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Omawiana przeze mnie sprawa dotyczy naruszenia dobra osobistego jakim jest dobro 

osobiste w postaci kultu pamięci po osobie zmarłej. Postaram się je pokrótce omówić.  

Dobra osobistego w postaci kultu pamięci próżno szukać w katalogu z art. 23 k.c. 

Ustawodawca nie zdecydował się na jego wymienienie, pozostawiając judykaturze i doktrynie 

prawa możliwość jego wypracowania. Nie ma jednak wątpliwości co do jego istnienia jako 

dobra autonomicznego. Uczucia i stosunek osób żyjących wobec zmarłych są bowiem częścią 

kultury i dziedzictwa każdego społeczeństwa. Dowodem jego istnienia jest też bogate 

orzecznictwo, które częstokroć wskazuje jak należy je rozumieć. Sąd Najwyższy w 

orzeczeniu z 12 lipca 1968 r. stwierdził, że „Sfera uczuciowa związana z kultem zmarłej 

osoby może stanowić przedmiot ochrony prawnej na podstawie art. 23 i 24 k.c.”.1 Podobnie w 

orzeczeniu z 13 lipca 1977 r. Sąd Najwyższy uznał, że „w orzecznictwie utrwalił się pogląd, 

że dobrem osobistym człowieka jest również kult pamięci jego bliskich zmarłych” .2 

Ważną kwestią jest ustalenie treści tego dobra osobistego. Brak jest jednolitego 

orzecznictwa wskazującego co wchodzi w jego zakres. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 31 

marca 1980r.3 wskazał jedynie na dobro osobiste w postaci „prawa do pamięci o osobie 

zmarłej”, w uzasadnieniu wyroku z 24 lutego 2004r.4 określił je zaś jako „pamięć i kult osoby 

zmarłej”, natomiast w wyroku z 23 września 2009 r.5 Sąd Najwyższy potraktował pamięć i 

kult synonimicznie. Moim zdaniem pamięć i kult są dwoma aspektami tego samego dobra. 

Kult obejmował tu będzie wszelkie aspekty o charakterze materialnym, związane z 

                                                             
1  Wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1968r, I CR 252/68, OSNCP 1970, nr 1, poz. 18 
2  Wyrok Sądu Najwyższego z 13 lipca 1977r, I CR 234/77, LEX nr 7938 
3  Wyrok Sądu Najwyższego z 31 marca 1980r, II CR 88/80, LEX nr 8222 
4  Wyrok Sądu Najwyższego z 24 lutego 2004r, III CK 329/02, niepublikowany 
5  Wyrok Sądu Najwyższego z 23 września 2009r, I CSK 346/08, OSNCP 2010, nr 3, poz. 48 



 
 

pochówkiem osoby zmarłej, zapewnieniem godnego pogrzebu, pochowaniem zwłok, ich 

przeniesieniem, ekshumacją, wybudowaniem nagrobka, możliwością odwiedzenia i 

pielęgnacji grobu i oddawaniem się kontemplacji. Pamięć zaś pojmować należy jako prawo 

do ochrony sfery uczuciowej związanej z pamięcią o osobie bliskiej. 

Ostatnią istotną kwestią jest ustalenie kręgu osób uprawnionych do wystąpienia z 

żądaniem o ochronę tego dobra osobistego. Judykatura i doktryna zakres podmiotowy tego 

dobra określają jako grupę osób najbliższych zmarłemu.6 Niedookreśloność tego pojęcia rodzi 

jednak liczne trudności interpretacyjne. Sąd Najwyższy próbując rozstrzygnąć tą kwestię 

stwierdził m.in. że krąg tych osób nie ogranicza się do wskazanego w art. 10 ustawy o 

cmentarzach i chowaniu zmarłych7. Przepis ten określa jednak pewien minimalny, 

podstawowy zakres podmiotowy. W komentowanej przeze mnie sprawie z powództwem 

wystąpiła żona, należy więc niewątpliwie uznać, że była do tego legitymowana. Przy 

ustalaniu kręgu osób uprawnionych nie można pominąć również kwestii zażyłości pomiędzy 

zmarłym a osobą domagającą się ochrony. Moim zdaniem kwestia istnienia więzów powinna 

być wystarczająca dla stwierdzenia ważnej legitymacji powoda domagającego się ochrony, 

chociaż nie spotkałam się z uznaniem takiego stanowiska w orzecznictwie. Nie widziałabym 

jednak nic złego w tym, aby za podmiot uprawniony uznać osobę spoza kręgu rodziny 

zmarłego, lecz z którą zmarłego łączyły jakieś więzy np. przyjaciela.8 

Po rozważaniach na temat dobra osobistego w postaci kult i pamięci po osobie zmarłej 

w ogólności, zajmę się przedstawieniem stanu faktycznego konkretnej sprawy. 

Powódka wskazała w pozwie, iż dnia 25 stycznia 2010 roku została zawarta między 

powódką a pozwaną- Gminą Miejską K.- Zarządem Cmentarzy umowa, na postawie której 

zarządzający terenem cmentarzy oddał jej w użytkowanie niszę urnową do pochowania urn z 

prochami na cmentarzu. Nisza ta została wylicytowana przez powódkę w drodze przetargu 

                                                             
6  Por.: orzeczenie SN z 31 marca 1980r. II CR 88/80, LEX nr 8222  
7  Art. 10 ust.1 CmentU: 1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby 

 zmarłej, a mianowicie: 1) pozostały małżonek(ka); 2) krewni zstępni; 3) krewni wstępni; 4) krewni boczni 
do 4 stopnia pokrewieństwa; 5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób 
wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl 
przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa 
przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok 
przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą. 

8 Podobnie przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z 6.04.2004 r., I CK 484/03, Legalis, nr 65944 Teza 
 orzeczenia: „Znieważenie Papieża może naruszać dobra osobiste – w postaci uczuć religijnych i przyjaźni 
 – osoby duchownej, którą z Papieżem wiąże stosunek bliskości i szczególne więzy emocjonalne.” 

 



 
 

ustnego za kwotę 8.037,00 zł. Dodatkowo powódka uiściła opłatę w wysokości 2.837,00 zł 

tytułem użytkowania przez okres 30 lat niszy urnowej. W kwietniu 2010 r. zmarł mąż 

powódki. Zgodnie z jego ostatnią wolą, został pochowany w wykupionej wcześniej niszy. 

Podczas jednej z wizyt, powódka zauważyła, że nisza w której złożone zostały prochy jej 

męża, przecieka. Dodatkowo ze ścianek kolumbarium odpadały cegły i tynki. W związku z 

powyższym powódka zwróciła się do strony pozwanej o interwencję. 

Celem dokonania remontu otworzono niszę i przeniesiono prochy męża powódki do 

nieoznaczonej niszy zastępczej. Przeniesienia dokonał szeregowy pracownik firmy 

remontującej. Po prawie dwóch tygodniach przebywania prochów męża powódki w 

zastępczej niszy, dnia 24 czerwca 2010 r. pracownik firmy remontującej ponownie przeniósł 

prochy męża powódki do niszy właściwej. Powódka podała, iż każdorazowo strona pozwana 

wskazywała, aby to powódka przenosiła prochy męża do niszy zastępczej, jednakże w 

związku z jej zdecydowanym sprzeciwem, prochy te były przenoszone przez pracownika 

wykonującego remont. Urna składana była do zastępczej niszy, która nie była w żaden sposób 

oznaczona - co do miejsca pochówku oraz osoby tam spoczywającej, stanowiła jedynie numer 

ewidencyjny.  

Powódka dla uzasadnienia faktu przysługiwania jej ochrony, wskazała, że jej 

małżeństwo trwało 46 lat. Zmarły był jej pierwszym i jedynym mężem. Związek układał się 

wzorowo. W przestawionym stanie faktycznym mamy więc do czynienia z realizacją obu 

wskazanych wcześniej przesłanek dla uznania legitymacji czynnej tj. bycie osobą bliską oraz 

istnienie więzi z osobą zmarłą. 

Powódka w związku z tym wniosła o: 

1. zasądzenie kwoty 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za dokonane 

naruszenie dobra osobistego powódki, jakim jest prawo do kultu pamięci po 

najbliższej osobie zmarłej, wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu; 

2. o zobowiązanie strony pozwanej do:  

· należytej oprawy przeniesienia prochów męża powódki w czasie planowanego 

trzeciego remontu niszy cmentarnej; 

· tymczasowego, na czas przeniesienia, oznaczenia niszy zastępczej, z podaniem 

imienia i nazwiska osoby tam spoczywającej; 

3. zwrotu kosztów procesu. 



 
 

W odpowiedzi na pozew strona pozwana zarzuciła, iż mając na względzie znaczną 

kwotę do jakiej powódka licytowała, kierując się zasadą racjonalności postępowania oraz 

doświadczeniem życiowym, uznać należy, że zapoznała się wcześniej ze stanem technicznym 

niszy, o prawo użytkowania której walczyła. Ponadto, zgodnie z § 9 zawartej między 

stronami umowy od dnia jej podpisania powódka zobowiązała się utrzymać niszę w 

należytym stanie i wykonywać niezbędne remonty. 

 Pozwana wskazała także, że rok 2010 był rokiem szczególnym pod względem 

warunków pogodowych (częste i intensywne deszcze). Doprowadziło to do 

wielomilionowych strat w infrastrukturze miejskiej w tym na cmentarzach. Przyczyna 

uszkodzeń w sposób oczywisty miała charakter siły wyższej, jednakże zarządca cmentarza, 

mając na uwadze szczególny charakter każdej nekropolii i jej znaczenie dla bliskich osób 

pochowanych,  wziął na  siebie  wszelkie  koszty  napraw spowodowanych ulewami.  Zasada  ta  

dotyczyła także naprawy niszy urnowej powódki. Strona pozwana podkreśliła, że to sama 

powódka wnioskowała o przeprowadzenie takiego remontu i wyrażała nań zgodę. 

Pozwana Gmina podała, iż w działaniu jej pracowników nie można dopatrzyć się 

działań o bezprawnym charakterze. Wszelkie prace przeprowadzone przy niszy urnowej w 

2010 r. wykonane były na wniosek i za zgodą powódki, która była także obecna w 

newralgicznych momentach związanych z przenosinami urny. Zgoda powódki jest 

okolicznością wyłączającą bezprawność działania po stronie pozwanej.  

Bezzasadnym jest również żądanie powódki, aby pozwany stosownie oznaczał niszę 

tymczasową, ze względu na fakt, iż nie planuje dalszych prac remontowych przy 

kolumbarium, w którym znajduje się nisza pozostająca w dyspozycji powódki, żądanie w tym 

zakresie jest bezprzedmiotowe. Natomiast nisza zastępcza, w której znajdowała się urna z 

prochami śp. M. G. posiadała stosowne oznaczenia. 

Przejdę teraz do opisu stanu prawnego sprawy. 

Po analizie stanu faktycznego i dokonaniu subsumpcji Sąd Okręgowy uwzględnił 

powództwo do kwoty 4.000 zł, oddalając dalej idące żądania i nie obciążając powódki 

kosztami postępowania. Podstawami prawnymi dla przyjęcia takiego rozstrzygnięcia były art. 

23, 24, 415 oraz 448 k.c. Ze względu na wniesienie przez powódkę apelacji, do sprawy 

ustosunkował się także Sąd Apelacyjny, który zasadniczo (co do meritum sprawy) podzielił 

ustalenia faktyczne i wywody prawne sądu I instancji, zmieniając jedynie wyrok w tym 



 
 

zakresie, że nie znalazł uzasadnienia dla nie przyznania stronie powodowej odsetek od 

zasądzonej kwoty i takie odsetki na podstawie art. 481 k.c. zasądził. 

Moim zdaniem rozstrzygnięcia sądów są słuszne i zasługują na aprobatę. Swoją ocenę 

postaram się oprzeć o analizę realizacji w przedstawionym stanie faktycznym przesłanek 

udzielenia ochrony dobrom osobistym, które wyinterpretować można z art. 24 k.c. 

Pierwszą przesłanką jest stwierdzenie istnienia dobra osobistego. 

 Należy odpowiedzieć na pytanie czy w przedstawionym stanie faktycznym dobro 

osobiste przysługuje danej osobie. Wydaje się, że w tej sprawie jest to niewątpliwe. 

Podmiotem ubiegającym się ochronę jest małżonka (niewątpliwie osoba bliska- wymieniona 

w pierwszej kolejności we wspomnianym już art. 10 CmentU), która prócz tego, że zalicza się 

do członków rodziny, to pozostawała z mężem w bliskich relacjach. Zauważył to także Sąd 

Okręgowy: „Śmierć męża wywołała u powoda ból, cierpienie i tęsknotę za zmarłym, wywołała 

potrzebę kultywowania pamięci po nim. Po śmierci męża powódka odwiedzała cmentarz 

codziennie. Małżeństwo powódki trwało 46 lat, a M. G. był jej pierwszym i jedynym mężem.” 

Należy zwrócić uwagę, że w doktrynie i w orzecznictwie przyjmuje się, że 

cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych oparta jest na konstrukcji prawa podmiotowego, 

niemajątkowego, o charakterze bezwzględnym. Oznacza to powszechny, obciążający 

wszystkie inne podmioty obowiązek nieingerencji w określoną sferę podmiotu uprawnionego. 

Bezwzględny charakter prawa osobistego oznacza, że potencjalne roszczenia ochronne 

kierowane są przeciwko każdemu, kto bezprawnie narusza chronione prawo. Z chwilą śmierci 

męża powódki powstało po stronie powódki prawo osobiste kultywowania pamięci o nim. 

Niewątpliwie więc dobro osobiste w postaci kultu i pamięci po osobie zmarłej powódce 

przysługiwało i mogła ona domagać się ochrony. 

Kolejną przesłanką jest stwierdzenie naruszenia dobra osobistego. 

Moim zdaniem nie można mieć wątpliwości co do spełnienia także tej przesłanki. 

Mimo, że samo przeniesienie urny nie ma już charakteru uroczystości pogrzebowej, to nie 

zwalnia to z zachowania powagi i dochowania pewnych standardów. Tymczasem w 

przedstawionym stanie faktycznym przeniesienie urny odbywało się w ten sposób, że 

pracownicy strony pozwanej w roboczych ubraniach, podkoszulkach, spodniach typu 

ogrodniczki oraz czapkach na głowach podeszli do kolumbariów i przystąpili do ściągania 

płyty nagrobnej z niszy. Nie byli więc oni stosownie ubrani- nosili ubrania robocze, które na 



 
 

domiar złego były poplamione. Po odkręceniu płyty pracownik cmentarza powiedział do 

powódki, żeby ta urnę wzięła i przeniosła. Powódka zareagowała bardzo emocjonalnie, 

odpowiedziała, że nie i wybuchła płaczem. Nie była ona przygotowana na powyższą 

propozycję. Nikt nie wyjaśnił jej wcześniej jak będą przebiegać czynności związane z 

przeniesieniem urny. Pracownicy cmentarza wzięli więc sami urnę i przenieśli do niszy 

zastępczej. Nie skrywali przy tym uśmiechów. Ponadto za naruszenie można uznać także fakt 

braku oznaczenia, już po przeniesieniu urny niszy tymczasowej- utrudniało to bowiem 

powódce oddawanie się kontemplacji. 

 Po otwarciu niszy na skutek wzburzenia emocjonalnego doszło u powódki do bardzo 

silnych przeżyć emocjonalnych. Powódka leczyła się, zdiagnozowano u niej nerwicę. Lekarz 

stwierdził, że powódka przeżyła bardzo silny stres w związku ze śmiercią męża, a przenosiny 

urny w związku z remontem powódka odebrała jako kolejny pochówek męża. Przeżywała na 

nowo jego śmierć i pogrzeb. Tym bardziej dotkliwy jest fakt niezachowania przez 

pracowników taktu przy dopełnieniu czynności przeniesienia prochów, jak i wszelkie 

niedociągnięcia tej procedury, chociażby w postaci niedopełnienia obowiązków 

informacyjnych. 

Ostatnią przesłanką jest bezprawność działania. 

Na wstępie rozważań przytoczę definicję bezprawności, którą Sąd Okręgowy posłużył 

się w uzasadnieniu: „Pojęcie bezprawności oznacza ujemną ocenę zachowania się opartą na 

sprzeczności tego zachowania z szeroko pojętym porządkiem prawnym, a więc na 

sprzeczności z obowiązującymi przepisami ustawy bądź regułami wynikającymi z zasad 

współżycia społecznego. Bezprawność stanowi kwalifikację przedmiotową czynu, ujmuje 

zachowanie jako obiektywnie nieprawidłowe, abstrahując przy tym od elementu zawinienia. 

Przy ustaleniu bezprawności rozważeniu podlega stosunek, w jakim pozostaje dane 

zachowanie względem obowiązujących reguł postępowania”.  

Poszanowanie dla bólu spowodowanego śmiercią osoby najbliższej jest nakazem 

moralnym, który jest głęboko zakorzeniony w naszym społeczeństwie. Stanowi on 

niewątpliwie jedną z zasad współżycia społecznego. Wszelkie więc działania naruszające ten 

nakaz pozostają w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i jako takie są 

działaniami bezprawnymi. 

 Pracownicy pozwanego zachowali się w sposób nieodpowiedni do sytuacji. Z samej 

specyfiki wykonywanych przez czynności wynika obowiązek zachowania należytej 



 
 

staranności, czemu pracownicy strony pozwanej nie sprostali, biorąc pod uwagę ich ubiór, 

zachowanie oraz brak poformowania strony o przebiegu działań. Naruszenie ogólnego 

obowiązku należytej staranności wobec każdej osoby stanowi delikt (art. 415 k.c.). Sąd 

uwzględnił przy tym charakter naruszenia- naruszenie to nie wynikało z celowego i 

nacechowanego złą wolą działania pracowników, ale polegało na niedopełnieniu obowiązku 

należytej staranności, co jednak nie stanowi przesłanki zwalniającej pozwanego z 

odpowiedzialności, lecz ma wpływ na rozmiar tej odpowiedzialności. Z tego powodu 

zdecydowano się na przyznanie zadośćuczynienia w niższej wysokości, niż żądane przez 

powódkę. Jest to moim zdaniem jak najbardziej słuszne, bowiem powódka występując z 

żądaniem oceniała sprawę subiektywnie, natomiast sąd musi dążyć do obiektywizacji 

odpowiedzialności, uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy (w tym charakter 

naruszenia).  

Pozwany próbował dowodzić wyłączenia bezprawności działania powołując się na 

zgodę powódki. Prawdą jest, że zgoda poszkodowanego stanowi okoliczność wyłączającą 

bezprawność, jednakże w przedstawionym stanie faktycznym zgoda powódki dotyczyła oraz 

obejmowała tylko i wyłącznie remont niszy, a co za tym idzie podjęcia właściwych i 

stosownych przez pracowników strony pozwanej działań.  

Podsumowując, wszystkie przesłanki realizacji ochrony dóbr osobistych 

interpretowane na tle art. 24 k.c. zostały w przedstawionym stanie faktycznym 

zrealizowane. Uważam, że słusznie uznano, że czynności przeniesienia prochów zasługują na 

uroczystą formę, chociażby przez szacunek dla bólu osób, które utraciły bliskich. Myślę, że 

należy bowiem postulować, aby wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z kultem i pamięcią 

o osobach zmarłych, zachowywać takt, a prawo, jako zbiór reguł postępowania, wskazówki, 

które kształtują życie w społeczeństwie, powinno takim postulatom sprzyjać. 



 
 

Streszczenie: 

W omówionym przeze mnie orzeczeniu starłam się przedstawić istotę dobra 

osobistego jakim jest kult pamięci po osobie zmarłej. Jest to o tyle trudnym zadaniem, iż 

dobro takie nie zostało wymienione w katalogu dóbr osobistych z artykułu 23 kodeksu 

cywilnego. Celem ustalenia jego charakteru należy sięgnąć do dorobku doktryny i 

ukształtowanego w tym zakresie orzecznictwa. Omówiona przeze mnie sprawa dotyczy 

niedochowania standardów związanych z przenoszeniem ludzkich prochów po pogrzebie. Sąd 

Apelacyjny w Krakowie musiał tu rozstrzygnąć, czy zdarzenie takie można uznać za 

naruszenie dóbr osobistych, mimo tego, że przeniesienie urny po pogrzebie nie ma już 

charakteru uroczystości pogrzebowej, także w wymiarze religijnym, lecz stanowi jedynie 

swego rodzaju czynności techniczne. Aby podmiot mógł domagać się ochrony dóbr 

osobistych, muszą zostać spełnione trzy przesłanki: po pierwsze, stwierdzenie istnienia dobra 

osobistego, po drugie, stwierdzenie jego naruszenia, po trzecie, bezprawność działania. W 

omawianym stanie faktycznym wszystkie zostały spełnione. Słusznie uznano, że czynności 

przeniesienia prochów zasługują na uroczystą formę, z tego choćby względu, że niewątpliwie 

stanowi to istotne przeżycie dla osoby bliskiej, natomiast sam fakt, że nie mamy już do 

czynienia z uroczystością pogrzebową, nie zwalnia z wymogu zachowania powagi związanej 

z przenoszeniem ludzkich prochów i dochowania odpowiednich standardów 

Słowa kluczowe: ochrona dóbr osobistych; kult pamięci po osobie zmarłej; prawo cywilne 

Summary: 

In a judgment described by me, I was trying to present the essence of personal rights 

which is the worship of deceased person. It is quite a difficult task because such right is not 

listed in the catalogue of personal rights in article 23rd of  the  Civil  Code.  To  examine  its  

essence we should analyze the achievements of doctrine and the jurisdiction. The case 

described by me concerns the failure to the standards associated with transportation of human 

ashes after the funeral. The court of appeal in Cracow had to adjudicate, if such incident may 

be recognized as the infringement of personal rights despite the fact that transportation of an 

urn after the funeral is not the integral part of a funeral ceremony, also in religious dimension, 

it is recognized as a technical operation. To demand the protection of personal rights, three 

premises must be fulfilled: firstly, statement that the personal rights really exist; secondly, the 

statement of its infringement; thirdly, illegality. In presented case all of them were fulfilled. It 

was rightly stated that the transportation of human ashes deserves the solemn form. It is really 



 
 

important for relatives, and the fact that it is not the integral part of a funeral do not absolve 

anybody from responsibility for keeping the dignity and high standards of transporting human 

ashes. 

Keywords: personal rights protection; the cult of memory of a dead person; civil law 
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Daniel Rejowski 

 

Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa lub krzewu bez 

zezwolenia w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 

2014 r. (sygn. akt SK 6/12, opubl. Dz.U., poz. 926) oraz nowelizacji 

przepisów ustawy o ochronie przyrody 
 

1. Wstęp 

 

 Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

(dalej: u.o.p.)1 zadrzewienia stanowią pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska 

niebędące lasem lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi 

składnikami szaty roślinnej tego terenu. Ochrona zadrzewień jest jednym z celów ustawy i 

polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów drzew i 

krzewów w przyrodzie. Może przyjąć jedną z dwóch form: powszechnej ochrony drzew i 

krzewów albo ochrony wzmożonej2. 

 Ochrona wzmożona polega na zapewnieniu szczególnej ochrony jedynie określonym 

drzewom lub krzewom, tj. m.in. w związku z ich występowaniem na określonym obszarze, 

ochroną gatunkową, jak również ochroną obiektową3. 

 Powszechną ochronę zadrzewień, tzn. ochronę drzew i krzewów w każdej sytuacji, w 

szczególności ma zapewnić instytucja usuwania drzew lub krzewów, uregulowana w art. 83–

90 u.o.p. Zakłada ona, że podmiot usuwający drzewo lub krzew z nieruchomości musi 

uzyskać zezwolenie właściwego organu administracji publicznej, z czym związane jest co do 

zasady wniesienie odpowiedniej opłaty środowiskowej. Niezastosowanie się do dyspozycji 

normy prawnej jest zagrożone zawartą w art. 88 i 89 administracyjną karą pieniężną.  

 Właśnie ostatni element instytucji mającej na celu ochronę zadrzewień wywoływał 

największe wątpliwości i spory. Rażąca wysokość administracyjnej kary pieniężnej za 

usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia wzbudzała sprzeciw społeczny, a zwłaszcza 

osób, na które kara została nałożona. Niejednokrotnie przekraczała ona wysokość rocznych 

zarobków przeciętnego sprawcy deliktu. Natomiast same przepisy nie umożliwiały organowi 

uwzględnianie indywidualnych okoliczności popełnienia czynu, a tym samym subiektywizacji 
                                                             
1  t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm. 
2  W. Radecki, Teoretyczne podstawy ochrony przyrody, Wrocław 2006, s. 180. 
3  Ibidem, s. 180. 



 
 

odpowiedzialności.  

 Na skutek wniesienia skarg konstytucyjnych problemem prawnym zajął się Trybunał 

Konstytucyjny. Na rozprawie w dniu 1 lipca 2014 r. zapadł wyrok o sygnaturze akt SK 6/124, 

w którym TK uznał niezgodność przepisów dotyczących administracyjnej kary pieniężnej za 

usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia z Konstytucją RP. W celu uniknięcia powstania 

luki prawnej, TK odroczył utratę mocy obowiązującej tych przepisów o 18 miesięcy.  

 W następstwie wyroku TK zostały rozpoczęte prace legislacyjne nad zmianą 

przepisów niezgodnych z ustawą zasadniczą. W wyniku tychże prac została uchwalona, a 

następnie ogłoszona ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym oraz niektórych innych ustaw5, zmieniająca w szczególności uchylone przepisy o 

administracyjnej karze pieniężnej.  

 W dalszej części artykułu zostanie porównany stan sprzed i po nowelizacji regulacji 

dotyczącej administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia 

na tle sentencji wyroku TK z dnia 1 lipca 2014 r. o sygn. akt SK 6/12. 

 

2. Usunięcie drzew lub krzewów – podstawowe założenia  

 

 W przepisach prawa na próżno szukać definicji legalnej drzewa, a tym bardziej 

krzewu. W związku z tym niezbędne jest sięgnięcie pomocniczo do nauk przyrodniczych, w 

szczególności do dendrologii – nauki o drzewach i krzewach. Przyjmuje się, że drzewo to 

obiekt, który posiada pień, koronę, bryłę korzeniową oraz jest rośliną wieloletnią6.  Z  kolei  

krzewy nie wytwarzają ani pnia, ani korony, lecz rozgałęziają się wskutek silnego wzrostu 

równorzędnych pędów bocznych7. 

 Jednakże jak wskazuje się w piśmiennictwie, definicja drzewa używana w prawie jest 

szersza. Tego przymiotu nie tracą rośliny obumarłe, wywrócone albo takie, które utraciły pień 

lub koronę. Wskazuje się, że ważne jest, czy kiedykolwiek przedtem można było takie 

obiekty zakwalifikować jako „drzewo” lub „krzew”8. 

 Ponadto zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: 

                                                             
4 Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r., SK 6/12 (Dz.U., poz. 926). 
5 Dz.U., poz. 1045. 
6 B. Sękowski, Pomologia systematyczna, t. 1, Warszawa 1993, s. 9 i n; B. Bugała, Drzewa i krzewy dla 
 terenów zieleni, Warszawa 1991, s. 14–15.  
7 B. Bugała, op. cit., s. 14–15. 
8 K. Gruszecki, Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz, Warszawa 2013, s. 451–452; K. Gruszecki, 
 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów, Wrocław 2010, s. 96–97. 



 
 

k.c.)9 drzewa wraz z innymi roślinami, od chwili zasadzenia lub zasiania, stanowią część 

składową gruntu wraz z budynkami i innymi urządzeniami trwale z gruntem związanymi. 

Drzewa i krzewy stanowią własność każdoczesnego właściciela nieruchomości gruntowej, na 

której rosną (art. 47 § 1 k.c.)10.  

 Nowelizacja u.o.p., przyjęta w dniu 25 czerwca 2015 r., nie zmieniła podstawowych 

założeń regulacji ochrony poszczególnych drzew i krzewów zawartej w art. 83–90 u.o.p. 

Podmiot zamierzający usunąć drzewo lub krzew z nieruchomości wciąż jest obowiązany do 

uzyskania stosownego zezwolenia. O decyzję administracyjną może wystąpić albo posiadacz 

nieruchomości za zgodą właściciela nieruchomości, albo właściciel urządzeń, o których 

mowa w art. 49 § 1 k.c., w przypadku, gdy drzewo lub krzew zagraża funkcjonowaniu tych 

urządzeń. Organem właściwym do wydania decyzji jest wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta, bądź wojewódzki konserwator zabytków – gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa 

lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, bądź starosta albo 

marszałek województwa – odnośnie nieruchomości stanowiących własność gminy. 

 Wydanie zezwolenia leży w granicach uznania administracyjnego11. W postępowaniu 

administracyjnym organ ma obowiązek miarkować słuszny interes posiadacza nieruchomości 

i interes społeczny, urzeczywistniający się w ochronie zadrzewień oraz dbałości o przyrodę i 

środowisko12.  

 Drugą istotną cechą instytucji ochrony poszczególnych drzew i krzewów jest opłata 

środowiskowa, uiszczana przez podmiot występujący o usunięcie drzewa lub krzewu. Opłata 

jest określana w treści zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu. Stanowi swoistą 

rekompensatę za ubytek drzewa lub krzewu w przyrodzie (funkcja kompensacyjna), a 

zarazem ma „zniechęcać” do usuwania drzew i krzewów13. Stawki maksymalne opłat zostały 

wskazane w ustawie, natomiast faktycznie pobierane stawki wraz z ich modyfikacjami zostały 

dookreślone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie 

stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew14. Stawki podlegają corocznej 

waloryzacji.  

 W u.o.p. określony został również zamknięty katalog przypadków, w których 

                                                             
9 t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm. 
10 B. Rakoczy, Prawo ochrony przyrody, Warszawa 2009, s. 64. 
11 K. Gruszecki, Ustawa …, s. 474–475. 
12 K. Gruszecki, Zezwolenie…, s. 122-123; wyrok NSA z dnia 4 kwietnia 2013 r., II OSK 2337/11 („Lex” 
 nr 1337329); wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012 r., II SA/Wr 307/12 („Lex” 1222416); 
 wyrok WSA w Poznaniu z dnia 8 lutego 2012 r., IV SA/Po 1043/11 („Lex” nr 1121732); wyrok WSA 
 w Gdańsku z dnia 12 maja 2010 r., II SA/Gd 196/10 („Lex” nr 674067).  
13 W. Radecki, Teoretyczne…, Wrocław 2006, s. 207. 
14 Dz.U. nr 228, poz. 2306 ze zm. 



 
 

uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane oraz zamknięty katalog sytuacji, w których opłata za 

usunięcie drzewa lub krzewu nie jest pobierana. 

 Ostatnim elementem składającym się na regulację jest zawarta w artykułach 88 i 89 

u.o.p. sankcja za niepodporządkowanie się wyżej wymienionym przepisom, przyjmująca 

postać administracyjnej kary pieniężnej. 

 

3. Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia 

– stan prawny sprzed nowelizacji 

 

 W teorii prawa wskazuje się, że jedną z form przymusu państwowego jest kara 

administracyjna15. Polega ona na wyrządzeniu określonej osobie dolegliwości z powodu 

niezastosowania się do nakazu lub zakazu określonego prawem16. Wśród kar 

administracyjnych wyróżnia się kary pieniężne, wymierzane na podstawie przepisów prawa 

materialnego, do których zaliczana jest sankcja za usuwanie drzewa lub krzewu bez 

zezwolenia.  

 Zgodnie z art. 88 ust. 1 u.o.p. w brzmieniu przed nowelizacją, wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta17 wymierzał administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzewa lub krzewu 

bez wymaganego zezwolenia, a także za zniszczenie drzew, krzewów lub terenów zieleni 

spowodowanych niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych albo za zniszczenie 

terenów zieleni, drzew lub krzewów w inny sposób szczegółowo określony w przepisie. Kara 

była wymierzana w sposób „sztywny”, w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzewa 

lub krzewu. 

 Należy zaznaczyć, że obowiązek uzyskania zezwolenia nie dotyczył jedynie sytuacji 

wycinania drzewa lub krzewu. Słowo „usuwanie” ma szersze znaczenie i obejmuje nie tylko 

wycinkę, ale wszelkie inne sposoby oderwania się drzewa lub krzewu od podłoża, jak 

wykarczowanie pnia złamanego drzewa czy uprzątnięcie zeschniętych drzew i krzewów18.  

 Przepisy nie określały wprost komu mogła zostać wymierzona administracyjna kara 

pieniężna za usuwanie drzew lub krzewów bez zezwolenia. Orzecznictwo i doktryna stanęły 

na stanowisku, że kara pieniężna mogło zostać wymierzona jedynie podmiotom, dla których 

prawo przewidywało możliwość wystąpienia z wnioskiem o zezwolenie na usunięcie drzewa 
                                                             
15 J. Jendrośka, Administracyjne kary pieniężne, [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa 
 i Administracji 1980, t. 14, s. 11.  
16 P. Przybysz, [w:] M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2011, s. 135 i n. 
17 Zgodnie z treścią art. 90 u.o.p. organem właściwym w odniesieniu do nieruchomości będących 
 własnością gminy był starosta albo marszałek województwa. 
18 B. Rakoczy, op. cit., s. 63. 



 
 

lub krzewu19. W związku z tym niemożliwe było ukaranie podmiotu trzeciego, który usunął 

lub zniszczył drzewo lub krzew na cudzej nieruchomości. Mógł on odpowiadać za własne 

zachowanie jedynie na podstawie innych przepisów prawa, tj. na przykład za czyn zabroniony 

wypełniający znamiona przestępstwa albo wykroczenia.  

 Sprawcą deliktu administracyjnego mógł być każdy podmiot prawa, tj. zarówno osoba 

fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

 W teorii prawa administracyjnego przesłanką wymierzenia kary administracyjnej jest 

samo naruszenie obowiązków administracyjnych wynikających z prawa (odpowiedzialność 

obiektywna)20. Pociągnięcie do odpowiedzialności administracyjnej i wymierzenie kary nie 

zależy od przypisania sprawcy winy, a jedynie od kryterium bezprawności, czyli niezgodności 

zachowania sprawcy z normami prawnymi21. Przesłankami wymierzenia administracyjnej 

kary pieniężnej określonej w u.o.p. było (i wciąż jest po zmianach): usunięcie drzewa lub 

krzewu z nieruchomości oraz nieuzyskanie wymaganego zezwolenia na usunięcie tego 

drzewa lub krzewu22.  

 Jako że odpowiedzialność za delikt z art. 88 i 89 u.o.p. przyjmowała formę 

obiektywną, w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wymierzenia kary pieniężnej nie 

badano stopnia zawinienia. Dlatego podmiot prawa nie mógł wyłączyć się przez wykazanie, 

że do usunięcia drzewa lub krzewu doszło z przyczyn, za które nie odpowiadał, w rezultacie 

czego nie można mu przypisać winy.  

 Ponadto kara była wymierzana przez organ obowiązkowo i automatycznie. Jeżeli w 

wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego organ na podstawie 

zgromadzonych dowodów doszedł do wniosku, że okoliczności czynu wypełniają przesłanki 

określone w art. 88 ust. 1 u.o.p., to miał obowiązek wymierzyć administracyjną karę 

pieniężną23.  

 W związku z ukształtowaniem odpowiedzialności za usunięcie drzewa lub krzewu bez 

                                                             
19 K. Gruszecki, Zezwolenie…, s. 63; wyrok NSA z dnia 21 lutego 2012 r., II OSK 2320/10 („Lex” 
 1271783); wyrok WSA w Lublinie z dnia 7 grudnia 2010, II SA/Lu 580/10 („Lex” nr 753901); wyrok 
 NSA z dnia 14 listopada 2006, II OSK 1332/05 („Lex” nr 315073). 
20 M. Bojarski, W. Radecki, Kompendium dla samorządu terytorialnego. Ochrona prawna drzew 
 i krzewów, Wrocław 1997, s. 126–127; J. Ciechanowicz-McLean, Leksykon ochrony środowiska, 
 Warszawa 2009, s. 1–7. 
21 H. Walczak, [w:] J. Stelmasiak (red.), Prawo ochrony środowiska, Warszawa 2010, s. 127; W. Radecki, 
 Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Wrocław 1985, s. 66 i n.  
22 Staniszewska L., Wyłączenie odpowiedzialności administracyjnej z tytułu usunięcia drzew lub krzewów 
 bez wymaganego zezwolenia na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] Państwo i Prawo 2014, 
 nr 5, s. 85–98; M. Bojarski, W. Radecki, Kompendium…, s. 128.  
23 K. Gruszecki, Ustawa…, s. 532.  



 
 

zezwolenia w sposób obiektywny ustawa powinna była określać sytuacje, w których 

zachowanie wypełniające przesłanki określone w art. 88 ust. 1 u.o.p. nie będzie rodzić 

obowiązku wymierzenia sankcji przez organ. Jednakże ustawa w poprzednim stanie prawnym 

nie zawierała takiego katalogu wyłączeń. Ponieważ nie można nikogo pociągnąć do 

odpowiedzialności za zdarzenie, na którego wystąpienie nie miał wpływu, dlatego 

orzecznictwo i doktryna stanęły na stanowisku, że usunięcie drzewa lub krzewu z gruntu nie 

będzie rodzić odpowiedzialności posiadacza nieruchomości, jeżeli deliktu dokonano bez jego 

wiedzy i pozwolenia24. Przy odpowiedzialności subiektywnej nie można byłoby posiadaczowi 

również przypisać winy. Jednakże, jak zostało wyżej wskazane, wina nie jest przesłanką 

odpowiedzialności obiektywnej, dlatego w ustawie powinien zostać ustanowiony katalog 

wyłączeń. W odwrotnej sytuacji, tj. jeżeli drzewa zostałoby usunięte przez osobę trzecią za 

wiedzą lub przyzwoleniem posiadacza nieruchomości, to posiadacz mógł zostać pociągnięty 

do odpowiedzialności określonej w art. 88 ust. 1 u.o.p. W związku z powyższym należałoby 

sformułować wniosek, że między działaniem posiadacza lub właściciela a usunięciem drzewa 

lub krzewu musiał zostać wykazany związek przyczynowy25.  

 Niepobieranie opłat za usunięcie drzew lub krzewów nie stanowiło okoliczności 

wyłączającej obowiązek uzyskania zezwolenia, a tym bardziej możliwości nałożenia 

administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 89 ust. 1 u.o.p.  

 W ustawie był przewidziany jedynie jeden przypadek, w którym odpowiedzialność 

sprawcy ulegała ograniczeniu. Mianowicie na podstawie art. 88 ust. 3 u.o.p.26 organ miał 

obowiązek odroczyć termin płatności kary na 3 lata, jeżeli stopień uszkodzenia drzew lub 

krzewów nie wykluczał zachowania ich żywotności oraz możliwości odtworzenia korony 

drzewa oraz jeżeli posiadacz nieruchomości podjął działania mające na celu zachowanie 

żywotności tych roślin. Kara była umarzana, gdy drzewa lub krzewy zachowały żywotność. 

W przeciwnym wypadku sprawca musiał uiścić karę w pełnej wysokości, chyba że rośliny nie 

przetrwały z przyczyn niezależnych od niego. 

 Przepisy dopuszczały rozłożenie kary na raty, a także przedawnienie dopuszczalności 

jej egzekucji oraz niemożność jej wymierzenia z powodu upływu czasu. 

 Zasady obliczania wysokości administracyjnej kary pieniężnej zawierał art. 89 u.o.p. 

Kara była ustalana w sztywnej wysokości, równej trzykrotności opłaty za usunięcie drzewa 

                                                             
24 Wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2014 r., II OSK 2712/14 („Lex” nr 1648032); wyrok WSA w Lublinie z 
 dnia 7 grudnia 2010, II SA/Lu 580/10 („Lex” nr 753901); wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 
 września 2010 r., II SA/Wr 104/10 („Lex” nr 755525).  
25 K. Gruszecki, Zezwolenie…, s. 198; K. Gruszecki, Ustawa…, s. 535. 
26 Po nowelizacji: art. 88 ust 4 i 5; odroczenie dotyczy jedynie 70% wysokości kary. 



 
 

lub krzewu, która zostałaby naliczona w zezwoleniu. Należy zauważyć, że katalog wyłączeń z 

obowiązku uiszczania opłaty, zawarty w art. 86 ust. 1, nie miał zastosowania w tym 

przypadku, gdyż odnosił się jedynie do sytuacji, w których uprawniony podmiot wystąpił o 

wydanie decyzji. Natomiast ratio wymierzenia kary w przedstawionej sytuacji było 

niewystąpienie o wydanie zezwolenia przez właściwy organ administracji publicznej. 

 Opłata za usunięcie drzewa była obliczana na podstawie stawek zależnych od obwodu 

pnia mierzonego na wysokości 130 cm oraz rodzaju i gatunku drzewa. Szczegółowe przepisy 

zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w 

sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew. Obliczenie opłaty 

następowało przez pomnożenie stawki w złotych za usunięcie 1 cm obwodu pnia drzewa 

określonego rodzaju, gatunku i odmiany przez obwód tego drzewa oraz współczynnik 

różnicujący stawki w zależności od obwodu pnia. Z kolei stawka za usunięcie jednego metra 

kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami została ustalona kwotowo i w 2015 r. 

wynosiła 255,78 zł. 

 Wysokość wymierzanej kary ulegała modyfikacjom w sytuacjach określonych w art. 

89 ust. 2–4 u.o.p., w których nie można było ustalić dokładnych danych potrzebnych do 

wyliczenia kary.  

 Jak zostało już wyżej zasygnalizowane, regulacja zawarta w art. 88 i 89 u.o.p. nie była 

doskonała i wywoływała zastrzeżenia wśród przedstawicieli doktryny. Ustawa w 

szczególności powinna przewidywać wyłączenia możliwości nałożenia kary pieniężnej na 

posiadacza nieruchomości lub właściciela urządzeń. W doktrynie wskazano, że chodziło o 

takie sytuacje, jak na przykład stany nadzwyczajne27 czy usuwanie drzew obumarłych lub 

takich, które utraciły pień lub koronę. Według stanu prawnego sprzed nowelizacji dla 

usunięcia takich drzew również istniał obowiązek uzyskania zezwolenia, tyle że nie była 

pobierana opłata środowiskowa28.  

 Wskazywano też na brak określenia wprost w treści art. 88 u.o.p. podmiotu 

odpowiadającego za delikt administracyjny oraz na bardzo szeroki zakres definicji „terenów 

zieleni”, która to obejmowała niemal wszystkie grunty miejskie i grunty wiejskie o zwartej 

zabudowie. Było to o tyle istotne, że za usunięcie drzewa lub krzewu z terenów zieleni opłata 

(kara) ulegała zwiększeniu o 100%.  

 Ponadto podnoszono postulat uregulowania przesłanek, które wskazywałyby sytuacje, 

                                                             
27 K. Gruszecki, Zezwolenie…, s. 98–99. 
28 K. Gruszecki, Ustawa…, s .452. 



 
 

w których może zostać wydana decyzja odmowna29, określenia sposobu obliczania powierzchni 

zasięgu krzewów30, a także zróżnicowanie pobieranej opłaty (a więc i wymierzanej kary) za usuwanie krzewów w zależności od 

rodzaju i gatunku krzewu31. 

 Jednakże największe wątpliwości wiązały się z wysokością wymierzanej 

administracyjnej kary pieniężnej. Zawsze była wymierzana w wysokości trzykrotności 

również wysokiej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Kara była nakładana w sztywnej 

wysokości i to nawet w przypadku, gdy podmiot – jeżeli wystąpiłby o zezwolenie – nie byłby 

zobowiązany do wniesienia opłaty, co ma zastosowanie w szczególności do usuwania drzew i 

krzewów przez osoby fizyczne na potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą. 

Wysokość kary obliczona na podstawie przepisów ówczesnej u.o.p. mogła doprowadzić 

nawet przeciętnego obywatela do ruiny finansowej, o czym świadczą chociażby kary 

wymierzone w stanach faktycznych objętych postępowaniem przed TK o sygn. SK 6/1232.  

 Z ekonomicznego punktu widzenia i w społecznym odczuciu wysokość 

administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzewa lub krzewu bez zezwolenia była 

nieproporcjonalna do popełnionego deliktu33. Należy wywieść refleksję, iż w systemie prawa 

kara musi być pozbawiona przymiotu nadmiernej, niewspółmiernej dolegliwości i powinna 

być proporcjonalna do stopnia naruszenia prawa. Wysokość wymierzanej kary pieniężnej i 

obiektywny charakter odpowiedzialności stały się bezpośrednimi przyczynami zaskarżenia 

art. 88 i 89 u.o.p. w drodze skargi konstytucyjnej. 

 

4. Wyrok TK a administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzew lub krzewów 

bez zezwolenia 

 

 Po przeprowadzeniu postępowania na podstawie połączonych skarg konstytucyjnych, 

w dniu 1 lipca 2014 r. TK wydał wyrok w sprawie o sygn. akt SK 6/12, w której rozpatrywał 

zgodność z konstytucją przepisów u.o.p. dotyczących administracyjnej kary pieniężnej za 

usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia. 
                                                             
29 Ibidem, s. 124. 
30 Ibidem, Zezwolenie…, s. 162–163, 206–207. 
31 Ibidem, s. 163. 
32 Za wymienione delikty zostały wymierzone administracyjne kary pieniężne w następującej wysokości: 
 za usunięcie bez zezwolenia jednej sztuki topoli – 101.519,52 zł, za usunięcie jednej sztuki drzewa buk 
 – 153.215,91 zł, za uszkodzenie dwóch modrzewi przez obcięcie drzewom korony bez zezwolenia – 
 55.772,63 zł, za usunięcie jednej wierzby – 21.516,86 zł za wycięcie jednej sztuki drzewa klonu 
 jesionolistnego – 25.392,36 zł.  
33 Zob. A. Lipiński, Prawne podstawy ochrony środowiska, Kraków 2005, s. 15–16. 



 
 

 Skarżący w szczególności zarzucali przepisom niezgodność z Konstytucją RP w 

zakresie obligatoryjnego wymierzania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 

administracyjnej kary pieniężnej w ściśle określonej, drakońskiej wysokości, bez możliwości 

zmniejszenia kary albo odstąpienia od jej wymierzenia ze względu na okoliczności sprawy. 

Kara pieniężna w sztywnej wysokości trzykrotności opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu 

bez zezwolenia stanowiła sankcję nieproporcjonalną do naruszonego dobra i z punktu 

widzenia społecznego bardzo represyjną. Ponadto według skarżących kwestionowane 

przepisy drastycznie ograniczały prawo własności, w szczególności w kontekście 

konstytucyjnych zasad ograniczania tego prawa (art. 64 ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 

Konstytucji RP). Po zasadzeniu drzewa właściciel w większości przypadków tracił prawo 

decydowania o losie posadzonego drzewa, w szczególności zostawał pozbawiony możliwości 

podjęcia samodzielnej decyzji o jego wycięciu, co ograniczało tym samym jego prawo 

własności do gruntu. 

 Trybunał Konstytucyjny  orzekł,  że  art.  88  ust.  1  pkt  2  i  art.  89  ust.  1  u.o.p.  jest  

niezgodny z art. 64 ust. 1 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przez to, że przewidują 

obowiązek nałożenia przez właściwy organ samorządu terytorialnego administracyjnej kary 

pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie przez posiadacza 

nieruchomości drzewa lub krzewu, w sztywno określonej wysokości, bez względu na 

okoliczności tego czynu. 

 Trybunał nie kwestionował mechanizmu ochrony zadrzewień, polegającego na 

uzyskaniu zezwolenia, wniesieniu opłaty oraz administracyjnej kary pieniężnej za 

niepodporządkowanie się przepisom u.o.p. Stwierdził, że prawo administracyjne zna 

instytucję kar pieniężnych wymierzanych za zaistnienie stanu niezgodnego z prawem. 

Wskazał jednak przy tym, że kary realizują głównie cel prewencyjno-dyscyplinujący i 

restytucyjny, ale mogą również mieć na celu odpłatę za dokonane naruszenie prawa i 

wyrządzenie dolegliwości sprawcy, jednakże cel represyjny nigdy nie może przeważać nad 

pozostałymi. 

 Zakaz usuwania drzew lub krzewów bez zezwolenia pod groźbą administracyjnej kary 

pieniężnej niewątpliwie stanowi ingerencję państwa w wykonywanie prawa własności. 

Jednakże ograniczenie dotyczy jedynie prawa do korzystania z nieruchomości i pobierania 

pożytków. Właściciel nie może wycinać drzew i krzewów rosnących na nieruchomości bez 

zezwolenia odpowiedniego organu, co jest podyktowane ochroną środowiska. Trybunał 

orzekł, że istnienie przepisów o sankcji jest adekwatnym, efektywnym i koniecznym 

środkiem ochrony przyrody w tym zakresie. W przeciwnym wypadku właściciele i 



 
 

posiadacze nieruchomości nie liczyliby się – wbrew interesowi społecznemu – z drzewami i 

krzewami rosnącymi na ich nieruchomości. 

 Pomimo to art. 88 ust. 1 pkt. 2 i art. 89 ust. 1 u.o.p. nie spełniają wymogu 

proporcjonalności w stosunku do potrzeb ochrony przyrody, a same sankcje są zbyt dolegliwe 

dla posiadacza lub właściciela nieruchomości. Trybunał wskazał, że sankcja wymierzana w 

sposób automatyczny i w sztywnej wysokości nie uwzględnia w szczególności specyfiki 

sytuacji, tj. m.in. gdy uszkodzone drzewa zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo w przypadku 

usunięcia drzewa obumarłego lub uszkodzonego siłami przyrody. Ponadto sam obowiązek 

organu wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej sięgającej trzykrotności wysokiej 

opłaty za usunięcie drzewa za zezwoleniem może stanowić sankcję nieproporcjonalną do 

szkody wywołanej środowisku. Wysokość wymierzanej sankcji może doprowadzić do 

patologicznej sytuacji, w której sprawca traci prawo własności do nieruchomości w drodze 

egzekucji administracyjnej w związku z niemożnością wyegzekwowania kary pieniężnej w 

inny sposób.  

 Zastrzeżenia TK dotyczyły też obiektywnego sposobu ujęcia odpowiedzialności, w 

ramach której posiadacz nieruchomości nie ma możliwości uniknięcia kary przez wykazanie, 

że drzewo lub krzew usunięto z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

  

5. Nowelizacja przepisów 

 

 W wyroku SK 6/12, celem uniknięcia luki prawnej, chwila utraty mocy rzeczonych 

przepisów została odroczona o 18 miesięcy. W następstwie wydania orzeczenia TK zostały 

uruchomione prace nad nowelizacją przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów, 

których uwieńczeniem została ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o 

samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. 

 Nowelizacja uporządkowała przepisy dotyczące instytucji ochrony zadrzewień 

określone w art. 83–90 u.o.p. Normy skondensowane w art. 83–87 zostały rozbite na większą 

liczbę przepisów. W drodze ustawy zmieniającej w szczególności zawężono definicję 

„terenów zieleni”. Obecnie takie tereny muszą pełnić funkcje publiczne. 

 Rozszerzono również katalog wyłączeń od uzyskania zezwolenia. Między innymi 

zezwolenia nie trzeba już uzyskać na usunięcie drzewa lub krzewu stanowiącego złom 

(martwe, złamane drzewo) lub wywrot (drzewo wyrwane wraz korzeniami). Właściciele 

urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., czy wyspecjalizowane służby są jedynie 

zobowiązane powiadomić właściwy organ o przyczynie, terminie, miejscu, liczbie usuniętych 



 
 

drzew i powierzchni usuniętych krzewów oraz dostarczyć dokumentację fotograficzną. 

Natomiast inne podmioty, w tym osoby fizyczne, mogą dokonywać usunięcia wywrotów i 

złomów dopiero po przeprowadzeniu oględzin przez organ, ale bez potrzeby uzyskiwania 

zezwolenia. 

 Należy także pozytywnie ocenić nowelizację katalogu w zakresie usuwania młodych 

drzew, na których usunięcie nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia. W poprzednim reżimie 

prawnym można było usuwać drzewa, których wiek nie przekraczał 10 lat. Jednakże co do 

zasady obliczanie wieku wymagało wiadomości specjalnych, co było problematyczne i 

wiązało się z dodatkowymi kosztami. Obecnie stosowane kryterium pozwala na usuwanie 

drzew i krzewów, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 35 cm albo 25 cm w 

zależności od gatunku drzewa. 

 Celem realizacji sentencji wyroku TK o sygn. SK 6/12 zasadniczej zmianie uległy 

przepisy dotyczące administracyjnej kary pieniężnej, tj. art. 88 i 89 u.o.p. 

 W pewnym stopniu został zmieniony katalog czynów, za które może zostać 

wymierzona niniejsza sankcja. Zgodnie z art. 88 ust. 1 wymierzenie administracyjnej kary 

pieniężnej może nastąpić za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, 

usunięcia drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości, zniszczenia drzewa lub 

krzewu albo uszkodzenia drzewa spowodowanego wykonywaniem prac w obrębie korony 

drzewa.  

 Według znowelizowanego przepisu kara może zostać nałożona na posiadacza 

nieruchomości, albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 k.c., albo na inny 

podmiot, jeżeli działał bez zgody posiadacza nieruchomości. Tym samym sankcja może 

zostać wymierzona także podmiotowi trzeciemu, który działał samowolnie i bezprawnie, co 

nie było możliwe w poprzednim stanie prawnym. 

 Na wysokość administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa lub krzewu bez 

zezwolenia rzutowały dwa kryteria: wielokrotność stosunku kary administracyjnej do opłaty 

za usunięcie drzew lub krzewu oraz wysokość samej opłaty, która byłaby pobrana za 

usunięcie drzewa lub krzewu. Mechanizm ustalenia wysokości kary nie uległ zmianie. 

Sankcja z art. 89 ust. 1 wciąż jest wymierzana w „sztywnej” wysokości, jednakże jej wartość 

została zmniejszona z trzykrotności do dwukrotności opłaty środowiskowej. Ponadto zmiany 

wprowadzone ustawą objęły także zasady ustalania opłaty za usunięcie drzew i krzewów, co 

w sposób bezpośredni rzutuje na wysokość, a więc i dotkliwość administracyjnej kary 

pieniężnej. 

 Zgodnie z nowym brzemieniem art. 85 ust. 1 opłatę za usunięcie drzewa ustala się na 



 
 

podstawie stawki zależnej od obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm i tempa 

przyrostu pnia drzewa na grubość poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew oraz 

współczynników różnicujących stawki w zależności od lokalizacji drzewa. Stawki 

maksymalne opłat za usunięcie drzewa uległy znacznemu zmniejszeniu. Niektóre wartości 

zostały zmniejszone nawet kilkukrotnie. Dla przykładu stawka za 1 cm obwodu dla drzewa o 

obwodzie pnia do 25 cm została zmniejszona z 345,30 zł (wartość zwaloryzowana) do 97,88 

zł; dla drzewa o obwodzie pnia 26–50 cm z 524,36 zł do 342,56 zł; a dla drzew o 

największym obwodzie, tj. powyżej 500 cm z 3453,15 zł do 376,07 zł.  

 Na podstawie art. 85 ust 7 u.o.p. minister właściwy do spraw środowiska jest 

zobligowany do określenia szczegółowych stawek opłat za usunięcie drzewa w drodze 

rozporządzenia. Do czasu wydania aktu wykonawczego do u.o.p. znajdują zastosowanie 

przepisy intertemporalne ustawy nowelizującej.  

 Według projektu rozporządzenia w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów z dnia 

8 lutego 2016 r.34 stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew ulegną istotnemu 

zmniejszeniu w stosunku do poprzednio obowiązujących. W rozporządzeniu planuje się 

zróżnicowanie stawek w zależności od obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 

cm. Wartości odnoszące się do obwodów pni drzew zostaną przedstawione w przedziałach, w 

tabeli. Novum będzie to, że w obrębie danego przedziału będzie pobierana stała kwota i nie 

będzie już potrzeby przemnażania podanej stawki dla 1 cm przez obwód pnia drzewa w 

centymetrach. Stawki za usunięcie drzewa będą również zależały od tempa przyrostu pnia na 

grubość. Rodzaje i gatunki drzew zostaną podzielone na szybko, umiarkowanie, wolno i 

bardzo wolno rosnące. Im pień drzewa przyrasta wolniej, tym stawka za usunięcie będzie 

wyższa.  

 Załącznik nr 2 do rozporządzenia ma zawierać wykaz współczynników różnicujących 

stawki w zależności od lokalizacji drzewa lub krzewu. Nie jest to nowa idea w porównaniu z 

poprzednim stanem prawnym. Poprzednie przepisy przewidywały podwyższenie opłaty (a 

więc i kary) o 100% za usunięcie drzewa lub krzewu z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony 

uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni. W 

przyszłym stanie prawnym podwyższona opłata ma być pobierana jedynie za usuwanie drzew 

i krzewów z terenów uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości 

wpisanej do rejestru zabytków lub z pasa drogowego dróg publicznych (współczynnik 1,3), 

natomiast dla innych terenów zieleni stawka ma wynieść 1,0. Dla pozostałych terenów miast 

                                                             
34 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284053/katalog/12345813#12345813 – dostęp 22.04.2016. 



 
 

współczynnik lokalizacji ma wynieść 0,7, a dla pozostałych obszarów wiejskich – 0,4. Tym 

samym opłaty środowiskowe, a także wyliczone w oparciu o nie administracyjne kary 

pieniężne ulegną dalszej jeszcze redukcji.  

 Opłata za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami 

ustalona została w sztywnej wysokości na 249,79 zł, podlegającej corocznej waloryzacji. 

Jednakże powyższa stawka – jak zostało wyżej powiedziane – ma podlegać modyfikacji w 

zależności od lokalizacji krzewów (art. 85 ust. 7 u.o.p.). Nowelizacja określiła, co należy 

rozumieć za „wielkość pokrytą krzewami” – jest to wielkość powierzchni rzutu poziomego 

krzewu. 

 Znowelizowane przepisy zostały rozszerzone o przypadki, w których może ulec albo 

ulega zmniejszeniu administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa lub krzewu bez 

zezwolenia. Przypadki te są następujące.  

 Po pierwsze, w przypadku usunięcia drzewa lub krzewu obumarłego albo 

nierokującego szansy na przeżycie, złomu lub wywrotu, wysokość administracyjnej kary 

pieniężnej obniża się o 50%. W poprzednim stanie prawnym kara była wymierzana w pełnej 

wysokości, pomimo że nie został wyrządzony uszczerbek środowisku ani przyrodzie. 

Wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej w tym przypadku jest sankcją za 

niewystąpienie o wydanie zezwolenia, gdyż to nie podmiot usuwający drzewo decyduje, które 

drzewo nadaje się do usunięcia, a które nie, bowiem leży to w kompetencji właściwego 

organu administracji publicznej35.  

 Drugie zagadnienie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu albo uszkodzenia drzewa w 

okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności. W takiej sytuacji nie wymierza 

się administracyjnej kary pieniężnej. Przepis nie określa, co należy rozumieć przez stan 

wyższej konieczności, dlatego niezbędne jest sięgnięcie do innych ustaw, m.in. k.c.  

 Trzecia okoliczność dotyczy sytuacji, w której organ może umorzyć 50% wysokości 

kary osobom fizycznym, które usunęły drzewo, zniszczyły albo uszkodziły drzewo lub krzew 

na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, jeżeli nie są w stanie uiścić 

kary w pełnej wysokości bez znacznego uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i 

rodziny oraz jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie 

przekracza 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 Ostatnia ważna zmiana wprowadzona w drodze nowelizacji, mająca wpływ na 

obniżenie opłaty i kary za usuwanie drzew, jest związana z drzewami posiadającymi więcej 

                                                             
35 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 16 lutego 2007 r. o sygn. IV SA/Wa 2017/06.  



 
 

niż jeden pień. W poprzednim stanie prawnym jeżeli drzewo rozwidlało się poniżej 130 cm, 

to każdy pień należało traktować jako odrębne drzewo. Po reformie do obliczenia opłaty jest 

brany obwód najgrubszego pnia oraz połowa obwodów pozostałych pni, mierzonych na 

wysokości 130 cm. 

 

6. Podsumowanie  

 

 Wyrok TK z dnia 1 lipca 2014 r. o sygn. SK 6/12 wymógł na ustawodawcy zmianę 

przepisów o administracyjnej karze pieniężnej za usunięcie drzewa lub krzewu bez 

wymaganego zezwolenia. Wymierzanie rażąco wysokich kar pieniężnych na podstawie art. 

88 u.o.p. w poprzednim stanie prawnym, bez względu na okoliczności sprawy, pozostawało w 

sprzeczności z zasadą proporcjonalności Konstytucji RP i prawem własności. W praktyce 

przepisy u.o.p. pierwszeństwa udzielały funkcji represyjnej, a nie prewencji i 

zadośćuczynieniu szkodom wyrządzonym środowisku. 

 Nowelizację przepisów należy ocenić pozytywnie. Pomimo że nowe rozporządzenie w 

sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów jeszcze nie weszło w życie ani nie zostało 

ogłoszone, można już stwierdzić, że ustawodawca w bardzo znacznym stopniu zmniejszył 

wysokość administracyjnej kary pieniężnej wymierzanej za usunięcie drzewa lub krzewu bez 

zezwolenia. Dokonano tego głównie poprzez obniżenie wysokości kary z trzykrotności do 

dwukrotności opłaty środowiskowej oraz zmniejszeniu wysokości samej opłat. 

 Odnośnie instytucji administracyjnej kary pieniężnej można byłoby pokusić się o 

sformułowanie paru wniosków de lege ferenda, które jeszcze w pełniejszy sposób 

pozwoliłyby zrealizować wyrok TK o sygn. 6/12. 

 W pierwszym rzędzie należy wskazać, że podmioty, które nie wystąpiły o zezwolenie 

na usunięcie drzewa lub krzewu, za które nie pobiera się opłaty, są faktycznie karane 

restrykcyjniej niż podmioty, które gdyby wystąpiły o decyzję zezwalającą na usunięcie, to 

musiałyby wnieść opłatę za usunięcie drzewa lub krzewu. Dotyczy to w szczególności osób 

fizycznych usuwających drzewo lub krzew na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. 

Gdyby takie podmioty wystąpiły o decyzję, to nie zostałyby obciążone opłatą środowiskową. 

Natomiast z powodu niedopełnienia obowiązku z art. 83 ust. 1 u.o.p., właściwy organ jest 

obowiązany nałożyć na nie administracyjną karę pieniężną w wysokości dwukrotności opłaty. 

Inne podmioty, które byłyby zobowiązane do wniesienia opłaty za usunięcie drzewa lub 

krzewu, płacąc karę także w wysokości dwóch opłat środowiskowych, w rzeczywistości 

wnoszą „zaległą opłatę nieuiszczoną” oraz dodatkową opłatę sankcyjną. W konsekwencji 



 
 

podmioty usuwające bez zezwolenia drzewa lub krzewy, za które nie ma obowiązku 

wnoszenia opłat, powinny uiszczać jedynie karę pieniężną w wysokości jednokrotności opłaty 

środowiskowej obliczonej dla usuniętego drzewa lub krzewu. 

 Prócz tego można również rozważać zmiany polegające na przyznaniu organowi 

możliwości umorzenia 100% wartości wymierzonej kary pieniężnej w sytuacji określonej w 

art. 89 ust. 11 u.o.p. ze względu na sytuację majątkową i osobistą sprawcy, 

 Podsumowując, ustawa nowelizująca w sposób kompleksowy zmieniła instytucję 

administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa lub krzewu bez zezwolenia, zgodnie z 

wyrokiem TK o sygn. SK 6/12, zmniejszając wysokość wymierzanych kar administracyjnych 

i ustalając sytuacje wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność sprawcy. Przy 

pozytywnej ocenie nowelizacji trzeba jednak zadać sobie pytanie, czy ustawodawca nie 

poszedł o krok za daleko i nie zliberalizował wysokości kary i opłat w takim stopniu, że 

wręcz nadmiernie osłabił pełnioną przez nie funkcję prewencyjną. Niemniej odpowiedzi na to 

pytanie może udzielić jedynie czas i praktyka. 

  



 
 

 

Summary: Administrative  penalty  payment  for  removal  of  trees  or  shrubs  without  the  

required permit is regulated in the 2004 Act of nature protection. In relation to disputes 

arising around the penalty, the legal problem was examined by the Constitutional Tribunal. In 

the aforementioned judgement it was stated that the institution is not in accordance with the 

1997 Constitution for the reason of the strict and high penalty imposed without taking 

individual circumstances. Following the verdict of the Tribunal the regulation hereof was 

amended. According to the new regulation the amendments mainly concerned the exclusions 

of responsibility of offenders for removal of trees or shrubs without the permit. The height of 

the  penalty  was  significantly  decreased.  Although  the  amendment  implemented  the  

constitutional judgement and it shall be assessed positively, there are still some provisions, 

which might be revised in future for the further improvement of the legislation in this field. 

 

Keywords: removal of trees, shrubs, administrative penalty. 
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Problem Zgody Domniemanej w Polskiej Transplantologii 

 

1. Zarys problematyki 

 

 W polskim systemie prawa kwestie transplantacji zostały uregulowane w ustawie z 

dnia 01.07.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i 

narządów1. Znalazły się tam regulacje dotyczące szczegółowych zasad pobierania, 

przechowywania i przeszczepiania komórek, w tym komórek krwiotwórczych szpiku, krwi 

obwodowej oraz krwi pępowinowej a także tkanek i narządów pochodzących od żywego 

dawcy lub ze zwłok. Polski ustawodawca przewidział zatem zarówno możliwość pozyskania 

narządów od dawcy żywego – wtedy koniecznym jest uzyskanie jego dobrowolnej zgody 

wyrażonej na piśmie, oraz możliwość pobrania organów do przeszczepu od osoby zmarłej. W 

drugim przypadku procedura polega na upewnieniu czy osoba od której zamierza się pobrać 

organy nie figuruje w Centralnym Rejestrze Sprzeciwu. Ustala się także czy posiadała ona 

oświadczenie woli do bycia dawcą, a w razie konieczności informacje te uzyskuje się od 

rodziny zmarłego. Kwestią zasadniczą jest tutaj zatem to, czy zmarły w jakikolwiek sposób za 

życia wyraził swoją wolę na temat dalszego losu jego narządów po śmierci. Ustawodawca we 

wspomnianej regulacji określił, iż pobranie komórek, tkanek bądź narządów do 

przeszczepienia możliwe jest tylko i wyłącznie w przypadku śmierci mózgu. Zatem dopiero z 

chwilą stwierdzenia trwałego i nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierć mózgowa) 

przed lekarzem otwiera się możliwość rozpoczęcia procedury przeszczepu. Aby wykluczyć 

wszelkie wątpliwości w tym zakresie, zgodnie z art 9 pkt. 4 ustawy, owo trwałe i 

nieodwracalne ustanie czynności mózgu stwierdza jednomyślnie, na podstawie określonych 

kryteriów komisja złożona z trzech lekarzy, posiadających specjalizację, w tym co najmniej 

jednego specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz jednego specjalisty 

w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii. W takiej sytuacji zobowiązaniem lekarza jest 

wykorzystanie każdej nadarzającej się okazji by ratować życie innego człowieka, nawet jeśli 
                                                             
1 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek 
 i narządów (Dz.U. 2005 nr 169 poz.1411). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051691411


 
 

okazję tę stwarza śmierć drugiego człowieka, której nie można było przecież zapobiec Z 

punktu widzenia życia, jako dobra najwyższego, nie istnieje zasadność rezygnacji z ratowania 

życia mającego szansę utrzymania, na rzecz gasnącego życia jeśli nie ma szans na 

równorzędne traktowanie obu..2 

 Wspomniana ustawa określa instytucje odpowiedzialne za procedury konieczne do 

przeprowadzenia transplantacji, w tym procedurę pobrania tkanek od dawcy żywego, 

określając szczegółowe zasady tego, na rzecz kogo może nastąpić pobranie, oraz stanowi o 

obowiązku informacji o związanym z tym ryzykiem. I tak, zgodnie z obowiązującą obecnie 

regulacją Centralny rejestr sprzeciwów prowadzi Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do 

Spraw Transplantacji „Poltransplant”. Natomiast w celu należytego monitorowania i oceny 

stanu zdrowia żywych dawców, od których pobrano narząd do przeszczepienia, tworzy się 

Centralny Rejestr Żywych Dawców Narządów, zwany „rejestrem żywych dawców”. 

Znajdziemy w niej również informację, iż czynności polegające na pobraniu od dawcy 

komórki, tkanki lub narządów muszą mieć po pierwsze dobrowolny a po drugie nieodpłatny 

charakter. Ustawodawca wprowadził więc zakaz przyjmowania zapłaty lub innej korzyści 

majątkowej za tego typu czynności. Dotyczy to zarówno bycia dawcą jak i bycia biorcą. 

Przewidziane zostały również sankcje karne grożące chociażby w przypadku usiłowania 

oferowania korzyści majątkowej w zamian za bycie dawcą lub bycie biorcą. Przepisy karne 

znalazły się w rozdziale 10 ustawy. I tak, za rozpowszechnianie ogłoszenia o odpłatnym 

zbyciu, nabyciu lub o pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki, tkanki lub 

narządu w celu ich przeszczepienia, grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara 

pozbawienia wolności do roku. Natomiast zachowanie podjęte w celu uzyskania korzyści 

majątkowej a polegające na nabywaniu lub zbywaniu cudzej komórki, tkanki lub narządu 

bądź pośredniczenie w ich nabyciu lub zbyciu jak też branie udziału w przeszczepianiu 

pozyskanych wbrew przepisom ustawy komórek, tkanek lub narządów, pochodzących od 

żywego dawcy lub ze zwłok ludzkich, podlega karze pozbawienia wolności od lat trzech 3 

    Należy zauważyć, iż obowiązek lekarza aby stał on na straży 

ludzkiego życia znalazł swoje odzwierciedlenie już w przysiędze Hipokratesa. Obecnie dzięki 

postępowi medycyny, współczesna transplantologia otworzyła przed środowiskiem lekarzy 

nowe perspektywy, stworzyła nowe, niespotykane wcześniej sytuację, w której śmierć 

jednego człowieka może być powodem życia drugiego człowieka. Wprawdzie oczekiwanie 

czyjejś śmierci jest wręcz zaprzeczeniem powinności lekarza to lekarz odmawiający z 
                                                             
2 W. Brzeziński: Etyka Lekarska ,Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002r. s.17. 
3 Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu… op.cit. 



 
 

powodów moralnych przeprowadzenia operacji przeszczepiania narządu rezygnowałby 

przecież z podejmowania próby ratowania czyjegoś życia. Zgoda ta nie powinna być jednak 

wymuszona sugestywnymi opisami lekarzy, co stanie się z pacjentem, jeżeli potencjalny 

dawca nie wyrazi zgody.4 

  

 

 

II. Zgodna na pobranie narządów w ustawodawstwie światowym 

 

 W kwestii dotyczącej zgody na pobranie organów do przeszczepu,  w prawodawstwie 

światowym zauważyć można trzy, sprzeczne ze sobą rozwiązania czy też stanowiska. 

Pierwsze określa się mianem poinformowania. Polega ono ta tym, iż lekarz informuje rodzinę 

zmarłego o zamiarze pobrania narządów do transplantacji. Po informacji tej następuje pewien 

czasowo określony odstęp, w którym oczekuje on na wyrażenie przez rodzinę zmarłego 

swojego stanowiska. Po upływie tego okresu, przyjmuje się, że w przypadku braku sprzeciwu 

rodzina zmarłego wyraziła zgodę na takie pobranie. Drugie rozwiązanie określa się mianem 

sprzeciwu. Polega on na tym, iż przyjmuje się domniemanie zgody na pobranie organów. 

Taką właśnie konstrukcję przyjęto i stosuje się obecnie między innymi w Polsce. W tym 

przypadku przyjmuję się zasadę, iż każdy kto za życia nie wyraził formalnego sprzeciwu 

przeciwko pobraniu narządów, stanowi potencjalnego dawcę organów. Trzecie rozwiązanie 

określa się mianem formalnej zgody. Zasadę tą stosuje się min. w USA, Holandii czy Wielkiej 

Brytanii. W tym przypadku, na pobranie tkanek i narządów, za każdym razem wymaga się 

wyrażenia świadomej zgody wprost od potencjalnego dawcy, jeszcze za jego życia. Za 

każdym z tych rozwiązań ich zwolennicy przytaczają argumenty medyczne, filozoficzne czy 

teologiczne, niejednokrotnie są to argumenty określane mianem kontrowersyjnych.                           

  

                                                             
4 W. Brzeziński: op.cit., s. 187. 



 
 

III. Zgoda na pobranie narządów w ustawodawstwie polskim 

 

 Jak już zostało to zaznaczone powyżej, w polskiej transplantologii obowiązuje 

rozwiązanie, zasada sprzeciwu. Jest to tak zwana domniemana zgoda bycia dawca. Oznacza 

to  tyle,  iż od  osoby  zmarłej  można  pobrać narządy,  o  ile  cytując  ustawę „osoba  zmarłą nie  

wyraziła za życia sprzeciwu”. Wynika tutaj potrzeba zwrócenia uwagi na to, iż w tak 

przyjętym przez ustawodawcę rozwiązaniu wola rodziny zmarłego właściwie nie ma 

znaczenia. Ustawa nie przyznaje osobom bliskim zmarłego żadnych kompetencji w tej 

kwestii, tym samym nie pozwala na to aby mogli oni decydować o oddaniu lub nie jego 

organów po śmierci. Należy także zauważyć, iż nie istnieje żadna norma, żaden obowiązek 

lekarza, który nakazywałby mu zachować się w ten sposób, w sposób nakazujący mu 

uzyskanie zgody od rodziny zmarłego na takie pośmiertne pobranie organów. Praktyka 

przyjęta w polskich realiach wskazuje jednak, iż w przypadku braku wyrażenia sprzeciwu 

przez osobę zmarłą, lekarze zazwyczaj zwracają się jednak do rodziny zmarłego czy jego 

osób najbliższych. To ich pytają o zgodę na pobranie narządów. Zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami nie muszą jednak tego robić. Brak powyższego obowiązku nie 

nakłada na lekarzy żadnych konsekwencji prawnych z tego tytułu. Jak zauważa profesor 

Nesterowicz, rodzina ma „prawo do pochówku”, natomiast nie jest to równoznaczne z 

prawem do rozporządzania zwłokami, które nie mają statusu prawnego rzeczy.5 Koncepcja 

zgody domniemanej wyraża się w tym, że lekarz uprawniony jest domniemywać, iż pacjent 

wyraził zgodę na pobranie od niego narządów, oczywiście pod warunkiem, iż wcześniej nie 

wyraził przeciwko temu sprzeciwu. Jednak jak zauważa Prof. Wojciech Rowiński tak 

naprawdę nie ma to znaczenia, ponieważ w tych sytuacjach zazwyczaj pojawia się rodzina 

która nie wyraża zgody na takie pobranie. Z punktu widzenia prawa, nie może tego uczynić, 

lecz z powodów obyczajowych - lekarz odstępuje od pobrania narządów od zmarłego.6 Zatem 

w sytuacji tej dochodzi do realnego zbiegu prawa i medycyny. Wzajemne wpływy i 

przenikanie się tych dwóch dziedzin pozwala na przystąpienie do pobrania narządów 

niezbędnych do transplantacji. Należy zaznaczyć jak niezmierne istotne znaczenie w polskich 

realiach ma swojego rodzaju prawo niepisane, utarta praktyka polegająca na tym, iż tak 

naprawdę to rodzina zmarłego ma decydującą role w podjęciu takiej decyzji.          

 Z punktu widzenia prawa, osobą upoważnioną do wyrażenia swojego sprzeciwu 
                                                             
5 http://prawoamedycyna.pl/zgoda-na-pobranie-komorek-tkanek-i-narzadow-do-
 celow-transplantacyjnych. 
6  http://drugieserce.jaw.pl/przeszczepy_narzadow/?pl_transplantacja-za-domniemana-zgoda-,104. 



 
 

wobec pobrania komórek, tkanek czy narządów w celu ich przeszczepienia, będą po pierwsze 

osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych – czyli pełnoletnie oraz 

nieubezwłasnowolnione. Po drugie przedstawiciele ustawowi osób małoletnich lub takiej 

osoby która nie posiadałaby pełnej zdolności. Co  ważne,  sprzeciw  ten,  dla  swojej  

skuteczności powinien zostać wyrażony w odpowiedniej formie. Ustawa przewiduje katalog 

zamknięty prawnie dopuszczalnych form wyrażenia takiego sprzeciwu. Będzie to zatem wpis 

we wspomnianym centralnym rejestrze sprzeciwów w formie oświadczenia pisemnego z 

własnoręcznym podpisem osoby sprzeciwiającej się, bądź też w drugiej prawnie 

dopuszczalnej formie tj. w formie ustnego oświadczenia złożonego w obecności co najmniej 

dwóch świadków, które to oświadczenie następnie będzie przez nich pisemnie potwierdzone. 

Warto zauważyć, ze sprzeciw ten może być w każdej chwili prawnie skutecznie cofnięty, 

chociażby przez jego wykreślenie z rejestru. A zatem osoba która nie wyraża zgody na to aby 

po śmierci jej narządy zostały pobrane musi wyrazić przeciwko temu swój sprzeciw. Zarówno 

zwolennicy jak i przeciwnicy tego rozwiązania przedstawiają na poparcie swojego zdania 

różnorakie argumenty. Problem pobierania narządów przewija się także w nauce Kościoła 

oraz nauce innych religii.           W czasie prac nad projektem 

"Ustawy o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów" w  Polsce toczyła się 

bardzo burzliwa dyskusja dotycząca problemów związanych z transplantologią. Wśród 

przedstawicieli kościoła katolickiego swój głos zabrał min. bioetyk, teolog i moralista, ks. bp 

Józef Wróbel. Pytał on „Czy możemy czyjeś milczenie tłumaczyć jako domniemaną zgodę? 

Takie rozumienie odrzuciła między innymi Izba Gmin w Wielkiej Brytanii, sądząc, że 

tłumaczenie ludzkiego milczenia jako zgody, podważyłoby zaufanie społeczeństwa do 

polityków i służb medycznych. Jeżeli chcemy, aby społeczeństwo nie straciło zaufania, 

strzeżmy się przed interpretacją milczenia jako wyraźnego znaku zgody”7. Krytykę 

uregulowania tej materii przez przyjecie teorii sprzeciwu, wyrażono również w czasie polsko-

niemieckiego sympozjum zorganizowanego przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu 

Opolskiego oraz w czasie konferencji naukową zorganizowanej przez Komisję Etyki 

Lekarskiej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Prelegenci zaznaczali stanowczo, iż 

przyjęcie zasady zgody domniemanej sprzyja swoistemu „zawłaszczaniu” zwłok ludzkich 

przez państwo. Zdaniem przeciwników tego rozwiązania o przyjęciu tej koncepcji przesądzają 

nie tyle względy etyczne, co czysto praktyczne. Dzieje się tak, ponieważ dzięki temu 

możliwym jest szybkie zdobycie wymaganej do transplantacji liczby narządów. Krytycy tegoż 
                                                             
7 J. Wróbel: Zgoda domniemana w polskiej ustawie transplantacyjnej, (w:) Etyczne aspekty transplantacji 
narządów, WT UO, Opole 1996, s.109. 



 
 

rozwiązania podnoszą także, iż zasada zgody domniemanej nie pociąga za sobą kwestii 

uświadamiania oraz edukowania potencjalnych dawców narządów. Należałoby tutaj zwrócić 

większą uwagę na kwestię edukacji i podnoszenia kwestii samoświadomości w 

społeczeństwie. Przyjęty system zgody domniemanej nie wymaga oczekiwania na formalną 

zgodę, ale z góry przyjmuje, iż tak naprawdę wszyscy żyjący którzy nie zgłosili formalnie 

swojego sprzeciwu, w razie śmierci staja się potencjalnymi dawcami.    W 

temacie  tym  głos  zabrał również papież św.  Jan  Paweł II, który w przemówieniu z dnia 20 

czerwca 1991 r. na I Międzynarodowym Kongresie Stowarzyszenia na rzecz Wspólnoty 

Narządów stwierdził: „ Nie można oddzielić tej formy leczenia od ludzkiego aktu darowania. 

W rezultacie transplantacja zakłada uzyskanie wcześniejszej, jasno wyrażonej, dobrowolnej i 

w pełni świadomej zgody dawcy lub kogoś kto prawnie dawcę reprezentuje, zwykle 

najbliższych krewnych, na darowanie bez wynagrodzenia, części swego ciała dla 

przywrócenia zdrowia lub lepszej jakości życia innej osobie. W tym zrozumieniu medycyna 

poprzez transplantację umożliwia dawcy dokonanie aktu darowania z siebie: szczery dar 

samego siebie wyrażający nasze naturalne powołanie do miłości i wspólnoty człowieczej”. 

Tamże stwierdza on również iż „Takie, sprowadzone do materialistycznego, rozumienie 

człowieka prowadzić może jedynie do czysto instrumentalnego postrzegania tego ciała, a 

zatem i osoby. W tym kontekście przeszczepianie narządów i tkanek przestałoby być aktem 

osobistej darowizny i sprowadzone byłoby do plądrowania wywłaszczonego organu”. 

Kontynuację tego toku myślenia Jana Pawła II znaleźć można również w encyklice,  którą w 

papież w całości poświęcił ukazaniu wartości i nienaruszalności życia ludzkiego – 

Evangelium vitae. W encyklice tej zalicza on dawstwo organów do gestów bezinteresowności, 

które umacniają autentyczną kulturę życia8 .     Obecnie 

środowiska związane z tematyką transplantologii podnoszą, iż przyjęte rozwiązanie zgody 

domniemanej, w przeciwieństwie do modelu opartego na zgodzie wyraźnej, czyli tak zwany 

model rutynowego pozyskiwania narządów, nie zachęca do traktowania narządu jako daru. 

Zamiast tego proponuje po prostu pobieranie narządów, tzn. traktowanie dawcy jako źródła 

narządów do przeszczepu.9 Swoje zdanie w tej kwestii wyraził również Zbigniew Religa, 

który jednoznacznie stwierdził, iż konieczna jest nowelizacja ustawy transplantacyjnej, aby 

obecne oświadczenia o braku zgody zastąpiły deklaracje zgody wprost.10 

                                                             
8 J. Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, Katolicka Agencja Wydawnicza, Kraków 1995, pkt 86. 
9 K. Szewczyk: Bioetyka. T. 2: Pacjent w systemie opiek zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
 Warszawa 2009, s. 150. 
10 Zgoda rzeczywista zamiast domniemanej, (w:) Puls Medycyny, Wydanie nr 8(151) 25 kwietnia 2007r. 



 
 

 

IV. Przewidywane kierunki rozwoju 

 

 Jak pokazują wyniki badań i ankiet Centrum Badania Opinii Społecznej, akceptacja 

przeszczepiania narządów pobranych od osób zmarłych w polskim społeczeństwie jest 

właściwie powszechna, działania takie nie nie budzą sprzeciwu. Omawiane regulacje prawne 

w sposób bezpośredni wpływają i oddziałują na medycynę. Oczywistym jest, iż kwestia 

odpowiedniej regulacji tej materii przez ustawodawcę będzie miała realny wpływ chociażby 

na ilość przeprowadzanych w Polsce transplantacji. Należy zauważyć, iż z jednej strony 

mamy do czynienia z dobrem jakim jest możliwość uratowania zdrowia i życia osoby będącej 

biorcą, z drugiej pozostaje jednak kwestia  „ostatniej  woli”  osoby  zmarłej  -  uszanowania  tej  

woli co do sposobu rozporządzenia swoim ciałem. Aby umożliwić medycynie rozwój w tym 

zakresie, w zakresie szeroko rozumianej transplantologii, prawo nie może jej krępować zbyt 

uciążliwymi procedurami. W 2003 roku, w przeliczeniu na 1 milion Polaków, pobrano 

narządy od 13,7 dawców. W tym samym czasie w Hiszpanii, w której działa najlepszy w 

Europie, modelowy system identyfikowania dawców, ten wskaźnik wynosił 33,8. Porównanie 

Polski z Hiszpanią pozwala na wysnucie ciekawych wniosków, jest to bowiem bardzo 

podobny kraj pod względem liczby mieszkańców i powszechności wyznawania wiary 

katolickiej. Ten sam wskaźnik, np. w krajach zrzeszonych w Eurotransplancie (Austria, 

Belgia, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Słowenia) to 15,2. Wydaję się, że system pobierania 

narządów działa w Hiszpanii doskonale dzięki bardzo dużemu i widocznemu zaangażowaniu 

różnorakich środowisk, począwszy od lekarzy, rządu czy mediów, a skończywszy na 

przedstawicielach kościoła.11 Medycyna nieustannie się rozwija , stwarza tym samym nowe, 

do tej pory nie znane dylematy moralne i prawne. Ma wpływ na to także postęp w innych 

dziedzinach nauki, co umożliwia powstawanie coraz doskonalszych mechanizmów 

badawczych i odkrywanie rewolucyjnej wiedzy o mechanizmach życia. Niektóre dziedziny 

medycyny jak przykładowo transplantologia, medycyna prokreacyjna, genetyka pozwoliły 

człowiekowi na pokonanie granic natury, sforsowanie ograniczeń, jak też przełamanie 

pewnych kulturowych tabu.12Pamiętać jednak należy, iż jest to obszar w którym możliwe są 

różnorakie nadużycia takie jak chociażby sprzedaż narządów czy handel nimi. Na kwestię 

handlu narządami zwrócił również uwagę Parlament Europejski w Rezolucji Parlamentu 

                                                             
11 P. Wróbel :Nauczmy się mówić o pobraniach, (w:) Rynek Zdrowia nr 4/4, lipiec 2005. 
12 M. Grzymkowska: Standardy bioetyczne w prawie europejskim, Oficyna 2009, s. 16. 



 
 

Europejskiego w sprawie handlu ludzkimi organami, z 1993 r.13 Parlament zobowiązał 

państwa członkowskie do wprowadzenia zakazu czerpania jakichkolwiek korzyści 

majątkowych w zamian za darowanie organu, przewidując sankcje za jego łamanie. Między 

prawem a medycyną występuje bardzo ważna zależność, dlatego też ustawodawca ze 

szczególną ostrożnością i rozwagą powinien podchodzić do tych kwestii. Jak często zauważa 

się w literaturze przedmiotu transplantacja jest specyficzną metodą leczenia, która - by pomóc 

choremu - zamiast tabletek wymaga żywego organu14. Czasem jest to jedyna metoda 

ratowania życia, ale także niejednokrotnie oznacza ona śmierć drugiej osoby. Do najbardziej 

czułych punktów w odbiorze społecznym jest zgoda na pobranie organu ze zwłok ludzkich, 

rozpoznanie zgonu człowieka, problem alokacji czyli kto ma otrzymać narząd. 15 Obecnie 

jako kierunek rozwoju polskiej transplantologii wskazuje się, iż być może lepszą drogą 

byłoby zastąpienie Centralnego Rejestru Sprzeciwu rejestrem w którym ewidencjonowano by 

osoby pragnące oddać swe narządy, co z pewnością pomogłoby uniknąć wielu problemów z 

interpretacją woli osoby zmarłej co do rozporządzenia jej narządami po śmierci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie handlu ludzkimi organami, 1993. 
14 B. Borkowska , E. Falkowska-Pijagin: Zagadnienie transplantologii w społecznej świadomości 
 mieszkańców Ostrołęki, Zeszyty Naukowe Nr 40 Łomża 2009, s.5.  
15 Cztery czułe punkty (w:) Gazeta pomorska, wywiad z prof. Rowińskim, 21 marca 2007r. 
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Status bankowego tytułu egzekucyjnego w świetle Konstytucji  

 

I. Zagadnienia ogólne 

 

 Problematyka bankowego tytułu egzekucyjnego (dalej: b.t.e.) zasługuje na uwagę z 

wielu względów. Po pierwsze, budzi ona ogromne zainteresowanie społeczne, gdyż dotyka 

znacznej części społeczeństwa - klientów banku, otrzymujących kredyty oraz samych 

banków, jako podmiotów o potencjalnie silniejszej pozycji ekonomicznej i rynkowej. Po 

drugie, problematyka ta jest wciąż aktualna i ciągle kontrowersyjna, o czym świadczy 

chociażby fakt, iż Trybunał Konstytucyjny (dalej: TK) trzykrotnie (w 1995 r., w 2005 r. oraz 

w 2015 r.) podejmował zagadnienie zgodności b.t.e. z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, dalej: Konstytucja)1.  

W tym miejscu należy zastanowić się nad tym czy kilkukrotne podejmowanie przez TK 

problematyki zgodności b.t.e. z Konstytucją nie stało w sprzeczności z zasadą ne bis in idem, 

rozumianą jako zakaz ponownego orzekania o tym samym przedmiocie2. Na to pytanie należy 

udzielić odpowiedzi jednoznacznie negatywnej.  

W wyroku o sygn. K 12/93 TK badał m.in. zgodność z przepisami konstytucyjnymi art. 

53 ust. 2 ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 

1992 r. Nr 72, poz. 359, z późn. zm., dalej: dawne prawo bankowe). TK uznał ten przepis za 

naruszający zasadę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa przez 

nadmierną ingerencję w zasadę stabilności stosunków umownych. 

Jak wyjaśnił TK w wyroku o sygn. P 10/04 - orzeczenie z 1995 r. nie zamykało drogi do 

ponownego rozpoznania sprawy przez TK, ponieważ nie występowała ani tożsamość 

przedmiotu sprawy (przedmiotem zaskarżenia były przepisy ustawy późniejszej) ani też 

tożsamość wzorca kontroli. Stąd wyrokiem z dnia 26 stycznia 2005 r. TK orzekł, że art. 96 

ust. 1 w związku z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 

                                                             
1 Wyrok TK z dnia 16 maja 1995 r., K 12/93, Legalis nr 10254; wyrok TK z dnia 26 stycznia 2005 r., P 
 10/04, Legalis nr 66726; wyrok TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., P 45/12, Legalis nr 1213156. 
2 Takie rozumienie zasady ne bis in idem utrwalone jest w orzecznictwie TK, zob. m.in. wyrok TK z dnia 
 4 listopada 2003 r., K 1/03, Legalis nr 5969; wyrok TK z 14 stycznia 1998 r., K 11/97, Legalis nr 
 159429;  a także: Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Komentarz do ustawy o Trybunale 
 Konstytucyjnym, Warszawa 1999 r., s. 126-127. 



 
 

2015 r. poz. 128; dalej: prawo bankowe), jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 76 

Konstytucji i nie jest niezgodny z jej art. 2. 

Natomiast w wyroku o sygn. P 45/12 TK ocenił zgodność art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 

prawa bankowego z zasadą równego traktowania, wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji i 

stwierdził, że przepisy te są niezgodne z konstytucyjnym wzorcem kontroli w tej sprawie. 

Na powyżej zakreślonym tle podejmę własną próbę analizy zgodności przepisów prawa 

bankowego, konstytuujących b.t.e., z wybranymi (z uwagi na ramy niniejszego opracowania) 

przepisami konstytucyjnymi, czyli zbadam zgodność tych norm prawnych w układzie 

pionowym. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że problem konstytucyjny 

sprowadza się do tego – czy konstytucyjne jest to, że banki mogą, na podstawie swoich ksiąg 

lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, wystawiać 

b.t.e. (art. 96 ust. 1 prawa bankowego), które - po nadaniu im przez sąd klauzuli wykonalności 

- stają się podstawą egzekucji prowadzonej według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101, dalej: k.p.c.). Egzekucja 

taka może być prowadzona wyłącznie przeciwko kontrahentowi banku (osobie, która 

bezpośrednio  z  bankiem  dokonywała  czynności  bankowej  -  z  reguły  kredytobiorcy  albo  

posiadaczowi rachunku bankowego) albo przeciwko poręczycielowi (osobie, która 

zabezpieczyła wierzytelność banku - z reguły poręczycielowi wekslowemu albo cywilnemu), 

o ile roszczenie objęte b.t.e. wynika bezpośrednio z dokonanej czynności bankowej lub jej 

zabezpieczenia, a wymienione osoby złożyły pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji 

(art. 97 ust. 1 prawa bankowego)3. Należy pamiętać, iż oświadczenie o poddaniu się 

egzekucji, o którym mowa w art. 97 ust. 2 prawa bankowego, jest akcesoryjne do stosunku 

prawnego wynikającego z czynności bankowej i wiąże się ściśle z roszczeniami banku wobec 

składającego oświadczenie4. B.t.e. jest jednym z występujących w obrocie prawnym tytułów 

egzekucyjnych, a możliwość jego wystawiania jest szczególnym przywilejem banków, który 

pozwala bankom egzekwować wierzytelności z pominięciem fazy postępowania 

rozpoznawczego przed sądem. 

 

 

 
                                                             
3  Zob. m.in. B. Paxford, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa, 
 2013, wyd. 1, s. 336-342; M. Bączyk [w:] S. Włodyka, System Prawa Handlowego, Prawo umów 
 handlowych, Warszawa, 2014, wyd. 4, t. 5, s. 920-1072; G. Sikorski, Prawo bankowe. Komentarz, 
 Warszawa, 2015, wyd. 1; B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa, 2011, wyd. 2 s. 382-394.  
4 P. Bieżuński, Kilka uwag na temat charakteru prawnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w 
 trybie przepisów prawa bankowego, Monitor Prawa Bankowego, 2013, nr 2, s. 91. 



 
 

II. Bankowy tytuł egzekucyjny a konstytucyjne gwarancje prawa do sądu 

 

Należy rozstrzygnąć czy rozwiązanie przyjęte w art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 prawa 

bankowego narusza konstytucyjne gwarancje prawa do sądu, wyznaczone przez treść normy 

art. 45 Konstytucji, która wzorowana jest na art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  

 Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą TK, na prawo do sądu składają się w 

szczególności: prawo dostępu do sądu (prawo uruchomienia procedury), prawo do 

odpowiedniego kształtowania procedury (zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności) 

oraz prawo do wyroku sądowego (prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia)5. 

Stoję na stanowisku, że możliwość wystawienia b.t.e. przez bank nie zamyka dłużnikowi 

banku drogi do sądu, a więc do domagania się merytorycznego rozpoznania sprawy. 

Po pierwsze, istnieją instrumenty procesowe, takie jak powództwo przeciwegzekucyjne 

(art. 840 k.p.c.) czy powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku 

prawnego (art. 189 k.p.c.), które stwarzają możliwość zablokowania egzekucji opartej na 

b.t.e., a w konsekwencji dopuszczają żądanie merytorycznego rozstrzygnięcia sporu.  

Po drugie, dłużnikowi banku pozostaje również możliwość wystąpienia z roszczeniem 

odszkodowawczym na podstawie art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 121, dalej: k.c.), jeśli egzekucja przeprowadzona została na podstawie 

b.t.e. wystawionego bezprawnie.  

Należy dostrzec, że pozycja dłużnika - tj. klienta banku - jest faktycznie procesowo mniej 

korzystna niż wierzyciela - tj. banku - ale odejście od klasycznego modelu ochrony sądowej 

nie zawsze powinno być traktowane jako przejaw naruszenia gwarancji prawa do sądu, bo 

sprawiedliwość proceduralna nie może być oceniana w kategoriach abstrakcyjnych, a 

ustawodawca zachowuje znaczną swobodę kształtowania procedur sądowych. Istnieje wiele 

sytuacji, w których tytuły wykonawcze mogą być wystawione nie na podstawie orzeczeń 

sądowych, lecz na podstawie wyroku sądu polubownego, ugody sądowej czy aktu 
                                                             
5 Zob. m.in. wyrok TK z dnia 12 marca 2002 r, P 9/01, Legalis nr 53822; wyrok TK z dnia 26 maja 2009 
 r., SK 32/07, Legalis nr 138684; wyrok TK z dnia 28 maja 2009 r., P 87/08, Legalis nr 138686; wyrok 
 TK z dnia 2 lipca 2009 r., K 1/07, Legalis nr 158181; wyrok TK z dnia 7 lipca 2009 r., K 13/08, Legalis 
 nr 158404; wyrok TK z dnia 21 lipca 2009 r., K 7/09, Legalis nr 160632; wyrok TK z dnia 14 września 
 2009 r., SK 47/07, Legalis nr 169114; wyrok TK z dnia 22 września 2009 r., SK 3/08, Legalis nr 
 169901; wyrok TK z dnia 20 października 2009 r., SK 6/09, Legalis nr 174486; wyrok TK z dnia 10 
 listopada 2009 r., P 88/08, Legalis nr 175629; wyrok TK z dnia 17 listopada 2009 r., SK 64/08, Legalis 
 nr 177214; wyrok TK z dnia 8 grudnia 2009 r., SK 34/08, Legalis nr 179343; wyrok TK z dnia 12 
 stycznia 2010 r., SK 2/09, Legalis nr 186469; wyrok TK z dnia 9 lutego 2010 r., SK 10/09, Legalis nr 
 188102; wyrok TK z dnia 2 czerwca 2010 r., SK 38/09, Legalis nr 226266; wyrok TK z dnia 8 czerwca 
 2010 r., P 62/08, Legalis nr 226267; wyrok TK z dnia 5 października 2010 r., SK 26/08, Legalis nr 
 248502; wyrok TK z dnia 20 października 2010 r., P 37/09, Legalis nr 254425; wyrok TK z dnia 
 4 listopada 2010 r., K 19/06, Legalis nr 258407. 



 
 

notarialnego, a wspólnym elementem jest dobrowolność poddania się określonemu trybowi 

rozstrzygnięcia konfliktu - w tym rezygnacji z zastosowania typowych reguł proceduralnych.  

Stąd b.t.e. nie może być uznany za instytucję naruszającą gwarancje prawa do sądu, ze 

względu na samą możliwość dopuszczenia do postępowania egzekucyjnego bez uprzedniego 

rozstrzygnięcia sądowego co do meritum sprawy. 

 

III. Ocena zgodności bankowego tytułu egzekucyjnego z konstytucyjną zasadą 

równości 

 

Problem konstytucyjny sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy w kontekście 

konstytucyjnej zasady równości dopuszczalne jest wystawianie przez bank, jako podmiot 

czynności bankowej, b.t.e. oraz prowadzenie na jego podstawie egzekucji w stosunku do 

dłużnika banku, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd, niedokonujący w toku 

postępowania klauzulowego merytorycznej kontroli tytułu egzekucyjnego. 

Należy poczynić kilka uwag natury ogólnej i zastanowić się nad tym jak rozumiana jest 

zasada równości na gruncie Konstytucji. Art. 32 Konstytucji wyraża zasadę równości wobec 

prawa i określa prawo każdego do równego traktowania przez władze publiczne oraz zakaz 

dyskryminowania w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek 

przyczyny. Tak rozumianą zasadę równości wobec prawa należy wyraźnie odróżnić od 

zasady równości stron. Konstytucyjna zasada równości może być rozpatrywana w dwóch 

aspektach – jako równość w znaczeniu formalnym i jako równość w znaczeniu materialnym. 

Równość w znaczeniu formalnym oznacza konieczność takiego samego traktowania przez 

prawo wszystkich adresatów norm, bez wprowadzania jakiegokolwiek różnicowania. 

Równość w znaczeniu materialnym polega na tym, iż wszystkie podmioty charakteryzujące 

się daną cechą istotną mają być traktowane tak samo6. Jednocześnie tak rozumiana zasada 

równości dopuszcza możliwość różnego traktowania różnych adresatów lub podmiotów 

znajdujących się w odmiennej sytuacji faktycznej. Na gruncie Konstytucji mamy do czynienia 

z zasadą równości wobec prawa w znaczeniu materialnym. Za takim znaczeniem zasady 

równości wobec prawa wielokrotnie wypowiadał się TK7. 

                                                             
6 K. Działocha, Równość wobec prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce,  [w:]  L.  
 Garlicki, J. Trzciński (red.), Zasada równości w orzecznictwie trybunałów konstytucyjnych, Wrocław, 
 1990, s. 141–158. 
7 Zob. m.in. wyrok TK z dnia 28 listopada 1995 r., K 17/95, Legalis nr 10281; wyrok TK z dnia 5 
 listopada 1997r., K 22/97, Legalis nr 10386; wyrok TK z dnia 20 grudnia 2012 r., K 28/11; Legalis 
 nr 549607; wyrok TK z dnia 29 stycznia 2013 r., SK 28/11, Legalis nr 556043; wyrok TK z dnia 31 



 
 

Konstytucyjna zasada równości nie ma charakteru bezwzględnego. Wyjątki od tej zasady 

są dopuszczalne, z tym, że regulacje prawne różnicujące traktowanie podmiotów podobnych 

powinny spełniać test relewantności (istotności) i proporcjonalności. Zróżnicowanie sytuacji 

prawnej podmiotów podobnych może być uzasadnione, o ile argumenty za nim 

przemawiające mają charakter: relewantny i proporcjonalny oraz pozostają w związku z 

innymi wartościami, zasadami czy normami konstytucyjnymi, uzasadniającymi odmienne 

traktowanie podmiotów podobnych8.  

Na gruncie niniejszych rozważań istotne jest to czy bank – wierzyciel oraz klient banku – 

dłużnik są podmiotami podobnymi. W mojej ocenie podmiotów tych nie sposób uznać za 

podobne. Bank jest instytucją, która świadczy szeroko rozumiane usługi finansowe – udziela 

kredytów, pożyczek, prowadzi rachunki bankowe, czy świadczy usługi o charakterze 

inwestycyjnym. Zaś klient nie prowadzi takiej działalności, a jest jedynie odbiorcą usług 

banku. Ustawodawca przyjął, że ze względu na charakter prowadzonej działalności, jej skalę 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonych depozytów, bank powinien 

dysponować prostym narzędziem egzekucji. To, że narzędziem takim nie dysponuje klient w 

swoich relacjach kontraktowych może być uzasadnione albo i nie, lecz sytuacji takiej na 

pewno nie należy rozpatrywać w świetle art. 32 ust. 1 Konstytucji, ponieważ bank i jego 

klient nie mają wspólnej cechy relewantnej. 

 

IV. Analiza instytucji bankowego tytułu egzekucyjnego z punktu widzenia art. 76 

Konstytucji 

 

TK opowiedział się za rozumieniem normy, wyrażonej w art. 76 Konstytucji, jako 

wytycznej kierunkowej, dotyczącej obowiązku władz publicznych ochrony konsumentów, 

użytkowników i najemców jako słabszych uczestników obrotu majątkowego przed 

nieuczciwymi praktykami rynkowymi silniejszych podmiotów9. Jednocześnie trzeba wyraźnie 

wskazać, że z tej normy nie można wyprowadzić żadnych praw podmiotowych ani 

roszczeń10. 

                                                                                                                                                                                              
 stycznia 2013 r., K 14/11, Legalis nr 559525; wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2013 r., K 12/12, Legalis 
 nr 644677; Wyrok TK z dnia 4 czerwca 2013 r., SK 49/12, Legalis nr 672242.  
8 Zob. m.in. wyrok TK z dnia 16 grudnia 1997 r., K 8/97, OTK 1997, Nr 5–6, poz. 70, s. 553–554; wyrok 
 TK z dnia 5 maja 2010 r., I PK 201/09, Legalis nr 287085. 
9 Wyrok TK z dnia 29 maja 2001 r., K 5/01, Legalis nr 49847. 
10 Zob. m.in. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz., Warszawa, 2012, wyd. 2, 
 s. 444-448.  



 
 

 Istota konstytucyjnego problemu w niniejszych rozważaniach polega na tym czy 

funkcjonowanie b.t.e. może realnie prowadzić do osłabienia pozycji klienta banku w 

porównaniu z rozwiązaniami standardowymi, stosowanymi wobec innych dłużników. Na tak 

postawione na wstępie pytanie należy udzielić odpowiedzi negatywnej. 

Zgodzić trzeba się z tym, że interesy klienta (konsumenta) banku powinny być skutecznie 

chronione w ten sposób, aby klient nie był zaskakiwany stosowaniem - przez swojego 

kontrahenta - instrumentu, z którego istnienia i skutków prawnych nie zdawał sobie sprawy w 

momencie zawierania umowy kredytowej. Zatem na banku, wykorzystującym swoisty 

przywilej w postaci b.t.e., ciąży wobec klienta szeroko pojmowany obowiązek informacyjny. 

Odpowiednia, rzetelna realizacja tego obowiązku, zakres i jakość informacji udzielanych 

klientom podczas zawierania umowy, może być traktowana jako swoista kompensacja 

uprzywilejowanej pozycji banku. Wydaje się zatem, że zakres informacji udzielanej klientowi 

przez bank w związku z oświadczeniem o dobrowolnym poddaniu się egzekucji nie powinien 

być mniejszy niż ten, który wynika z art. 80 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o 

notariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 164, ze zm.). I tak np. J. Szczęsny słusznie podnosi, iż nie 

powinno ulegać wątpliwości, że w ramach informacji obligatoryjnie wprowadzonych do 

umowy, w związku z treścią ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1497) w zakresie skutków uchybienia postanowieniom, dotyczącym zasad i 

terminu spłaty kredytu, powinny znaleźć się także informacje na temat możliwości 

wystawienia przez bank b.t.e. i wynikających stąd konsekwencji prawnych11. 

 Nie można tracić z pola widzenia także faktu, iż w dzisiejszych realiach dostępność 

kredytu jest stosunkowo niska, jego koszty relatywnie wysokie, a wiarygodność 

kredytobiorcy jest umacniana poprzez szereg równolegle istniejących zabezpieczeń, żądanych 

przez wierzyciela. Stąd formalna poprawa sytuacji klienta banku, polegająca na rezygnacji z 

instytucji b.t.e., może de facto prowadzić do sytuacji odmiennej, a więc do pogorszenia 

sytuacji konsumenta. 

 Z powyższych względów opowiadam się za zgodnością b.t.e. z art. 76 Konstytucji.  

 

 

 

 

                                                             
11 J. Szczęsny, Glosa do wyroku TK z dnia 26 stycznia 2005 r., P 10/04, Prawo bankowe, 2005, nr 11, 
 s. 37-44. 



 
 

V. Bankowy tytuł egzekucyjny a konstytucyjna zasada demokratycznego 

państwa prawnego 

 

Ustrojodawca nie zdefiniował pojęcia demokratycznego państwa prawnego. W literaturze 

wskazuje się, że demokratyczne państwo prawne to państwo, w którym istnieją i funkcjonują 

wzajemnie ze sobą powiązane: suwerenność narodu; wolność i równość wobec prawa; 

Konstytucja jako zasadniczy porządek prawny; prawo jako podstawa i granica wszystkich 

działań państwa; podział władz jako przyporządkowanie funkcji państwowych i wzajemna 

kontrola władz; ochrona sądowa; odpowiedzialność organów państwa za błędne działania; 

zakaz podejmowania działań przez państwo ponad potrzebę12.  

Konstytucja łączy zasadę demokratycznego państwa prawnego ze sprawiedliwością 

społeczną. Samo zestawienie terminu "sprawiedliwość" z przymiotnikiem "społeczna" 

wskazuje, iż ta zasada konstytucyjna odnosi się z jednej strony do stosunków między grupami 

społecznymi, a z drugiej – do stosunków między nimi a państwem, a nie do relacji między 

państwem a jednostką. Nie chodzi tu więc o subiektywne poczucie sprawiedliwości, ale o 

sprawiedliwość jako kategorię społeczną. W tym ujęciu zasada sprawiedliwości społecznej 

oddziałuje na wyznaczenie treści innych norm konstytucyjnych i implikuje konieczność 

prowadzenia przez państwo polityki gospodarczej zgodnej z interesem społecznym, a nie 

tylko ograniczanie się do ochrony uboższych grup społecznych. Ingerencja państwa w 

gospodarkę nie może mieć takiego zakresu jak w okresie socjalizmu. Ustawodawca, 

korzystając z różnych instrumentów, powinien zapewnić przestrzeganie sprawiedliwości 

społecznej w trakcie rozwoju gospodarczego i powinien odpowiednio sterować procesami 

gospodarczymi, biorąc pod uwagę różne czynniki i zjawiska ściśle ze sobą powiązane. 

Na gruncie niniejszego artykułu, istotne jest, że państwo nie powinno prowadzić polityki, 

mającej na celu wyłącznie ochronę klientów banku. Specjalne uprawnienia egzekucyjne dla 

banków są potrzebne, gdyż zapewniają one bankom, jako podmiotom zaufania publicznego, 

bezpieczeństwo13. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo środków zgromadzonych w 

banku. Bank powinien mieć możliwość, w sposób szybki i mało kosztowny, odzyskania 

swoich należności14. A wobec przewlekłości postępowań egzekucyjnych bezpieczeństwo to 

jest zagrożone bez posiadania przez banki, przedmiotowo istotnych uprawnień. 

                                                             
12 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz., Warszawa, 2012, wyd. 2, s. 17-57.  
13 Tak też E. Fojciak – Mastalska, Konstytucyjność artykułów 52 i 53 Prawa bankowego, Glosa do 
 orzeczenia TK z dnia 16 maja 1995 r., K. 12/93, Glosa, 1996, nr 3, s. 12. 
14 Zob. m.in. J. Pisuliński, Bankowy tytuł egzekucyjny, Prawo Bankowe, 1998 r., nr 1, s. 83-96. 
 Uprawnienie  to  spotyka  się także  z  krytyką wśród  przedstawicieli  doktryny  –  zob.  m.in.  A.  Janiak,  



 
 

Warto też podkreślić, że TK podniósł, iż na treść zasady sprawiedliwości społecznej 

składają się takie wartości jak, m.in. tworzenie warunków zdrowego i stabilnego rozwoju 

gospodarczego (!), równowaga budżetowa, a także prawo obywateli i ich wybranych 

przedstawicieli do ustalania kierunków i priorytetów polityki społecznej oraz gospodarczej na 

drodze procedur demokratycznych15. Na tym tle, słusznie, wypowiedziała się A. Domańska, 

stwierdzając, że urzeczywistnianie zasad sprawiedliwości społecznej "polega na stosowaniu 

złożonej formuły sprawiedliwości w ramach merytarnych, a nie egalitarnych teorii; rola i 

pozycja poszczególnych prawideł jest zmienna i zależy przede wszystkim od sytuacji 

społecznej i gospodarczej, w której zasady sprawiedliwości mają być realizowane"16. A zatem 

nie sposób w obecnej sytuacji gospodarczej uznać, iż uprawnienia, które posiadają banki, w 

zakresie b.t.e. są niezgodne z art. 2 Konstytucji, gdyż - jak już zostało wskazane - są one 

potrzebne bankom do utrzymania prawidłowego poziomu bezpieczeństwa ich 

funkcjonowania. 

Z  uwagi  na  powyższe,  stoję na  stanowisku,  że  b.t.e.  jest  zgodny  z  art.  2  Konstytucji17. 

Trzeba jednak pamiętać, iż to właśnie za niezgodny z zasadą demokratycznego państwa 

prawnego TK uznał art. 53 ust. 2 dawnego prawa bankowego18. 

 

VI. Podsumowanie 

 

Rekapitulując powyższe rozważania stoję na stanowisku, że regulacje prawne dotyczące 

bankowego tytułu egzekucyjnego są zgodne z przepisami konstytucyjnymi.  

Jednak z uwagi na orzeczenie przez TK o niezgodności art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 prawa 

bankowego z art. 32 ust. 1 Konstytucji19, przepisy te tracą moc obowiązującą z dniem 1 

sierpnia 2016 r. A zatem wyłącznie do tego dnia możliwe jest wystawianie przez banki 

bankowych tytułów egzekucyjnych i występowanie o nadanie im klauzuli wykonalności na 

dotychczasowych zasadach20 

                                                                                                                                                                                              
 Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 r., III CZP 42/99, Orzecznictwo Sądów 
 Polskich, 2001, nr 2, poz. 23. 
15 Zob. m.in. orzeczenie z dnia 25 lutego 1997 r., K 21/95, OTK 1997, Nr 2, poz. 23. 
16 A. Domańska, Zasada sprawiedliwości społecznej we współczesnym polskim prawie konstytucyjnym, 
 Łódź, 2001, s. 167. 
17 Podobnie TK w wyroku z dnia 26 stycznia 2005 r., P 10/04, Legalis nr 66726, nawiązując do wyroku 
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Summary of the Article „The status of bank enforcement title in light of the 

Constitution” 

Vertical analysis of the relevant norms is worthwhile in light of three rulings of the 

Constitutional Tribunal regarding the constitutionality of provisions constituting the bank 

enforcement title (“BET”), i.e. Article 96(1) in connection with Article 97(1) of the Banking 

Act. This paper applies Article 45, Article 32, Article 76, and Article 2 of the Constitution as 

the benchmarks of BET’s constitutionality. The final conclusion is that BET is a necessary 

instrument in the Polish legal system, as it provides banks with security of deposited funds. 

Banks should be able to recover their debts promptly and cheaply. Considering the excessive 

duration of enforcement proceedings, the security of funds is threatened in the absence of 

banks having such powers.  
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Streszczenie artykułu „Status bankowego tytułu egzekucyjnego w świetle Konstytucji” 

Na tle trzech orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego dotyczących zgodności przepisów 

konstytuujących bankowy tytuł egzekucyjny, tj. art. 96 ust. 1 w związku z art. 97 ust. 1 prawa 

bankowego, z Konstytucją, warto podjąć próbę własnej analizy przedmiotowo istotnych norm 

w układzie pionowym. W niniejszym artykule wzorcem kontroli do zbadania zgodności b.t.e. 

z  Konstytucją stały się normy art.  45,  art.  32,  art.  76,  art.  2  Konstytucji.  Ostatecznie  należy 

dojść do wniosku, że bankowy tytuł egzekucyjny jest rozwiązaniem potrzebnym w polskim 

porządku prawnym, gdyż zapewnia on bankom bezpieczeństwo środków w nich 

zgromadzonych. Banki powinny mieć możliwość w sposób szybki i mało kosztowny 

odzyskania swoich należności. A wobec przewlekłości postępowań egzekucyjnych 

bezpieczeństwo to jest zagrożone bez posiadania przez banki, omawianych uprawnień. 

 

 

Słowa kluczowe 

Bankowy tytuł egzekucyjny, postępowanie egzekucyjne, bank, prawo do sądu, równość. 

                                                                                                                                                                                              
 pytanie: „Czy w związku z orzeczeniem TK z dnia 14 kwietnia 2015 r. Banki mogą do dnia 1 sierpnia 
 2016 r. (ewentualnie do dnia uchwalenia przez ustawodawcę nowych przepisów) wystawiać bankowe 
 tytuły egzekucyjne i kierować do sądów wnioski o nadanie tym tytułom klauzuli wykonalności?”, [w:] 
 LEX, nr 557136. 



 
 

 

Wykaz skrótów 

1. Bankowy tytuły egzekucyjny - b.t.e. 

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 

483) - Konstytucja 

3. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1992 r. Nr 72, poz. 359) - 

dawne prawo bankowe 

4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128) - prawo 

bankowe 

 


