issue. In the decision issued on 17 January
2013 the entity merely pointed that identity

card does not contain such data – and it contains

an image. However, on the other hand, a quality

of the closed-circuit television recording can
be of much better quality than the quality of
a black and white picture in the identity card.

IT is possible to imagine a situation that there

will be recorded an individual whose very

cloths manifest his religious convictions (e.g.
hijab in Muslim women). It seem that a motion
16

17

in the subject matter literature that favours

Criminal Record Bureau disclosure to be

be recognized as revealing racial origin and often
ethnic origin of a given person. Acknowledging

the above statement as justified would restrict
the admissibility of installing monitoring at work

by employers to cases of explicit agreement
expressed by the employee in writing and cases

where processing is essential to perform tasks
that relate to the employment of employees and

other persons and the scope of the processed
data is specified in the Act17. Other evidences
indicated in Article 27 of the p.d.p.a. that legalize

the processing of employees’ sensitive personal
data by the employer in accordance with

information stored on CCTV tapes, in practice,
cannot find application.

The application range of the p.d.p.a. will

also be determined by the recordings storage
form. It is beyond any doubt that where it

comes to records stored on the console in the
IT system, the Act will be fully applicable. In

And also J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz (Personal data protection., Commentary), Lex 2011, No. 106664, P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warsaw 2013, p. 277.
(Personal Data Protection Act. Commentary).
See. M. Kawecki, Dopuszczalność pozyskiwania danych osobowych pracowników przez pracodawców na przykładzie
zaświadczeń o niekaralności, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCCXVI/I, p. 56 and n. (Permissibility of employers to
acquire employees’ personal data on the basis of CRB disclosures).
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the light of Article 2, paragraph 2, point 2, the

this work every tape will fall under it. If we

a set of data. In cases where personal data is

data, because, e.g. excluding a postman, there

p.d.p.a. is used in processing personal data in IT

systems also in cases of processing data outside
processed outside the system, only if these data
form a set. Apart from numerous arguments

that emerge in the doctrine that concern the

scope of criteria and that allow to recognize
a given set of personal data

18

as dominant,

there must be recognized a view, in the light
of which, a set is a collection of at least two

personal data entries, organized in accordance

with a specified criterion. In the view of the

authors of this work even recording dates can
constitute this criterion. Thus, it is impossible
to argue with a view that all not organized,
mechanical recordings and documentation

performed in a continuous way, for example
this that is made in stores, workplaces, in the
close proximity of various objects or in the
streets with the use of hidden or visible cameras,
do not constitute a set of data19. Administrative

Court in its judgment of 9 July 2014 confirmed
the position indicated above, recognizing
monitoring of video as a set of data .
20

There is a problem if, in the light of

provisions of the Act, every tape or a set of tapes
that contain recording shall be recognized as
a single set. A term of a material set carrier has

not been yet introduced by the legal doctrine,
and from the point of view of the authors of

assume that in the set of recordings, e.g. from
external cameras, there is only a single personal

are only accidental persons recorded whose
identification is impossible without application

of excessive assets, then the problem is even
greater. Is, in this case, the repetition of

personal data of the same person sufficient to
recognize a given set as a set of personal data?

An analysis of a set of personal data records

kept by the IGPPD also fails to provide answer
to the question mentioned hereinabove. The
above only allows to set a statement that the

body recognizes cameras’ recordings to be a set
of personal data. There are the following sets

in the register: „Security cameras’ recordings”,
„Virtual monitoring”, „Closed-circuit television

monitoring” and „A set of closed-circuit
television

monitoring

digital

recordings

register”. The above does not allow to determine

whether a set is a set of tapes with recordings
or a single tape that possesses a chronological
registration of a set of recordings.

The number of problems described in this

work, that emerge in the context of the use of
monitoring, even reinforces the postulate of
necessity to create a single legal act that would

embrace the use of video cameras, regardless of

whether the contents created on their basis would
be recognized as a set of personal data or not.

Nota o autorach
Maciej Kawecki, PhD student, Faculty of Law and Administration of Jagiellonian Uniwersity. Michał Kozieł,
Legal advisor trainee, graduate of law at the Faculty of Law and Administration of Jagiellonian Uniwersity.
18

19
20

See A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warsaw 2008, p. 17 and n (Personal
Data Protection Act Commentary. Templates of letters and provisions), P. Barta, P. Litwiński, Ustawa o ochronie, p. 22 and n.
(Act on the protection).
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. (Personal data protection.....).
Retrieved from: http://prawo.rp.pl/artykul/757712,1124761-Monitoring-wizyjny-pod-kontrola.html (accessible: 11.07.2014).

Artykuły prawnicze

Diana Łasocha

Cywilno-prawna ochrona uczuć
religijnych
The Civil law protection of religious feelings

I. Wstęp
Bardzo znamiennym zjawiskiem naszych

czasów jest tendencja do zapewniania coraz
skuteczniejszej ochrony innych dóbr oso-

bistych (przynależność do określonej płci,

uczucia religijne, tajemnica zawodowa itd.).
Bez wątpienia rozwój prasy, radia, filmu, telewizji, sztuki itp. stwarza możliwości naruszenia dóbr osobistych. We wszystkich
sytuacjach naruszenia dóbr osobistych nie
wystarcza już stosowanie sankcji karnych lub

administracyjnych, dlatego też w ówczesnych
czasach bardzo istotna jest ochrona gwarantowana również przez prawo cywilne.

W doktrynie sformułowano nawet pogląd,

że ochrona cywilnoprawna jest być może bardziej skuteczna od prawa karnego.

1

II. Uczucia religijne jako
dobro osobiste
Pojęcie dobra osobistegonie zostało zde-

finiowane ani w Konstytucji2, ani w Kodeksie
1
2
3
4

cywilnym3. Konstytucja wskazuje głownie na

godność człowieka (art. 30), jego wolność
(art. 31), życie (art. 38), nietykalność osobistą
i wolność osobistą (art. 41), życie prywatne,

rodzinne, cześć i dobre imię (art. 47), wolność
i tajemnicę komunikowania się (art. 49), nie-

naruszalność mieszkania (art. 50), wolność
sumienia i religii (art. 53).

Kodeks cywilny w art. 23 zawiera przykła-

dowy katalog dóbr osobistych: zdrowie, wol-

ność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub
pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, wynalazcza i racjonalizatorska. Należy

jednak podkreślić, iż ustalenie treści pojęcia
„dobra osobiste” ma istotne znaczenie, gdyż
ustawodawca zgodnie z art. 23 k.c. gwaran-

tuje ochronę wszystkim dobrom osobistym.
Do najbardziej znanej w doktrynie należy definicja sformułowana przez S. Grzybowskiego4, zgodnie z którą „dobrami osobistymi są
niemajątkowe, indywidualne wartości świata

T. Szymański, G. Jędrejek, Ochrona uczuć religijnych w prawie polskim. Uwagi na tle artykułu Zbigniewa Wiszniewskiego
zamieszczonego w Nr 275 „Trybuny” z dnia 26 listopada 1997 r. pt.” Joannes Paulus Dixit”, Warszawa 2002, s. 57.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2.4.1997 r Dz.U. z 1997, nr 78, poz. 483.
Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23.4.1964 r., Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.
S. Grzybowski, Ochrona dóbr osobistych, Warszawa 1957, s. 19.
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uczuć, stany życia psychicznego człowieka”,

Przy ocenie, czy doszło do naruszenia

zaś o ich naruszeniu możemy mówić wów-

dobra, którego ochrony domaga się osoba

wartości. Z kolei Z. Radwański w swojej defini-

nych, a ocena w praktyce orzeczniczej doko-

czas, gdy naruszenie dobra osobistego wywo-

łało odczucie naruszenia tych indywidualnych

cji stanowi, iż dobra osobiste to” uznane przez
system prawny wartości obejmujące fizyczną
i psychiczną integralność człowieka, jego indywidualność oraz godność i pozycję w społe-

czeństwie stanowią przesłankę samorealizacji
osoby ludzkiej” . Problemem zdefiniowania
5

omawianego pojęcia zajmowała się również
judykatura. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia

19 września 1968 r.6 określił dobra osobiste
jako „wartości związane z wewnętrzną stroną

życia ludzi, niejednakowo wymierzalne, podlegające ochronie cywilnej w razie ich bezprawnego naruszenia lub zagrożenia”. Dobra

osobiste to pewne uznane w systemie praw-

nym wartości, których ochrona jest pożądana,
a które odnoszą się do indywidualnych fizycz-

nych i psychicznych cech jednostki ludzkiej
oraz jej pozycji socjalnej .
7

W jednym ze swoich wyroków Sąd Naj-

wyższy za dobra osobiste uznał „ogół czynników mających na celu zapewnienie oby-

watelowi rozwoju jego osobowości, ochronę
jego egzystencji i zapewnienie mu prawa do

korzystania z tych dóbr, które są dostępne na
danym etapie rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa, a które sprzyjają zachowaniu cech odrębności i związaniu ze społeczeństwem, w którym żyje” .
8

5
6
7
8
9

10

zgłaszająca żądanie, należy brać pod uwagę

całokształt okoliczności faktycznych i praw-

nywana jest a casu ad casum9. Dobro osobiste
konstytuuje się z dwóch elementów: subiek-

tywnego przekonania odnoszącego się do
wartości świata uczuć i życia psychicznego
człowieka oraz kryterium, które je weryfiku-

je, wyrażane przez społeczeństwo lub jego
zdecydowaną większość tj. obiektywnej opinii o tym, czy konkretna wartość zasługuje na

uznanie jej za prawem chronione dobro osobiste. Obecnie przeważa pogląd, że przy takiej

ocenie decydujące znaczenie ma nie tyle su-

biektywne odczucie podmiotu prawa, lecz to,
jaką reakcję przedmiotowe zachowanie wywołuje w społeczeństwie – jaki jest społecz-

ny odbiór zachowania postrzeganego przez

podmiot prawa osobistego jako naruszenie.
Dobro osobiste stanowi emanację osobowości każdego człowieka, jest zatem sprawą jego

świadomości, co czyni zeń kategorię subiektywną. By uniknąć zbyt szerokiej ochrony

dóbr osobistych, należy przyjąć pewne kryteria obiektywizujące10.Głównym przedsta-

wicielem koncepcji subiektywistycznej jest
przytaczany już S. Grzybowski. Dominująca

w orzecznictwie koncepcja obiektywistyczna

zakłada, że owe wyróżnione indywidualnie
wartości świata psychicznego jednostki mogą

zostać uznane za dobro osobiste, o ile w ten

Z. Radwański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 1993, s. 121.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19.9.1968, II CR 291/68, OSNC 1969, nr 11, poz. 200.
M. Hałgas, P. Kostański, Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2006, s. 58.
Wyrok SN z 10.6.1977 r. II CR 187/77 (nie publ.).
L. Jaskuła, Ochrona uczuć religijnych odbiorcy – granice wolności wypowiedzi artystycznej. Wybrane aspekty prawne,
Studia z Prawa Wyznaniowego 2010 t. 13, s. 171.
K. Skubisz, Glosa do wyroku SN z dnia 6.4.2004 r., I CK 484/03, Monitor Prawniczy 2006, nr 4, s. 208.
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sposób są postrzegane w społeczeństwie

„przeciętnych rozsądnie i uczciwie myślących

się do stworzenia pewnego stabilnego kata-

alizowanych przeżyć pokrzywdzonego, który

według

kryteriów

zobiektywizowanych.

Wyłącznie takie podejście może przyczynić
logu dóbr, a tym samym do zapewnienia im

ochrony, gdyż odwoływanie się wyłącznie do

odczuć jednostki, w zasadzie każdą sytuację

uzależniałoby od poziomu emocjonalnego
osoby, która dochodzi ochrony swoich dóbr

osobistych . I tak Sąd Najwyższy w wyroku
11

z dnia 16 stycznia 1976 r.12 stwierdził, że przy
ocenie naruszenia czci trzeba mieć na uwadze nie tylko subiektywne odczucie osoby

pokrzywdzonej, ale także obiektywną reakcję

społeczeństwa. W innym ze swoich orzeczeń

z dnia 6 października 1969 r. Sąd Najwyższy
stwierdził, że „gdy chodzi o cześć człowieka,

obiektywna ocena konkretnych okoliczności,

a nie subiektywne odczucie zainteresowanej
osoby, decyduje o tym, czy w ogóle miało miejsce naruszenie dobra osobistego” . Stanow13

czo jednakże należy odrzucić pogląd, zgodnie

z którym stanowisko subiektywistyczne po-

winno zostać przy ochronie dóbr osobistych
niemalże całkowicie wyeliminowane. Taki
pogląd został zaprezentowany przez A. Wojciszke, który stwierdza, iż „ustalenie istnienia

bądź nieistnienia określonych dóbr osobistych nie może być uwarunkowane uznaniem osoby dopatrującej się ewentualnego

naruszenia jej sfery prawnej, decydującą rolę

w tym zakresie powinno odgrywać społecz-

ne uznanie takich wartości i ich ocena przez
11
12
13
14
15

ludzi”. Niedopuszczalne jest opieranie rozstrzygnięcia wyłącznie na opisie zindywidumoże być przecież nadwrażliwy czy nadmiernie przeczulony na punkcie swojej osoby. Potrzebne są intersubiektywnie sprawdzalne

kryteria uznania dóbr osobistych. Należy ich

poszukać właśnie pośród zapatrywań moralnych i obyczajowych społeczeństwa. Uznanie

za doniosłe prawnie każdorazowych dowol-

nych odczuć indywidualnych i brak możliwie
wyraźnego określenia, co uznaje się za dobro
osobiste, powodowałoby zachwianie bezpie-

czeństwa prawnego w tym sensie, że człowiek

nie zdawałby sobie sprawy z tego, czy swoim
zachowaniem nie narusza dóbr osobistych innych ludzi”14.

Kryterium subiektywne należy stanowczo

uwzględniać przy okazji spraw o naruszenie

uczuć religijnych, traktowanych jako dobro
osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. Słusznie
wskazali T. Szymański, G. Jędrejek, iż w przy-

padku obrazy np. przedmiotów religijnych
naruszenie dobra osobistego winno być rozpatrywane rozłącznie w przypadku kapłana

z wieloletnim stażem, który z uwagi na swoje

przekonania spędził w okresie stalinowskim
wiele lat w więzieniu, a inaczej w odniesie-

niu do osoby, która przed 1989 rokiem była

członkiem Komitetu Centralnego i autorem
broszury propagującej światopogląd ateistyczny15.

M. Hałgas, P. Kostański, Prawo cywilne ..., s. 58.
Wyrok SN z dnia 16.1.1976 r., II CR 692/75, OSNC 1976, nr 11, poz.251.
Wyrok SN z 6.10.1969 r., I CR 305/69 (nie publ.).
A. Wojciszke, Katalog dóbr osobistych w świetle przepisów Konstytucji i Kodeksu Cywilnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2000, t. VII. s. 663.
T. Szymański, G. Jędrejek, Ochrona uczuć religijnych..., s. 60.
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Prawu polskiemu nie jest znany wyczer-

ce istotę prawną dóbr osobistych. Według

je tylko przykładowo. Ustawodawca przy-

prawo podmiotowe – jednolite prawo osobi-

pujący katalog dóbr osobistych. Przepis art.
23 k.c. wymieniając dobra osobiste wymienia

tacza różne dobra osobiste z zaznaczeniem,
że czyni to w „szczególności”, przy czym nie
definiuje poszczególnych dóbr. Katalog stworzony przez ustawodawcę, jest katalogiem

otwartym, dlatego też duża jest rola orzecz-

nictwa w uzupełnianiu owego wyliczenia. Sąd
Najwyższy jako dalsze dobra osobiste wskazał również m. in. głos, kult pamięci osoby

zmarłej16, poczucie przynależności do okre-

ślonej płci , prawo do prywatności. Z istoty
17

zmienności katalogu dóbr osobistych wynika,
że wraz ze zmianami stosunków społecznych

mogą pojawiać się i znikać pewne dobra osobiste podlegające ochronie prawnej .
18

Z postanowień art. 23 wynika, iż wymie-

nione w nim dobra osobiste pozostają pod
ochroną prawa cywilnego niezależnie od
tego czy są chronione przez inne przepisy,
że prawu polskiemu nie jest znany wyczer-

pujący katalog dóbr osobistych, jak również,

że tego rodzaju dobra chronione są nie tylko
przez przepisy kodeksu cywilnego oraz inne

przepisy zaliczane do prawa cywilnego ale
również przez przepisy należące do innych

gałęzi prawa obowiązującego w Polsce systemu prawnego np. prawa karnego .
19

W nauce prawa zaproponowano konku-

rencyjne koncepcje teoretyczne, tłumaczą16
17
18
19
20
21
22

pierwszej z nich, przyjęto założenie moni-

styczne, uznając, że istnieje jedno ogólne
stości, na którego treść składają się wszystkie uprawnienia, kształtowane zależnie od

rodzaju chronionych dóbr. Z kolei dominująca

obecnie koncepcja pluralizmu dóbr osobistych, zakłada wielość praw do dóbr osobistych, będących pochodną poszczególnych
dóbr osobistych człowieka. Zwolennikiem

tej koncepcji jest m. in. A. Szpunar20. A. Wolter będący również zwolennikiem koncepcji

pluralizmu dóbr osobistych pisze, iż „ pra-

wu polskiemu obce jest jakieś jedno, ogólne
prawo osobistości, że natomiast istnieje tyle

różnych praw osobistych, ile jest dóbr osobi-

stych korzystających z ochrony”21.Trzecią ze
znanych koncepcji tłumaczących istotę dóbr
osobistych jest koncepcja instytucjonalnej

ochrony dóbr osobistych, zgodnie z którą

istotą pojęciem dóbr osobistych jest przyzna-

nie ochrony i ustanowienia procedur, które

umożliwiają regulowanie konfliktów wartości
i interesów we wzajemnych oddziaływaniach
społecznych”22.

Należy jednoznacznie stwierdzić, iż słusz-

na jest koncepcja głosząca pluralizm dóbr
osobistych. Każde dobro osobiste wymienio-

ne nawet przykładowo w art. 23 k.c. stanowi
jedynie pojęcie ogólne, charakteryzujące pe-

wien element życia, zarówno osoby fizycznej,

Wyrok SN z dnia 10.2.1975 r., II CR 851/74, OSP 1977, Nr 1, poz.4.
Post. SN z 22.3.1991 r., III CRN 28/91. Przegląd Sądowy 1991, Nr 5 – 6, s. 118.
S. Umowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Część ogólna, Warszawa 2003, s. 97.
Ibidem, s. 97.
A. Szpunar, Ochrona Dóbr osobistych, Warszawa 1979, s. 114.
A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1977, s. 168.
Gawlik, Ochrona dóbr osobistych. Sens i nonsens tzw. praw podmiotowych osobistych, ZNUJ DCC LXXI, Warszawa –
Kraków 1985, op. cit., s. 137 i n.
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jak i prawnej. Należy zaznaczyć, iż na każde

nione są przez Konstytucję RP, Powszech-

dobro osobiste jakim jest swoboda sumienia,

wych Wolności, Międzynarodowy Pakt Praw

ogólne jedynie pojęcie składa się wiele innych „pojęć składowych”. Zwróćmy uwagę na

stanowiąca podstawowe prawo człowieka
gwarantowane zarówno w Konstytucji RP,
jak i w Konwencji o Ochronie Praw Człowieka

i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopa-

da 1950 r. czy Karcie Praw Podstawowych
23

UE24. Podkreślić należy, iż swoboda sumienia

obejmuje zarówno wolność myśli, sumienia
i wyznania w znaczeniu pozytywnym, jak

i negatywnym, a więc i prawo do nie ujawniania swoich przekonań, konfesji lub ich braku.

Z kolei aspekt pozytywny oznacza wolność
uzewnętrzniania swoich przekonań czy wyznania tak indywidualnie, jak i zbiorowo, prywatnie i publicznie. Swoboda sumienia ozna-

cza również zakaz dyskryminacji ze względu
na poglądy lub wyznanie .
25

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania

należy przyjąć za T. Szymańskim i G. Jędrejkiem, iż za dobra osobiste należy uznać także

uczucia religijne. Kodeks karny w art. 196 § 1
wprost wymienia to dobro, co oznacz, iż na-

leży je zaliczyć do katalogu dóbr określonych
przez ustawodawcę . Uczucia religijne chro26

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

ną Deklarację Praw Człowieka27,Konwencję
o Ochronie Praw Człowieka i PodstawoObywatelskich i Politycznych28, Konkordat

Między Stolicą Apostolską i Rzeczpospoli-

tą Polską29, Kartę Praw Podstawowych Unii

Europejskiej, Ustawę o Gwarancji Wolności
Sumienia i Wyznania30, Ustawę o Stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzecz-

pospolitej Polskiej31, prawo karne32, prawo
cywilne i ustawy szczegółowe, jak np. Ustawę
Prawo Prasowe33, Ustawę o Radiofonii i Te-

lewizji34, Rozporządzenie Krajowej Rady Ra-

diofonii i Telewizji w sprawie szczegółowych
zasad kwalifikowania, rozpowszechniania
i sposobu zapowiadania audycji lub innych
przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu,

psychicznemu lub moralnemu rozwojowi
niepełnoletnich35.

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu

z dnia 7 czerwca 1994 r. stwierdził, iż uczucia
religijne, ze względu na swój charakter i bez-

pośrednie powiązanie z wolnością sumienia
i wyznania podlegają szczególnej ochronie

prawnej36. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6
kwietnia 2004 r. potwierdził, iż uczucia reli-

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 4 listopada 1950 r., Dz.U. z 1993 r. nr 61, poz.
284 ze zm.
Karta Praw Podstawowych UE., Dz. Urz. UE z 2007 r. C 303.
M. Hałgas, P. Kostański, Prawo cywilne..., s. 60.
T. Szymański, G. Jędrejek, Ochrona uczuć religijnych w prawie polskim..., s. 60.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10.12.1948 r.
Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19. 12. 1966 r. Dz.U. z 1977, nr 38, poz. 167.
Konkordat Między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28.7.1993 r., Dz.U. 1998, nr 51, poz. 318.
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gijne stanowią dobro osobiste: „Znieważenie

nego naruszenia może on także żądać, ażeby

kiego, może naruszać dobra osobiste w posta-

jego skutków, w szczególności ażeby złożyła

Papieża będącego – z teologicznego punktu

widzenia – Pasterzem całego Kościoła katolicci uczuć religijnych i przyjaźni osoby duchownej, którą wiąże z papieżem stosunek bliskości i szczególne więzy emocjonalne”37. W tym

samym orzeczeniu stwierdzono, iż „Chroniąc

wolność religii, chroni się zatem sferę pojęć,
wyobrażeń i przekonań religijnych danej osoby, a w tym obszarze autonomicznych wartości jednostki mieszczą się także jej uczucia religijne. Można je określić jako stan psychiczny,

którego istotę stanowi ustosunkowanie się
wewnętrzne do przeszłych, obecnych i przy-

szłych zdarzeń, bezpośrednio lub pośrednio

związanych z religią jako formą świadomości
społecznej, obejmującej wierzenia dotyczące

sensu i celu istnienia człowieka, ludzkości
i świata”.38

Uczucia religijne związane są nierozłącz-

nie z wartościami chrześcijańskimi. Na tych

właśnie wartościach oparta jest współczesna
kultura europejska, są one również akceptowane w społeczeństwie polskim. Uczucia reli-

gijne wynikające z tych wartości mają bardzo
silny wydźwięk emocjonalny39.

III. Ochrona dóbr osobistych
W tej części rozważań należy krótko wspo-

mnieć o ochronie przysługującej dobrom oso-

bistym. Została ona przewidziana w art. 24
k.c. który stanowi, iż „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania, chyba

że nie jest ono bezprawne. W razie dokona37
38
39
40

osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia

oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych

w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel

społeczny. § 2. Jeżeli w skutek naruszenia
dobra osobistego została wyrządzona szko-

da majątkowa, poszkodowany może żądać
jej naprawienia na zasadach ogólnych. § 3.
Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnie-

niom przewidzianym w innych przepisach,

w szczególności w prawie autorskim oraz
w prawie wynalazczym”.

Odpowiedzialność oparta na art. 24 k.c.

jest niezależna od winy osoby, która naruszyła dobro osobiste. Konieczną przesłanką

zastosowania omawianego przepisu jest bezprawność naruszenia lub zagrożenia dobra

osobistego. Z przepisu tego wynika domniemanie bezprawności co oznacza, iż osoba

naruszająca dane dobro musi udowodnić, że
jej działanie lub też zaniechanie nie było bezprawne.

W sytuacji bezprawnego naruszenia lub

zagrożenia dobra osobistego uprawnionemu

przysługuje: powództwo o ustalenie, powództwo o zaniechanie oraz powództwo o usunięcie skutków naruszenia.

Powództwo o ustalenie przewiduje art.

189 k.p.c.40 który stanowi, iż „Powód może

żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nie-

istnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy

Wyrok SN z 6.4.2004 r., I CK 484/03, OSN Nr 4/2005, poz.69.
Ibidem.
T. Szymański, G. Jędrejek, Ochrona uczuć religijnych, s. 60 i n.
Ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego z dnia 17.11.1964 r., Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.
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ma w tym interes prawny”. Omawiany środek

z zagrożeniem dobra, jak i z już dokonanym

interes prawny poszkodowanego w uzyska-

możliwość wystąpienia z roszczeniem o usu-

prawny dotyczy zarówno praw majątkowych,
jak i niemajątkowych. Czasami występuje

niu ustalenia, że przysługujące mu dobro

osobiste zostało zagrożone lub naruszone
działaniem podmiotu . Powód musi wyka41

zać interes prawny. Powództwo takie może
być wniesione w każdym czasie. Sąd orzeka

o istnieniu bądź nieistnieniu stosunku praw-

nego . Uznaje się, że niedopuszczalny jest ten
42

środek prawny, jeśli podmiot może wystąpić
z powództwem o świadczenie . Poprzez za43

stosowanie omawianego powództwa, stosunki między podmiotami ulegną wyklarowaniu,

bowiem można spotkać się z pewnym stanem
„niepewności” przy ocenie stosunku łączącego strony44.

Przesłanką roszczenia o zaniechanie jest

zagrożenie dobra osobistego cudzym bez-

prawnym działaniem . Z brzmienia art. 24 §
45

1 zd. 1. k.c. wynika, że chodzi o zabezpiecze-

nie podmiotu uprawnionego przed realnie
istniejącą możliwością naruszenia jego dobra
w przyszłości. Wystarczające jest istnienie

stanu zagrożenia w tym zakresie. Nie jest konieczne ażeby zostało już dokonane naruszenie dóbr osobistych .
46

W zakresie roszczenia o zaniechanie

mieszczą się: zakaz dalszych naruszeń dobra osobistego oraz nakaz zaniechania naru-

szeń. Roszczenia te łączą się ściśle zarówno
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

naruszeniem. S. Grzybowski uznał, że na pod-

stawie art. 24 § 1 zd. 1 k.c. istnieje również
nięcie stanu zagrożenia, które byłoby pośrednie między zaniechaniem zagrożenia a usunięciem skutków zagrożenia47.

Instytucję zbliżoną do roszczenia o za-

niechanie stanowi zarządzenie tymczasowe,
które przewidziane jest w art. 730 §1 k. p. c..

Wydawane jest ono dla zabezpieczenia roszczenia, jeśli jest ono wystarczająco wiarygodne, a jego brak pozbawiłby wierzyciela należnego mu świadczenia48

Roszczenie o usunięcie skutków narusze-

nia określone w art. 24 § 1 zd. 2 przysługu-

je każdemu podmiotowi, który uzna, że ktoś
swym działaniem naruszył jego uczucia religijne. Roszczenie to ma charakter niemajątkowy, a przesłanką warunkującą jakiekolwiek

roszczenia jest bezprawność49. Bezprawność

oceniana jest przez sąd po ustaleniu czy do
naruszenia w ogóle doszło50. Osoba, która

dopuściła się naruszenia zobowiązana jest do
dopełnienia czynności, które zostaną okre-

ślone przez poszkodowanego, niezbędnych
do usunięcia skutków naruszenia, zwłaszcza

aby złożyła oświadczenie w odpowiedniej
treści i formie, którą wskaże poszkodowany.

Istnieje cały katalog zadośćuczynienia temu
środkowi prawnemu w zależności od kon-

kretnego naruszenia i dobra, które zostało

H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007, s. 590.
P. Cioch, J. Nowińska, Postępowanie cywilne, Warszawa 2007, s. 123.
A. Szpunar, Ochrona..., s. 252.
Ibidem, s. 253.
Ibidem, s. 238.
Ibidem, s. 239.
S. Grzybowski, Ochrona dóbr..., s. 138-139.
G. Jędrejek, Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie lobbingu, Warszawa 2004, s. 183.
Wyrok S. A. w Poznaniu z dnia 27.7.1999, I ACa 280/99, OSA 2000/1/1.
Wyrok SN z dnia 17. 6.2004 r., V CK 609,03, LEX nr 109404.
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naruszone51. Powodowi przysługuje prawo

Miejmy tylko nadzieję, że będą one stosowa-

sformułowanie także wskazuje na możliwość

naruszanie uczuć religijnych będzie występo-

do wystąpienia jednocześnie z żądaniem zaniechania dalszych naruszeń . Kodeksowe
52

skumulowania roszczeń przy naruszeniu
dóbr osobistych . Ustawa nie podaje wyczer53

pującego katalogu środków wchodzących
w rachubę . „Konieczne jest wskazanie, które
54

ne w takim zakresie i z takim skutkiem jak

powinny, co doprowadzi do sytuacji w której
wało jedynie sporadycznie.

Słowa kluczowe

dobra osobiste, uczucia religijne, odpo-

dobro poszkodowanego zostało naruszone”55.

wiedzialność, koncepcja subiektywistyczna,

i wyłącznie poszkodowanemu. „Czynność ta

Streszczenie

Jednakże nie oznacza to, arbitralności wyboru
sposobu usunięcia skutków naruszenia tylko
powinna być dobrana stosownie do rodzaju,

intensywności i zasięgu dokonanego naru-

koncepcja obiektywistyczna, koncepcja teoretyczna dóbr osobistych

Uczucia religijne należą do katalogu dóbr

szenia, sądowi orzekającemu zaś przysługuje

osobistych. O dobrach osobistych mówi arty-

wiedni środek usunięcia skutków naruszenia

gorie jakimi należy się kierować przy badaniu

kompetencja do kontroli, czy wskazana przez

powoda czynność pozwanego stanowi odpodobra osobistego”

56

IV. Zakończenie
Podsumowując należy stwierdzić, iż jedną

z najistotniejszych sfer życia człowieka jest

sfera religijna. Z uwagi na ten fakt znaczącą
kwestią stała się jej ochrona, która zapewnio-

kuł 23 kodeksu cywilnego. W artykule omówione zostało pojęcie dóbr osobistych, kate-

czy doszło do naruszenia dóbr osobistych.
Zasygnalizowana została również kwestia

odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych.

Keywords
personal rights, religious feelings, respon-

na została m. in. przez art. 23 k.c. mówiący

sibility, the concept of subjectivist, objectiv-

nych jako dóbr osobistych.

Summary

o dobrach osobistych. Doktryna i judykatura

opowiedziały się za uznaniem uczuć religijStan prawny co do ochrony uczuć religij-

nych nie budzi wątpliwości. Zarówno prawo
karne, jak i prawo cywilne posiadają instrumenty, które mogą taką ochronę zapewnić.
51
52
53
54
55
56

ist concept, theoretical concept of personal
rights

Religious feelings belong to personal in-

terests. The article 23 of the civil code tells
about religious feelings. In this article the

Z. Bidziński, J. Serda, Ochrona w praktyce sądowej, [w:] A. Kulikowska, Dobra osobiste i ich ochrona w polskim prawie
cywilnym, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1986 r., s. 85.
Wyrok SN z dnia 19.1.1982 r., IV CR 509/81, OSNCP 1982, z. 8 – 9, poz. 123
A. Szpunar, Ochrona ...s. 242
Ibidem, s. 242
Wyrok SN z dnia 7. 7. 2005 r., V CK 868/04, M. Prawn. 2005/15/730
Wyrok S. A. w Krakowie z dnia 17.7.2002 r., I ACa 544/02, TPP 2003/3/101.
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idea of personal interests has been discussed
and categories which should be followed dur-

ing the study if there was an infringement of
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Udział Rzecznika Praw Dziecka
w postępowaniu kasacyjnym

Damian Gil

The participation of the Ombudsman for Children in
cassation proceedings

W systemie prawa polskiego „modnym”

Ostatnimi czasy media, politycy i organi-

stał się udział przedstawicieli (rzeczników)

zacje pozarządowe dużo uwagi poświęcają

kładowo można wspomnieć o Rzeczniku Prawa

jest przepis art. 72 Konstytucji RP1. Ustawą

w postępowaniach, które dotyczą szczególnej
kategorii podmiotów ochrony prawnej. PrzyKonsumenta, Rzeczniku Patentowym, Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzeczniku Dyscypli-

narnym, Rzeczniku Pacjentów, itp. Nie pełnią
oni roli pierwszoplanowej w procesie, lecz tylko
i wyłącznie wspierają strony (uczestników) lub

występują w ich imieniu. Zawężony krąg spraw,
które mogą zainicjować (lub włączyć się do po-

stępowania już wszczętego) marginalizuje ich
rolę i znaczenie w toczącym się postępowaniu.
Można ich zatem nazwać „paragrafowymi herosami”, „papierowymi tygrysami”, „piewcami

sprawiedliwości środowiskowej”. Przywołane
określenia (a właściwie ich kontekst semantyczny) zachęcają do zastanowienia się nad

praktyczną doniosłością regulacji, które z teoretycznego punktu widzenia uzurpują do miana
satysfakcjonujących obywatela.
1
2
3
4

prawom dziecka, suponując właściwą ochro-

nę w aktach niższej rangi, której źródłem
z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy

o Rzeczniku Praw Dziecka oraz innych ustaw2
wprowadzono możliwość czynnego udziału Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu
kasacyjnym. Co ciekawe stosowne regulacje

dodano do wszystkich trzech procedur: administracyjnej, cywilnej i karnej. Jak zauważyła A. Z. Krawiec, akt ten również wzmocnił

kompetencje Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz Sądem Najwyższym.3

Abstrahując od wstępnej oceny zasadno-

ści szerszego spektrum aktywności Rzecznika Praw Dziecka wypada się odnieść do jego

pozycji ustrojowej (statusu). Przepis art. 3
ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku
Praw Dziecka4 stanowi, że:

Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
Dz.U. Nr 197, poz. 1307.
Z. Krawiec, Kasacja Rzecznika Praw Dziecka, Prokuratura i Prawo 2013, nr 9, s. 36.
Dz.U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.
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1. Rzecznik w sposób określony w niniejszej

wspólnego z semantycznym i obiektywnym

monijnego rozwoju, z poszanowaniem

rza większe możliwości aktywności na rzecz

ustawie, podejmuje działania mające na

celu zapewnienie dziecku pełnego i harjego godności i podmiotowości.

2. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw
dziecka, w szczególności:

1) prawa do życia i ochrony zdrowia,

2) prawa do wychowania w rodzinie,

3) prawa do godziwych warunków socjalnych,

4) prawa do nauki.

znaczeniem tego terminu. Pełna niezależność
(rozumiana jako autonomia działania) stwarespektowania praw najmłodszych. Na uwagę

zasługują ważne postulaty i program pomo-

cy (przeciwdziałania) stosowania przemocy
wobec dzieci (sformułowane przez samego
Rzecznika Praw Dziecka):

Propozycja rozwiązań systemowych:

Przemoc wobec dzieci należy uznać za

3. Rzecznik podejmuje działania zmierzają-

problem społeczny wymagający rozwiązań

cją, zaniedbaniem oraz innym złym trak-

powszechność zarówno w zakresie dostępno-

ce do ochrony dziecka przed przemocą,
okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizatowaniem.

4. Rzecznik szczególną troską i pomocą otacza dzieci niepełnosprawne.

5. Rzecznik upowszechnia prawa dziecka
oraz metody ich ochrony.

Z ustawy nie wynika expresis verbis, że

Rzecznik Praw Dziecka jest organem ochro-

ny prawnej. Ta drobna, ale jakże istotna luka
prawna i polityczny status (art. 4 ustawy)

budzi poważne wątpliwości w zakresie właściwego wykonywania przydanych ustawowo

uprawnień i obowiązków. Upolitycznienie
niektórych funkcji (urzędów) niesie ryzyko
wypełniania obowiązków zgodnie z interesami partii politycznych, które aktualnie

sprawują władzę. W mojej ocenie otwarty
katalog uprawnień Rzecznika (art. 3 ustawy)

pozostaje w sprzeczności z dyspozycją art. 7
ust.1, który stanowi, że Rzecznik jest w swojej działalności niezależny od innych organów

państwowych i odpowiada jedynie przed
Sejmem na zasadach określonych w ustawie.

Tak rozumiana „niezależność” nie ma nic

systemowych. Chcąc mówić o systemie prze-

ciwdziałania przemocy należy zapewnić jego
ści dla każdego poszukującego pomocy jaki
i interweniującego.
W

rozwiązaniu

systemowym

należy

wskazać instytucję odpowiedzialną za integrację i koordynację działań wszystkich

służb zajmujących się problemem. Należy

odejść od dominacji form represyjnych i pe-

nalizujących na rzecz form pomocy opartych
o oddziaływania mediacyjne, profilaktyczne

i prewencyjne. (Odwrócenie dotychczasowych proporcji z 70% interwencji represyjnych z udziałem policji na rzecz oddziaływań

„miękkich” z przewagą metod mediacyjno-terapeutycznych.)

Po analizie dotychczasowych propozycji

i rozwiązań krajowych (m. in. materiałów
konferencji zorganizowanej przez Rzecznika

Praw Obywatelskich „Czy w Polsce istnie-

je system pomocy dzieciom krzywdzonym”

oraz programu Kancelarii Prezydenta RP
„Bezpieczni w rodzinie”), analizie doświadczeń i rozwiązań przyjętych w innych krajach

(Chociażby rozwiązań brytyjskich oraz do-

Artykuły prawnicze

świadczeń belgijskich, związanych z głośną

informacji należy określić z uwzględ-

opartego o struktury samorządowe powiatu

2. Zaostrzenie prawa karnego za przestęp-

statecznej struktury placówek specjalistycz-

nim (wprowadzenie zasady, że odpowie-

aferą pedofila Dutroux) proponuję stworzenie rozwiązania systemowego w skali kraju

(na poziomie gmin rozwiązanie to byłoby
zbyt kosztowne przy braku specjalistów, donych – na poziomie województwa zbyt odległe od problemu).

Plan Rzecznika Praw Dziecka
ochrony dziecka przed
przemocą

1. System pomocy i wsparcia oparty o po-

nieniem ustawy o ochronie danych
osobowych).

stwa wobec dzieci, z wyodrębnieniem
przestępstwa znęcania się nad małolet-

dzialność za przestępstwo wobec dzieci
traktowana jest tak, jak za takie samo
przestępstwo wobec dorosłych dokonane
ze szczególnym okrucieństwem).

3. Podjęcie pracy ze sprawcą przemocy:
•

cjalizacyjna i psychoterapeutyczna,

wiatowe centra pomocy rodzinie, jako

z uwzględnieniem dotychczas wypra-

koordynatora i zarządzającego systemem.

cowanych programów, po opuszcze-

Do standardów systemu na szczeblu Po-

niu zakładu – terapia, monitorowanie

wiatowych Centrów Pomocy Rodzinie po-

zachowań (wykorzystanie możliwości

winny należeć:
•

warunkowego zwolnienia i dobrowol-

komisja-zespół ds. określenia charak-

nego poddania się terapii oraz zgody

teru i formy pomocy, z kierownikiem

sprawcy na stały monitoring i kontro-

podejmującym decyzje co do formy
i kierunku pomocy oraz zakresu inter•

wencji (w skład zespołu powinni bezwzględnie wchodzić profesjonaliści),

wielozakresowa pomoc z wykorzystaniem wszystkich specjalistów i placó-

•

wek pomocy istniejących na danym
terenie,

blemem przemocy, z uwzględnieniem
•

•

lę jego zachowań – wymaga to przygo-

towania i przeszkolenia właściwych
służb i specjalistów).

4. Rozszerzenie form pracy z ofiarami przemocy
•
•

koordynacja działań wszystkich instytucji i służb zajmujących się propowierzania zadań organizacjom pozarządowym,

w zakładzie karnym – praca reso-

ograniczenie procedur sądowych - ograniczenie przesłuchań /”najlepiej raz”/,

przesłuchanie dziecka w odpowied-

nio przygotowanych pomieszczeniach,
•

z możliwością przesłuchań poza siedzibą sądu i prokuratury,

przyjęcie zasady izolacji sprawcy, nie
ofiary /w uzasadnionych przypadkach/,

telefon interwencyjny (jeden bezpłat-

•

dostęp do informacji zawartych w reje-

Plan wzmocnienia rozwiązań systemo-

ny, krótki numer w całym kraju łączący rozmówcę z danym powiatem),

strze sprawców przemocy (dostęp do

rozbudowa form pomocy: psychoterapeutycznej, socjalnej, medycznej
i innych.
wych

przeciwdziałania

przemocy
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wobec dzieci wymaga respektowania

•

•

•

•


podmiotowości dziecka w działalności

zmieniono w przepisach kodeksu postępo-

obowiązek wysłuchania i w miarę moż-

dodano § 2, który stanowi że Rzecznik Praw

organów władzy publicznej oraz w postępowaniu sądowym poprzez, m. in.:

liwości uwzględnienia zdania dziecka
przez organa władzy publicznej,

przestrzeganie prawa dziecka do wy-

rażania opinii, występowania w sądzie
we własnych sprawach,

informowanie dziecka i jego przedsta-

wiciela prawnego o przysługujących
dziecku prawach,

ochronę interesów dziecka w postępowaniu sądowym poprzez, m.in:

wnioskowanie o uchylenie jawności
rozprawy, zwłaszcza gdy sprawa do-

tyczy przestępstw przeciwko wolności




seksualnej, obyczajowości oraz przeciwko rodzinie i opiece,

wnioskowanie o przesłuchanie pokrzyw-

dzonych w pierwszej kolejności, przed
przeprowadzeniem innych dowodów,

wnioskowanie o przesłuchanie małoletniego

pokrzywdzonego,

ofiar

gwałtu oraz znęcania się bez obecno-

ści oskarżonego, o ile są przesłanki


wskazujące, że obecność ta mogłaby
oddziaływać krępująco,

kierowanie do sądu wniosków o uchylenie niewłaściwych pytań naruszających godność osobistą lub sferę prywatną pokrzywdzonego, a nie mających znaczenia dla istoty sprawy” .
5

5

6
7

De lege lata nowelą z września 2010 r.

wania karnego trzy regulacje dotyczące po-

stępowania kasacyjnego. W art. 521 k.p.k.6
Dziecka może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego po-

stępowanie, jeżeli przez wydanie orzeczenia
doszło do naruszenia praw dziecka. Ponadto
ograniczoną podmiotowo i przedmiotowo kasację Rzecznika Praw Dziecka zrównano z kasacją Rzecznika Praw Obywatelskich i Proku-

ratora Generalnego w zakresie terminu do
jej wniesienia (a właściwie jego braku) [art.
524 § 2 k.p.k. w brzmieniu obowiązującym

od 9.11.2010 r.]. Za słuszny należy uznać zapis ustawodawcy traktujący Rzecznika Praw

Dziecka jako podmiot „fachowy” nie związany przymusem adwokacko-radcowskim

w zakresie sporządzenia i podpisania kasacji
(art. 526 § 2 k.p.k.). W doktrynie podkreśla
się, że uprawnienie Rzecznika Praw Dziecka

dotyczy osoby skazanej, która nie ukończyła
18 roku życia, chyba że przed osiągnięciem

tego wieku zawarła związek małżeński (art.
10 § 1 i 2 k.c.), jak również pokrzywdzonego (dziecka), niezależnie od tego czy występowało w charakterze strony.7 Zdaniem ko-

mentatorów „literalna wykładnia (art. 521 §

2 k.p.k.) zdaje się przemawiać za przyjęciem,
że kasacja Rzecznika Praw Dziecka jest do-

puszczalna w każdym wypadku naruszenia
praw dziecka na skutek wydania orzecze-

nia. Jak się wydaje, dotyczyć to może także

Cytat dosłowny ze strony Rzecznika Praw Dziecka (www.brpd.gov.pl) dostęp dnia 23.08.2012 r. Pragnąc odnieść się do
nowych rozwiązań w procesie karnym, nie sposób nie odnieść się do misji Rzecznika Praw Dziecka, którą realizuje na
różnych obszarach.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), zwana dalej
k.p.k.
P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego (komentarz), Tom III, Warszawa 2012, s. 223.
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przypadku, gdy sytuacja dziecka w ogóle nie

że chce popierać akt oskarżenia obok pro-

np. gdy doszło do skazania, z istotnym naru-

szkodę małoletniego,

wykazuje bezpośredniego związku z postę-

powaniem, w którym zapadło to orzeczenia,

kuratora (art. 51 § 2 w zw. z art. 54 § 1
k.p.k.), jeżeli popełniono przestępstwo na

szeniem prawa mającym istotny wpływ na

3. naruszono przepisy o obronie obligatoryj-

wychowania w rodzinie lub prawo do opieki

4. w ramach przesłuchania małoletniego

ka przysługuje prawo wniesienia kasacji od

5. przesłuchujący

prawomocnego orzeczenia sądu kończącego

6. rażąco naruszono procedurę przesłucha-

alizować, o ile przez wydanie orzeczenia do-

stanowi trzeciej instancji rozpoznawania

Praw Dziecka w postępowaniu kasacyjnym

kiem kontroli prawomocnych orzeczeń sądo-

treść orzeczenia, rodzica lub opiekuna dziec-

ka, gdyż może to godzić w prawo dziecka do
nad nim.” Za słuszny i przekonywujący nale8

ży uznać pogląd, że Rzecznikowi Praw Dzieckażdego prawomocnego orzeczenia koń-

czącego postępowanie, również od każdego
postępowanie

przygotowawcze.9

Wypada

jednak zastrzec, że uprawnienie to może zreszło do naruszenia praw dziecka. W jak dotąd

skąpym piśmiennictwie nt. udziału Rzecznika
wykładnię dyspozycji – „przez wydanie orze-

czenia doszło do naruszenia praw dziecka”
procesualiści pozostawiają orzecznictwu.

10

Dla potrzeb niniejszego opracowania można

wskazać jednak kilka przykładów, których
konkretyzacja w zakresie decyzji Rzecznika

o wniesieniu kasacji zależy od analizowane-

go przypadku. W mojej ocenie do naruszenia
praw dziecka dochodzi wówczas, jeżeli:

1. naruszono przepis art. 23 k.p.k. – nie zawiadomienie sądu rodzinnego (w razie popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego lub przy współdziałaniu z małoletnim),

2. nie pouczono rodzica (opiekuna) mało8
9
10
11
12

letniego o prawie złożenia oświadczenia,

nej (art. 79 § 1 pkt 1 k.p.k.) jeżeli nieletni
współdziałał w popełnieniu przestępstwa,

stosowano sprzeczne z prawem praktyki
przesłuchania (art. 171 § 1-7 k.p.k.),
odebrał

zeznania

od

świadka pomimo skorzystania z prawa do
odmowy zeznań (art. 182 § 1-3 k.p.k.),
nia małoletniego (art. 185a i b k.p.k.).

Pamiętać jednak należy, że „kasacja nie

spraw karnych, lecz jest nadzwyczajnym

środkiem odwoławczym, a zarazem i środ-

wych. Postępowanie kasacyjne sprowadza się
do oceny kasacji w aspekcie rażącego naruszenia przepisów prawa przez sąd odwoław-

czy, i to takiego naruszenia, które mogło mieć
istotny wpływ na treść zapadłego w sprawie

wyroku sądu odwoławczego, a nie do kolejnego merytorycznego rozpoznania sprawy

karnej, w której kasacja została wniesiona.11
Ograniczenia przedmiotowe postępowania

kasacyjnego dotyczą również kasacji Rzecznika Praw Dziecka. W moim odczuciu, Rzecznik Praw Dziecka nie powinien postępować

pochopnie i poprzedzić swoje działania rzetelnym zbadaniem sprawy (czy są podstawy

do wniesienia kasacji w konkretnej sprawie).

Tamże, s. 223.
Por. J. Grajewski, Przebieg procesu karnego, Warszawa 2012, s. 378.
P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego (komentarz), Tom III, Warszawa 2012, s. 222-223.
Postanowienie SN z dnia 11 marca 2010 r. (IV KK 33/10), OSNwSK 2010, nr 1, poz. 547.
P. Hofmański (red.), Kodeks postępowania karnego (komentarz), Tom III, Warszawa 2012, s. 223.
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Należy podkreślić, że pomimo szczególnej

pozostanie martwą literą prawa. Wydaje się

którego podstawy (art. 523 § 1 k.p.k.) ogra-

ści wniesienia kasacji przez Rzecznika Praw

roli Rzecznika Praw Dziecka, kasacja zawsze
jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia,
niczają również działanie podmiotów szczególnych uprawnionych do wniesienia kasacji
(art. 521 k.p.k.).

Ingerencja Rzecznika Praw Dziecka w po-

stępowaniu karnym (kasacyjnym) powinna

być poprzedzona rzetelnym i bardzo dokładnym postępowaniem wyjaśniającym. Dyrektywę ku temu stanowi przepis art. 10 ustawy

o Rzeczniku Praw Dziecka. Prowadząc postępowanie wyjaśniające Rzecznik ma prawo

dostępu do akt i dokumentów badanej sprawy, uzyskania informacji i wyjaśnień oraz

udzielenia wyjaśnień dotyczących podstawy

faktycznej i prawnej rozstrzygnięć innego or-

ganu (art. 10b ustawy). Na uwagę zasługuje
ostatnie uprawnienie Rzecznika, którego skutek warunkuje decyzje o wniesieniu lub od-

mowie złożenia kasacji w sprawie, w której
przez wydanie orzeczenia doszło do narusze-

nia praw dziecka. W doktrynie zaznacza się,
że „nie jest dopuszczalna kasacja w sprawach,

w których do naruszenia praw dziecka doszło
w toku postępowania, ale nie przez wydanie
orzeczenia”.

12

Przedmiotem kontroli skargi

kasacyjnej w trybie art. 530 k.p.k. nie będą
zatem tylko podstawy kasacji i uprawnienie
do jej wniesienia, ale przede wszystkim czy

przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka. Dopóki Sąd Najwyższy

nie dokona wykładni zwrotu „przez wyda-

nie orzeczenia doszło do naruszenia praw
dziecka”, dopóty przepis art. 521 § 2 k.p.k.
13
14

jednak, że przywołane sześć okoliczności
spełnia ustawowe kryterium dopuszczalnoDziecka. Należy jednak zaznaczyć, że kwe-

stia dopuszczalności lub niedopuszczalności
kasacji w trybie art. 521 § 2 k.p.k. zależy od
gruntownego zbadania prawomocnie zakończonej (konkretnej) sprawy.

W osnowie podjętej refleksji nie sposób

nie zadać pytania – Czy uprawnienie Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest wystarczające
(również w sprawach z naruszeniem praw
dziecka)? Już przepis art. 1 ust. 2a ustawy

o Rzeczniku Praw Obywatelskich13 expresis

verbis wskazuje, że w sprawach dzieci Rzecznik Praw Obywatelskich współpracuje z Rzecznikiem Praw Dziecka. Abstrahując od krytyki

noweli z września 2010 r., wypada podkreślić,
że przepisy ustrojowe pozostają w sprzeczno-

ści z intencją ustawodawcy, którego założe-

niem było poszerzenie spectrum działalności
Rzecznika Praw Dziecka. Na wnioski praktycz-

ne przyjdzie jeszcze czas (przepis obowiązuje
dopiero niecałe dwa lata). Zainteresowanych
tą problematyką wypada zachęcić do przeprowadzenia badań (po trzech lub pięciu latach

od wejścia w życie przepisu), o ile duże zmiany

legislacyjne w prawie karnym nie unicestwią

tego przepisu. Należy przy tym zauważyć, że
obszerna nowelizacja kodeksu postępowa-

nia karnego14 nie wyrugowała omawianego
uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka.

W piśmiennictwie dostrzeżono fasado-

wość legitymacji Rzecznika Prawa Dziecka,

gdyż w latach 2010-2012 nie odnotowano

Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 z późn. zm.
Ustawa z dnia 27 września 2013r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1247).
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kasacji pochodzącej od tego podmiotu.15 Na-

stanowieniu składu 7 sędziów z 30 września

Po pierwsze wypada mieć nadzieję, że wszel-

sady ochrony świadka pokrzywdzonego prze-

leży się zatem zastanowić jakie przyczyny
tkwią w pasywności nowego uprawnionego.

kie przypadki „naruszenia praw dziecka” są

przedmiotem orzeczeń reformacyjnych sądów
odwoławczych. Za kolejny argument należy

uznać trafną reakcję karną w postępowaniu
przed sądem pierwszej instancji. Na trafną
lub nietrafną reakcję karną, duży wpływ ma

rzetelnie lub pobieżnie przeprowadzone po-

stępowanie dowodowe. H. Gross twierdził, że
każdy świadek jest zjawiskiem psychicznym,
w tym znaczeniu powinien zostać zbadany,

dostarczone zeznania mogą mieć wartość, ale
również mogą okazać się całkowicie fałszywe
mimo najlepszej woli świadka. Kodeks postę16

powania karnego gwarantuje szczególny tryb
przesłuchania świadka małoletniego. W myśl

art. 185a § 1 k.p.k. w sprawach o przestępstwa
określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego

17

(przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności) i XXVI (przestępstwa przeciw-

ko rodzinie i opiece) pokrzywdzonego, który
w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat,

przesłuchuje się w charakterze świadka tylko

raz, chyba że wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego

przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który
nie miał obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego. Gwarancyjny charak-

ter ma fakt, że przesłuchanie przeprowadza
sąd na posiedzeniu z udziałem psychologa.
(art. 185a § 2 zd. I k.p.k.). Sąd Najwyższy w po15
16
17
18
19

2010 r. wyjaśnił, że – „W art. 185a k.p.k. ustawodawca jednoznacznie określił zarówno za-

stępstwami wymienionymi w tym przepisie,

który w chwili przesłuchania nie ukończył 15
lat – przed powtórną wiktymizacją, jak i jej granice, uwzględniając przy tym obowiązek dotarcia do prawdy oraz konieczność zapewnienia podstawowych uprawnień do realizowania

obrony przez oskarżonego. Temu ostatniemu

stworzono możliwość skutecznego domagania
się ponownego przesłuchania pokrzywdzonego o jakim mowa w powołanym przepi-

sie i to bez dodatkowych warunków – ile nie

miał obrońcy w czasie, gdy przeprowadzono
pierwsze przesłuchanie takiego pokrzywdzonego.”18 W doktrynie i wśród psychologów po-

jawiły się poglądy nie akceptujące dzieci jako

świadków w procesie karnym. R. Wiśniacka

wskazywała, że dzieci są w sądach bardzo źle
postrzegane jako świadkowie, nie są bowiem

zdolne do mówienia prawdy, gdyż nie potrafią
jej rozróżniać.19 Z kolei V. Kwiatkowska-Wój-

cikiewicz podkreśla, że kłamią najczęściej te
dzieci, które znajdują się w bardzo trudnej sy-

tuacji i nie mogą sobie z tym stanem poradzić.

W badaniach, na które powołuje się autorka,
kłamstwa te sklasyfikowano jako repulsyw-

ne (obronne) i propulsywne (dążeniowe).
Przyczynami tych pierwszych są lęki przed

przemocą fizyczną, im więcej bowiem lęków
w życiu małoletniego, tym częściej dziecko po-

sługuje się kłamstwem.20 Wskazane czynniki

A.Z. Krawiec, Kasacja Rzecznika Praw Dziecka, Prokuratura i Prawo 2013, nr 9, s. 43.
Por. H. Gross, Kriminal – Psychologie, Leipzig 1905, s. 6.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), zwana dalej k.k.
(I KZP 21/10), LEX nr 612393.
Por. R. Wiśniacka, Psychologia zeznań świadków, Archiwum Kryminologii 1933, nr 2, s. 235 i nast. – cyt. za J. Kosonoga,
Przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k., Prok. i Pr. 2004, nr 1, s. 63.
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(szczególnie zwrócenie uwagi na pozycję ma-

będzie autentycznym „tygrysem, herosem

bez wtórnej wiktymizacji dziecka. Odnoto-

Słowa kluczowe

łoletniego pokrzywdzonego przestępstwem)
zwiększają szansę na rozstrzygnięcie sądowe,
wania wymaga również kwestia naruszenia

praw rodzica (opiekuna), której efektem może
być „naruszenie praw dziecka”. Rzecznik Praw

Dziecka i w tym przypadku powinien skorzy-

stać z uprawnienia wynikającego z art. 521 §

lub piewcą”?

Dziecko, Rzecznik Praw Dziecka, kasacja,

Sąd Najwyższy, środek zaskarżenia

Streszczenie

Udział Rzecznika Praw Dziecka w postępo-

2 k.p.k. Jako ostatnią przyczynę pasywności

waniu kasacyjnym wiąże się ściśle z narusze-

praw dziecka”. Działania rutynowe, wybiórcze

nie. Pozycja ustrojowa Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznika należy wskazać jego obojętność
lub błędną wykładnię przesłanki „naruszenia

lub schematyczne prowadzą do błędnych de-

cyzji, których reperkusję stanowi zaniechanie
podjęcia określonych czynności.

Podsumowując uwagi dotyczące udziału

Rzecznika Praw Dziecka w postępowaniu
kasacyjnym wypada zwrócić uwagę na zaprezentowane stanowisko samego Rzecz-

nika. Wdrożenie rozwiązań systemowych

niem praw dziecka. Ta nowa regulacja kodeksu

postępowania karnego zasługuje na zauważei jego ograniczona rola w postępowaniu karnym zostały omówione w związku z trudnym

położeniem małoletniego pokrzywdzonego
przestępstwem. Wykładnia dodanego przepisu
niestety budzi poważne zastrzeżenia.

SumMary

Participation��������������������������
of the Children’s Ombuds-

wydaje się sprawą konieczną i nieuniknioną.

man in the cassation procedure is closely as-

ślić, że rozwiązania systemowe są konieczne

Procedure is worthy of notice. The institu-

De lege lata niektóre doczekały się stosownych unormowań. Należy wyraźnie podkre-

w postępowaniu rozpoznawczym, natomiast
w postępowaniu kasacyjnym powinny stanowić ultima ratio. Mając na uwadze tradycje związane z instytucją Rzecznika Praw

Obywatelskich (również w innych systemach prawa) uprawnienie Rzecznika Praw

Dziecka w postępowaniu kasacyjnym przypomina funkcję „papierowego tygrysa”, „paragrafowego herosa” czy „piewcy sprawie-

dliwości środowiskowej”. Czas pokaże czy
20

sociated with violation of the children’s rights.
This new regulation of the Code of Criminal
tional position of the Children’s Ombudsman

and his limited role in the criminal procedure
have been discussed in connection with the

difficult position of the juvenile victim of the
crime. Unfortunately, interpretation of the
added provision raises a serious concern.

Keywords

Child, The Children’s Ombudsman, cassa-

tion, Supreme Court, remedy at law.

Por. V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, Przesłuchanie dziecka, Kraków 2001, s. 124; zob. też D. Gil, Wpływ zeznań małoletniego
na trafną reakcję karną, (w:) J. Bukała, K. Wątorek (red.), Krzywdzenie dziecka – zapobieganie przemocy, Kielce 2013,
s. 150-151; tenże, Tryb przesłuchania małoletniego w postępowaniu karnym po nowelizacji z czerwca 2013r., (w:) R.
Sztychmiller, J. Kasprzak, J. Krzywkowska (red.), Dowodzenie w procesach karnych, Olsztyn 2014, s. 105-117.
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Agata Jakieła

Wpływ separacji na sytuację rodzinną
i społeczną małżonków
The impact of separation on family and social situation
of the marriage

Wstęp
Separacja to instytucja nierozerwalnie

związana z węzłem małżeńskim i oznacza
stan w małżeństwie, w którym nastąpił zu-

pełny rozkład pożycia małżeńskiego. Należy

zauważyć nie posiada on cechy trwałości,
to znaczy, że rokuje na podjęcie wspólnego
pożycia w przyszłości. Powstanie separacji

między małżonkami implikuje na ich sytuację rodzinną i społeczną, która dotyczy ich
wzajemnych relacji, jak i relacji małżonków
z dziećmi.

Zachowanie węzła małżeńskiego można

uznać za typową cechę separacji znamionującą tę instytucję, niezależnie od sposobu

dalszego unormowania skutków prawnych .
1

Należy zatem stwierdzić, że separacja, mimo,

że potwierdza rozpad pożycia małżeńskiego,
to jednak nie znosi wspólnoty małżeńskiej.
Zasada chroniąca węzeł małżeński, w przypadku orzeczenia separacji prawnej wynika

z art. 61 4 § 1 KRiO2. Zgodnie z tym przepisem

1
2
3

separacja ma takie same skutki jak rozwód,
chyba że ustawa stanowi inaczej. Dlatego też
oceniając skutki separacji, należy stosować

przepisy dotyczące skutków rozwodu, przy

czym trzeba uwzględnić odrębności wynikające z ustawy oraz te skutki i regulacje,
które są charakterystyczne na obu instytucji.

Skoro orzeczenie separacji ma mieć, w myśl

tego przepisu, takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, oznacza to,
że separacja jest zupełnie inną instytucją niż

rozwiązanie małżeństwa, a tylko skutki obu
tych instytucji z zasady mają być tożsame3.

W przypadku ustanowienia separacji małżonkowie nie mogą zawrzeć ponownie związku
małżeńskiego, wynika to z racji zachowania

węzła małżeńskiego. O tym, że przy separacji, nie mamy do czynienia z zerwaniem węzła małżeńskiego świadczy choćby również
i to, że po uzyskaniu orzeczenia separacji,

małżonkowie mogą się rozwieść - rozwód
może być kolejnym etapem. Gdyby separacja

A. Sylwestrzak, Skutki prawne separacji małżonków, Warszawa 2007, s. 75.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (1964, poz., 9, nr 59), zwany dalej KRiO.
Tamże, s, 75 – 76.
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powodowała zerwanie węzła małżeńskiego,

nych z rodziną, (…) jednak niezależnie od

paracją, w kontekście omawianych skutków

z uprawomocnienia się orzeczenia8. W za-

rozwód nie byłby już w zasadzie potrzebny4.

Główną różnicą między rozwodem a se-

separacji, jest to że w przypadku rozwodu,
co wynika z art. 56 KRiO, mamy do czynienia
„rozwiązaniem małżeństwa przez rozwód”,

zaś w przypadku separacji, w KRiO figuruje
zwrot „orzeczenie separacji” . Z przedstawio5

nego zestawienia wynika, że już w treści żą-

dania małżonków zawarty jest podstawowy,
a różniący obie instytucje skutek. W odniesieniu do rozwodu jest to ustanie małżeństwa,
co nie ma miejsca w razie separacji6.

treści orzeczenia istnieje cała gama innych
skutków,

które

bezpośrednio

wynikają

kresie rozstrzygnięć podejmowanych przez
sąd orzekający separację mieszczą się usta-

lenia m.in. dotyczące: władzy rodzicielskiej
nad wspólnymi małoletnimi dziećmi mał-

żonków, kontaktów z dziećmi, wysokości
świadczeń alimentacyjnych9.

1. Wpływ separacji na relacje
małżonków
Pierwszym stadium małżeńskiej dezin-

Powstanie separacji faktycznej, jak i póź-

tegracji jest aspekt braku małżeńskiego suk-

między małżonkami, jak również małżonka-

życia, a wręcz idą w kierunku rozpadu10. Sy-

niej prawnej, pociąga za sobą wiele skutków,
które odnosić się bezpośrednio do relacji

mi i dziećmi. Trzeba zwrócić również uwagę
na następstwa separacji w sferze emocjonalnej i duchowej małżonków i dzieci. Separacja,

jak wynika z jej potocznego znaczenia, będzie oznaczała rozłączenie małżonków, więc

należy również zwrócić na ten skutek, który
nie zawsze będzie miał wymiar pozytywny.
W trakcie tego procesu występuje przynaj-

mniej kilka momentów, w których podnosi się
u rodziców i dzieci poziom stresu. Ten stres
z kolei niesie ze sobą ryzyko uszczerbku zdrowiu fizycznym i samopoczuciu psychicznym7.

Orzeczenie separacji, pociąga za sobą

rozstrzygnięcie w wielu sprawach związa4
5
6
7
8
9
10
11

cesu. Na tym etapie małżonkowie nie tylko
nie umacniają ich wspólnotowego wymiaru
tuacja ta powoduje, że małżonkowie coraz

bardziej manifestują wobec siebie niechęć
oraz brak zainteresowania. Uwidacznia się
coraz głębszy kryzys, który kształtowany jest

na bazie domniemanych i faktycznych wad

i słabych stron małżonka, przejawiający się
w licznych konfliktach. W takich sytuacjach,

przedmiotem sporu może być niemal wszystko, bardzo często przez błahy pretekst, który

często może mieć podłoże ekonomiczne lub
na tle pożycia seksualnego11. Taka sytuacja

powoduje stopniowo narastające oddalenie
małżonków od siebie, które w skrajnych sytuacjach może przerodzić się nawet we wro-

J. Grzelińska, Rozwód i separacja między małżonkami, Warszawa 2010, s. 23.
Por. J. Halberda, Separacja – wybrane zagadnienia materialoprawne (przesłanki, skutki), Rejent 2001, nr 11. 102.
A. Sylwestrzak, Skutki prawne…, s. 76.
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, s. 289.
J. Ignaczewski, Rozwód i separacja. Komentarz, Warszawa 2010., s. 155.
J. Grzelińska, Rozwód i separacja…, s. 24.
W. Majkowski, Makrostrukturalne czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Studium socjologiczne, Kraków
1997, s. 104.
Tamże.
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gość. Równolegle do procesu emocjonalnego

małżeństwo, warunek zdrowia psychicznego

od wielu czynników: długości trwania mał-

wnioskować, że skutkiem separacji, poprzez

rodzi się poczucie klęski, braku spełnienia,

frustracji, straty. Stopień tych odczuć należy
żeństwa, stopnia emocjonalnego zaangażowania, perspektywy ułożenia sobie życia
w przyszłości i innych12.

Wymieniony w art. 23 KRiO katalog mał-

żeńskich obowiązków osobistych uznaje się
za wyraz ustawowych zasad prawidłowo

funkcjonującego małżeństwa a co za tym
idzie – kryterium pomocne przy ustalaniu

rozkładu pożycia małżeńskiego . Małżonko13

wie mają w dalszym ciągu prawo i obowiązek

współdziałania w istotnych sprawach wspólnych małoletnich dzieci, szczególnie w za-

kresie ich wychowania i troski o ich rozwój
duchowy i fizyczny .
14

Skutki w relacjach małżonków usystema-

tyzować w grupy, które będą korespondować

z obowiązkami, jakie na małżonków zostały
nałożone w momencie zawarcia małżeństwa.
Pozytywną przesłanką separacji jest rozpad

wspólnego pożycia, co w konfrontacji ze skutkami separacji oznacza, że obowiązek wspól-

nego pożycia odpada. Wiąże się z tym dalszy
skutek, mianowicie oddzielne zamieszkanie

małżonków w tym czasie nie może być oce-

niane jako opuszczenie a zatem nie może
podlegać sankcjonowaniu w ramach ustalenia

winy w wyroku rozwodowym, jeśli później do
rozwodu dojdzie . Rozpad pożycia małżeń15

skiego oznacza rozpad więzi małżeńskiej, rozumianej jako podstawowy element scalający
12
13
14
15
16
17
18

małżonków oraz ich pełnego funkcjonowania
w społeczeństwie i świecie16. Stąd też można

zerwanie emocjonalnego związku małżonków, który stanowi niejako ich trzon pozwa-

lający na sprawne egzystowanie w rodzinie,
jest pogorszenie relacji małżonków, co wpły-

wa na ich poprawne funkcjonowanie. Ponadto
separacja burzy, wspólnego ognisko domowe,

będące źródłem odpoczynku, stanowiące źródło sił psychicznych potrzebnych do realizacji

różnych, w tym też pozarodzinnych celów. Zostaje załamana więź uczuciowa będąca bazą
i celem małżeństwa17.

Warto również zwrócić uwagę przy ana-

lizie relacji powstających między małżonkami między którymi dochodzi do separacji na

obowiązek wierności. Obowiązek ten okre-

ślany jest jako zobowiązanie małżonków do
pożycia fizycznego wyłącznie między sobą
oraz do powstrzymywania się od kontaktów

z innymi osobami18. Zdrada małżeństwa od
zawsze była uznawana za przyczynę rozpadu pożycia małżeńskiego. Dlatego też warto

przywołać orzeczenie SN, które wskazuje,
choć nie wprost, na istotę naruszenia zasady

wierności: „Naruszeniem wierności małżeńskiej jest nie tylko zdrada polegająca na cudzołóstwie, ale także wszelkie zachowanie się

małżonka wobec osoby trzeciej płci odmien-

nej, które może stwarzać pozory cudzołóstwa

lub w inny sposób wykracza poza granice
przyjętej normalnie obyczajowości i przy-

Tamże.
A. Sabuda, Ochrona dobra dziecka jako element przesłanek i przeszkód w orzeczeniu rozwodu, NP 1980, nr 7 – 8, s. 5-63.
P. Kasprzyk, Separacja prawna małżonków, Lublin 2003, s. 231.
A. Sylwestrzak, Skutki prawne…, s. 78-79.
M. Ryś, Psychologia małżeństwa w zarysie, Warszawa 1999, s. 57.
B. Łobodzińska, Małżeństwo w mieście, Warszawa 1970, s. 53.
J. Winiarz, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy z komentarzem, Warszawa 1990, s. 127.
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zwoitości”19. Należy również zwrócić uwagę,

wiązki. Są zobowiązani do wspólnego poży-

ności i współżycia społecznego .

przez swój związek założyli. Nie wszystkie

że wierność, jako obowiązek obyczajowy,

znajduje również źródło w zasadach moral20

W tej materii wpracowano dwa przeciw-

stawne poglądy. Pierwszy z nich głosi, w kon-

tekście zbliżonych do rozwodu skutków
separacji, że z chwilą uprawomocnienia się
orzeczenia separacji, obowiązek wierności

ustaje21. Przeciwny kierunek będzie zmierzał
do zachowania obowiązku wierności pomimo
orzeczenia separacji. Takie stanowisko będzie
uzasadnione, faktem iż, pomimo rozkładu po-

życia, małżeństwo ciągle trwa, oświadczenie
woli o dochowaniu wierności nie zostało wy-

cofane. Co więcej wynikać to będzie przede
wszystkim z przypisywanej separacji funkcji

pojednawczej oraz przekonania o konieczno-

ści obarczania winą rozkładu pożycia, tego
z małżonków, który w czasie separacji nawią-

zał pożycie z inną osobą pogłębiając rozpad
i uniemożliwiając pojednanie się ze współmałżonkiem . Obowiązek do wierności mał22

żonków może nie wynika wprost z przepisów,
jednak nałożony zostanie na nich w wyniku

przyjętych przez społeczeństwo zasad moralnych oraz zasad współżycia społecznego.

Naruszenie tego obowiązku nie oznacza po-

wstania jakiejś sankcji, ale jego pominięcie

stanowiłoby pewnego rodzaju sprzeczność
z utartymi w społeczeństwie zasadami postępowania

23

KRiO w art. 23 wskazuje, że małżonko-

wie w małżeństwie mają równe prawa i obo19
20
21
22
23
24
25

cia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz
do współdziałania dla dobra rodziny, którą

z tych obowiązków, ciążyć będą na małżon-

kach separowanych. Między małżonkami nie
ma mowy o wspólnym pożyciu, jednak obowiązek wzajemnej pomocy nie ustaje. Zgodnie z art. 64 4 § 3 KRiO małżonkowie pozosta-

jący w separacji obowiązani są do wzajemnej
pomocy jeśli przemawiają za tym zasady

słuszności. Jak widać ustawodawca, posłużył
się niedookreślonym pojęciem, którego inter-

pretacji należy dokonywać w odniesieniu do
konkretnych życiowych sytuacji24. Za typową

sytuację, w której wymagana będzie pomoc

współmałżonka, będzie choroba jednego

z nich. Pomoc może mieć dwojaki charakter:
majątkowy i niemajątkowy. Niemajątkowym

aspekt pomocy obejmuje w szczególności
wzajemne wspieranie się w sferze ducho-

wej, psychicznej w trudnych wyjątkowych

sytuacjach życiowych25. Dlatego też, mimo
rozdzielenia małżonkowie powinni służyć

sobie wzajemnie pomocą, wspierać się i po-

magać. Można mieć jednak wątpliwości, czy
rzeczywiście małżonkowie, taką pomoc będą
sobie wzajemnie świadczyć, jeśli ich wspólną

wolą było rozłączenie się. Pomimo trudnej

sytuacji, małżonkowie zobowiązani są do
współdziałania dla dobra rodziny. Obowiązek

współdziałania w tym zakresie oznaczał będzie, postępowanie jednego małżonka, które

uwzględniać będzie interesy i wolę współ-

Orzeczenie SN z dnia 24 kwietnia 1953 r., C 735/50 (NP 1951, nr 12, s. 14).
A. Sylwestrzak, Skutki prawne…, s. 80.
Por. Z. Krzemiński, Separacja. Komentarz do przepisów. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Wzory pism, Kraków 2000, s. 85.
A. Sylwestrzak, Skutki prawne…, s. 81.
J. Grzelińska, Rozwód i separacja…, s. 28.
Tamże, s. 28.
P. Wołosz, Separacja, Monitor Prawniczy, 2000, nr 9, s. 17.
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małżonka. Zależy jednak mieć na uwadze, że

możliwościom zarobkowym i majątkowym

tuacji życiowej . Trzeba również dodać, że

niezależnie od łączącego ich ustroju majątko-

takie postępowanie wymaga od małżonków

wzajemnej informacji na temat obecnej sy26

nie można mówić na gruncie obowiązujących

przepisów o egzekwowalności tego obowiązku – przepisy nie przewidują żadnych metod

przymuszenia małżonka do wypełnienia tego
typu obowiązku27.

zobowiązanego29. Ponadto miedzy małżon-

kami na podstawie art. 54 § KRiO, powstaje
wego, rozdzielność majątkowa

2. Separacja rodziców
a stosunki z dziećmi
Orzeczenie separacji wpływa również na

Majątkowy charakter pomocy material-

stosunki między rodzicami a dziećmi. Należy

na mocy art. 61 § 4 KRiO w zw. z art. 60 §

dziecka, ustanawiając jedną z przesłanek, wa-

nej nie będzie utożsamiany z obowiązkiem

alimentacyjnym, który będzie egzekwowany
4

1 i 2 KRiO. Przykładowo pomoc materialna
na zasadach słuszności między małżonkami

będzie spełniona w przypadku jednorazowej
pomocy finansowej. Innego przykładu dostarcza art. 281 KRiO. Wprawdzie w orzeczeniu o separacji sąd rozstrzyga z zasady o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania

przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania,

to jednak okoliczności po orzeczeniu separacji mogą ulegać zmianie, na tyle, że zasady

słuszności mogą przemawiać za udzieleniem
separowanemu małżonkowi ochrony na omawianej podstawie28.

Jednym ze skutków separacji jest powsta-

nie między małżonkami obowiązku alimentacyjnego. Jest on realizacją praw wynikających z małżeństwa tj. obowiązku wzajemnej

pomocy i wsparcia. Małżonek separowany,
który nie został uznany za winnego rozkładu

pożycia i który znajduje się w niedostatku,
może żądać od drugiego małżonka dostarczenia środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom oraz
26
27
28
29

zauważyć, że ustawodawca wprowadzając tę

instytucję do KRiO, kierował się interesami
runkujących orzeczenie separacji, dopuszczalność separacji, tylko wtedy kiedy w wyniku

jej orzeczenia, nie ucierpią wspólne małolet-

nie dzieci. Jest to więc przesłanka negatywna
separacji, która została omówiona w rozdziałach poprzednich. Przesłanka ta pojawia się
jednak, wyłącznie w razie orzekania separacji

w trybie procesowym, ponieważ w wypadku

małżonkowie posiadają wspólne małoletnie
dzieci, mogą korzystać z tego trybu.

W przypadku rozłąki rodziców, problem

ochrony dziecka, jego praw, wrażliwości, pojawia się z jeszcze większym nasileniem. Roz-

stanie rodziców nawet czasowe, może być dla
dziecka ogromnym przeżyciem, zwłaszcza
wtedy, kiedy z jego perspektywy wszystko

wyglądało dobrze i było przekonane, że rodzice będą zawsze razem. Podczas separacji,

dziecko jest świadkiem, a nie rzadko również

uczestnikiem, sytuacji, które bardzo często
narusza jego poczucie bezpieczeństwa. Często rodzice, skupieni na własnych problemach, zaangażowani w konflikt zapominają

T. Dyrga, J. Serżysko, Rozwód, separacja, podział majątku. Poradnik z wzorami pism procesowych, s. 64.
J. Grzelińska, Rozwód i separacja…, s. 28
J. Ignaczewski, Rozwód i separacja…, s. 158.
P. Kasprzyk, Separacja prawna…, s. 236.
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o dziecku, nie zdając sobie sprawy jak silny

wątpliwie sprzeczny z dobrem i interesami

Generalnie przyjmuje się, że każdorazowe

domu rodzinnego, zagrażająca wychowaniu

wpływ na psychikę i jego rozwój ma sporna
sytuacja .
30

rozstanie rodziców, może mieć negatywne

skutki dla dobra dziecka. Do takiego twierdzenia można przychylić się rozważając sy-

tuację dziecka podczas rozwodu. Orzeczenie
separacji, które de facto nie znosi między
małżonkami małżeństwa, daje nadzieję na

utrzymanie w jedności rodziny, tym samym
można założyć, że separacja będzie miała na

celu ochronę podstawowych wartości mał-

żeńskich i rodzinnych. Separacja rodziców –
małżonków, gdy rozkład pożycia nie nabrał
jeszcze cechy trwałości nie musi zawsze koli-

dować z dobrem dziecka. Separacja rodziców
ze względu na funkcje, które pełni może przyczynić się do ustabilizowania sytuacji dziecka

i ochrony go przed negatywnym wpływem
patologicznej sytuacji rodzinnej .
31

Nie można również przyjąć zasady, że se-

paracja nie jest sprzeczna z dobrem dziecka,
tylko dlatego że istnieje możliwość jej zniesie-

nia. Trzeba bowiem podkreślić, że orzeczenie
separacji, jest przecież możliwe także wówczas, gdy rozkład pożycia jest trwały i sytu-

acja nie rokuje pojednania. Ocena przesłanek

separacji powinna więc polegać na dokładnej
analizie, nieskrępowanej odgórnie narzuconymi założeniami . Bardzo często powrót
32

rodziców do wspólnego życia, w którym
ciągle toczy się spór, gdzie w dalszym ciągu

widoczny będzie brak porozumienia, jest nie30
31
32
33
34

dziecka. W podobnym tonie wypowiada się
SN, który uznał, że demoralizująca atmosfera

dzieci uzasadnia przekonanie, że w takich sy-

tuacjach dobro dziecka nie mogłoby ucierpieć
w skutek orzeczenia rozwodu33. W związku

z przeciwstawnymi poglądami należy wyrazi przekonanie, że każdorazowa sytuacja ro-

dzinna powinna być rozpatrywana w sposób

indywidualny, przy uwzględnieniu wszelkich
okoliczności mających wpływ na jej kształt.

Przy okazji oceny wpływu separacji na do-

bro dziecka należy wziąć pod uwagę art. 61 2 §
1, który stanowi że, jeżeli jeden z małżonków

żąda orzeczenia separacji, a drugi orzeczenia

rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, to sąd
orzeka rozwód. W tej sytuacji zatem, warto

zwrócić uwagę, czy dobro dziecka może stanowić przesłankę, która pozwoli na oddale-

nie powództwa, w którym żądano orzeczenia
rozwodu. Stanowiska w literaturze sąd przeciwne. Zdaniem J. Panowicz – Lipskiej, sąd

w okolicznościach danej sprawy może dojść
do przekonania, że dobro dziecka nie ucierpi

w skutek separacji, natomiast ucierpiałoby
na skutek rozwodu34. Przeciwstawny pogląd

może głosić, że dawanie dziecku nadziei na

powrót rodziców, w sytuacji kiedy widocz-

ny jest trwały i zupełny rozkład ich pożycia,
również nie wpłynie pozytywnie na dobro,
zdrowie i osobowość dziecka. Niewadliwy

jest (...) wniosek zaskarżonego wyroku, że
dobro dziecka nie ucierpi na skutek rozwodu.

Por. M. Tański, A. Szelągowska, R. Milewski, S. Kordasiewicz, M. Rolirad, Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców,
Warszawa 2005, s. 3-4.
A. Sylwestrzak, Skutki prawne…, s. 116.
Tamże, s. 114.
Orzeczenie SN z dnia 16 maja 1952 r., C 111/51 NP. 1953, nr 5, s. 82.
J. Grzelińska, Rozwód i separacja…, s. 20.
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Sąd (...) ustalił, że atmosfera pożycia stron źle

ją się winą za rozpad małżeństwa rodziców.

stron, który powtarza za ojcem obrażające

śników i wychowawców.

oddziaływa na ich dziecko, przytaczając jako
przykład zachowanie się pięcioletniego syna
powódkę wulgarne zniewagi i grozi, że tak

jak tatuś zniszczy (potnie) jej garderobę. Nie
będzie więc w żadnym razie niekorzystne dla

dziecka stron, jeżeli wydostanie się z deprawującej go atmosfery ich pożycia .
35

Wiek dziecka, również może mieć istotny

wpływ na to jak dziecko zniesie rozstanie i se-

parację rodziców. W tej kwestii również głos

zabrał SN, w ciągle aktualnym orzeczeniu,
wyjaśniając że: „Wiek bliski pełnoletniości
pozwala dziecku z reguły na nieskrępowany

kontakt z obojgiem rodziców i dlatego tylko
szczególne powody mogłyby przemawiać za

odmową rozwodu.”36 Analizując literaturę
można dostrzec systematykę wiekową dzie-

ci i wpływ rozłąki rodziców na poszczególne
grupy wiekowe, i tak :
37

1. Kiedy dziecko ma 3 – 5 lat.

2. Dziecko w wieku 6 do 8 lat.

3. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym: 9 –
12 lat.

4. Dziecko w wieku dojrzewania 13 – 18 lat.
5. Dzieci dorosłe.

Ad. 1) Dziecko w wieku 3 do 5 lat, żyje

nadzieją powrotu rodziców, nie zawsze zdaje
sobie z wszystkich konsekwencji rozstania.

U dziecka może wzrastać uczucie opusz-

czenia, zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzić jest
uwikłany w konflikt lub tworzenie nowego
związku. Często dzieci w tym wieku obarcza35
36
37

Dziecko może odreagowywać napięcie zachowując się agresywnie wobec rodziców, rówieAd. 2) W zachowaniu dziecka można za-

obserwować wpływ rozstania rodziców, odczuwa ciągły smutek i tęsknotę. Brak wspar-

cia ze strony rodziców, może doprowadzić do
przekonania, że utraci także rodzica u którego
mieszka. Często będzie stawało przed wybo-

rem, kierując się względami lojalnościowymi
między matką a ojcem. Może również odczu-

wać, szczególną niechęć i złość, do rodzica,
którego obwinia za rozpad małżeństwa.

Ad. 3) W wieku wczesnoszkolnym, dziec-

ko bardzo mocno może wyrażać niechęć do
rodzica, który jest winny rozkładu pożycia.
Może odczuwać głębokie uczucie straty, żalu,

bezradności i porzucenia. Widoczna jest utrata pewności siebie, co w konsekwencji może

przerodzić się w obniżenie efektów kształcenia szkolnego.

Ad. 4) Dziecko będąc w wieku 13 – 18 lat

pozostaje w wieku dojrzewania. Czas ten jest

wyjątkowo ważny dla osobowości dziecka.

Jego zachwianie może mieć nieodwracalne
skutki. Rozstanie rodziców może powodować u dziecka nadmierne obciążenie emocjonalne, np. związane z podjęciem tak trudnej

decyzji z którym z rodziców chce zamieszkać.
U nastolatków rodzi się obawa o ich własne
przyszłe związki, podparte nieufnością co do

trwałości i sensowności wstępowania w zwią-

zek. Wśród zachowań dziecka można również

Orzeczenie SN z dnia 22 kwietnia 1954 r., I C 1257/53, OSN 1954.
Orzeczenie SN z dnia 20 listopada 1952 r., w sprawie C 600/52, OSN 1954, poz. 31.
Por. M. Tański, A. Szelągowska, R. Milewski, S. Kordasiewicz, M. Rolirad, Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców,
Warszawa 2005, s. 11 – 12., M. Glegoła – Szczap, A. Gójska, A. Krata, V. Huryn, Gdy rodzina się rozpada: potrzeby decyzje
rozwiązania, Warszawa 2006, s. 9- 10., Publikacja przygotowana przez Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych, http://
www.smr.org.pl/pdf/gdy_rodzina_sie_rozpada.pdf (30.03.2012 r.)
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zaobserwować, ograniczenie kontaktów z ro-

ograniczenia władzy rodzicielskiej w wyroku

po używki itp.

wyda odpowiednie zarządzenia. Zawieszenie

dzicami. Jest bardziej podatne na wpływ rówieśników, co może doprowadzić do sięgania

Ad. 5) Dzieci dorosłe mogą czuć się w obo-

wiązku opieki nad rodzicem samotnym, co
w konsekwencji może ograniczyć ich własny

rozwój i dbałość o nawiązywanie własnych
relacji partnerskich.

Sąd orzekając separacje może pozosta-

wić pełną władzę rodzicielską separowanym
małżonkom. SN stanął na stanowisku, że

orzeczenie to nie może stanowić reguły, gdyż
może zostać wydane tylko wówczas, gdy wzajemny stosunek małżonków, ich dotychczaso-

wy stosunek do dzieci oraz inne okoliczności
zapewniają szansę zgodnego wykonywania

władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców38.

separacyjnym, zgodnie z którym jeżeli dobro
dziecka zostanie zagrożone sąd opiekuńczy

władzy rodzicielskiej może być więc orzeczo-

ne, jeżeli istnieje przemijająca przeszkoda
w wykonywaniu tej władzy, czyli taka przeszkoda, która z uwagi na swą naturę normal-

nie ustaje, a więc należy się spodziewać, że
rodzice podejmą wykonywanie władzy rodzicielskiej41. Gdy przeszkoda w wykonywaniu

władzy rodzicielskiej ma charakter trwały

lub gdy rodzice w sposób rażący ją zaniedbują czy nadużywają sąd może pozbawić rodziców władzy rodzicielskiej.

Zakończenie

W podsumowaniu należy stwierdzić i za-

Okolicznością istotna omawianego rozstrzy-

znaczyć, że to małżonkowie, zgodnie ze swoją

powinien rozstrzygnąć jego zasadność39. Bez-

zachowany normalny i prawidłowy byt ro-

gnięcia jest wola rodziców. Sąd nie jest związany zgodnym wnioskiem rodziców, jednak

pośrednie pozostawienie rodzicom wykonywania władzy rodzicielskiej jest zjawiskiem

bardziej szkodliwym niż odmówienie im

pełnego zakresu uprawnień rodzicielskich,
mimo istnienia ku temu podstaw .
40

Sąd również, w jednym z możliwych roz-

strzygnięć, może również w wyroku separacyjnym, ograniczyć władzę rodzicielską.

Sąd zgodnie z art. 58 § 1 zd. 2., KRiO Może
powierzyć wykonywanie władzy rodziciel-

skiej jednemu rodziców ograniczając władzę
rodzicielską drugiego z rodziców do określo-

nych obowiązków i uprawnień w stosunku do
osoby dziecka. Art. 109 KRiO daje podstawę
38
39
40
41

wolą powinni dążyć do zniesienia separacji,

tak faktycznej jak i prawnej, po to by został

dziny. Separacja daje możliwość namysłu,
nabrania pewnego rodzaju dystansu do wad

osobowościowych, nie tylko współmałżonka,

ale i również swoich. Bez wątpienia wywiera

ona wpływ na małżonków zarówno w sferze
prawnych relacji jak i społecznych. Fakt jej

faktycznego zaistnienia, następnie prawnego
– stwierdzonego przez sąd wywołuje okre-

ślone skutki, które mogą zostać uchylone po
jej ustaniu. W konsekwencji orzeczenie sepa-

racji jest formalnym trwaniem małżeństwa,
którego więź zostaje rozluźniona wskutek
uchylenia obowiązku wspólnego pożycia.

Orzeczenie separacji nie rozwiązuje małżeń-

Wytyczne SN z1968, teza V.
J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 135.
W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979, s. 176.
B. Walaszak, Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971, s. 178.
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stwa, to trwa nadal, ponieważ rozpad pożycia

spojrzenie na rozłączenie rodziców przybiera

takiego charakteru nie posiada i można rzecz,

Summary

małżeńskiego nie ma trwałego charakteru.
Zatem wpływ separacji na życie małżonków

że istnieją widoki na powrót małżonków do
wspólnego życia.

Streszczenie
Wpływ separacji na sytuację rodzinną

i społeczną małżonków to artykuł w którym
podejmuje się kwestie związane z relacjami

jakie powstają miedzy małżonkami na skutek
zaistnienia między nimi separacji.

Separacja nie rodzi identycznych kon-

sekwencji jak orzeczenie rozwodu. Jest to

związane przede wszystkich z rozpadem
pożycia małżeńskiego, który odmiennie
od rozwodu posiada cechę zupełności, natomiast nie posiada cechy trwałości. Dla-

tego też małżonkowie winni służyć sobie
wzajemną pomocą i wsparciem zwłaszcza
w obszarze rodziny, którą wspólnie założyli. W artykule również poruszona została

materia związana z zasadą wierności małżeńskiej.

Drugie zagadnienie związane z separacją

małżeńską dotyczy jej wpływu na wspólne
dzieci. Wpływ separacji rodziców na dziecko został ukazany przez kryterium wieku

dziecka. W zależności od wieku dziecka, jego
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Artur Lis

Małżeństwo i rodzina w Polsce
piastowskiej - analiza historycznoprawna
Marriage and family in Poland Piast - analysis of the historical
and legal

1. Wprowadzenie
W badaniach nad rodziną średniowiecz-

ną rysują się, co najmniej trzy kierunki.
Pierwszy reprezentują monografie poświę-

cone badaniom genealogiczno-rodowym.
Można tu wymienić prace dotyczące elit

politycznych, jak i artykuły odnoszące się

do rodzin mniej znaczących. Nie sposób
w tym miejscu wymienić wszystkich, dlate-

go należy wskazać tylko te, które odegrały
istotną rolę w rozwoju badań nad omawianą problematyką. Warto przede wszystkim

zwrócić uwagę na prace Janusza Bieniaka ,
1

Włodzimierza Dworzaczka , Błażeja Śliwiń2

skiego3, Janusza Kurtyki4 oraz Franciszka

Sikory . W materiałach tych starano się
5

ukazać rodzinę w szerokim kontekście poli1
2
3
4
5
6

tycznym, omawiając jej działalność publiczną, gospodarczą i kulturalną. Drugi kierunek reprezentuje Maria Koczerska6 z pracą

Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, która prezentuje socjologiczne

podejście do zagadnienia rodziny. Przedstawia ona rodzinę szlachecką jako wspól-

notę gospodarczą i społeczną, która ma do
zrealizowania ważne cele, przede wszyst-

kim wychowanie dzieci i zabezpieczenie

bytu wszystkim jej członkom. Koczerska
zaproponowała program badawczy nad rodziną, który obejmuje następujące zagad-

nienia: imiennictwo kobiet, terminologia
rodzinno-rodowa, konkubinat duchownych
i świeckich, formy życia seksualnego i moralność, ludzie samotni, edukacja kobiet

J. Bieniak, Wielkopolska, Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka wobec problemu zjednoczenia państwowego w latach 13001306, Toruń 1969.
W. Dworzaczek, Leliwici Tarnowscy. z dziejów możnowładztwa małopolskiego. Wiek XIV-XV, Warszawa 1971.
B. Śliwiński, Lisowie Krzelowscy w XIV-XV w. i ich antenaci. Studium genealogiczne, Gdańsk 1993.
J. Kurtyka, Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu, Kraków 1997.
F. Sikora, Wielopolscy z rodu Starych Koni do początków XVI wieku, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia” 26(1992),
s. 143.
M. Koczerska, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975; taż, Zawarcie małżeństwa wśród szlachty
w Polsce późnego średniowiecza, „Przegląd Historyczny” 66(1975), z. 1; taż, Geneza, znaczenie i program dalszych badań nad
kobietą i rodziną w średniowieczu i nowożytności, [w:] Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych,
red. Z. H. Nowak, A. Radzimiński, Toruń 1998, s. 7-17; Por. W. Uruszczak, Uwagi o polskiej rodzinie szlacheckiej w późnym
średniowieczu. (W związku z pracą Marii Koczerskiej), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 28(1976), z. 2, s. 249-261.
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oraz historia statusu dziecka w Polsce. Ze

prawne. Szczególnie godne uwagi, oprócz

także uwagę na publikacje Marii Boguckiej,

i Władysława Rozwadowskiego , Ewy Bor-

względu na uchwycenie znaczenia kobiety

w rodzinie średniowiecznej należy zwrócić
między innymi Białogłowa w dawnej Polsce7
oraz Gorsza płeć . Na uwagę zasługuje mo8

nografia Grzegorza Paca Kobiety w dynastii

Piastów9, opracowanie zbiorowe Per mulierem…Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej pod redakcją

Katarzyny Justyniarskiej-Chojak i Sylwii
Konarskiej-Zimnickiej10 oraz opracowanie
popularnonaukowe

Andrzeja

Radzimiń-

skiego Kobieta w średniowiecznej Europie .
11

Ostatnio stan badań nad rodziną szlachec-

ką w średniowiecznej Polsce podsumowała
Alicja Szymczakowa12. Trzeci nurt badań

nad rodziną stanowią studia historyczno7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29

podstawowych podręczników z historii
prawa

sądowego

Bogdana

Lesińskiego

13

kowskiej-Bagieńskiej14, Katarzyny Sójki-

Zielińskiej15, Stanisława Płazy16 czy Tade-

usza Maciejewskiego17 i ostatnio Andrzeja

Dziadzio18, Wacława Uruszczaka19 oraz
Lecha Krzyżanowskiego20. Z opracowań

wymienić należy przede wszystkim prace:
Alojzego Winiarza21, Stanisława Kutrzeby22,

Kazimierza Tymienieckiego23, Jana Adamu-

sa24, Władysława Abrahama25, Adama Vetulaniego26 oraz wspomnianego już Bogdana

Lesińskiego27. Zagadnienie polskiego prawa

zwyczajowego podjął Maksymilian Winawer28, natomiast kwestię polskiego prawa

ziemskiego prywatnego analizowali Prze-

M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, Warszawa 1998.
Taż, Gorsza płeć, Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa 2005.
G. Pac, Kobiety w dynastii Piastów. Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku – studium porównawcze,
Toruń 2013.
Per mulierem… Kobieta w dawnej Polsce – w średniowieczu i w dobie staropolskiej, red. K. Justyniarska-Chojak, S. KonarskaZimnicka, Warszawa 2012.
A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012.
A. Szymczakowa, Stan badań nad rodzina szlachecką późnego średniowiecza, [w:] Genealogia. Stan i perspektywy badań nad
społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Pakulski, J. Wroniszewski, Toruń 2003, s. 75-94.
B. Lesiński, W. Rozwadowski, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, Poznań 2007.
E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa sądowego, Warszawa 2010; E. Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, Historia prawa
sądowego, Poznań 2005.
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2005.
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. I: X-XVIII w., Kraków 2002.
T. Maciejewski, Historia powszechna ustroju i prawa, Warszawa 2009.
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008.
W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego. Tom I: (966-1795), Warszawa 2010.
L. Krzyżanowski, Historia ustroju i prawa w Polsce. Repetytorium, Bielsko-Biała 2013.
A. Winiarz, Polskie prawo dziedziczenia kobiet w wiekach średnich, „Kwartalnik Historyczny” 10(1896), s. 756-812.
S. Kutrzeba, Ideał i życie kobiety w Polsce wieków średnich, „Ateneum Polskie” 4(1908), s. 176-198.
K. Tymieniecki, Społeczeństwo Słowian lechickich. Ród i plemię, Lwów 1928.
J. Adamus, Uwagi o pierwotnym małżeństwie polskim i słowiańskim, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 4(1929), z. 1.
W. Abraham, Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, [Studia nad historią prawa polskiego, t. IX], Lwów 1925;
tenże, Z dziejów prawa małżeńskiego w Polsce. Zezwolenie panującego lub panów na małżeństwo poddanych i świeckie opłaty
małżeńskie, [w:] Księga pamiątkowa ku czci B. Orzechowicza, t. I, Lwów 1916, s. 1-70.
A. Vetulani, Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 4(1952), s. 126-161.
B. Lesiński, Stanowisko kobiety w polskim prawie ziemskim do połowy XV wieku, Wrocław 1956 [Studia nad historią państwa
i prawa, seria II, t. IV].
M. Winawer, Najdawniejsze prawo zwyczajowe polskie, Warszawa 1900.
P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. I-II, Lwów 1910-1911.
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mysław Dąbkowski29 i Romuald Hube30.

W rozważaniach wzięto pod uwagę również

nisław Roman . Zagadnienie dziedziczenia

wiska i przemiany zachodzące w rodzinie

Z kolei prawnej sytuacji mężatek i wdów swe
badania poświęcili Marian Plezia oraz Sta31

32

w prawodawstwie świeckim omówili między
innymi Karol Koranyi33 oraz Kazimierz Kolańczyk . Idąc dalej, historię rządów opiekuń34

czych przeanalizował Władysław Sobociń-

ski . Można także zauważyć, iż historiografia
35

została wzbogacona o szereg cennych studiów

dotyczących testamentów . Podczas analizo36

wania zagadnień praw rodziny bezwzględnie przydatne były prace Andrzeja Dzięgi .
37

30
31
32
33
34
35
36

37

38
39
40

publikacje oraz wyniki badań nad polską

rodziną w okresie nowożytnym. Widząc zja-

nowożytnej, można uchwycić ich początki

w czasach średniowiecza. Szczególne miejsce
wśród dociekań nad rodziną średniowieczną
zajmują studia nad rodziną dynastyczną. Waż-

ne są zwłaszcza publikacje Oswalda Balzera38

i Kazimierza Jasińskiego39. Należy zaznaczyć,
że prawie każdy władca z dynastii Piastów
doczekał się osobnej monografii, w której są
poruszane również kwestie rodziny nierzad-

R. Hube, Prawo polskie w wieku XIII, [w:] tegoż, Pisma poprzedzone zarysem biograficzno-krytycznym, t. II, Warszawa
1905, s. 371-380.
M. Plezia, Z zagadnień pierwotnego prawa małżeńskiego, „Archeologia” 3(1949), s. 230-232.
S. Roman, Stanowisko majątkowe wdowy w średniowiecznym prawie polskim, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 5(1953), s.
80-108.
K. Koranyi, Podstawa średniowiecznego prawa spadkowego, „Pamiętnik Historyczno-Prawny”, red. P. Dąbkowski, t. IX, Lwów
1930, z. 2, s. 165-394; tenże, Powszechna historia państwa i prawa, t. II: Średniowiecze, cz. 1, Warszawa 1963.
K. Kolańczyk, Najdawniejsze polskie prawo spadkowe, Poznań 1939.
W. Sobociński, Historia rządów opiekuńczych w Polsce, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2(1949), s. 227-352.
M. Koczerska, Inwentarze majątku ruchomego duchowieństwa krakowskiego w XV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51(2003), z. 2, s. 201-210; taż, Testament kanonika tarnowskiego i plebana Wszystkich Świętych w Krakowie,
[w:] Ludzie, Kościół, wierzenia. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa Europy Środkowej (średniowiecze – wczesna epoka
nowożytna), red. W. Iwańczak, S. K. Kuczyński, Warszawa 2001, s. 237-254; U. Sowina, Testament pewnego kmiecia. Przyczynek
do badań nad relacjami międzystanowymi w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, [w:] Civitas et villa. Miasto
i wieś w średniowiecznej Europie Średniowiecznej, red. C. Buśko i in., Wrocław-Praha 2002, s. 209-214; B. Popiołek, Woli mojej
ostatniej testament ten…Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009.
Andrzej Dzięga: O istocie kanonicznego spornego procesu ustnego, [w:] Divina et Humana. Księga Jubileuszowa w 65. Rocznicę
Urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, red. A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz. Lublin 2001, s. 383-399; Elementy strukturalne
kanonicznego sądowego procesu spornego, [w:] Veritati Salvificae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. zw. dr.
hab. Edwardowi Góreckiemu z racji 70 rocznicy urodzin, red. W. Wenz, Wrocław 2002, s. 101-115; Kanoniczno - prawne i duszpasterskie zadania trybunału diecezjalnego, [w:] Ius et Lex. Księga Jubileuszowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, red.
A. Dębiński, A. Grześkowiak, K. Wiak, Lublin 2002, s. 447-464; Zadania trybunału diecezjalnego, [w:] Struktura i zadania kurii
diecezjalnej, red. J. Krukowski, K. Warchałowski, Warszawa 2003 s. 135-156; Zasada bezpośredniości w kanonicznym spornym
procesie ustnym, [w:] Ecclesia et Status. Księga Jubileuszowa z okazji 40 - lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego,
red. A. Dębiński, K. Orzeszyna, M. Sitarz, Lublin 2004, s. 273-288; Władza sędziego kościelnego, [w:] Urzędy sądowe - władza
i służba. Materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach
11 - 12 października 2004 roku, red. T. Rozkrut, Tarnów 2005, s. 15-33; Funkcja wychowawcza rodziny w prawie kanonicznym,
[w:] Współdziałanie Kościoła i Państwa na rzecz małżeństwa i rodziny. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Diecezję Łomżyńską, Łomża 6 - 7
września 2004, red. J. Krukowski, T. Śliwowski, Łomża 2005, s. 127-136; Prawny wymiar małżeńskiej wspólnoty osób, [w:]
Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. T. 4, red. A. Dzięga, M. Greszata, P. Telusiewicz, Lublin 2007,
s. 13-38; Karta Praw Rodziny - 25 lat później, [w:] Prawo rodzinne w dobie przemian, red. P. Kasprzyk, P. Wiśniewski, Lublin
2009, s. 23-39; O racjonalności postulatu prawnej podmiotowości rodziny, [w:] Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne.
Materiały i studia, T. 5, red. A. Dzięga, M. Greszata-Telusiewicz, Z. Jancewicz, P. Telusiewicz, Lublin 2010, s. 11-29; Prawo
rodziny wobec zagrożeń życia, [w:] Vir Ecclesiae deditus. Księga dla uczczenia Księdza Profesora Edwarda Góreckiego, red.
W. Irek, Wrocław 2011, s. 69-80; Integralność naukowego podejścia do zagadnienia wychowania w rodzinie, [w:] Prawne,
administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, red. S. Bębas, E. Jasiuk, Radom 2011, t. II, s. 17-20.
O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895.
K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa 1992; tenże, Rodowód Piastów śląskich, t. I-III, Wrocław 1973-1977.
Ta kwestia zostanie omówiona w dalszej części pracy.
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ko na tle porównawczym40. Jedyna synteza

gółowych analizach źródłowych, pozwalają

tych ubiegłego wieku i miała charakter popu-

jak funkcjonowanie wspólnot terytorialnych,

poświęcona dziejom polskiego społeczeństwa powstała pod koniec lat siedemdziesią-

larnonaukowy . Wspomnieć wypada o nowej
41

serii Społeczeństwa staropolskiego Instytutu

Historii PAN: tom i „Społeczeństwo a polity-

ka”, tom II „Społeczeństwo a przestępczość”,
tom III „Społeczeństwo a rodzina” . Badania
42

nad społeczeństwem średniowiecznej Polski
podsumował Jerzy Wyrozumski , a ostat43

nio również Sławomir Gawlas . Z kolei Jan
44

Wroniszewski oceniając rezultaty powrotu

do metody genealogicznej w badaniach nad
społeczeństwem podkreśla ich trwałe osiągnięcia: wypracowanie solidnych podstaw

metodycznych przy ustalaniu faktów gene-

alogicznych, przezwyciężenie anonimowości
mechanizmów wydarzeń politycznych, znajomość składu elit władzy, bliskie związki z historią osadnictwa. Badania genealogiczno-

rodowe, odwołując się do oczywistego w tej
epoce znaczenia więzi rodzinnych i krewniaczych, zachowują stałą aktualność w szcze41
42
43

44

45

46

m.in. na uchwycenie zjawisk awansu rodziny.
Nowe badania obejmują takie zagadnienia,

czy strategie rodzinne. Wroniszewski podkreślił, iż śledzenie losów rodzin podnosi się

do rangi najbardziej obiecującej metody ba-

dawczej w nadchodzących latach. Idzie nie
tyle o prozopografię, ile o metodę polegającą

na śledzeniu dziejów wybranych na podsta-

wie określonych kryteriów lub losowo grup
rodzin. Przedmiotem analizy staje się linia rodowodowa złożona ze wszystkich potomków

wspólnego przodka. Uczony ten zaznaczył, że
w ciągu ostatnich trzydziestu lat z demografii

historycznej wyłoniła się, jako samodzielna
dyscyplina badawcza, historia rodziny, co sta-

wia kwestię relacji między gospodarstwem
domowym a szeroko rozumianym środowiskiem krewniaczym45. Istotny wkład do roz-

woju badań nad powyższymi zagadnieniami
wniosły dwie serie wydawnicze. Pierwsza
to siedem tomów materiałów pokonferencyjnych pod wspólnym hasłem Genealogia46,

I. Ihnatowicz, A. Mączka, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 2005.
Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. III: Społeczeństwo a rodzina, red. I. M. Dacka-Górzyńska, A. Karpiński, Warszawa 2011.
Wyrozumski, Potrzeby i perspektywy badań nad społeczeństwem średniowiecznej Polski, „Studia Historyczne” 41(1998), z. 3,
s. 317-324; tenże, Badania nad społeczeństwem średniowiecznej Polski, [w:] Pytania o średniowiecze. Potrzeby i perspektywy
badawcze polskiej mediewistyki, red. W. Fałkowski, Warszawa 2001, s. 9-17.
S. Gawlas, Badania nad społeczeństwem polskim późnego średniowiecza. Aktualne problemy, [w:] Historia społeczna
późnego średniowiecza. Nowe badania, red. tenże, Warszawa 2011, s. 63-106; tenże, O kształt zjednoczonego Królestwa:
niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, Warszawa 2000; tenże, Stan badań nad
polską świadomością narodową w średniowieczu, [w:] Państwo, naród i stany w świadomości wieków średnich, Warszawa
1990, s. 149-194. Zob. S. Kwiatkowski, Polska mediewistyka historyczna w czasach maszynopisu. O wymuszonej modernizacji
i okolicznościach jej przemijania (wybrane zagadnienia), Poznań 2010.
Wroniszewski, Metoda genealogiczno-rodowa w badaniach historii społecznej. Bilans i perspektywy, [w:] Historia społeczna
późnego średniowiecza. Nowe badania, red. S. Gawlas, Warszawa 2011, s. 107-120. Zob. M. Dygo, Historia gospodarcza
a historia społeczna, [w:] tamże, s. 121-140.
Genealogia. Problemy metodyczne w badaniach nad polskim społeczeństwem średniowiecznym na tle porównawczym,
red. J. Hertel, Toruń 1982; Genealogia. Studia nad wspólnotami krewniaczymi i terytorialnymi w Polsce średniowiecznej
na tle porównawczym, red. J. Hertel, J. Wroniszewski, Toruń 1987; Genealogia. Kręgi zawodowe i grupy interesu w Polsce
średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń 1989; Genealogia. Polska elita polityczna w wiekach średnich
na tle porównawczym, red. J. Wroniszewski, Toruń 1993; Genealogia. Rola związków rodzinnych i rodowych w życiu publicznym w Polsce średniowiecznej na tle porównawczym, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1996; Genealogia. Władza
i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, red. A. Radzimiński, J. Wroniszewski, Toruń 1999; Genealogia. Stan i perspektywy
badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym, red. J. Pakulski, J. Wroniszewski, Toruń 2003.
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zaś druga to dwanaście tomów Społeczeństwa

kobiety w rodzinie zawarła Christiane Klapi-

rzaty Chołodowskiej, między innymi Życie

kobiety w aspekcie hagiograficznym zwrócił

Polski średniowiecznej47.

Należy zwrócić uwagę na prace Małgo-

rodzinne pierwszych Piastów oraz Stosunek
48

rodziców do dzieci w Polsce wczesnośredniowiecznej . Rodzina w środowisku geograficz49

nym w średniowiecznej Polsce została omówiona w pracach Jana Tyszkiewicza . Nato50

miast przemianami społecznymi, gospodarczymi i kulturowymi zajmowali się Stanisław
Trawkowski

51

oraz Henryk Samsonowicz .
52

Dzieje kultury duchowej oraz materialnej

polskiego średniowiecza zostały opracowane

przez zespoły naukowe pod redakcjami Jerzego Dowiata53 oraz Bronisława Geremka54.
Ponadto szereg cennych uwag na temat roli
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59

60

sch-Zuber w zbiorze Człowiek średniowiecza
pod redakcją Jacques’a Le Goffa55. Z kolei na

uwagę Maciej Michalski56. Zagadnieniem ko-

biety w Kronice polskiej Wincentego Kadłub-

ka oraz Kronice polskiej Galla Anonima oprócz
wspomnianego już Grzegorza Paca, zajmowa-

li się: Jolanta Malinowska w szkicu pt. Wizerunek kobiety w Kronice mistrza Wincentego57,
Anna Gałka w pracy Obraz kobiety w „Kronice

polskiej” mistrza Wincentego Kadłubka58, Joanna Chodor w publikacji Wizerunki kobiet

w kronikarstwie krajów Europy ŚrodkowoWschodniej59 oraz Edward Skibiński w arty-

kule Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima
i mistrza Wincentego60.

Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów, t. I-XII, Warszawa 1981-2012.
Chołodowska, Życie rodzinne pierwszych Piastów, [w:] Rodzina a wychowanie - ciągłość i zmienność na przestrzeni wieków,
red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 95-119.
Taż, Stosunek rodziców do dzieci w Polsce wczesnośredniowiecznej, [w:] Wychowanie w rodzinie od starożytności po XX wiek.
Materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania – czerwiec 1993 r., red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1994, s. 169-179; Zob.
taż, Pozycja i rola kobiety w polskiej rodzinie wczesnośredniowiecznej, [w:] Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, t. I,
Poznań 1998, s. 33-38; taż, Pozycja córki w rodzinie polskiej we wczesnym średniowieczu, [w:] Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1995, s. 339-346; taż, Matka
- opiekunka małoletnich dzieci - w Polsce wczesnośredniowiecznej na podstawie opisów cudów św. Jadwigi i św. Stanisława, [w:]
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w starożytności i średniowieczu, red. J. Jundziłł, Bydgoszcz 1999, s. 260-269.
J. Tyszkiewicz, Kilka uwag o rodzinie w Polsce na początku XIII wieku, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. VI, Warszawa 1994, s. 111-120; tenże, Środowisko życia człowieka w Polsce średniowiecznej (dalej: SPś), [w:] Człowiek w społeczeństwie
średniowiecznym, red. R. Michałowski, Warszawa 1997, s. 159-175; tenże, Człowiek w środowisku geograficznym
średniowiecznej Polski, Warszawa 1981; tenże, Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1983; tenże, Dziecko
w średniowiecznej Polsce: poczęcie, urodzenie, zdrowie niemowlęcia, [w:] Wkład starożytności, średniowiecza i renesansu
w rozwój nauk medycznych. Wybór materiałów z sesji naukowej Toruń 12-13 IX 1980, Toruń 1983, s. 159-170.
S. Trawkowski, Przemiany społeczne i gospodarcze w XII i XIII wieku, [w:] Polska dzielnicowa i zjednoczona. Państwo społeczeństwo - kultura, red. A. Gieysztor, Warszawa 1972, s. 62-118.
H. Samsonowicz, Świadomość zbiorowa wspólnot społecznych w Polsce XIII-XV wieku, [w:] SPś, t. XI, Warszawa 2007, s. 91-112.
Por. Studia nad świadomością historyczną Polaków, red. J. Topolski, Poznań 1994.
Kultura Polski średniowiecznej X-XIII wieku, red. J. Dowiat, Warszawa 1985.
Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV wieku, red. B. Geremek, Warszawa 1997.
Człowiek średniowiecza, red. J. Le Goff, przeł. M. Radożycka-Paoletti, Warszawa 2000, s. 353-387.
Michalski, Kobiety i świętość w żywotach trzynastowiecznych księżnych polskich, Poznań 2004.
J. Malinowska, Wizerunek kobiety w Kronice mistrza Wincentego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 64(1999), s.
5-23.
A. Gałka, Obraz kobiety w „Kronice polskiej” mistrza Wincentego Kadłubka, „Studenckie Zeszyty Historyczne Koła Naukowego
Historyków Studentów UJ” 10(2007), s. 33-48.
J. Chodor, Wizerunki kobiet w kronikarstwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej (XI-XII wiek), [w:] Uniwersalizm i regionalizm
w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze - początek czasów nowożytnych, red. U. Borkowska, Lublin
1996, s. 265-297.
E. Skibiński, Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima i mistrza Wincentego, [w:] Humanistyka i płeć, t. III: Publiczna przestrzeń
kobiet. Obrazy dawne i nowe, red. E. Pakszys, W. Heller, Poznań 1999, s. 19-37; tenże, Wanda i Lubusza. Mit i motyw – kilka
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2. Sposoby doprowadzania
do małżeństwa
Instytucja małżeństwa jest znana już

z najdawniejszych czasów. Małżeństwo miało

regulować kwestie dziedziczenia i spraw gospodarczych, uważano je za podstawę rodzi-

ny. Sposoby zawarcia małżeństwa były znane
wcześniejszym ludom niskich szczeblów roz-

woju kulturalnego. Z czasem jednak zaczęły
przekształcać się w sposoby dopasowane do
potrzeb ówczesnych czasów. Powszechne

były cztery sposoby zawarcia małżeństwa:
przez kupno, porwanie, wspólne zamieszkanie, umowę formalną .
61

Wśród pierwotnych sposobów zawarcia

małżeństwa wymienia się zwykle porwanie
kobiety jako sposób najdawniejszy i naj-

bardziej pierwotny62. Porwanie było więc
w państwach plemiennych uznaną formą zawarcia małżeństwa. Pojawiało się ono wte-

dy, gdy rodzice nie chcieli oddać swojej córki
w ręce ubiegającego się o nią męża, lub miało na celu uniknięcia podarków ślubnych.

Wreszcie mężczyźni porywali panny, gdy
pochodzili z różnych, szczególnie wrogich,
plemion. Prawdopodobnie potwierdzeniem,
że porwanie było jednym ze sposobów zawarcia małżeństwa w Polsce wczesnośredniowiecznej, jest etymologia nazwy „żona”,
wywodząca się najpewniej od czasownika

61
62
63

64
65
66
67

„żonić” to znaczy „gonić”, czy też „zanosić”63.
Według Aleksandra Brücknera wyraz „żona”

oznaczał pierwotnie „kobietę rodzicielkę”

i ma wspólny źródłosłów z łacińskim „genus”, czyli rodzaj64.

W Polsce nie zachowało się wiele źródeł

na temat małżeństwa przez porwanie. Być

może sposób ten występował przed przyję-

ciem chrześcijaństwa. Z chwilą jego przyjęcia

porwanie zaczęło zanikać, ponieważ Kościół,
zgodnie z prawem rzymskim, potępiał ten
sposób65. Ponadto ustawodawstwo świeckie

zabraniało porywania żon, ponieważ podsta-

wą do zawarcia małżeństwa była zgoda obojga
nupturientów. W praktyce młodzi byli rzadko
pytani, często ich wola była łamana, zwłaszcza dotyczyło to kobiet66. Zdarzały się przy-

padki karania porwania, co najczęściej występowało z inicjatywy rodziców, którzy na małżeństwo zgodzić się nie chcieli. Jeszcze w XII
wieku, wśród ludów wschodniosłowiańskich

porwanie żony było częstym, powszechnym
i legalnym sposobem zawarcia małżeństwa.

Zaznaczyć jednak trzeba, że nie było to po-

rwanie w dosłownym tego słowa znaczeniu,
lecz porwanie w geście symbolicznym po

wcześniejszych uzgodnieniach. Tak więc, o ile
na wschodzie sposób ten był powszechny, na

ziemiach polskich jeżeli istniał legalnie, szybko został potępiony i zakazany67.

uwag o budowie opowiadań w tekstach kronik średniowiecznych, [w:] Formuła, archetyp, konwencja w źródle historycznym.
Materiały IX Sympozjum Nauk Dających Poznać Źródła Historyczne, Kazimierz Dolny, 14-15 grudnia 2000 r., red. A. Górka,
K. Skupieński, Lublin 2006, s. 31-39; tenże, Kobieta rzadko dobra, [w:] Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach
i studiach nad przeszłością, red. S. Rosik, P. Wiszewski, Wrocław 2007, s. 281-287.
Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 33.
Szerzej: W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…,; tenże, Z dziejów prawa małżeńskiego…, s. 1-70.
W. Uruszczak, Obyczaje ślubne we wczesnośredniowiecznej Polsce, [w:] Państwo, prawo, społeczeństwo w dziejach Europy
środkowej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Ciągwie w siedemdziesięciolecie urodzin, red. A. Lityński
i in., Katowice-Kraków 2009, s. 742.
A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, t. I: Od czasów prehistorycznych do r. 1506, Kraków 1930, s. 107-132.
W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 72-87.
Szerzej: M. Bogucka, Białogłowa…,: taż, Gorsza płeć….
W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego. Tom I: (966-1795), Warszawa 2010, s. 300 i nn.
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Wśród badaczy pojawiają się zwolennicy

porwanie było dozwolone, w innej zaś nie69. Ko-

porwanie. W polskim średniowieczu powoły-

ło porwania. Wymagał tylko zgody samej zain-

(Jan Adamus), jak i przeciwnicy (Władysław
Abraham) tezy o legalności małżeństwa przez

wano się na zapytanie biskupa Pełki, wystoso-

wane w roku 1199 do papieża Innocentego III.
Był to tzw. dekretał, czyli list udzielający odpowiedzi na pytanie prawne. Pełka zadał pytanie,

czy uprowadzona dziewczyna, która w innej
diecezji wzięła w obliczu Kościoła ślub z porywaczem, zawarła ważny związek małżeński .
68

Abraham interpretował je w ten sposób, że
biskup widział różnicę między prawem krajowym, zakazującym takich związków i prawem

kościelnym, uznającym w tym okresie zgodę
porwanej za warunek wystarczający do waż-

ności małżeństwa, dlatego wolał się upewnić co
do prymatu w tym wypadku zasad kościelnych.

Abraham nie przywiązywał wagi do zwrotu „do
innej diecezji”, postrzegając go jako rezultat za-

istnienia konkretnej sytuacji. Z kolei Adamus
położył nacisk właśnie na owo in aliam dioecesim, traktując je jako klucz do wyjaśnienia rzeczywistych intencji biskupa. Stwierdził, że róż-

nica między prawem kanonicznym i prawem
krajowym nie była wystarczającym powodem,

aby zwrócić się do papieża. Z całej wzmianki
Adamus wyciągnął wniosek, że w jednej dziel-

nicy (a właściwie u jednego plemienia, gdyż

utożsamiał te dwa pojęcia) małżeństwo przez
68
69
70
71
72
73

ściół uznawał, że uprowadzenie w celu zawarcia
małżeństwa wbrew woli rodziców nie stanowi-

teresowanej. Papież uznał takie małżeństwo

za ważne, o ile stwierdzono, że wola kobiety
wstąpienia w związek małżeński została wyra-

żona w pełni świadomie i dobrowolnie, mimo
wcześniejszego porwania70. Uzależniał bowiem

ważność małżeństwa od obopólnej woli narzeczonych71. Według Bogdana Lesińskiego porwanie było jeszcze w XII, a może i XIII wieku dość
częstym sposobem zdobywania żony72.

Bolesław Chrobry chcąc wejść w porozu-

mienie z Jarosławem Mądrym, zabiegał o rękę
jego siostry Przedsławy. Kiedy jego prośby zo-

stały odrzucone wyprawił się na Kijów: „(…)
sławnie i wspaniale pomścił swą krzywdę na

królu Rusinów, który odmówił mu oddania
swej siostry za żonę. Oburzony tym król Bolesław najechał z wielką siłą królestwo Rusinów,
a gdy ci usiłowali zrazu stawić mu zbrojny

opór, ale nie odważyli się na stoczenie bitwy,
rozpędził ich przed sobą jak wicher kurzawę.
Nie opóźniał jednak swego pochodu natychmiastowym zajmowaniem miast i gromadzeniem łupów, jak to zwykle czynią najeźdźcy,

lecz pospieszył na Kijów, stolicę królestwa,
aby pochwycić jego ośrodek i króla samego”73.

W dalszej narracji Gall Anonim wkłada w usta

W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 72-87.
J. Adamus, Uwagi o pierwotnym małżeństwie polskim i słowiańskim, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 4(1929), z. 1, s. 24.
W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, s. 742.
A. Dziadzio, Powszechna historia…, s. 305.
B. Lesiński, Stanowisko kobiety…, s. 84.
Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. Roman Grodecki, oprac. Marian Plezia, wyd. IX, Wrocław 2008;. „(…) quam gloriose et
magnifice suam iniuriam de rege Ruthenorum vindicavit, qui sibi sorem dare suam in matrimonium denegavit. Quod Bolezlauus rex indigne ferens, cum ingenti fortitudine Ruthenorum regnum invasit, eosque primum armis resistere conantes, non
ausos committere, sicut ventus pulverem ante suam faciem profugavit. Nec statim tamen hostili more civitates capiendo, vel
pecuniam congregando suum iter retardavit, sed ad Chyou caput regni, ut arcem regni simul et regem caperet, properavit”,
za: Anonima tzw. Galla kronika, czyli dzieje książąt i władców polskich, wyd. Karol Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, t. II, Kraków 1952, Liber primvs 7, s. 21-22. Zob. K. Ratajczak, Edukacja kobiet w kręgu dynastii piastowskiej
w średniowieczu, Poznań 2005, s. 78-135.
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Bolesława Chrobrego słowa: „Tak jak w tej go-

było najstarszą i najbardziej rozpowszech-

stra najtchórzliwszego z królów, której mi dać

przekazanych przez Tacyta można wnosić, że

dzinie Złota Brama miasta ugodzoną została
tym mieczem, tak następnej nocy ulegnie sionie chciał. Jednakże nie połączy się z Bolesławem w łożu małżeńskim, lecz tylko raz jeden,

jak nałożnica, aby pomszczona została w ten
sposób zniewaga naszego rodu, Rusinom zaś
ku obeldze i hańbie” .
74

Wraz z rozwojem ustroju rodowego poja-

wiły się sposoby zawarcia małżeństwa, wymagające zgody rodziców dziewczyny - małżeństwo przez kupno i zmówiny. Wszystkie
te rodzaje zaślubin nie występowały kolejno,

ale równolegle. Wraz z upowszechnianiem
się chrześcijaństwa pojawiła się jednak ten-

dencja do kwestionowania ważności bardziej

archaicznych form zawierania związku. Jak
z kolei zauważa Wacław Uruszczak, porwanie

musiało spotkać się z potępieniem w mia-

rę postępów chrystianizacji ziem polskich.
W XIII wieku ustawy synodów biskupów polskich potępiły wszelkie przejawy porwania

i zakazywały księżom udzielania kościelnego
ślubu porywacza z porwaną, nawet gdyby wyrażała ona na to zgodę (Wrocław 1248 rok)75.

Wśród ludności uboższej małżeństwo przez
zamieszkanie funkcjonowało jeszcze dłużej,
kiedy małżeństwo przez porwanie zanikło

już pod presją Kościoła, a zmówiny jako umowa o charakterze majątkowym nie odgrywały
większej roli.

Z czasem zwyczaj porywania przekształcił

się w kupno żony, które - jak już wspomniano
74

75
76

nioną formą zawarcia małżeństwa zarów-

no u Germanów, jak i Słowian. Z informacji
w okresie plemiennym małżeństwo u Germa-

nów zawierane było w drodze umowy między
rodami mężczyzny i kobiety. W następstwie
takiej umowy następowało oddanie narzeczonej z zachowaniem pewnych symbolicz-

nych formalności i przejęcie jej w posiadanie
przez mężczyznę, który był zobowiązany
wręczać dary rodowi kobiety. Dary te uzna-

wano jako cenę kupna żony - pretium emp-

tionis. Pojawienie się tego sposobu zawarcia
małżeństwa spowodowane było rozwojem
rodów plemiennych, które jak można przy-

puszczać, nie zawsze żyły ze sobą w zgodzie.
Porwanie kobiety przez mężczyznę z wrogiego rodu nie dawało obiecujących szans na po-

prawę stosunków między nimi. Potrzebny był
więc system, który ten spór mógłby naprawić.

Małżeństwo poprzez kupno żony stało się jedynym prawnie legalnym i właściwym sposobem zaślubin76.

Potwierdzenie

tej

myśli

znajdujemy

u Władysława Abrahama, który przytacza

opis podróży po krajach słowiańskich kupca

pochodzenia żydowskiego Ibrahima ibn Ja-

kuba. Opowiada on o kraju Mieszka I i o jego
drużynie wojennej: „Jeśli któremu z tej drużyny urodzi się dziecko, nakazuje mu książę

wyznaczyć utrzymanie bez względu na płeć.
A gdy dorośnie, jeśli jest płci męskiej, żeni go

i płaci za niego ojcu dziewczyny podarek mał-

Gall Anonim, Kronika polska, ks. I, rozdz. VII, s. 22-23; „Sicut, inquit in hac hora aurea porta civitatis ab isto ense percutitur, sic
in nocte sequenti soror regis ignavissimi mihi dari prohibita corrumpetur; nec tamen Bolezlauo thoro maritali, sed concubinali
singulari vice tantum coniungetur, quatinus hoc facto nostri generis iniuria vindicetur, et Ruthenis ad dedecus et ad ignominiam inputetur”, za: Galli Anonymi Cronicae, Liber primvs 7, s. 23.
W. Uruszczak, Dwunastowieczna polemika w sprawie zawarcia małżeństwa, „Annales Canonici” 2(2006); tenże, Ustawodawstwo synodów kościoła polskiego XIII-XIV wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 50(1999), z. 1-2, s. 78-99.
Tamże.
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żeński. Jeżeli jest płci żeńskiej, wydaje za mąż

chownego, który narzeczonym udzielał bło-

I jeżeli komu urodzą się dwie lub trzy córki, to

zasadniczo dwa akty: zaręczyny (sponsalia)

i płaci za męża jej ojcu ów podarek. Podarek

małżeński jest u Słowian bardzo znaczny (…).
są przyczyną jego wzbogacenia się, jeżeli zaś

urodzi mu się dwóch synów, powoduje to jego
zubożenie” .
77

Najbardziej wiarygodnym dowodem ist-

nienia tej formy jest wyraz wiano, który ozna-

czał zaopatrzenie żony ze strony męża, które
rozumiane jest jako forma kupna, czy też cena

płacona za żonę, w dosłownym tego słowa
znaczeniu . Termin wiano pochodzi od słowa
78

„wienić”, co pierwotnie znaczyło sprzedawać.
Kupno jako sposób zawarcia małżeństwa
zanikło prawdopodobnie około XII wieku .
79

W tym okresie wiano oznaczało zabezpieczenie żonie przez męża pewnej sumy, jako

wynagrodzenie za posag . Wiano prawdo80

podobnie było śladem dawniejszej praktyki
daru ślubnego składanego rodzicom. Zdaniem Wacława Uruszczaka wiano - dar ślubny

dla rodziców przekształciło się w wiano - dar
ślubny dla żony . Pierwotnie posagiem było
81

natomiast to, co kobieta otrzymywała od rodziców w dniu ślubu82.

Władze kościelne początkowo tolerowa-

ły praktykę zawierania małżeństw w drodze
umów między rodziną narzeczonej a przyszłym mężem, której przedmiotem było kupno władzy nad żoną, tzw. mundium. Domagano się udziału w obrzędach ślubnych du77

78
79
80
81
82
83

gosławieństwa. We wczesnym średniowieczu
do zawarcia małżeństwa były konieczne

oraz przekazanie dziewczyny narzeczonemu
(traditio). Longobardowie uważali zaręczy-

ny za czynność prawną zawieraną między

przyszłym mężem a rodzicami narzeczonej.

Sumę pieniędzy, jaką płacił narzeczony przy

zaręczynach, uważano za zabezpieczenie na
wypadek wdowieństwa83. Jednocześnie gdyby krewni przeciwstawili się później małżeństwu, mógł odebrać siłą narzeczoną. Narzeczona, która poślubiłaby innego, traciła otrzymane dary, a jej mąż musiał zapłacić porzuco-

nemu podwójną cenę zadatku, jaki on uiścił
przy zaręczynach. Mogły być one zerwane
wskutek choroby (trądu, ślepoty) lub zdrady.

Natomiast drugim koniecznym aktem do zawarcia małżeństwa było przekazanie dziewczyny. Był to akt uroczysty, odbywający się

w obecności krewnych i świadków. Ojciec lub

opiekun oddawał dziewczynę narzeczonemu,
dodając zwykle jakiś przedmiot (płaszcz lub

szpadę) jako symbol przekazywanej władzy
nad kobietą. Znakiem wyjścia kobiety spod
władzy ojca był zwyczaj obcinania włosów
lub pozorowana chłosta. W tym samym dniu

narzeczony otrzymywał posag panny młodej.
Następnie dochodziło do pokładzin. Dopełnienie małżeństwa przez kontakt fizyczny

małżonków nie miało istotnego znaczenia dla

Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekładzie Al-Bekriego z około 973 roku, [w:] Monumenta
Poloniae Historica, nova series, t. I, Kraków 1946, s. 50; Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego, oprac.
J. Sawicki, t. I, cz. I, Warszawa 1952, s. 10.
W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 72-87.
M. Koczerska, Rodzina szlachecka…, s. 34.
W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 72-87.
W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, s. 744.
Zob. A. Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, Toruń 2012, s. 139-161.
W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, s. 744 i nn.
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jego ważności. W zasadzie od XI wieku prze-

że w czasach Wincentego Kadłubka istniał

ditio ante ostium ecclesiae - przed bramą ko-

go wynika, że jeszcze na przełomie XII i XIII

kazania panny młodej narzeczonemu doko-

nywał kapłan w kościele według zasady tra-

ścioła. Występował on jednak w charakterze
świadka, a nie twórcy małżeństwa84. Z zagadnieniem kupna żony wiąże się brak swobod-

nej woli kobiety przy wyborze małżonka, co
może poświadczać słabą ówcześnie sytuację
prawną kobiet85.

Kolejnym sposobem doprowadzenia do

małżeństwa było wspólne zamieszkanie.
Różniło się ono od konkubinatu, czyli faktycz-

nego związku mężczyzny i kobiety, w którym
brak było woli zawarcia małżeństwa . Z de86

kretału papieża Celestyna III (1191-1198) ad-

resowanego do biskupa krakowskiego Pełki
(1187-1207) dowiadujemy się o sprawie krakowskiego diakona Wita. Został on oskarżo-

ny o bigamię sukcesywną, czyli o posiadanie
kolejno dwóch żon. Twierdził on, że pierwsza

z kobiet nie była jego żoną, mimo że mieszkał

z nią przez sześć lat. Diakon argumentował, iż
przyszła do niego z własnej woli, a nie została
mu oddana przez rodziców ani krewnych .
87

Wit powoływał się tu na prawo zwyczajowe,
zgodnie z którym panna powinna mu być

wydana przez rodziców lub krewnych . De88

kretał papieża Celestyna III stanowi ważne

źródło dla poznania praktyk dawnego prawa małżeńskiego, pośrednio potwierdzając,
84
85
86
87
88

89
90
91

zwyczaj zawierania małżeństwa przez wspólne zamieszkanie. Z badań Adama Vetulaniewieku uznawane było za ważne małżeństwo

powstałe drogą faktycznego współżycia mał-

żonków przez dobrowolne przeniesienie się
kobiety do domu mężczyzny89. Małżeństwo

przez zamieszkanie było rozpowszechnione
wśród ludności wiejskiej przez cały okres
średniowiecza. Bez wątpienia ten sposób zawarcia małżeństwa spotykamy w innych grupach społecznych, o czym świadczy sprawa
krakowskiego diakona Wita90.

Idąc dalej, kolejnym sposobem zawarcia

małżeństwa była umowa formalna. Zawarcie
małżeństwa przez kupno przekształciło się
prawdopodobnie w czasach frankońskich
w zawarcie małżeństwa przez umowę formalną. Zawierała zobowiązanie się dłużnika
do świadczenia w przyszłości. Dzieliła się ona

na dwa odrębne akty: zmówiny i zdawiny91.

Jedną z głównych przyczyn przeistoczenia się
kupna w umowę formalną był cel tego sposobu zawierania małżeństwa. Poprzez kup-

no żony nabywało się przyszłą matkę rodu,
wchodzącą do nowego związku sakralnego.

Wraz z rozwojem kultury społeczeństwo

przestało akceptować małżeństwa zawierane w ten sposób. Struktura umowy formalnej

opierała się na dwóch momentach: zawarcie

E. Borkowska-Bagieńska, Historia prawa sądowego, Warszawa 2010, s. 144-150.
Lesiński, Stanowisko kobiety…, s. 83.
W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, s. 745.
A. Vetulani, Nowe źródło do historii staropolskiego prawa małżeńskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 4(1952), s. 150159.
W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, s. 745-746; Por. J. Bardach, Świecki charakter zwyczajowego prawa małżeńskiego ludności
ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego (XV-XVII w.), [w:] tegoż, Studia z ustroju i prawa Wielkiego Księstwa Litewskiego XVIIXVIII w., Warszawa 1970.
A. Vetulani, Nowe źródło…, s. 150-159.
Tamże.
Szerzej: K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2005.
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umowy i jej wykonanie, czyli oddanie poślu-

Sposób ten był tak szeroko rozwinięty, że sto-

więc, w przeciwieństwie do kupna, ten nowy

menty94: główny akt oddania wśród uroczy-

bionej kobiety. Zawarcie umowy zachodziło
pomiędzy narzeczonym, a ojcem kobiety. Tak

akt formalny zachodził bez udziału narzeczonej. Dopiero po odbyciu obu aktów małżeń-

stwo dochodziło do skutku. Z biegiem czasu
pozostała więc wyłącznie umowa formalna
i uzupełniający ją ślub kościelny .
92

Polskie zmówiny różniły się od zaręczyn

uznawanych przez Kościół lub tych wychodzących tradycją z prawa rzymskiego. Pod-

stawową różnicą był fakt, że akt ten dochodził
do skutku bez czynnego udziału kobiet oraz

że był faktyczną umową ślubną, w momencie
oddania narzeczonej przyszłemu mężowi.

Zmówiny odbywały się z udziałem tak zwa-

nych dziewosłębów, czyli swatów, których
rola polegała na pośredniczeniu między stronami i doprowadzeniu do ich ugody . Wola
93

kobiety odnośnie do zawarcia małżeństwa,

nawet z końcem średniowiecza nie była istot-

na, w szczególności, gdy panna była nieletnia.
Nad kobietą zawsze władzę posiadał ojciec

lub opiekun i do wykonywania jego postanowień była zobowiązana. Zawarcie małżeństwa bez zgody ojca (lub opiekuna) sprzeciwiało się poczuciu prawnemu społeczeństwa

i pociągało za sobą dotkliwe skutki majątkowe. Jeżeli chodzi o treść zmówin, poza samą

umową i jej warunkami obejmowały również

postanowienia prawne, które zmierzały do
utwierdzenia umowy oraz zabezpieczenia jej

dotrzymania. Najczęstszym środkiem do tego

służącym był zakład (vadium), w wysokości
pewnej oznaczonej sumy, czyli kara umowna.
92
93
94
95

sowały go także sądy kościelne.

Zdawiny obejmowały trzy odrębne mo-

stości weselnej, przenosiny do domu męża
i pokładziny (copula carnalis). Zorganizowa-

nie aktu oddania należało do osób, pod wła-

dzą których pozostawała panna młoda. Pod

koniec XV wieku akt ten zaczęto nazywać już
ślubem. Istnieją wzmianki, że to swaci przyprowadzali żonę do domu męża, ale nie moż-

na doszukać się tutaj szczególnego znaczenia

prawnego tego zwyczaju. Prawdopodobnie
przenosiny miały bardziej charakter tradycyjny i symboliczny. Zaznaczyć także trzeba,

że zdarzały się wyjątki, kiedy to pan młody
wprowadzał się do panny młodej. Szerzej opi-

sane w literaturze i zarazem mające większe

znaczenie ma akt pokładzin. W zachodnich
źródłach możemy się doszukać obszernych

opisów tego aktu, od którego zależna była
ważność małżeństwa. W Polsce nie przywią-

zywano do tego aż tak wielkiej wagi. Był to

akt fizycznego objęcia posiadania oddanej
prawnie żony. Było to uzupełnienie ceremonii ślubnej. Nazwa „małżeństwo”, jak wskazuje Wacław Uruszczak, wywodzi się z połączenia germańskiego terminu „mahl” czyli uczta
oraz „żeńśtwo” czyli przyjęcie żony95.

Ostatnim ze sposobów zawarcia małżeń-

stwa było faktyczne pożycie, czyli konkubinat.

Od najdawniejszych czasów pojmowano

konkubinat jako związek między osobami,
które nie mogą (z powodu przeszkód zawarcia małżeństwa) lub nie chcą (ze względów

formalnych, które muszą spełnić) zawrzeć

W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 129-130.
Szerzej: tenże, Dziewosłęb. Studium z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce, Lwów 1922.
Tamże.
W. Uruszczak, Obyczaje ślubne…, s. 747.
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małżeństwa, ale jednocześnie pragną pozo-

ne przed jakimkolwiek kapłanem czy urzęd-

formą zawarcia małżeństwa była zgoda na

koncepcji małżeństwa należały: zasada nie-

stawać we wspólnym pożyciu96. Natomiast
wśród ludów germańskich praktykowaną

prowadzenie przez kobietę i mężczyznę
wspólnego gospodarstwa oraz wzajemne

współżycie, z pominięciem wymaganego uro-

czystego przekazania mężowi narzeczonej
przez jej rodzinę .
97

Celem tej części pracy było przedstawienie

sposobów zawarcia małżeństwa w średniowieczu. Rozwijały się one w miarę zmieniających się czasów i potrzeb. Początkowo państwa szczepowe, które nie wymagały szczegól-

nych form i tradycyjnych zwyczajów zawarcia

nikiem. Podsumowując należy stwierdzić, że
do najważniejszych elementów kanonicznej

rozerwalności, równości kobiety i mężczyzny
oraz sakramentalnego charakteru małżeń-

stwa. Powyżej zostały omówione wszystkie
znane sposoby zawierania małżeństw w śre-

dniowieczu, kiedy małżeństwo miał charakter
świecki, a z czasem dochodziła do głosu koncepcja chrześcijańska.

3. Formy zawierania
małżeństwa
Formalizm czynności prawnych pierwot-

tego aktu, akceptowały sposób porywania żon

nego prawa objawiał się nie tylko w formach

cywilizowanym, rozwinął się także nowy spo-

ślonych i zastosowanych do każdej czynności

bez wiedzy lub za zgodą rodziców. Gdy ludy
te zaczęły się rozwijać w kierunku bardziej

sób małżeństwa poprzez kupno żony. Ta forma miała znaczenie dla rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodami, czyli znaczenie po-

lityczne. Ostatecznie kupno przekształciło się
w umowę formalną. Spośród znanych sposobów zawarcia małżeństwa praktycznie tylko

zmówiny spotkały się z kościelną akceptacją,

uznając je za umowę zawarcia małżeństwa
w przyszłości, a więc zaręczyny. W średniowiecznej Europie małżeństwo było regulowa-

ne przez prawo kanoniczne, które uznawało
za ważne tylko te małżeństwa, w których obie
strony wyraziły wolę wzięcia drugiej strony

odpowiednio za męża lub żonę. Nie było jednak konieczne, by małżeństwo było zawiera96

97

zewnętrznych, w użytych symbolach i gestach, lecz również w słowach ściśle okreprawnej. Formuły te musiały być skrupulatnie przestrzegane, a ich pominięcie lub mylne

użycie czy wypowiedzenie czyniło czynność
bezskuteczną.

Charakteryzując kościelną formę zawarcia

małżeństwa należy podnieść, iż początkowo

kapłan błogosławił nupturientów, co nie mia-

ło znaczenia dla istnienia związku. Stopniowo
od XI wieku kościelna forma przyjmowała się
wśród warstw wyższych, ale nie podważało

to istnienia małżeństwa zawieranego na spo-

sób świecki (szczególnie rozpowszechnione
na wsi). Małżeństwo było sakramentem, któ-

rego udzielali sobie sami nowożeńcy, a nie
ksiądz, który był jedynie świadkiem. Fakt

Zob. G. Kulesza, Prawo rzymskie epoki pryncypatu wobec dzieci pozamałżeńskich, Wrocław 1969, s. 36-39; W. Wołodkiewicz,
M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2001, s. 100; A. Paczkowska, Darowizna na rzecz konkubiny i jej dziecka
w ustawodawstwie Konstantyna, [w:] Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, red. A. Dębiński, M. Wójcik, Lublin 2004,
s. 107-212; K. Szczygielski, Stanowisko kościoła i cesarzy chrześcijańskich wobec konkubinatu, [w:] tamże, s. 247-267.
Sawicki, Stosunki majątkowe w związkach nieformalnych, [w:] Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego, red. M. Mikuła, Kraków 2008, s. 115-123.

79

80

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 23 (2/2013)

małżeństwa powstawał na skutek zgodnego

nie tego aktu używano zwrotu „w rękę ślubić”.

z poligamią, a także z zawieraniem małżeń-

mie XI i XII wieku. Omawiając go nie można

oświadczenia woli mężczyzny i kobiety (consensus facit nuptias). Kościół katolicki walczył

stwa przez porwanie i kupno. Początkowo nie
określał szczegółowo formy zawarcia mał-

żeństwa, tylko oświadczenie woli stron, zaś
ksiądz błogosławił zawarte w formie świec-

kiej małżeństwo zwykle następnego dnia.
Z czasem doprowadziło to do monopolu Kościoła w sprawach małżeńskich osobowych

(ustawodawstwo, jurysdykcja). W 1197 roku

legat papieski Piotr z Kapui nakazał stosowanie w Polsce kościelnej formy zawarcia małżeństwa, co nie było od razu przestrzegane,

szczególnie na wsi. Począwszy od Soboru La-

terańskiego IV w 1215 roku, Kościół starał się
rozpowszechnić zapowiedzi w celu wykrycia
przeszkód małżeńskich. Wprowadzono nakaz
zapowiedzi w trzy kolejne niedziele/święta

przed zawarciem małżeństwa w kościołach
parafialnych narzeczonych. Została określona
również kanoniczna koncepcja małżeństwa,
która określała jego konsensualną naturę,

czyli zgodne i dobrowolne oświadczenie woli
narzeczonych, przez które udzielali sobie jednocześnie sakramentu małżeństwa (sakramentalny charakter małżeństwa).

Zwyczaj podawania sobie wzajemnie

dłoni był oznaką przyrzeczenia, wzajemnej
wierności czy zawartego związku. Owe po-

danie rąk, manuum stipulatio, suspectio, ma
wedle brzmienia zapisek być oznaką utwierdzenia przyrzeczenia lub wzajemnej wierno-

ści. Zwyczaj ten nie był obcy dawnemu prawu
polskiemu. Symbol ręki pojawia się przy rę-

kojmi, przy przyjęciu zakładu, zobowiązania
i utwierdzeniu jego dotrzymania, a na określe98

W. Uruszczak, Historia państwa…, s. 300 i nn.

Warto wspomnieć o wielkim znaczeniu tego
zwyczaju w świecie słowiańskim na przełopominąć ludowego obrzędu wiązania rąk no-

wożeńców. Wprawdzie bardzo przypomina
on wiązanie rąk stułą, zwłaszcza, że dokonuje

go czasem uproszony kapłan, jednakże przyjmuje się, że jest on najstarszą formą nie tylko

zrękowin, ale małżeńskiego ślubu w czasach
pogaństwa. Obrzęd ten symbolicznie oznaczał istniejący między dwiema stronami węzeł zależności, a także dwustronną odpowiedzialność osobistą za dopełnienie zmówin,

a przy zdawinach jednostronne oddanie żony

pod władzę męża98. W Polsce średniowiecznej przypisywano czynności tej pewną, ściśle

określoną doniosłość prawną w obrębie umowy ślubnej. Wianek w dawnym średniowiecznym ceremoniale weselnym zajmował nie-

wątpliwe ważną pozycję. Używanie go było
rozpowszechnione przy różnych okazjach.
Zwyczaj wieńczenia młodej pary zatrzymali

również chrześcijanie, co skutkowało tym,
że przeszły one następnie do liturgii kościoła
greckiego, gdzie je przekształcono wkładając
wianki na głowy młodej pary. W tej sytuacji

wianek najczęściej miał wydźwięk o charakterze symbolicznym jako symbol dziewictwa

lub związku Chrystusa z Kościołem. W póź-

niejszym okresie zamiast wieńców używano
metalowych koron. Istniał także zwyczaj, że
nowożeńcy zatrzymywali korony jako ozna-

kę stanu małżeńskiego, a zdejmowano im je
w kościele osiem dni po ślubie. Żona Miesz-

ka I, czeska księżniczka Dobrawa, jak pisze

praski kronikarz, miała na sobie już wieniec
dziewiczy: „była nad miarę bezecna jako ko-

Artykuły prawnicze

bieta w podeszłym wieku, kiedy poślubiła

męża. Oczepiny co do swej treści przedsta-

kobiecym szaleństwem” .

mężatką, przez zmianę stroju głowy na strój

księcia polskiego, zdjęła z swej głowy zawój
i nałożyła panieński wianek, co było wielkim
99

Według części badaczy pierścionek był

pozornym świadczeniem w miejscu dawnej
ceny kupna kobiety lub ceny władzy nad nią,

albo też przedstawiał się, jako zadatek, który
był środkiem zapewnienia mocy obowiązującej zawartej umowy. Natomiast według innych
uczonych nie posiadał on znaczenia istotnego,

jako konieczna formalność ważności umowy,
lecz był tylko oznaką jej zawarcia .
100

Wśród darów, jakie narzeczony składał

wybrance przy dojściu do skutku wzajemnego porozumienia, wymienia się różne przedmioty stroju kobiecego, jak futro, mitra lub

trzewiki. Niektóre z tych podarunków mogły
być pozostałością dawnej ceny kupna, pier-

wotnego wiana, podobnie jak wspominanie
zapłaty za wianek lub różdżkę weselną. Inne

zaś można zakwalifikować pod kategorię darów świadczonych dla zaznaczenia wzajemnej przychylności obojga narzeczonych .
101

Przy ślubie kościelnym na Wschodzie

następował pocałunek po zdjęciu wianków
(lub koron), na Zachodzie natomiast po modlitwach wstępnych, po poświęceniu pier-

ścionka lub przy końcu mszy ślubnej, przed

wiają się jako obrzęd, zaznaczający zmianę
stanu panny młodej, która z panny staje się
mężatki. Różnica w tym stroju polegała na
tym, że dziewczęta chodziły z głową nieprzykrytą lub ubraną ozdobne kwiaty, wstążki lub

wianki, mężatki natomiast przywdziewały
zasłonę, czepiec lub innego rodzaju drobne
okrycia102.

Średniowieczne wesela zazwyczaj od-

bywały się hucznie i trwały nawet kilka dni,
wypełniała je muzyka, pieśni, tańce i uczta103.

Uczta weselna posiadała doniosłe znaczenie
prawne, gdyż była formą umocnienia umów.
Małżeństwo jako umowa prawa familijnego,
mająca dać początek nowemu życiu i zapew-

nić ciągłość rodu, była zdarzeniem radosnym
i szczególnie uroczyście obchodzonym. Przenosiny odbywały się w ten sposób, że poślubioną odprowadzano lub odwożono do domu

męża wraz z jej wyprawą i posagiem. Pokła-

dziny odbywały się zarówno po weselu, jak
i w czasie jego trwania. Do komnaty ślubnej

pannę młodą odprowadzali funkcjonariusze
weselni i uczestnicy uczty104.

4. Zakończenie

Charakter rodziny w średniowiecznej

komunią. Początkowo obcinano pannom mło-

Polsce był zróżnicowany w zależności od gru-

często robił to brat przy oczepinach. Oznacza-

innych czynników. Najważniejszymi funkcja-

dym włosy, a później zwyczaj ten zamienił się
w rozplatanie warkoczy. Na ziemiach polskich

ło to najprawdopodobniej poddanie władzy
99

100
101
102
103
104

py społecznej, stopnia zamożności, sytuacji

własnościowej, tradycji, regionu oraz wielu
mi rodziny były: prokreacyjna, gospodarcza,

Kosmasa Kronika Czechów, przeł. M. Wojciechowska, Warszawa 1968, ks. I, rozdz. 27, s. 149.
W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 130 i nn.
Tamże.
Por. P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. I, Lwów 1910.
Zob. Gall Anonim, Kronika polska, ks. II, rozdz. 23, s. 88.
W. Abraham, Zawarcie małżeństwa…, s. 130 i nn.
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wychowawcza, kulturalna i zabezpieczająca. Należy podkreślić, iż potrzeby człowieka

Summary
The nature of the family in medieval Po-

w okresie średniowiecza były realizowane

land was varied depending on the social

bezpieczeństwo.

important functions of the family were pro-

głównie w rodzinie. Stanowiła ona oparcie
dla poszczególnych jej członków i zapewniała

Słowa klucze
małżeństwo, rodzina, monarchia patry-

monialna, Piastowie, prawo zwyczajowe,
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safety. It should be emphasized that the needs

of people in the Middle Ages were implement-

ed mainly in the family. It provided support
for each of its members and assured safety.
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Zewnętrzne formy finansowania
działalności operacyjnej oraz
inwestycji w małych i średnich
przedsiębiorstwach w okresie kryzysu
gospodarczego
External forms of working-capital and capital-expenditure financing for small and medium-sized businesses in times of an economic crisis

1. Znaczenie i formy kapitału
dla małych i średnich
przedsiębiorstw
W 2010 r. w Polsce prowadziło działalność

gospodarczą 1,7 mln przedsiębiorstw niefinansowych

1

[Działalność..., 2011]. Podobnie

jak w latach poprzednich, wśród wszystkich

przedsiębiorstw dominowały jednostki małe,
stanowiąc 98,9% całej populacji . Małe i średnie
2

przedsiębiorstwa (MSP) są zatem najważniejszą
siłą gospodarki. Jednak, aby MSP mogły konty-

nuować swój byt muszą w sposób nieprzerwany
1

2
3

uzupełniać i powiększać kapitał. Kapitał może

dopływać do przedsiębiorstwa z różnych źródeł
i w różnej formie. Ich dobór lub raczej dostępność
zależy od fazy rozwoju i związanej z nią: wielkości firmy, formy własności i innych uwarunko-

wań wewnętrznych oraz od sytuacji w otoczeniu
firmy, czyli uwarunkowań zewnętrznych.

Biorąc pod uwagę podstawową klasyfika-

cję kapitału (według kryterium własności)

można wymienić kapitał własny i kapitał

obcy. Kapitał własny może być pozyskiwany

ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych.3

T. Dane nie obejmują jednostek zaklasyfikowanych według PKD do sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo),
K (działalność finansowa, ubezpieczeniowa), O (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenie
społeczne).
Wśród nich z kolei najliczniejszą grupą są mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające do 9 osób), które stanowią 95,9% całej populacji. Udział jednostek średnich i dużych, stanowił odpowiednio 0,9% i 0,2% wszystkich przedsiębiorstw.
Kapitał własny otwiera przed przedsiębiorstwem możliwość gospodarczego działania, jako że stanowi podstawę jego ekonomicznej i prawnej samodzielności. Kapitał własny nie podlega zwrotowi i przedsiębiorstwo może nim dysponować w swobodny
sposób. Dla przedsiębiorstwa jest on źródłem niezależnego bytu. Kapitał własny daje przedsiębiorstwu poczucie stabilizacji,
suwerenności finansowej oraz swobodę w podejmowaniu decyzji. Wraz ze wzrostem udziału kapitału własnego w całości
kapitału, jakim dysponuje przedsiębiorstwo, rośnie jego wiarygodność na rynku finansowym.

Artykuły ekonomiczne

Za kapitał własny wewnętrzny przyjmuje się

służyć finansowaniu działalności inwestycyj-

ny. Pozyskanie kapitału własnego zewnętrznego

utrzymaniu płynności finansowej, a w dzia-

wypracowany i pozostający do dyspozycji przedsiębiorstwa zysk netto, czyli tzw. zysk zatrzymanastępuje, w zależności od formy prawnej przed-

siębiorstwa, m. in. w postaci wkładów, udziałów,
emisji akcji (pierwszej i kolejnych), wpłaty wpi-

sowego z tytułu przyjęcia nowych wspólników,
venture capital/private equity itp. Kapitały wła-

sne zewnętrzne zależą od formy organizacyjnoprawnej własności przedsiębiorstwa.

Kapitały obce, podobnie jak kapitały wła-

sne, mogą mieć formę kapitału wewnętrznego

(zobowiązania wobec pracowników, rezerwy)
i zewnętrznego (kredyty, pożyczki, emisja dłużnych papierów wartościowych itp.). Kapitał

obcy reprezentuje zobowiązania przedsiębiorstwa wobec pożyczkodawców i kredytodawców. Dawca kapitału obcego nie ma wpływu na

podejmowane przez przedsiębiorstwo decyzje.
Korzystanie z kapitału obcego pozwala pozy-

skać kapitał bez powiększania grona właścicieli
kapitałów, umożliwia też utrzymanie płynności

finansowej przedsiębiorstwa w razie zmienne-

go zapotrzebowania środków pieniężnych na
finansowanie majątku obrotowego.4

Kapitał może służyć finansowaniu działal-

ności operacyjnej przedsiębiorstwa, wówczas
pełni funkcję kapitału obrotowego, lub może
4

5

nej – pełniąc funkcje kapitału inwestycyjne-

go. Kapitał w działalności operacyjnej służy

łalności inwestycyjnej służy do pomnażania

szeroko rozumianych zasobów. Im większa
będzie wielkość zgromadzonego przez przedsiębiorstwo kapitału, tym większe są możliwo-

ści inwestycyjne przedsiębiorstwa w zakresie
podejmowania przedsięwzięć rozwojowych
i tym większe będą potencjalne efekty ich wykorzystania w działalności operacyjnej.

Gospodarka majątkiem i kapitałami przed-

siębiorstwa polega na tym, aby upłynnianie

majątku było zsynchronizowane z terminami
wymagalności zobowiązań pieniężnych. Chodzi o to, by nie doprowadzić do sytuacji, w któ-

rej mógłby wystąpić brak środków pieniężnych
na spłatę wymagalnych zobowiązań. Zdolność

przedsiębiorstwa do pokrywania bieżących

płatności, czyli zachowanie krótkookresowej

zdolności do wywiązywania się ze swoich
zobowiązań płatniczych, określa się mianem
płynności finansowej. Ocena tej zdolności pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy przedsię-

biorstwo jest w stanie spłacać swe bieżące zobowiązania (wymagane w ciągu jednego roku)

swymi bieżącymi aktywami, a więc takimi, któ-

re mogą być szybko zamienione na gotówkę.5

Cechą charakterystyczną kapitału obcego jest ściśle określony czas, na jaki pozostaje w dyspozycji przedsiębiorstwa. Co oznacza, iż w terminie wymagalności musi być zwrócony. Zaciągnięty przez przedsiębiorstwo kapitał obcy ma też charakter uprzywilejowany przed kapitałem własnym, w razie gdy przedsiębiorstwo znajduje się w likwidacji lub upadłości, ponieważ roszczenia
wierzycieli są zaspokajane w pierwszej kolejności, przed roszczeniami właścicieli kapitału własnego. Kapitał ten jest na ogół
niezbędny w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa, gdyż poszerza jego bazę kapitałową i stwarza możliwość powiększania działalności. Na kapitał obcy w przedsiębiorstwie składają się przede wszystkim zobowiązania długo- i krótkoterminowe
(handlowe). Szczególnym rodzajem zobowiązań krótkoterminowych są zobowiązania wobec dostawców, przyjmujące formę
kredytu handlowego, zwanego też kupieckim. Na rynku najczęściej występuje jego bezpłatna forma, choć funkcjonuje także
odpłatny kredyt kupiecki.
Najczęściej spotykanymi wskaźnikami służącymi do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa są: a) wskaźnik bieżącej
płynności (current ratio), b) wskaźnik szybki, zwany także kwaśnym testem (quick ratio lub acid-testratio) lub też wskaźnikiem
podwyższonej płynności, c) wskaźnik płynności gotówkowej (cash ratio). Szerzej: L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2007, s. 78-81, G. Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, H. Zalewski, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006, s. 114-118.
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Ważnym zagadnieniem dla utrzymywania

na koniec 2011 roku zalegały kontrahentom

składają się oprócz zobowiązań handlowych,

r. Z badania wywiadowni gospodarczej D&B

płynności finansowej jest sposób finansowania majątku obrotowego. Na kapitał obrotowy
także krótkoterminowy kapitał pożyczkowy

(m. in. kredyty bankowe, pożyczki). Ważne

jest też, aby część majątku obrotowego finansować kapitałem stałym, który jest zabezpieczeniem płynności przedsiębiorstwa. Mówi

się wówczas o kapitale obrotowym netto

(kapitale pracującym) jako tej części kapitału
stałego, która finansuje majątek obrotowy.

6

Kapitał inwestycyjny jest przeznaczony na
sfinansowanie majątku trwałego. Typowy kapitał inwestycyjny ma charakter średnio lub

długoterminowy. MSP mają możliwość finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych wie-

loma instrumentami. Do najbardziej znanych
przedsiębiorstwom zaliczyć można: kredyty,
pożyczki, środki z UE , leasing.
7

2. Popularność form
finansowania działalności
operacyjnej i inwestycyjnej
MSP w polskiej praktyce
gospodarczej
Jak wynika z danych GUS problemy z otrzy-

mywaniem należności i regulowaniem swoich
zobowiązań ma coraz więcej firm. W pierwszym kwartale 2012 r. terminowo płaciły jedynie przedsiębiorstwa duże (o liczbie pracujących pow. 250 osób). Przedsiębiorstwa
6

7

co najmniej 1,2 mld zł. To wzrost o przeszło
jedną trzecią w porównaniu z końcem 2010
Poland wynika, że w skali dwóch lat w porównaniu z kryzysowym 2009 r. wartość nieza-

płaconych na czas faktur wzrosła aż o 48%
[Fandrejewska, 2012].
Według

badania

przeprowadzonego

w styczniu 2012 r. wśród prawie 2,5 tys.

przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa więcej niż
co piątą fakturę płaciły po terminie. Dodatkowo potrzebują na to coraz więcej czasu. Prze-

ciętnie są to cztery miesiące i dziewięć dni
(po terminie zapłaty). W czwartym kwartale

2011 roku było to o dwa tygodnie mniej [Białowolski, 2012].

Badania wskazują, że na początku 2011

roku tylko co dziewiąta firma przyznała, iż nie

ma problemów z odzyskiwaniem należności.
W lipcu 2011 r. było to niespełna 20% przedsiębiorstw. Więcej problemów z odzyskiwaniem należności mają małe przedsiębiorstwa.
Ich faktury są realizowane przeciętnie po

4,5 miesiąca (duże i średnie firmy otrzymują
pieniądze miesiąc szybciej). Dla 60% małych

przedsiębiorstw zatory płatnicze są barierą

dalszego funkcjonowania. W najszybszym
tempie zatorów płatniczych przybywa w firmach handlowych i budowlanych [Fandrejewska, 2011]. W budownictwie zatory ro-

sną, bo sporo dużych firm przyjęło warunki

Problemy udziału kapitałów własnych i długoterminowych kapitałów obcych w finansowaniu majątku obrotowego są ujęte
w strategiach finansowania aktywów obrotowych, z którymi w bezpośrednim związku pozostaje wielkość wskaźnika bieżącej
płynności. Szerzej na temat strategii finansowania aktywów obrotowych i ich wpływie na poziom płynności: G. Michalski,
Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa 2005, s. 111-114, M. Sierpińska, D. Wędzki,
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2005, s. 106-108.
W latach 2007-2013 MSP mogą korzystać ze środków z dwóch programów: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Pierwszy z nich, w którym do dyspozycji jest 11,5 mld euro, jest finansowany
w 85% ze środków Unii Europejskiej, a w 15% ze środków krajowych. W drugim programie przedsiębiorcy mają do dyspozycji
niemal 5 mld euro. Oba programy mają przyczynić się do rozwoju gospodarczego, spadku bezrobocia i unowocześnienia firm,
tak by w konsekwencji stały się bardziej konkurencyjne na rynkach polskim i europejskim.

Artykuły ekonomiczne

przetargowe inwestycji, mimo że były trudne

popularnością „cieszyły się” kredyty bankowe.

za inwestycje infrastrukturalne i finansowa-

Z kolei z leasingu korzysta 40% małych i 42%

do spełnienia. Do wzrostu zatorów przyczynia się również specyfika sposobu płatności

ne z pieniędzy UE, które są długo rozliczane
[Cieślak-Wróblewska, 2011].

Jak pokazują badania przeprowadzone

przez TNS Pentor małe i średnie firmy naj8

częściej wykorzystują środki własne jako
źródło finansowania. Jak wynika z rysunku
9

1 wskazuje, że aż 98% średnich przedsiębiorstw, 92% mikro- oraz 88% małych przed-

siębiorstw wykorzystuje środki własne do
finansowania działalności operacyjnej i inwe-

stycyjnej. Z zewnętrznych źródeł największą

O kredycie bankowym mówi już 56% małych

i średnich firm (37% mikroprzedsiębiorstw).
średnich przedsiębiorstw. W przypadku wy-

korzystywania funduszy unijnych widać, że
najlepiej radzą sobie z tym średnie firmy.

Z tych środków korzysta niemal 1/5 z nich.
To znaczna różnica w porównaniu z małymi

firmami, wśród których z unijnych pieniędzy
korzysta tylko 9% i firmami mikro, gdzie ten
odsetek wynosi zaledwie 5%. Aż 71% małych

i średnich firm nigdy nie starało się o pozy-

skanie dodatkowych środków z funduszy
unijnych czy międzynarodowych instytucji

finansowych. 27% przedsiębiorców odpo-

Rys.1. Źródła finansowania w zależności od wielkości firmy (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „MŚP pod lupą”, Raport TNS Pentor, 2011, s. 17.
8
9

„MŚP pod lupą”, badanie TNS Pentor dla Europejskiego Funduszu Leasingowego przeprowadzone w dniach 9-23.08.2011 na
próbie 600 małych i średnich przedsiębiorstw dobranych metodą losowo-kwotową, s. 4.
Mniejsze zainteresowanie zewnętrznymi źródłami finansowania wśród małych i średnich firm wcale nie wynika z nieznajomości
lub małej świadomości istnienia takich możliwości. Przedsiębiorcy zapytani w badaniu o znane im źródła finansowania znacznie częściej od środków własnych (57%) spontanicznie wymieniali kredyty bankowe (84%). Na trzecim miejscu znalazł się
leasing, na który wskazało 44% firm. Faktoring odnotował 11% liczbę wskazań, a pożyczki od innych przedsiębiorców bądź
instytucji innych niż banki uzyskały odpowiedzi na poziomie 6%. Spontanicznie przedsiębiorcy nie wymieniali za to takie źródła
finansowania, jak chociażby środki z międzynarodowych instytucji finansowych czy też fundusze venture capital. Źródło: Raport „MŚP pod lupą”, 2011, s. 18.

87

88

Przegląd Prawno-Ekonomiczny 23 (2/2013)

wiedziało, że starało się o pieniądze z Unii

kredytową wobec przedsiębiorców. Chodzi

Do finansowania działalności operacyjnej 7%

wzrost presji konkurencyjnej ze strony in-

Europejskiej, a tylko 3 % wspomniało o mię-

dzynarodowych instytucjach finansowych.
małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystuje faktoring, i tylko 2% mikroprzedsiębiorstw [MŚP pod..., 2011].

Wartość nakładów inwestycyjnych po-

niesionych przez MSP w 2010 r. wyniosła
71,3 mld zł (w tym nakłady małych przedsiębiorstw – 41,7 mld zł, średnich przedsiębiorstw – 29,6 mld zł . W 2010 r. struktura na)

kładów inwestycyjnych małych podmiotów

kształtowała się bardzo podobnie jak w latach poprzednich: 82,5% stanowiły nakłady

na nowe obiekty majątkowe oraz ulepszenie
istniejących (dla mikroprzedsiębiorstw było

to 84,3%), a 17,5% – na zakup używanych

m. in. o spadek marż. Jako główną przyczynę
takich decyzji wskazywały przede wszystkim
nych banków. Sytuacja wydaje się więc sprzyjać temu, aby firmy decydowały się na poszu-

kiwanie zewnętrznego finansowania. Tak się
jednak nie dzieje, bo w tym samym czasie,
gdy dostępność kredytów rośnie, popyt na

nie spada. Według NBP zainteresowanie kre-

dytami bankowymi wśród przedsiębiorców
utrzyma się na niskim poziomie, dopóki postrzegane przez firmy ożywienie koniunktu-

ry nie będzie na tyle trwałe, by „skłonić je do
zwiększenia aktywności inwestycyjnej w skali przekraczającej posiadane środki własne”
[Informacja..., 2011].

było to15,7%). Przedsiębiorstwa średnie

3. Bariery w pozyskiwaniu
finansowania ze źródeł
zewnętrznych

[Działalność..., 2011].

biorstw, które nie korzystają z zewnętrznych

sowania swoich inwestycji wybierają przede

Inni przedsiębiorcy wskazują jednak na pro-

środków trwałych (dla mikroprzedsiębiorstw
86% poniesionych nakładów przeznaczyły
na zakup nowych obiektów majątkowych

Jeśli małe i średnie firmy w Polsce decy-

dują się na inwestycje, to jako źródło finan-

wszystkim własne oszczędności, a dopiero

potem zewnętrzne środki, takie jak kredyt
bankowy czy leasing. Również dane Polskiej

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z 2010
roku potwierdzają, że ponad 70% przedsię-

biorców jako źródło finansowania swoich
inwestycji wskazało środki własne. [Stan...,

2010]. Zewnętrzne źródła finansowania
cieszyły się mniejszą popularnością. Tym

co może spowodować wzrost popularności
zewnętrznych źródeł finansowania, w tym

kredytów to fakt, że banki w pierwszym pół-

roczu 2011 roku złagodziły swoją politykę

W badaniu „MŚP pod lupą” 52% przedsię-

źródeł finansowania, mówi, że nie ma takiej

potrzeby, bo wystarczają im środki własne.
blemy związane z pozyskiwaniem zewnętrz-

nego kapitału. W graficznym ujęciu te bariery
przedstawia rysunek 2. Jak wynika z rysunku
co czwarte MŚP wskazuje na zbyt dużą biu-

rokrację, a co piąte MSP na skomplikowane
i czasochłonne procedury uzyskania finansowania. 18% obawia się zbyt wysokich wymogów stawianych przez instytucje finansujące.

Nie bez znaczenia są też koszty pozyskania

kapitału – na zbyt wysokie koszty pozyskania kapitału wskazuje 13% przedsiębiorstw.

Wśród innych znaczących barier pojawił się

jeszcze wymóg posiadania zabezpieczenia

Artykuły ekonomiczne

na zaciągane zobowiązanie (13%) oraz ko-

dłach finansowania, z reguły nie korzystają

To co może dziwić to brak wiedzy przed-

pada przede wszystkim na instytucję finanso-

nieczność sporządzania wielu dokumentów
(11%).

siębiorców dotyczącej innych niż leasing
i kredyt zewnętrznych form finansowania.

Brak wiedzy jako barierę w pozyskiwaniu
środków z zewnętrznych źródeł wskazuje
9% przedsiębiorstw. O braku wystarczającej

z pomocy innych osób czy zewnętrznych instytucji. Jeżeli już się na to decydują, wybór

wą, która jednocześnie udziela finansowania

(20%), lub na wyspecjalizowane biura doradcze (24%).

Mniejszym problemem okazały się nato-

wiedzy w zakresie środków z międzynarodo-

miast obawy związane z trudnościami z przy-

że środki z międzynarodowych instytucji fi-

(4%), co ma szczególne znaczenie zwłaszcza

wych instytucji finansowych świadczy fakt,
że tylko 2% małych i średnich firm uznało,

nansowych są zdecydowanie dla nich, a 13%
stwierdziło, że ta forma jest „raczej dla takich

firm jak moja”. Brak wiedzy lub mała wiedza

na temat zewnętrznych źródeł finansowania
powodują, że firmom bardzo potrzebna jest
rzetelna i szybka informacja, która pozwoliłaby im podejmować właściwe decyzje doty-

czące finansowania inwestycji. Mali i średni
przedsiębiorcy, poszukując informacji o źró-

szłą spłatą (6%) czy konieczność jednocze-

snego zainwestowania środków własnych
w przypadku starań o środki unijne. Tylko 1%
respondentów stwierdził, że pozyskiwaniu finansowania nie towarzyszą żadne bariery.

Jeżeli MSP decydują się na pozyskanie fi-

nansowania zewnętrznego, to za najłatwiej

dostępne źródła zdecydowanie uznają kre-

dyt bankowy oraz leasing. Zdaniem 77%
respondentów z leasingu można skorzystać

„bardzo łatwo” lub „raczej łatwo”. W przypad-

Rys.2. Bariery w korzystaniu z finansowania (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „MŚP pod lupą”, Raport TNS Pentor, 2011, s. 40.
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ku kredytów bankowych odsetek tego typu

samych procedur uzyskania finansowania

padku leasingu niż w przypadku kredytu.

firmy przywiązują za to do ułatwień w po-

odpowiedzi sięgnął 49%. Również odsetek

negatywnych odpowiedzi jest niższy w przyO tym, że leasing jest „raczej trudno” bądź
„bardzo trudno” dostępny, jest przekonane
4% firm. W przypadku kredytów ten odsetek

to już 27%. Spore obawy małych i średnich
przedsiębiorstw wzbudzają natomiast inne

formy finansowania zewnętrznego. Wśród
nich negatywnie wyróżniają się wspomniane

już wcześniej środki unijne, które 66% firm
uznaje za „raczej trudno” lub „bardzo trudno”

dostępne. Finansowanie unijne staje się bar-

dziej popularne wraz ze wzrostem wielkości
firmy.

Zdaniem małych i średnich przedsię-

biorstw dużym ułatwieniem w pozyskaniu

finansowania zewnętrznego byłoby dla nich
dostarczanie przez instytucje finansowe informacji o możliwych sposobach finanso-

wania inwestycji (zob. rys. 3). Na tę sprawę
zwróciło uwagę co czwarte przedsiębiorstwo.

Z kolei 18% firm wspomniało o uproszczeniu
procedur i wymogów formalnych stawianych
im przez instytucje. Wśród najważniejszych

postulatów znalazły się także uproszczenie

(17%) oraz pomoc w przygotowaniu niezbęd-

nej dokumentacji (14%). Mniejsze znaczenie

staci zmniejszenia liczby dokumentów (7%),
szkoleń z możliwych sposobów finansowania
(6%) czy złagodzenia zasad dotyczących za-

bezpieczeń na zaciągane zobowiązania (5%).
Również dla 5% sporym ułatwieniem było-

by obniżenie kosztów pozyskania kapitału,
oprocentowania, opłat i prowizji.

Przedsiębiorcy mają do instytucji finan-

sowych zaufanie i to one stanowią dla nich
główne źródło informacji na temat możliwości finansowania, co potwierdza raport PARP

z grudnia 2010 roku [Stan..., 2010]. Jeżeli chodzi o informacje potrzebne przedsiębiorcom,

aby mogli rozważyć skorzystanie z zewnętrznego finansowania (zob. rys. 4), to ponad jedna trzecia z nich wskazuje, że chcieliby mieć

szczegółowe dane dotyczące warunków, jakie
muszą spełniać, by finansowanie otrzymać.

Duże znaczenie mają dla nich również in-

formacje na temat procedur i wymaganych

dokumentów (26%), a także na temat tego,
na co można przeznaczyć pozyskane środki
(18%). Nie bez znaczenia są też dane o kosz-

Rys.3. Pożądane ułatwienia w pozyskiwaniu finansowania (w%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: „MŚP pod lupą”, Raport TNS Pentor, 2011, s. 41.
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Rys.4. Informacje potrzebne do podjęcia decyzji o finansowaniu (w %.)

Źródło: „MŚP pod lupą”, Raport TNS Pentor dla EFL, s. 42

tach finansowania, na które wskazało 17%

drugim miejscu preferują kredyty bankowe –

kresie pozyskiwania informacji dotyczących

nieliczni przedsiębiorcy wskazali na takie

MŚP. Zaskakująco duża liczba badanych odpowiedziała, że nie czują żadnych potrzeb w zazewnętrznych form finansowania.

Zakończenie

Spowolnienie gospodarcze w 2009 roku

spowodowało spadek dynamiki inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach

o ponad 6%. W latach 2010-2011 wielu pol-

skich przedsiębiorców wstrzymywało się
z podejmowaniem inwestycji, co wynikało
m. in. z obaw o przyszłość gospodarczą Polski i strefy euro. Pogorszeniu uległa też ściągalność należności handlowych, co implikuje

konsekwencje w poziomie płynności finansowej przedsiębiorstw.

Poziom inwestycji i utrzymanie płynności

finansowej u MŚP bezpośrednio lub pośred-

nio uzależnione są od form finansowania
przedsiębiorstw. Badanie „MŚP pod lupą”

wskazuje, że firmy nie są skłonne do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania

inwestycji i w pierwszej kolejności prze-

znaczają na ten cel środki własne – 92%. Na

46%, a na trzecim leasing – 32%. Co dziesiąta

firma korzysta z funduszy unijnych, a tylko
źródła jak faktoring (4%) czy pożyczki od innych przedsiębiorców (4%).

Ponad 50% małych i średnich przedsię-

biorstw w Polsce nie korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, bo wystarczają im środki własne. Przedsiębiorcy

obawiają się zbyt dużej biurokracji oraz wymogów stawianych przez instytucje finansujące, skomplikowanych i czasochłonnych procedur, a także wysokich kosztów pozyskania
kapitału.

Za najłatwiej dostępną formę finanso-

wania zewnętrznego uznawany jest leasing.
Zdaniem 77% małych i średnich firm można

z niego skorzystać „bardzo łatwo” lub „raczej
łatwo”. W przypadku kredytów odsetek tego
typu odpowiedzi wynosi 49%.

Jedną z barier w pozyskiwaniu finansowa-

nia zewnętrznego jest brak wiedzy przedsię-

biorców na ten temat. Co piąta firma zdaje się
na pomoc i doradztwo instytucji finansowej,
która udziela finansowania. Zdecydowana
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większość małych i średnich firm (ponad

tów, które MŚP wykorzystują w finansowaniu

tału. Chodzi o rzetelną i pełną informację na

ograniczonego dostępu do kapitału, tj. kryzy-

90%) oczekuje od instytucji finansowych
wsparcia w pozyskiwaniu dodatkowego kapi-

temat dostępnych możliwości finansowania
oraz pomoc w przebrnięciu przez niezbędne
procedury. Dla małych i średnich firm najważniejsze informacje na temat źródła finan-

działalności operacyjnej i inwestycyjnej, ze
szczególnym

uwzględnieniem

su gospodarczego.

warunków

Keywords

financing sources, enterprise

sowania dotyczą warunków, jakie firmy mu-

Summary

Słowa kluczowe

that is those that to a large extent deter-

szą spełnić, by uzyskać pomoc oraz procedur
i niezbędnych dokumentów.

źródła finansowania, przedsiębiorstwo

Streszczenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa, które

uznaje się jako te, które w głównej mierze
decydują o aktywności gospodarczej, wciąż
napotykają na liczne bariery w prowadzeniu działalności. Do głównych barier zalicza

się problemy z utrzymywaniem płynności
finansowej oraz problemy z pozyskiwaniem
zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Celem artykułu jest wskazanie instrumen-
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„Ewolucja prawa polskiego w dobie
globalizacji”,
Recenzja monografii, red. Dominik Tyrawa, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2013, ss. 262.

Pojawienie się na rynku monografii po-

winien być w sposób zdecydowany podkre-

fakcją. Tytułowa problematyka należy do

i integracji międzynarodowej), zobowiązań

święconej ewolucji prawa polskiego w dobie globalizacji trzeba przyjąć z dużą satys-

aktualnych i nośnych także w 1literaturze
zagranicznej. Recenzowana publikacja wydana została w ramach Katedry Prawa Mię-

dzynarodowego Wydziału Zamiejscowego
Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II. We wstępie prezentowanego zbioru czytamy „Tak szerokie ujęcie tytułowe-

go problemu, z jednoczesnym wskazaniem
konieczności dalszego prowadzenia badań
w tym zakresie ukazuje, iż globalizacja to

bardzo aktualne zagadnienie. To właśnie

ona, jako jeden z głównych czynników czy
źródeł, determinuje zmiany w poszczególnych podsystemach prawa, dominując niejako nad wewnętrznymi inspiracjami zmian.

Zaobserwować można daleko idące napięcie na linii rozwiązań (źródeł działania) ze-

wnętrznych a rozwiązań (źródeł działania)
wewnętrznych. Tak więc ewolucja prawa

polskiego w dobie globalizacji, to nie tylko
problem teoretyczny, ale praktyczny, który

ślany zwłaszcza na tle norm konstytucyjnych
(konstytucyjna zasada przychylności prawu
prawnomiędzynarodowych

Rzeczypospo-

litej Polskiej, jak i poszczególnych gałęzi
(dziedzin) prawa”.

W pierwszym artykule pt. „Ontologiczne

uwarunkowania ewolucji prawa pozytywnego. Analiza filozoficznoprawna” Łukasz Pikuła podkreśla, że prawo musi być stabilne, ale

nie może być niezmienne. Niezmienny porządek prawny zamykałby drogi do postępu,
mobilności, innowacji i zmian społecznych.

Kolejny referat pt. „Prawo do sądu (rze-

telnego procesu sądowego) i jego ochrona
w prawie krajowym i międzynarodowym”

przygotował Mirosław Karpiuk. Zauważył, iż

zagwarantowanie tego prawa nie odbywa się
wyłącznie poprzez umożliwienie rozpatrze-

nia określonej kategorii spraw przez sądy
i ustanowienie zasady dwuinstancyjności

postępowania sądowego. Dostęp do sądu
musi mieć postać realną, która urzeczywistnia się m. in. poprzez odpowiednie termi-

ny, umożliwiające nie tylko złożenie środka
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zaskarżenia, ale również merytorycznie

w szczególności realizację prawa każdego

dzenia statusu materialnego strony pozwoli

oraz opieki odpowiednio do wieku i osią-

właściwe jego przygotowanie, czy poprzez
takie rozłożenie kosztów, które z punktu wi-

jej skutecznie dochodzić swoich praw przed
sądem.

„Ewolucja kompetencji parlamentu pol-

skiego po wejściu do Unii Europejskiej” to
zagadnienie opracowane przez Iwonę Butryn. Autorka podkreśliła, że Traktat z Li-

zbony przewidział nowe kompetencje dla
parlamentów

krajowych,

zmniejszające

zjawisko „deficytu demokratycznego” takie,

jak: współpraca z rządem w zakresie stano-

wienia prawa UE oraz w zakresie tworzenia
prawa polskiego wykonującego prawo UE,

otrzymywanie od instytucji Unii informacji
oraz projektów aktów prawodawczych Unii,

czuwanie nad poszanowaniem zasady pomocniczości, uczestniczenie w ramach Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Spra-

wiedliwości, w mechanizmach oceniających

wykonanie polityk Unii w tej dziedzinie,
uczestniczenie w procedurach zmiany traktatów oraz otrzymywanie informacji na temat wniosków o przystąpienie do UE.

Następny artykuł autorstwa Grzegorza

Kowalskiego zatytułowano „Z problematyki

realizacji w szkołach polskich konstytucyjnego obowiązku nauki przez cudzoziemców

mieszkających w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Obowiązek władz publicznych zapewnie-

nia powszechnego i równego dostępu do
wykształcenia ustrojodawca w ust. 4 art.
70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

(Dz.U.1997.78.483) odnosi jedynie do obywateli polskich. Podobnie art. 1 pkt 1 usta-

wy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572
t.j.) stanowi, iż system oświaty zapewnia

obywatela polskiego do kształcenia, a także

prawa dzieci i młodzieży do wychowania
gniętego rozwoju. Niemniej jednak przed-

stawione i omówione wyżej rozwiązania
polskiego prawa oświatowego wskazują na

chęć zapewnienia powszechnego i równego
dostępu do wykształcenia także tym cudzoziemcom, którzy podlegają w Polsce konstytucyjnemu obowiązkowi nauki do ukończenia 18. roku życia.

Artykuł Krzysztofa Chochowskiego po-

dejmuje „Ewolucję polskiego prawa urzędniczego w dobie globalizacji”. Rodzimy mo-

del prawa urzędniczego ulega nieustannym
przeobrażeniom, na które ma wpływ proces
globalizacji oraz postępująca integracja na

kontynencie europejskim. Konkludując, autor podkreślił, iż pomimo ujednolicania niektórych rozwiązań z zakresu prawa urzędniczego, nie jest możliwe w bliższej perspekty-

wie doprowadzenie do pełnej konwergencji
modelów prawa urzędniczego.

„Ewolucja ubezpieczenia odpowiedzial-

ności cywilnej adwokata” to temat interesującej pracy Pawła Buconia. Obowiązujące

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
adwokatów w Polsce są wynikiem globalnych tendencji rozwijających się w prawodawstwie już od połowy XX wieku. W razie

zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej wystąpienie przewidzianego w niej
wypadku

ubezpieczeniowego

wywołuje

ten skutek, że ubezpieczony może liczyć na

zwolnienie go przez ubezpieczyciela z obowiązku zapłaty odszkodowania należnego

poszkodowanemu. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu
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świadczonej przez adwokata pomocy praw-

rynkiem usług, na którym będą zyskiwać

uzyskać pełną rekompensatę szkody, a jed-

świadczone przez inżynierów budownictwa.

nej pozwala osobie poszkodowanej w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego
nocześnie chroni majątek ubezpieczonego.

Kolejny artykuł recenzowanej publikacji

„Prawne formy zaspokajania potrzeb lokalowych rodziny przez spółdzielnię miesz-

kaniową” został przygotowany przez Martę
Stepnowską-Michaluk. W podsumowaniu
autorka zauważyła, że w działalności spółdzielni

mieszkaniowej

dopuszczalne

są

wszelkie konstrukcje prawne występujące

w obrocie gospodarczym i konsumenckim,
na mocy których spółdzielnia jako właści-

ciel oddaje określonemu podmiotowi lokal
do korzystania w zamian za świadczenie
o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym, zwłaszcza w celu zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych rodziny.

Wiele cennych uwag znajdzie czytelnik

w szkicu Barbary Lubas pt. „Działanie podmiotów gospodarczych w kontekście ewo-

lucji uregulowań prawnych prawa polskiego
i wspólnotowego”. Autorka zwróciła uwagę,
że jeżeli chce się jak najbardziej efektywnie

korzystać z przyznanych praw, to należy je
przede wszystkim dobrze poznać. Niestety,

praktyka z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej na Jednolitym Rynku często pokazuje, że przedsiębiorcy nie do końca mają

wiedzę na temat aspektów prawnych funkcjonowania ich firm w realiach unijnych.

Tekst pt. „Uznawanie kwalifikacji za-

wodowych i świadczenie usług transgra-

nicznych na przykładzie zawodu inżyniera
budowlanego” wyszedł spod pióra Joanny

Smarż. Podkreśliła ona, iż rynek Unii Euro-

pejskiej staje się w coraz większym stopniu

usługi wymagające wysokich kwalifikacji

zawodowych, w tym usługi profesjonalne
Mimo wielu przepisów prawa międzynaro-

dowego, które w swoim założeniu miały się

przyczynić do eliminacji wszelkich barier
w sektorze usług, jak również sfinalizowania
procesu tworzenia rynku wewnętrznego,

inżynierowie budownictwa planujący wykonywać swój zawód poza granicami Rzeczy-

pospolitej Polskiej napotykają różnorodne

problemy. Kończąc autorka podniosła, iż
należy bez wątpienia kontynuować dalsze
prace nad usunięciem barier.

Artykuł autorstwa Katarzyny Kułak-Krzy-

siak podejmuje „Bezczynności oraz przewle-

kłe prowadzenie postępowania przez organy
administracji publicznej w dobie globaliza-

cji”. Pozytywnym skutkiem społecznym tejże
zmiany art. 149 w ustawie z dnia 30 sierp-

nia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed

sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270
t.j.) poprzez dodanie paragrafu 2 jest przeciwdziałanie przewlekłości postępowań administracyjnych, co przyczynia się do sku-

teczniejszego egzekwowania prawa każdej
osoby do rozpoznania sprawy bez zbędnej
zwłoki. Należy zaznaczyć, że w dobie globalizacji oraz nieustannie zmieniającego się pra-

wa szybkość, poprawność oraz skuteczność

działania organów administracji publicznej
ma niebagatelne znaczenie.

W dalszej części książki znajduje się ar-

tykuł Adama Balickiego „Wpływ tenden-

cji unijnych na zmiany w polskim modelu
oświaty”. Autor zauważył, iż Unia Europejska

nie wymusza konkretnych zmian w systemie
polskiej oświaty, jej polityka niewątpliwie
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wpływa na kształt systemu oświaty w Pol-

w aktach prawnych, które muszą być dostoso-

zawodowym i ogólnym.

z oczywistych powodów nieporównywalnie

sce. Wpływ ten jest widoczny w zmianach

treści nauczania, zmianach w kształceniu
Ukoronowaniem recenzowanej publikacji

jest praca Dominika Tyrawy nt. „Standaryzacja zewnętrzna prawa administracyjnego

i działania administracji publicznej w Polsce
jako przykład globalizacji”. Badacz ten zaznacza: „Jako przejaw szczególny globalizacji można wskazać standaryzację zewnętrzną prawa, w tym konkretnym przypadku

scharakteryzowaną na podstawie prawa
administracyjnego i działania administracji

publicznej. Przywołane przykłady w sposób
jednoznaczny wskazują, iż rośnie wpływ
rozwiązań prawnoustrojowych powstałych

poza systemem prawa polskiego. Prawo sta-

je się systemem naczyń połączonych, gdzie
pewne rozwiązania modelowe – standardy
prawne, dookreślają porządki szczególne.

A od takiego założenia już tylko krok do definiowania prawa globalnego, w tym przypadku globalnego prawa administracyjnego
i działania administracji publicznej”.

Zamykający tom artykuł dotyczący „Ewo-

lucji zadań własnych samorządu terytorial-

nego na szczeblu gminy w latach 1990-2012”
opracował Piotr Tyrawa. Podsumowując,

autor stwierdził, iż wpływ globalizacji jest
widoczny na wielu płaszczyznach życia, nie
tylko społecznego, ale także kulturalnego,

ekonomicznego i gospodarczego. Zależności te znajdują swoje odzwierciedlenie także

Nota o autorze

wywane do aktualnie stawianych wymagań.

Treść poszczególnych artykułów jest

bogatsza niż powyższe uwagi. Przytoczone tytuły artykułów pokazują, że zawarta

w nich problematyka jest różnorodna i bogata w swej treści, a przez to wyjątkowo

interesująca. Z dużą pewnością możemy
przyjąć, że będzie ożywcza i inspirująca do

dalszych badań. Mimo pewnych drobnych
mankamentów tomu, pozycja ta zasługuje

na wysoką ocenę jakości i wartości naukowej. Czytelnik otrzymał bowiem książkę niezwykle ciekawą i rzetelnie opracowaną. Podsumowując należy stwierdzić poprawność
rzeczową i logiczną prezentowanej pracy.

Autorzy w sposób pogłębiony, wszechstronny i przy użyciu bogatego instrumentarium

badawczego nakreślili złożoność ewolucji
prawa polskiego w dobie globalizacji. Każdy artykuł publikacji zamyka podsumowa-

nie, wykaz bibliografii oraz streszczenie
w języku angielskim. Po dokonanej analizie,
wydaje się, że monografia „Ewolucja prawa

polskiego w dobie globalizacji” jest elabo-

ratem przeznaczonym dla szerokiego kręgu
odbiorców. Jedną z najważniejszych jej zalet

jest przejrzystość i zwięzłość komentarza
oraz umiejętna prezentacja poszczególnych

problemów. Nie sposób w krótkiej notce
ocenić kompleksowo prezentowaną publikację. Książkę pod redakcją Dominika Tyrawy
oceniam wysoko

Artur Lis, dr, adiunkt Katedry Historii Prawa w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk

o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Kontakt: arturlis@op.pl
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Władca i prawo (1200-1600).
Suwerenność monarchy a prawa
poddanych w zachodnioeuropejskiej
tradycji prawnej,
Recenzja: Kenneth Pennington, przekład Anna Pysiak,
redakcja naukowa Jerzy Pysiak, Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 317.

W 2012 roku staraniem Wydawnictwa

przez komunistów: potestas a auctoritas,

tułowana „Władca i prawo (1200-1600).

I XIV wieku; 4. Prawo naturalne i prawo sta-

Uniwersytetu Warszawskiego została wydana książka Kennetha Penningtona zatySuwerenność monarchy a prawa poddanych

w zachodnioeuropejskiej tradycji prawnej”.

Kenneth Pennington jest wykładowcą na
The Catholic University of America, a jego

zainteresowania badawcze dotyczą historii
prawa na tle porównawczym. Prezentowana
publikacja stanowi studium poglądów średniowiecznych prawników oraz teoretyków
prawa i myśli politycznej na temat pojęcia
oraz zakresu uprawnień władzy publicznej

– księcia, tj. suwerennego władcy: cesarza,
papieża, królów czy włoskich republik miej-

skich w stosunku do poddanych, zasadniczo
w latach 1200-1600. Recenzowana książka
składa się z siedmiu rozdziałów: 1. Cesarz
jest władcą świata. Bolońscy juryści i ideolo-

gia cesarska; 2. Postrzeganie władzy Ksiecia

1150-1270; 3. Czy Książę jest związany prawem? Poglądy na władzę monarszą w XIII

nowione. Książe a bezpieczeństwo prawne
poddanych i sprawiedliwy proces; 5. Czy

cesarz w istocie jest panem świata? Spór

między cesarzem Henrykiem VII a królem

Robertem z Neapolu; 6. Pogląd na władzę

Księcia pod koniec średniowiecza; 7. Spisek
Pazzich i juryści.

We wprowadzeniu autor pisze: „Pierw-

szym i podstawowym pytaniem, na które
juryści musieli znaleźć odpowiedź, był, „Kim

jest Książe?”. Po antyku i wczesnym średniowieczu odziedziczyli wizję jednolitego świata

i najwyższego władcy, cesarza rzymskiego.
Rzymianie schrystianizowali urząd cesar-

ski, a we wczesnym średniowieczu ośrodek
władzy przemieścił się z Rzymu na północ
Europy. Mimo, że Cesarstwo w swej średnio-
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wiecznej postaci nigdy nie osiągnęło takiej

urząd królewski. Rex in regno suo imperator

odrodzenie prawa rzymskiego umożliwiło

nezę przednowoczesnego systemu prawa

jedności, jaką opisywała teoria, ponowne

odkrycie prawa rzymskiego w XI w. ponadto
nie tylko stworzenie prawniczej doktryny

władzy monarszej w Europie, ale także wywołało niemożliwe do rozstrzygnięcia rozważania o istocie monarchii i rozsiało brze-

mienne w znaczenia i konsekwencje idee we

wszystkich kierunkach. Idee te, zakotwiczone
na gęsto zapisanych marginesach średniowiecznych ksiąg prawniczych, wywierały

wpływ na średniowieczne instytucje władzy
na wszystkich poziomach: Cesarstwa, Kościoła, monarchii i księstw terytorialnych, komun

miejskich i lokalnych wspólnot duchowych

i świeckich. W ciągu jednego stulecia wszystkie wymienione instytucje przeszły prze-

obrażenia strukturalne. Naturalnie, chociaż

odrodzenie naukowo ujętego prawa nie było
odpowiedzialne za wszystkie zmiany instytu-

cjonalne, to jednak stanowiło w tym procesie
znaczący czynnik. Z tego średniowieczne-

go tygla wynurzyły się dwa nowe elementy:
prawnie zdefiniowany świecki monarcha, cesarz, który w antycznych rzymskich tekstach

prawie zawsze określany był, jako Princes, to
jest Książe, oraz wyraźniej określone pojęcia
prawa. Ponieważ jednak średniowieczny cesarz nie posiadał wszechstronnej władzy i autorytetu swoich starożytnych poprzedników,
nieuchronne były roszczenia ze strony innych

władców do posiadania władzy i prerogatyw

równej cesarskim – lub odwrotnie, głoszenie przez niektórych prawników, że królo-

wie w monarchiach terytorialnych nie mogą
mieć tych samych prerogatyw, co cesarz. Pod

koniec XI w. juryści wymyślili nawet maksy-

mę określającą wpływ prawa rzymskiego na

est – w swoim królestwie król jest cesarzem”.

Autor przedstawił w swojej książce ge-

publicznego. Pennington swój wykład na

temat ewolucji prawnej teorii władzy przeplata przykładami rzeczywistych konfliktów
prawno-politycznych m. in. pozwanie króla

Roberta z Neapolu przed sąd cesarski przez
Henryka VII, konsekwencje florenckiego
spisku Pazzich przeciw Medyceuszom. Wielość poruszonych w pracy zagadnień powo-

duje, że nie sposób odnieść się w recenzji

do wszystkich. Autor we wzorcowy sposób
przeprowadził szeroko zakrojone, wielo-

płaszczyznowe badania. Prezentowany zbiór
ujawnia skalę możliwości interpretacyjnych
tkwiących w badaniu historycznoprawnym.

Książka doczekała się już recenzji naukowych i popularnonaukowych by wymienić

recenzję Emila Kalinowskiego w „Roczni-

kach Historycznych” 78(2012), s. 144-146,
czy Adriana Jusupovicia, Wędzidło na władców, „Mówią wieki” 11(2013), s. 60. Pierwszy z wymienionych zauważył pewne niedociągnięcia publikacji „do skróconego opisu

książki na tylnej okładce wdarł się drobny

błąd rzeczowy w dacie pozwania Roberta

z Neapolu przez cesarza: podano rok 1308
zamiast 1212. Od strony technicznej nie
można wiele zarzucić tekstowi, a tego typu
niedopatrzenia jak np. podesta absoluta zamiast potestas absoluta (s. 73) są nieliczne.

Pominąwszy więc pomniejsze niedociągnięcia, polskie wydanie ogólnie prezentuje się

dobrze”. Z kolei Adrian Jusupović konklu-

duje: „Czytelnik śledzi ścieranie się prawa
suwerennej władzy, poznaje niedemokra-

tyczne systemy polityczne średniowiecza,
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w których juryści mieli ogólnie akceptowany

postulaty. Recenzowana książka jest w isto-

niosłość tytułowego zagadnienia zwięk-

opartą na szeroko uwzględnionym dorobku

zestaw norm”.

Jest zrozumiałe, że atrakcyjność i do-

sza nie tylko liczbę czytelników, lecz także

oczekiwania wobec książki. Recenzowane
opracowanie nie zaspokoi zapewne potrzeb
wszystkich odbiorców, choć nie można mu
odmówić rzetelności i wnikliwości. Żałować

można, że nie rozwinięto w nim w większym
stopniu komparatystycznego i dogmatycznego aspektu tytułowego zjawiska; szkoda tak-

że pewnych uproszczeń, które wkradły się
w tok wywodu. Nie ulega jednak wątpliwości, że autor wziął na siebie ciężar rozstrzy-

gnięcia, niejednokrotnie po raz pierwszy,
wielu rozwiązań szczegółowych o niebagatelnym stopniu trudności, formułując liczne

własne diagnozy i pobudzające do dyskusji

Nota o autorze

cie sumiennie i wszechstronnie opracowaną
monografią tematu określonego w jej tytule,

piśmienniczym i badawczym innych autorów. Przede wszystkim jednak stanowi pre-

zentację własnych przemyśleń i wniosków
autora, zawsze gruntownie uzasadnionych,

co zdecydowanie podnosi wartość pracy.
Jeśli dodać do tego, że książka napisana jest
jasno i treściwie, nie można mieć wątpliwo-

ści, że stanowi ona przykład wartościowej
pozycji wydawniczej.

Warto sięgnąć po pracę Kennetha Pen-

ningtona, aby spojrzeć na genezę przednowoczesnego systemu prawa publicznego

oczyma przedstawiciela nauk humanistycz-

nych. Ten poznawczy wymiar tekstu jest nie
do przecenienia.

Artur Lis, dr, adiunkt Katedry Historii Prawa w Instytucie Prawa Wydziału Zamiejscowego
Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Kontakt: arturlis@op.pl

Recenzje

Damian Gil

Recenzja: „Czasopismo PrawnoHistoryczne” tom 65 (2013), zeszyt 2.
Bibliografia zawartości za lata 1948-2013
opracował Roman Sobotka, Poznań 2013, ss. 218.

„Czasopismo Prawno-Historyczne” zosta-

nadzieję, że zestawienie pozwoli na wzboga-

i ukazuje się regularnie co pół roku. Obecnie

rażkami poprzedników, będzie też przydatne

ło założone w 1948 roku przez wybitnego historyka prawa Zygmunta Wojciechowskiego
jest jednym z najpoważniejszych periodyków

w Europie Środkowej i Wschodniej, poświęconym szeroko rozumianej historii prawa (historii ustroju, prawa i myśli polityczno-praw-

nej od starożytności po czasy współczesne).
Wydawcą czasopisma jest Instytut Historii
Polskiej Akademii Nauk oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza. Komitet redakcyjny pod przewodnictwem redaktora naczelnego Henryka

Olszewskiego, tworzą: Andrzej Ajnenkiel, Juliusz Bardach, Jan Baszkiewcz, Stanisław Grodziski, Hubert Izdebski, Artur Korobowicz,

Krzysztof Karsowski, Adam Lityński, Doro-

ta Malec, Jacek Matuszewski, Józef Mélèze-

Modrzejewski, Henryk Olszewski, Kazimierz
Orzechowski, Michał Pietrzak, Zygfryd Rymaszewski, Janusz Sondel, Katarzyna Sójka-Zielińska, Wacław Uruszczak, Maria Zabłocka.

We wstępie do recenzowanego zeszytu

Andrzej Zakrzewski informuje: „Należy mieć

cenie warsztatu naukowego badaczy, którzy
nie w pełni panują nad osiągnięciami i pohistorykom sensu largo. Bibliografia umożli-

wia prześledzenie tematów podejmowanych
na różnych etapach powojennej historii pra-

wa w Polsce, utwierdza też w przekonaniu,

że „Czasopismo” było i jest forum spotkań
historyków prawa rożnych pokoleń i orien-

tacji metodologicznych. Widać również, że
na łamach nie brakuje naukowych polemik,

czasami nawet ostrych. Pismo jest więc reprezentatywne dla naszej dyscypliny, a ona

sama - wbrew niektórym prognozom - rozwija się. Obejmuje nowe pola badawcze, nie-

kiedy porzucając jednak - czy słusznie? - te,
na których sporo jeszcze zostało do zrobienia” (s. 5).

Należy zaznaczyć, że bibliografia zawar-

tości „Czasopisma Prawno-Historycznego”
za lata 1948-2013 nie jest pierwszych zestawieniem opublikowanych materiałów. Zawartość pierwszych 20 tomów zebrali Maria

i Henryk Olszewscy, natomiast 50 tomów
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opracował Roman Sobotka, którego dziełem

międzynarodowe (2968-2999), XVI. Ogól-

sma Prawno-Historycznego” jest następu-

zbiorowe (3106-3307), XVI.3. Konferencje,

jest i niniejsza bibliografia.

Układ bibliografii zawartości „Czasopi-

jący: I. Źródła (1-196), II. Historia i krytyka

źródeł (197-354), III. Wydawnictwa pomocnicze (355-427), IV. Zagadnienia metodologiczne (428-452), V. Literatura i nauka pra-

wa oraz ich dzieje (453-1306), VI. Historia

doktryn prawnych i programów społecznoustrojowych (1307-1570), VII. Ustrój gospodarczy i społeczny (1571-1704), VII.1. Pod-

stawy ustroju gospodarczego (1571-1616),
VII.2. Ustrój społeczny (1617-1685), VII.3.

Status mniejszości (1686-1704), VIII. Ustrój
polityczny i administracyjny (1705-2404),

VIII.1. Zagadnienia ogólne (1705-1932),
VIII.2. Panujący, władze centralne (1933-

1981), VIII.3. Konstytucje, parlamentaryzm

(1982-2175), VIII.4. Administracja (2176-

2289), VIII.5. Skarbowość (2290-2327),
VIII.6. Wojskowość (2328-2347), VIII.7. Organizacja miast (2348-2392), VIII.8. Organizacja wsi (2393-2404). IX. Kościoły i wyzna-

nia (2405-2449), X. Organizacja wymiaru

sprawiedliwości i proces (2450-2653), XI.
Prawo cywilne (2654-2839), XII. Prawo kar-

ne i penitencjarne (2840-2924), XIII. Prawo
gospodarcze (2925-2953), XIV. Prawne regulowanie stosunków pracy i prawo pracy

(2954-2967), XV. Prawo narodów i stosunki

Nota o autorze

ne (3000-4090), XVI.1. Bibliografie (30003105), XVI.2. Księgi pamiątkowe, prace

wystawy (3308-3637), XVI.4. Dzieła ogólne, podręczniki (3638-4042), XVI.5. Czaso-

pisma, wydawnictwa seryjne (4043-4090).
Opis każdej pozycji zawiera: nazwisko i imię

autora bądź autorów, pełen tytuł, numer

tomu, rok wydania, numer zeszytu, numery
stron oraz informacje o ew. streszczeniu.

Uznając w pełni zasadność publikacji bi-

bliografia zawartości „Czasopisma Prawno-

Historycznego” za lata 1948-2013, należy
podkreślić iż ułatwi ona dostęp do tekstów
wartościowych, nie rzadko zapomnianych.
Zestawienie pozwala na podsumowanie

i refleksje nad rozwojem badań historycznoprawnych. Pozwala również docenić w pełni
rolę „Czasopisma Prawno-Historycznego”

dla nauki w powojennej Polsce. Bez wątpienia opracowana bibliografia przez Romana

Sobotkę, ułatwi proces heurystyczny kolejnym badaczom jak również stanowi cenny
materiał do dyskusji.

Książka stanowi dobry przewodnik do

poznania bogatej zawartości 65 tomów
„Czasopisma Prawno-Historycznego” i jest
przydatna nie tylko dla osób zajmujących się
historią prawa.

Artur Lis, doktor, adiunkt w Katedrze Historii Prawa Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk
o Gospodarce KUL w Stalowej Woli. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego i historii prawa.
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Filip Ciepły

Sprawozdanie z Międzynarodowej konferencji naukowej,
Warszawa, 24-25 września 2012 roku

W dniach 24-25 września 2012 roku

» SPRAWOZDANIA » » »

Intellectual Foundations and Legal
Means for the Protection of Human Life
in the Pre-Natal Phase: Comparative
Perspective

W konferencji uczestniczyło kilkadzie-

w Warszawie, w Auli gmachu dawnej Biblio-

siąt osób. Byli to pracownicy nauki, prawni-

naukowa pt. Intellectual Foundations and Le-

zaangażowanych w obronę życia ludzkiego

teki Uniwersytetu Warszawskiego, odbyła
się międzynarodowa, prawnicza konferencja

gal Means for the Protection of Human Life in
the Pre-Natal Phase: Comparative Perspective

(Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania ochrony życia ludzkiego w fazie prenatalnej – perspektywa międzynarodowa).
Organizatorami konferencji były Insty-

tut na Rzecz Państwa i Prawa oraz Centrum

Prawne „Ordo Iuris”. Patronat honorowy nad
konferencją objęli Wielka Księżna Luksemburga Maria Teresa, Książę Paweł von Oldenburg oraz Minister Sprawiedliwości Jarosław

Gowin. Patronat instytucjonalny objęli Allian-

ce Defending Freedom, Forum Prawnicze,
Fundacja „Academia Iuris”, Akademickie Sto-

warzyszenie Katolickie „Soli Deo” oraz Zakon
Rycerzy Jana Pawła II.

cy, lekarze, etycy, teologowie, dziennikarze,
przedstawiciele organizacji pozarządowych
i pomoc samotnym matkom, między innymi
były obecne władze Polskiej Federacji Ru-

chów Obrony Życia. Uczestnikom wręczono
teksty referatów oraz materiały promocyjne.
Wystąpienia były tłumaczone symultanicznie

w systemie radiowym na język polski, angielski, niemiecki i hiszpański.

Obradom pierwszego dnia konferencji nada-

no tytuł The Pre-natal Phase of Human Life within the National Legal Systems (Prenatalna faza

życia ludzkiego w krajowych systemach prawnych). Pierwszą sesję poświęcono konstytucyjnym aspektom ochrony życia w fazie prenatalnej w wybranych obcych systemach prawnych.

Jako pierwszy wystąpił prof. Christian

Hillgruber (Prodziekan Wydziału Prawa
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i Ekonomii Reńskiego Uniwersytetu Fryde-

szczególnie ważne w kontekście kryzysu de-

the Protection of Human Life in the Prenatal

wszelkie zmiany w ustawie zasadniczej Wę-

ryka Wilhelma w Bonn, Niemcy) wygłaszając

referat nt. The German Constitutional Law and
Phase (Niemieckie prawo konstytucyjne a ochrona życia ludzkiego w fazie prenatalnej). Au���
tor przeanalizował kwestię: czy na gruncie

niemieckiego prawa konstytucyjnego zaro-

dek ludzki jest „czymś” co można odrzucić
w drodze selekcji, czy „kimś” kto zasługuje na

szacunek i ochronę. Wskazał także na szereg
problemów prawnych wynikających ze stosowania techniki zapłodnienia in vitro.

W dalszej kolejności odtworzono nagranie

wykładu Williama Saundersa JD (absolwent

prawa na Uniwersytecie Harvarda, członek
Americans United for Life in Family Research

Council, USA) pt. US Supreme Court Case Law
and Pro-life Public Policy in the United States

(Orzecznictwo sądowe a ochrona życia nienarodzonego w Stanach Zjednoczonych). Prelegent przypominając, że prowadzenie polityki

ochrony życia ludzkiego w Stanach Zjednoczonych warunkowane jest orzecznictwem

Sądu Najwyższego w zakresie aborcji, wskazał jakie ograniczenia dotyczące ochrony życia człowieka ono nakłada oraz jakie strategie

podejmują w tych warunkach amerykańscy
obrońcy życia. Jako trzeci zabrał głos György Ciráki LLM (funkcjonariusz Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Zasobów

Ludzkich, Węgry), wygłaszając referat nt.

Protection of Human Life and Family Policy in
the Light of the New Hungarian Constitution
(Ochrona życia ludzkiego i rodziny w świetle
nowej konstytucji Węgier). Autor przedstawił
wprowadzone na Węgrzech przepisy konstytucyjne chroniące życie człowieka od poczę-

cia oraz przepisy prawne chroniące rodzinę,

mograficznego i spadku liczby zawieranych
małżeństw na Węgrzech. Podkreślił także, że
gier, wprowadzone po objęciu rządów przez

gabinet Wiktora Orbana, pozostają w duchu
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw

Człowieka i Podstawowych Wolności oraz innych aktów prawnych wytyczających międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka. Wskazał także na przyjęte konkretne na-

rzędzia prorodzinne stosowane na Węgrzech,
takie jak chociażby obniżanie podatków związane z urodzeniem każdego dziecka.

Drugą sesję dedykowano zagadnieniu

wpływu Konstytucji RP na polskie prawo
karne. W tej części jako pierwsza wystąpiła

dr Małgorzata Gałązka (adiunkt w Katedrze
Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Pawła II, radca prawny, Lu-

blin), która przedstawiła referat nt. Polskie
prawo karne a ochrona osób nienarodzonych.

Prelegentka przedstawiła różnice w ochronie
prawnej życia ludzkiego w fazie prenatalnej

i postnatalnej, a następnie w tym świetle

przeanalizowała problem ochrony ludzkiego
embrionu in vitro. Wskazała, że embrion in

vitro będąc w środowisku dla siebie nienaturalnym, stanowiącym źródło dodatkowych

zagrożeń, znajduje się w upośledzonej sytuacji w porównaniu z embrionem in utero, tym

samym każde zapłodnienie pozaustrojowe
jest zamachem na ludzką godność. Jako kolejny zabrał głos dr hab. Michał Królikowski
(Wiceminister

Sprawiedliwości,

Dyrektor

Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu,
członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego

Porównawczego Uniwersytetu Warszawskie-
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go) prezentując referat nt. Prokonstytucyjna

w prawie austriackim). ��������������������
Referent zaprezento-

nym. Autor wskazał na zjawisko „dewitaliza-

aborcji lub nieskutecznej antykoncepcji, bądź

interpretacja terminów dotyczących życia

ludzkiego, zawartych w polskim kodeksie karcji godności” w wykładni konstytucyjnej, czyli

wyjęcie godności człowieka ze sfery prawnej

ochrony życia ludzkiego, a przenoszenie jej
do orbity prawa do prywatności, czego konsekwencją jest kolizja dóbr konstytucyjnych.

Trzecią część poświęcono problematyce

prawnych konsekwencji współczesnej eugeniki. Pierwszy wystąpił prof. José Miguel Ser-

rano-Ruiz Calderon (profesor filozofii prawa

na Uniwersytecie Complutense w Madrycie,
Hiszpania) z referatem nt. Pre-natal Eugenics

and its Justification in Law (Eugenika prena-

wał przypadki prawne, w których narodziny
dziecka poczętego w wyniku nieskutecznej

dziecka, które w świetle badań prenatalnych
miało być zdrowe, a urodziło się chore, są

niesłusznie traktowane jako szkoda osobowa
rodzica, w związku z którą można domagać

odszkodowania. Autor wskazał także na zja-

wisko swoistej manipulacji na rodzicach –
„grania” strachem przed urodzeniem dziecka
upośledzonego.

Drugi dzień obrad prowadzono pod tytu-

łem Early Phase of Human Life in Philosophical and International Perspective (Początkowa

faza życia ludzkiego w perspektywie filozoficz-

talna i jej prawna argumentacja). Prelegent

no-międzynarodowej). Sesję pierwszą poświę-

w fazie prenatalnej i formy jej współczesnego

nt. Gender and the Protection of Human Rights

wychodząc od historii eugeniki przedstawił

praktykę negatywnej eugeniki wobec dzieci
usprawiedliwienia, wskazał także na relacje
jakie zachodzą pomiędzy eugeniką i aborcją.

Jako drugi w tej części zabrał głos dr Olgierd
Pankiewicz (adwokat, Wrocław) wygłaszając
referat w formie przemówienia sądowego nt.

Values Underlying Eugenic-Based Abortion in
Poland vs. the Constitution and the Real World
(Wartości

usprawiedliwiające

eugeniczną

aborcję w Polsce vs. Konstytucja i prawdziwy
świat). Autor skonfrontował aksjologię pol-

skich przepisów dopuszczających eugeniczną
aborcję z hierarchią wartości konstytucyjnych

oraz wartością rodzicielstwa. Kolejnym mów-

cą był dr Thomas Piskernigg (Uniwersytet
Wiedeński, współpracownik Austrian Ombudsman Board, Austria), który przedstawił referat nt. Wrongful Birth, Wrongful Conception

and Wrongful Life in Austrian Law („Wrongful

birth”, „wrongful conception” i „wrongful life”

cono aspektom filozoficznym. Obrady otworzyło odtworzone cyfrowo nagranie referatu

(Gender a ochrona praw człowieka) prof. Palomy Duran y Lalaguna (profesor zwyczajny

filozofii prawa w Uniwersytecie Complutense
w Madrycie, doradca ONZ, Hiszpania). Autor-

ka prezentując genezę i zasadnicze założenia
ideologii feministycznej i genderowej skryty-

kowała ideę traktowania aborcji i ciąży jako
kwestii zarezerwowanych wyłącznie dla kobiet, z wykluczeniem mężczyzn. Podkreśliła

także, iż z perspektywy praw człowieka nie
można stwierdzić istnienia kategorii samo-

istnych, odmiennych praw kobiet, z którymi

nie byłyby skorelowane prawa mężczyzn.
Jako drugi zabrał głos dr hab. Aleksander
Stępkowski (adiunkt w Katedrze Doktryn
Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

dyrektor Centrum Prawnego „Ordo Iuris”),
wygłaszając referat nt. Is Peter Singer Right
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in His Argument Justifying Infanticide? Reflections on the Necessary Relation Between the
Protection of Human Life in Pre- and Post-Natal Phase (Czy Peter Singer ma rację w swojej
argumentacji

uzasadniającej

wojorskij Stanowej Izby Adwokackiej, USA),

wygłaszając referat nt. Evaluating Claims
for a “Right to Abortion” under International
Law (Ocena zagadnienia roszczeń do „prawa

zabójstwa

do aborcji”. Aspekt prawnomiędzynarodowy),

niemowląt? ������������������������������
Uwagi nad koniecznością zacho-

w którym wskazał na przesłanki tzw. „prawa

wania relacji między ochroną życia ludzkiego
w fazie prenatalnej i postnatalnej). Prelegent

podkreślił, że obecny w wielu współczesnych
systemach prawnych liberalizm aborcyjny

dewaluuje wartość życia ludzkiego także

w fazie postnatalnej. Krytycznie odniósł się

do aborcji” i zaznaczył, że jest ono wyrazem
stosowania siły wobec bezsilnych. Po nim wy-

stąpił Stefano Gennarini JD (C-Fam Center for
Legal Studies, USA) z referatem nt. Diffusion
of Sexual and Reproductive Rights through the

UN Human Rights Framework and the Pro-

do propozycji etycznych Petera Singera i jego

tection of Unborn (Dyfuzja praw seksualnych

in potentia. W dalszej kolejności zabrał głos

w jaki sposób promocja tzw. praw reproduk-

uczniów w kwestii redefinicji pojęcia oso-

i reprodukcyjnych w agendzie praw człowieka

Nicolas T. Nicas JD (Bioethics Defence Fund,

cyjnych wpływa na poziom ochrony niena-

by ludzkiej i wyróżnianiu kategorii persona

ONZ a ochrona nienarodzonych), uwypuklając

ekspert w zakresie legislacji, członek komisji

rodzonych stwierdzając, że na forum ONZ,

stanowych i federalnych, USA), wygłaszając

referat nt. Philosophical Roots of the Culture of
Death (Filozoficzne korzenie kultury śmierci),

w którym z perspektywy anglosaskiej kultury prawnej ukazał relacje między prawem na-

turalnym a prawem pozytywnym w zakresie
aborcji, jak również zaakcentował potrzebę

oddziaływań edukacyjnych w obszarze prawnej ochrony życia człowieka.

wbrew temu co się sądzi, aborcji nie traktuje
się jako prawa człowieka.

Ostatnią sesję, którą poświęcono euro-

pejskiemu kontekstowi prawnemu, otworzył
referat dr Dobrochny Bach-Goleckiej (adiunkta w Katedrze Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego) pt. To be or not

to be ... a Parent? The Right to Life and Abortion within a European Context (Być czy nie

W drugiej sesji pierwsza wystąpiła dr Jane

być... rodzicem? Prawo do życia oraz prawo do

Della Santa Croce w Rzymie, członek adwo-

w prawodawstwie i orzecznictwie europej-

Adolphe (profesor prawa w Ave Maria School

aborcji w kontekście europejskim). Prelegent-

katury w Nowym Yorku w USA oraz Albercie

skim, główne przyczyny akceptacji postaw

of Law, absolwent m. in. Pontificia Universita
w Kanadzie, działa przy ONZ i Międzynarodowym Trybunale Karnym), która wygłosiła re-

ferat nt. The Anthropology of International Hu-

man Rights Law and the Family (Antropologia
międzynarodowych praw człowieka i rodziny).

Następnie zabrał głos Pierro Tozzi JD (radca
Alliance Defending Freedom, członek No-

ka przedstawiła interpretację prawa do życia
pro-choice, a także dokonała analizy orzecznictwa europejskiego, identyfikacji i włączenia argumentacji pro-life w kontekst interpretacyjny prawa do życia. Jako drugi zabrał głos

Justice Javier Borrego Borrego (były sędzia
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka),

wygłaszając referat nt. Is It a Good Idea to Play

Sprawozdania

Football at the Baseball Field, According to Bas-

lenie planu działań prawnej ochrony życia:

ketball Rules? Thoughts on the Development

obecne możliwości i wyzwania. Strategiczne

of ECHR Case Law Concerning Abortion (Czy

planowanie), w którym wskazała na potrzeb-

to dobry pomysł, żeby grać w piłkę nożną na
boisku do baseballa według zasad gry w koszykówkę? Komentarz rozwoju linii orzeczniczej
ETPCz w zakresie aborcji). Autor przestrzegał,

że interpretacja Europejskiej Konwencji Praw

Człowieka nie może tworzyć praw w niej niezawartych, a tak jest z tzw. prawem do abor-

cji, skrytykował także wykluczanie z kwestii
aborcyjnej osoby ojca dziecka. W dalszej kolejności wystąpiła dr Gudrun Kugler (prawnik
i teolog, współzałożycielka Kairos Consulting

w Wiedniu, dyrektor Observatory on Intole-

rance and Discrimination against Christians,
Austria) z referatem nt. Agenda Setting for the

Legal Protection of Life: Current Opportunities.
Future Challenges. Strategic Planning (Usta-

ne strategie skoordynowanych działań na

rzecz obrony życia nienarodzonego, zarówno

w wymiarze jednostkowym, jak i na poziomie
kreatywnych mniejszości.

Należy stwierdzić, że jak to było w zamia-

rze organizatorów, konferencja niewątpliwie przyczyniła się do pogłębienia refleksji

nad doktrynalnymi podstawami i prawnymi

uwarunkowaniami ochrony życia ludzkiego
w fazie prenatalnej. Zapowiedziana publikacja wygłoszonych referatów i przeprowa-

dzonych w ramach obrad dyskusji, będzie
stanowić zbiór cennych, aktualnych, wnikliwych argumentów, ważnych w intelektualnej,

politycznej i kulturowej walce o budowanie
cywilizacji życia.

Nota o autorze
Filip Ciepły, dr, adiunkt Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa
i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli.
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