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Dariusz Żak

Przedmowa
Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny 36 numer kwartalnika
„Przegląd Prawno - Ekonomiczny”, obejmujący zbiór interesujących i bieżących
treści z zakresu dyscypliny prawa i ekonomii.
Warte polecenia w tym numerze jest szerokie spektrum publikowanych
tematów. Prezentowany kwartalnik zawiera dwanaście artykułów, w tym jeden
w języku rosyjskim i angielskim oraz dwa sprawozdania.
Prezentowany numer kwartalnika rozpoczyna opracowanie dr hab. Leszka
Ćwikła, które przedstawia warunki bezpieczeństwa jednostek pływających turystyczno - rekreacyjnych w świetle przepisów prawa. Artykuł ten dotyczy analizy
i oceny unormowań prawnych, które mają na celu zagwarantowanie bezpiecznego podejmowania aktywności w ramach turystyki wodnej.
Temat polityki państwa Polskiego wobec Światków Jehowy w okresie PRL i po
przemianach ustrojowych opisuje dr hab. Marek Bielecki. W opracowaniu tym
autor ukazuje na sytuację Świadków Jehowy po zakończeniu II wojny światowej,
którzy byli dotknięci różnymi represjami ze strony władz i grupy religijnej.
Zagadnienia odbudowy gospodarki i sytuacji walutowej Włoch w latach
1945-1960 przedstawił w swoim artykule dr hab. Zbigniew Klimiuk. Opracowanie stanowi charakterystykę czasokresu, gdzie według autora w okresie
po II wojnie światowej z krajów zachodnioeuropejskich Włochy wykazywały
największe tempo rozwoju.
Natomiast, dr hab. Mirosław Karpiuk w swoim artykule dokonuje opisu stosunku
służbowego militaryzacji. Opracowanie stanowi charakterystykę procedur ogłoszenia
mobilizacji w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia staniu wyjątkowego.
W artykule dra Łukasza Furmana zostaje poruszona problematyka kierunku
modyfikacji istniejących rozwiązań w systemie poboru podatków. Artykuł przedstawia istotne problemy w aspekcie budowania systemu podatkowego, który pozwoli na
uniknięcie niekorzystnych sytuacji gospodarczych związanych m.in. z szarą strefą.
O pozycji procesowej pokrzywdzonego w świetle wyników badań instytucji
warunkowego umorzenia postępowania karnego przedstawia w artykule dr Karol
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Juszka. Praca oparta jest na wynikach badań autora przeprowadzonych na kilkuset aktach sądowych z zakresu spraw dotyczących efektywności badanej instytucji
warunkowego umorzenia postępowania karnego na przestrzeni kilku lat.
Artykuł dra Tomasza Kality charakteryzuje proces tworzenia konstytucyjnej
formuły określającej zakres ochrony życia człowieka. W artykule autor w sposób
wyczerpujący przedstawił przebieg prac nad tworzeniem konstytucyjnej formuły
określającej granice ochrony życia człowieka.
W lekturze rosyjskiego tekstu dra Artura Lisa scharakteryzowano dokument
w aspekcie historyczno - prawnym. Autor w sposób szczegółowy przedstawił genezę
dokumentu na przestrzeni wieków i jego rolę jaką pełnił w obrocie prawnym.
Natomiast dr Jerzy Nikołajew przedstawił artykuł na temat godności człowieka jako źródle jego praw i wolności a prawo do wolności sumienia i religii
więźniów. W artykule wskazuje się na uwarunkowania prawne i organizacyjne
w zakresie powyższego obszaru.
Artykuł dra Łukasza Pikuła stanowi o metodach wykładni prawa stosowanych
przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor wskazuje na różne
metody interpretacji prawa jako zjawisko kulturowe w zakresie ich stosowania
przez wyżej wymieniony organ.
W lekturze anglojęzycznego artykułu dr Judyta Przyłuska-Schmitt opisuje
bitkoin, jako zjawisko wieloaspektowe dotyczące transakcji zawieranych w Internecie przy użyciu różnorodnych systemów wirtualnych walut. Autorka zakłada,
iż ta forma płatności ma duże szanse na upowszechnienie w codziennych transakcjach obrotu handlowego.
Wybrane aspekty pobierania i przeszczepiania narządów, tkanek i komórek
post mortem w Azji na przykładzie Singapuru i Indii przedstawia w artykule mgr
Paulina Konarska. Rozważania autorki koncentrują się na problemie niedoboru
narządów do transplantacji w państwach azjatyckich.
Obecny numer wieńczą dwa sprawozdania, do których państwa odsyłam. Pierwsze jest autorstwa dra Damiana Gila z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
„Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji”. Konferencja ta
odbyła się w Sandomierzu w dniu 25 kwietnia 2016 roku. Drugie sprawozdanie jest
autorstwa dr Agnieszki Ogrodnik - Kalita z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.
„Prawo i Wychowanie”, która miała miejsce w Krakowie w dniu 16 lutego 2016 roku.
W przedmowie zaprezentowano propozycje bieżącego numeru kwartalnika.
Przedstawione w tym numerze artykuły polecam Państwa uwadze i życzę interesującej oraz pouczającej lektury.
dr Dariusz G. Żak
Redaktor numeru

Leszek Ćwikła

Warunki bezpieczeństwa
jednostek pływających
turystyczno-rekreacyjnych
w świetle przepisów prawa - część I
Safety Conditions of Tourist-Recreational Vessels with regard
to the Provisions of Law (Part 1)

I. Wprowadzenie
W Polsce - ze względu na dobrze rozwiniętą sieć wodną oraz dostęp do Morza
Bałtyckiego - istnieją szerokie możliwości uprawiania wielu form turystyki wodnej1.
W ostatnich latach - podobnie jak na całym świecie - wyraźnie wzrasta zainteresowanie uprawianiem tego rodzaju turystyki, zarówno niezorganizowanej, jak
i zorganizowanej, indywidualnej i grupowej2. Taki stan rzeczy spowodowany jest
wieloma czynnikami. Przede wszystkim wzrasta świadomość zdrowotna w społeczeństwie, a co za tym idzie - daje się obserwować m.in. odwrót od masowej
turystyki wypoczynkowej i wyraźny zwrot człowieka ku naturze i turystyce aktywnej, a turystyka wodna pozwala na spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny
1 Opis szlaków wodnych zob. R. Szewczyk, Wodne szlaki turystyczne, Warszawa 2013.
2 M. Leszczyńska, Turystyka wodna hitem wakacji. Są już nowe pomysły, http://bydgoszcz.
gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,16292561,Turystyka_wodna_hitem_wakacji__Sa_juz_nowe_pomysly.
html#ixzz3E3Nmu5Hw [1.10.2016]; Wakacje pod żaglami bez patentu, http://www.rp.pl/artykul/1139586-Wakacje-pod-zaglami-bez-patentu.html [1.10.2016]; K. Stańkowska i in., Profilaktyczno-zdrowotne aspekty rekreacyjnego uprawiania sportów wodnych, [w:] Sporty wodne w rekreacji,
pod red. R. Błachy, Wrocław 2004, s. 11-12; K. Klementowski, Rola i znaczenie turystyki i sportów
wodnych we współczesnych zachowaniach turystyczno-rekreacyjnych, [w:] Sporty wodne w rekreacji, pod red. R. Błachy, Wrocław 2004, s. 137-148. Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO - United
Nations World Tourism Organization) ogłosiła rok 2010 Rokiem Turystyki Wodnej, również Polskie
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) ogłosiło „Rok 2010 rokiem Turystyki wodnej w Polsce”.
Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego rok 2013 uczynił rokiem turystyki wodnej.
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na świeżym powietrzu, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Zdecydowany
wzrost zainteresowania różnymi formami turystyki wodnej związany jest również
z poprawą stanu szlaków wodnych, ich dostępnością, promocją oraz rozbudową
infrastruktury brzegowej3. Ponadto istotnymi czynnikami stymulującymi są wzrost
3 W Polsce szlaki dla turystyki wodnej liczą ponad 11 tys. km, z tego 14% stanowią szlaki o walorach międzynarodowych, 58,5 % to szlaki o walorach ogólnokrajowych, zaś 27,5 % to szlaki o walorach
regionalnych (przy ocenie atrakcyjności uwzględniono m.in. walory przyrodnicze, czystość wód i powietrza, poziom hałasu, zalesienie, walory krajoznawcze naturalnych krajobrazów, dostępność brzegów,
zagospodarowanie szlaku i odpowiednie warunki do żeglowania). Jeśli chodzi o jeziora i sztuczne zbiorniki, to 47,3% powierzchni akwenów nadano znaczenie międzynarodowe, 21,0% powierzchni akwenów
nadano znaczenie ogólnokrajowe, zaś 31,7% powierzchni akwenów nadano znaczenie regionalne (zob.
Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce, Rotterdam-Warszawa 2011,
s. 160-161, http://mdwe70.pl/uploads/article/files/3.1.%20Program%20rozwoju%20infrastruktury%20
transportu%20wodnego_24095.pdf [1.10.2016]; T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia
turystyczna Polski, wyd. 5, Warszawa 2008, s. 162). Blisko 34% szlaków turystycznych dostępnych
jest dla wszystkich rodzajów łodzi i statków (jachtów żaglowych, motorowych i kajaków), pozostałe
natomiast są dostępne tylko dla kajaków. W 2008 r. podjęto realizację siedmiu inwestycji turystycznych
o zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym niezbędnych dla rozwoju turystyki wodnej realizowanych
przy wsparciu finansowym ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka pod nazwą „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Główną
instytucją nadzorującą realizację Programu i zarządzającą Programem była Instytucja Zarządzająca,
której rolę pełnił Minister Rozwoju (Departament Konkurencyjności i Innowacyjności), zaś Instytucją
Pośredniczącą II stopnia (Instytucją Wdrażającą) była Polska Organizacja Turystyczna (zob. http://www.
pot.gov.pl/6-4fundusze-ue/l/dzialanie-6-4-po-ig [1.10.2016]; http://pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/
wiadomosci-z-pot/inwestycje-w-produkty-turystyczne-o-znaczeniu-ponadregionalnym [1.10.2016]).
Realizacja tych projektów miała na celu poprawę drożności szlaków wodnych, umożliwiła powstanie
lub modernizację nowych portów, marin i przystani żeglarskich, przystanków tramwajów wodnych oraz
poprawę lub stworzenie na nowo systemu nabrzeży i bulwarów. Konieczność poprawy warunków żeglugowych i nawigacyjnych oraz modernizację infrastruktury na drogach wodnych o znaczeniu turystycznym
zapisano w przyjętej 22 stycznia 2013 r. w drodze uchwały Rady Ministrów Strategii Rozwoju Transportu
do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) (zob. uchwałę Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013
r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), M.P. poz. 75). Wyznacza
ona działania strategiczne, jakie należy podjąć m.in. w zakresie rewitalizacji i modernizacji śródlądowych
dróg wodnych w Polsce (w tym dróg wodnych o znaczeniu turystycznym) oraz w zakresie transportu morskiego (ma nastąpić rozwój małych portów i przystani morskich w zakresie obsługi morskich przewozów
pasażerskich i żeglarstwa oraz turystyki). W dniu 14 czerwca 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę
w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020
z perspektywą do roku 2030”, przedłożoną przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Modernizacja śródlądowych dróg wodnych ma przyczynić się do wzrostu udziału żeglugi śródlądowej
w rynku usług transportowych, a także do wzrostu konkurencyjności portów morskich ujścia Odry i Wisły
i aktywizacji gospodarczej obszarów usytuowanych wzdłuż głównych szlaków żeglugowych. Realizacja
tego dokumentu ma m.in. wpłynąć na poprawę warunków funkcjonowania żeglugi pasażerskiej oraz turystyczno-rekreacyjnej (zob. www. gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/150531 [1.09.2016]).
Niektóre województwa, miasta lub gminy posiadają programy lub strategie rozwoju turystyki wodnej jako odrębne dokumenty (zob. np. Program rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry,
Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego, http://eregion.wzp.pl/strategie/
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poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca oraz coraz większe
zainteresowanie Polską ze strony turystów zagranicznych. Atrakcyjność turystyki
wodnej podnoszą również walory przyrodnicze terenów, na których może być ona
uprawiana (kompleksy leśne, parki krajobrazowe i parki narodowe) oraz walory
kulturowe, tj. zamki, pałace, kościoły, folklor regionu, muzea, zabytkowe obiekty.
Ważną rolę odgrywają też inicjatywy władz centralnych (chociaż - jak się wydaje niewystarczające)4 i lokalnych, organizacji społecznych5 oraz inwestorów prywatprogram-rozwoju-infrastruktury-portow-i-przystani-zeglarskich-wojewodztwa [1.10.2016],
Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry oraz Jeziora Dąbie i Jeziora
Miedwie. Praca wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, http://www.turystyka.wzp.pl/sites/default/files/files/22168/25952600_1412986871_
Program_rozwoju_turystyki_wodnej.pdf [1.10.2016], Program rozwoju turystyki wodnej na
obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi,
http://www.turystyka.wzp.pl/aktualnosci/program-rozwoju-turystyki-wodnej-na-obszarzepojezierza-drawskiego-mysliborskiego-i-waleckiego-oraz [1.10.2016], Strategia promocji
turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim na lata 2013-2020, http://www.
project-marriage.net/fileadmin/user_upload/Strategy_watertourism_Zachodniopomorskie_
PL_long_version.pdf [1.10.2016]). Kwestie te zostały również uwzględnione w regionalnych
i lokalnych strategiach rozwoju turystyki.
4 Zob. http://polskieszlakiwodne.pl/prawo_i_ekonomia/1728,Polskie_rzadu_nie_chca_drog_
wodnych# [dostęp 1.10.2016]. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. zostało
utworzone Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2078), które odpowiada m.in. za opracowywanie założeń i kierunków rozwoju transportu morskiego oraz infrastruktury portowej, a także za wykonywanie zadań w zakresie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej.
Obecnie w polskim parlamencie funkcjonują dwa parlamentarne zespoły, których celem jest
m.in. podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy warunków uprawiania turystyki wodnej. Są
to: Parlamentarny Zespół ds. Narodowego Programu Rewitalizacji, Rozwoju i Wykorzystania
Potencjału Gospodarczego Polskich Rzek (utworzony 29 stycznia 2016 roku) oraz Parlamentarny
Zespół Przyjaciół Odry (utworzony 18 listopada 2015 roku), zob. http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.
nsf/nazwa/zesp_polskichrzek/$file/zesp_polskichrzek.pdf [1.10.2016]; http://orka.sejm.gov.pl/
opinie8.nsf/nazwa/zesp_przyjaciolOdry/$file/zesp_przyjaciolOdry.pdf [1.10.2016]. Obydwa
zespoły odbyły po kilka posiedzeń, ale na efekty ich pracy jest jeszcze za wcześnie. Natomiast
w latach 2011-2015 w parlamencie funkcjonował Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych
i Turystyki Wodnej (utworzony 21 grudnia 2011 roku). Zgodnie § 1 regulaminu Zespołu, jego
celem było podejmowanie prac legislacyjnych w zakresie uprawiania turystyki wodnej - szczególnie w zakresie żeglugi śródlądowej, inwestowania w drogi wodne, podejmowanie prac legislacyjnych w zakresie transportu i turystyki wodnej oraz produkcji jednostek pływających, a także
popularyzacja żeglugi śródlądowej w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zespół miał wspierać
samorządy w zakresie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej do tworzenia, rozbudowy
i modernizacji dróg wodnych i turystyki wodnej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz nawiązywać
współpracę z krajami Europy Zachodniej o rozwiniętej żegludze śródlądowej w zakresie wymiany
doświadczeń legislacyjnych w tej dziedzinie. W latach 2012-2013 Zespół odbył cztery posiedzenia,
co może świadczyć o jego małej aktywności. (http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/
parlamentarny,9,parlamentarny-zespol-ds-drog-wodnych-i-turystki-wodnej.html [1.10.2016]).
5 Przykładowo, zawiązane w 2004 roku Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Pomost”
podjęło inicjatywę stworzenia sieci portów i przystani żeglarskich na szlaku wodnym Odry, Jeziora
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nych, zainteresowanych rozwojem turystyki na swoim terenie. Ich efektem jest
tworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej oraz np. dbałość o obiekty dziedzictwa
kulturowego czy poprawa czystości wód płynących i stojących6.
Turystyka wodna jest rodzajem turystyki kwalifikowanej i w związku z tym
jej uprawianie wymaga pewnych umiejętności. Aby można było odbyć wodną
wędrówkę turystyczną niezbędna jest umiejętność prowadzenia wykorzystywanej jednostki pływającej: w przypadku żeglarstwa śródlądowego (rzecznego lub
jeziorowego), lub żeglarstwa morskiego - jachtu, w przypadku żeglarstwa lodowego - bojera, w przypadku kajakarstwa klasycznego (nizinnego), kajakarstwa
górskiego lub kajakarstwa morskiego, zwanego żeglarstwem kajakowym - kajaka,
odpowiednio - nizinnego, morskiego lub górskiego, zaś w przypadku wioślarstwa turystycznego - łodzi wioślarskiej. Osoby pragnące uprawiać turystykę
motorowodną śródlądową lub morską muszą umieć prowadzić łódź z silnikiem
mechanicznym, który stanowi główną siłę napędową lub kajak, łódź wiosłową
czy żaglową, w których silnik stanowi napęd pomocniczy. W przypadku cieszącego się coraz większym zainteresowaniem bargingu, konieczne jest posiadanie
umiejętności prowadzenia barki turystycznej, będącej rodzajem płaskodennego
jachtu motorowego. Miłośnicy raftingu muszą, w zależności od używanego
sprzętu, posiadać umiejętność prowadzenia tratwy, łodzi, pontonu lub kajaka.
Pewnych umiejętności wymaga również prowadzenie roweru wodnego, skutera
wodnego, łodzi pneumatycznej, poduszkowca czy wodolotu. Uprawiający turystykę wodną często muszą też umieć posługiwać się sprzętem turystycznym,
takim jak deska (w przypadku surfingu), narty wodne, ponton pneumatyczny,
sprzęt do nurkowania, itp. Ważna też jest umiejętność posługiwania się sprzętem ratunkowym oraz umiejętność zachowania się w środowisku naturalnym
i w obiektach turystycznych7. Brak tych umiejętności, posiadanie ich w stopniu
niedostatecznym czy brawura stanowią potencjalne zagrożenie8.
Dąbie, Zalewów Szczecińskiego i Kamieńskiego oraz południowego Bałtyku. Program inwestycyjny
nazwano „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - Projekt Cywilizacyjny sieć portów turystycznych
Pomorza Zachodniego”. Dzięki realizacji projektu powstała sieć nowych i zmodernizowanych
portów i przystani jachtowych. Zob. http://marinas.pl/mariny/ [1.10.2016]; http://issa.com.pl/
informacja-dla-zeglarzy-zachodniopomorski-szlak-zeglarski [1.10.2016].
6 Zob. Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Część 1.
Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce, s. 162-165
oraz M.M., Idą lepsze czasy dla turystyki wodnej, „Wiadomości Turystyczne”, http://www.wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/1191,,,,ida_lepsze_czasy_dla_turystyki_wodnej.html [1.10.2016].
7 J. Merski, J. Warecka, Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, Warszawa 2009,
s. 11-17.
8 W niektórych przypadkach prawo wymaga zdania egzaminu potwierdzającego posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu danego rodzaju turystyki wodnej i uzyskania odpowiedniego
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Dla bezpiecznego uprawiania turystyki wodnej, oprócz posiadania pewnych
umiejętności, konieczne jest by sprzęt turystyczny był sprawny technicznie,
bowiem podczas eksploatacji napotyka on na różne warunki pogodowe
(może się zdarzyć, że również ekstremalne), które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla niego, jego użytkownika czy przebywającej na nim załogi.
Sprawność zarówno jednostki pływającej, jak i pozostałego sprzętu ocenia
ich użytkownik (w razie wypożyczenia za sprawność wypożyczanego
sprzętu odpowiada podmiot prowadzący wypożyczalnię). W niektórych
przypadkach sprzęt musi spełniać różne wymogi określone przepisami prawa.
W obecnym stanie prawnym wymogi te dotyczą przede wszystkim jachtów
(zarówno o napędzie żaglowym, jak i motorowym, także mechanicznym lub
motorowo-żaglowym) i są odrębnie określone dla jachtów śródlądowych oraz
dla jachtów morskich9.
Poniższe rozważania odnoszą się do sprzętu wykorzystywanego do celów
turystycznych lub rekreacyjnych przez samego właściciela czy dysponenta, nie
zaś sprzętu wykorzystywanego do świadczenia usług turystycznych lub rekreacyjnych dla innych osób, co wymaga prowadzenia działalności gospodarczej.

II. Rozbieżności terminologiczne
Aby przejść do dalszych rozważań, należy wyjaśnić kwestię terminologii stosowanej w aktach prawnych regulujących uprawianie turystyki wodnej. Przede
wszystkim należy zwrócić uwagę na pewne różnice występujące przy określeniu
jednostki pływającej, wykorzystywanej do uprawiania wodnych podróży turystycznych. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej10 ustawodawca posługuje się terminem „statek”, którym - jak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. g ustawy - jest każde urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez
napędu mechanicznego, w tym również wodolot i poduszkowiec, przeznaczone
dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do jej uprawiania. Szerzej na ten temat zob. L. Ćwikła,
Prawne aspekty bezpieczeństwa osób uprawiających turystykę wodną (w druku).
9 Do dnia 16 października 2010 r. obowiązywały przepisy określające wymogi, które musiał
spełniać sprzęt używany do nurkowania. Chodzi tu o rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 17
sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania (Dz. U. Nr
154, poz. 1103). Zgodnie z § 8 rozporządzenia sprzęt używany do nurkowania, powinien zapewnić
bezpieczne nurkowanie i być odpowiednio dobrany do zaplanowanego nurkowania i umiejętności
posiadanych przez uczestników nurkowania, być sprawny technicznie oraz spełniać wymagania
określone w Polskich Normach dotyczących sprzętu do nurkowania. Obecnie brak jest aktu
prawnego regulującego zasady bezpieczeństwa podczas nurkowania.
10 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z późn. zm.
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lub używane na śródlądowych drogach wodnych do uprawiania sportu lub rekreacji, przy czym w myśl art. 37a ust. 1 „uprawianie sportu lub rekreacji” oznacza
„uprawianie turystyki wodnej”. Kodeks morski11 w art. 2 § 1 wprowadził definicję
„statku morskiego”, którym jest „każde urządzenie pływające przeznaczone lub
używane do żeglugi morskiej” (zgodnie ze stanowiskiem doktryny statkiem
morskim nie jest urządzenie pływające, którego konstrukcja nie pozwala na przeciwstawienie się żywiołowi morskiemu, np. kajak, mała łódź wiosłowa, tratwa12).
Statek został zdefiniowany również w innych „ustawach morskich”. I tak w myśl
art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki13 statkiem jest każde urządzenie pływające używane w środowisku
morskim, w tym również wodoloty, poduszkowce oraz statki podwodne (dodatkowo art. 4 pkt 1b ustawodawca zdefiniował statek sportowy, którym jest statek
bez względu na napęd, wykorzystywany w celach sportowych lub rekreacyjnych).
Taka sama definicja statku została zamieszczona w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim14. Z kolei w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie morskim15, statek to urządzenie pływające używane w środowisku
morskim, w tym również: wodoloty, poduszkowce oraz statki podwodne, chyba
że powołane w ustawie umowy międzynarodowe stanowią inaczej.
Własnymi definicjami statku posługują się również międzynarodowe umowy
morskie, dotyczące jednostek rekreacyjnych. Jak stanowi art. 2 pkt 3 konwencji sporządzonej w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. o ochronie środowiska
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego16, termin „statek” oznacza statek jakiegokolwiek typu, pływający w środowisku morskim i obejmuje wodoloty, poduszkowce, statki podwodne oraz jednostki pływające. Ponadto w art. 9 konwencji
występuje termin „statek turystyczny”, ale nie zostało ono zdefiniowane. Niemal
identyczną definicję zawiera konwencja MARPOL17, zgodnie z którą „statek”
to jednostka pływająca jakiegokolwiek typu używana w środowisku morskim,
w tym wodoloty, poduszkowce, statki podwodne oraz urządzenia pływające.
11 Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 66), dalej: k.m.
12 D. Pyć, Komentarz do art. 2 Kodeksu morskiego, [w:] Kodeks morski. Komentarz,
red. D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska, LEX/el. 2012, nr 8666.
13 T. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 434 z późn. zm.
14 Dz. U. Nr 93, poz. 899 z późn. zm.
15 Zob. art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t. jedn.
Dz. U. z 2016 r. poz. 281).
16 Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346.
17 Zob. art. 2 pkt 4 międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki, sporządzonej w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmienionej Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem uzupełniającym
sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 761).

Artykuł prawniczy | 13

Także w myśl postanowień tzw. konwencji o zatapianiu18 termin „statek” oznacza
wszelkiego rodzaju statki wodne i obejmuje poduszkowce i urządzenia pływające,
niezależnie od tego, czy poruszają się za pomocą własnego napędu, czy też nie.
Konwencja COLREG19 posługuje się terminem „statek” oznaczającym wszelkiego
rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych
i wodnosamolotów, używanych lub nadających się do użytku jako środek transportu wodnego. W rozumieniu konwencji AFS20 termin „statek” oznacza jakikolwiek statek dowolnego typu, eksploatowany w środowisku morskim i obejmuje:
wodoloty, poduszkowce, pojazdy wodne, łodzie podwodne oraz pływające statki.
Po analizie powyższych definicji statku nasuwa się wniosek, że są one niezwykle szerokie i otwarte, zaś występujące różnice w praktyce mogą utrudniać
stosowanie przepisów prawnych.
Jednym z rodzajów statku, powszechnie wykorzystywanym przy uprawianiu
turystyki wodnej jest jacht. Niestety potoczne rozumienie terminu „jacht” różni
się od rozumienia prawnego tego typu jednostki pływającej. W języku potocznym
za jacht uznaje się każdą jednostkę pływającą o napędzie żaglowym, motorowym, mechanicznym lub motorowo-żaglowym, w zależności od konstrukcji
i wyposażenia, służącą najczęściej do celów sportowych i turystycznych21. Tak też
definiowany jest jacht w ustawie o żegludze śródlądowej oraz rozporządzeniach
wydanych na jej podstawie.
Natomiast nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku jachtów morskich.
Otóż w polskim prawie morskim wśród statków morskich wyodrębnia się kategorię statków sportowych lub rekreacyjnych22, zaś szczególnym ich rodzajem
jest jacht, którym jest statek stanowiący polską własność, używany wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba do 24
metrów”23. Zatem statkiem sportowym lub rekreacyjnym może być każdy
18 Zob. art. III ust. 2 konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie
odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia
29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46 z późn. zm.).
19 Zob. prawidło 3 lit. a konwencji w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu
zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzonej w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz.
U. z 1977 r. Nr 15, poz. 61).
20 Zob. art. 2 ust. 9 międzynarodowej konwencji w sprawie kontroli szkodliwych systemów
przeciwporostowych na statkach, podpisanej w Londynie dnia 5 października 2001 r. (Dz. U.
z 2008 r. Nr 134, poz. 851).
21 A. Kolaszewski, P. Świdwiński, Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski, Warszawa
2015, s. 23.
22 Zob. art. 4 k.m.
23 Zob. § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
polskiego rejestru jachtów (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 43).
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statek o polskiej przynależności (stanowiący polską własność, uznany za stanowiący polską własność, posiadający czasową polską przynależność), natomiast
jachtem może być tylko statek stanowiący polską własność. Poza kryterium
własnościowym kluczowe znaczenie ma rzeczywiste przeznaczenie jednostki,
tzn. jacht może być eksploatowany jedynie w celach sportowych lub rekreacyjnych. Należy zauważyć, że w ustawodawstwie brak jest legalnej definicji statku
używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji. W praktyce mogą
więc pojawić się wątpliwości, kiedy mamy do czynienia z taką jednostką. Przykładowo, powstaje pytanie, czy tego typu statkiem jest statek, który służy do
organizacji rejsów wypoczynkowych? Według jednego stanowiska działalność
rekreacyjna nie musi mieć charakteru nieodpłatnego i może być realizowana
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z kolei według innego stanowiska cel rekreacyjny nie może być powiązany z prowadzeniem działalności
zarobkowej, gdyż jest realizowany „dla przyjemności” i nie wiąże się z chęcią
zysku, a w związku z tym statkiem używanym wyłącznie do uprawiania sportu
lub rekreacji jest jedynie statek służący do celów nieodpłatnej turystyki wodnej.
Aby rozstrzygnąć, które stanowisko jest słuszne, należy posłużyć się przepisami
ustawy o bezpieczeństwie morskim. W art. 5 pkt 7, znowelizowanym z dniem
8 grudnia 2015 r., ustawa zawiera definicję jachtu morskiego, zgodnie z którą,
jachtem morskim jest jacht rekreacyjny lub jacht komercyjny, przeznaczony lub
używany do celów sportowych lub rekreacyjnych na wodach morskich. Następnie
w pkt 8 został zdefiniowany jacht rekreacyjny, którym jest statek przeznaczony
lub używany wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, inny niż jacht komercyjny, zaś w pkt 9 znajduje się definicja jachtu komercyjnego, którym jest statek
przeznaczony do celów sportowych lub rekreacyjnych, używany do przewozu
nie więcej niż 12 pasażerów w ramach prowadzenia działalności polegającej na
odpłatnym przewozie osób, odpłatnym wykonywaniu rejsów szkoleniowych,
odpłatnym udostępnianiu statku w celach połowu organizmów morskich na
podstawie sportowego zezwolenia połowowego zgodnie z przepisami o rybołówstwie, odpłatnym udostępnianiu statku obsadzonego załogą lub każdym
innym odpłatnym udostępnianiu statku. Z kolei jeśli statek przeznaczony jest
lub używany do przewozu więcej niż 12 pasażerów, to zgodnie z art. 5 pkt 4
jest statkiem pasażerskim. W związku z powyższym należy uznać, iż jachtem
używanym wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji jest jacht wykorzystywany do celów nieodpłatnej turystyki wodnej przez samego właściciela czy
dysponenta, natomiast jacht używany do prowadzenia działalności gospodarczej,
polegającej na przewozie nie więcej niż 12 osób, mimo że również służy do celów
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turystycznych lub rekreacyjnych, to jednak w świetle przepisów prawa morskiego
nie jest jachtem używanym wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji24.
Oprócz kryteriów własnościowego oraz określonego rodzaju żeglugi, ustawodawca wprowadził jeszcze trzecie kryterium wyodrębnienia jachtu - wielkościowe. Zgodnie z tym kryterium za jacht może być uznana jedynie jednostka
o długości kadłuba do 24 m. Jednak ustawodawca nie jest zbyt konsekwentny,
gdyż nie dba o jednolitość terminologiczną i np. w rozporządzeniu z dnia 28
lutego 2012 r. używa terminu „jacht morski” w odniesieniu do jednostki o długości co najmniej 24 m25.
W ustawodawstwie - w przypadku gdy regulacja dotyczy jachtów przeznaczonych do żeglugi zarówno śródlądowej, jak i morskiej - stosowane są również
terminy „rekreacyjna jednostka pływająca” oraz „jednostka pływająca”26.
W związku z powyższym można mieć wątpliwości, czy zasadne było wyodrębnienie ex lege pojęcia prawnego jachtu.

III. Obowiązek rejestracji jachtu
Zgodnie z przepisami prawa jacht zarówno śródlądowy, jak i morski używany
wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych musi być wpisany do odpowiedniego rejestru. W przypadku statków morskich obowiązek taki wynika z art.
94 ust. 2 lit. a konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r.27 Dokument rejestracyjny przede
24 D. Pyć, Komentarz do art. 4 Kodeksu morskiego, [w:] Kodeks morski. Komentarz,
red. D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska, LEX/el. 2012, nr 8666.
25 Zob. § 12 ust. 3 oraz załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez
jachty morskie (Dz. U. poz. 326 z późn. zm.).
26 Zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807) zakres
pojęciowy definicji „rekreacyjna jednostka pływająca” obejmuje dowolny rodzaj jednostki pływającej, z wyłączeniem skuterów wodnych, przeznaczonej do celów sportowych i rekreacyjnych,
o długości kadłuba od 2,5 m do 24 m, niezależnie od środków napędu, natomiast określenie
„jednostka pływająca” jest określeniem szerszym, gdyż jego zakres pojęciowy obejmuje rekreacyjną
jednostkę pływającą lub skuter wodny. Z kolei we wcześniej obowiązującym rozporządzeniu
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla
rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584) występowało tylko określenie
„rekreacyjna jednostka pływająca”, które również obejmowało skutery wodne (§ 2 pkt 1 i 2).
27 Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował konwencję w dniu 6 listopada 1998 r. na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 1998 r. o ratyfikacji Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r.,
wraz z Porozumieniem w sprawie implementacji części XI konwencji, sporządzonym w Nowym
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wszystkim potwierdza przynależność państwową danej jednostki oraz wskazuje
jej właściciela lub armatora.
Jeśli chodzi o jachty śródlądowe, kwestia ta została uregulowana w art. 18
ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej. Zgodnie z tym
przepisem obowiązkowi rejestracji podlegają jednostki większe, zaś zwolnione
z tego obowiązku są jednostki napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni, o długości kadłuba do 12 m lub jednostki o napędzie mechanicznym o mocy silników
do 15 kW. Mogą być one jednak wpisane do rejestru na wniosek właściciela28.
Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy w rejestrze statków używanych wyłącznie do
celów sportowych lub rekreacyjnych mogą być także rejestrowane statki używane
wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji stanowiące własność osoby lub
osób fizycznych mających obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
lub osoby prawnej mającej siedzibę w jednym z tych państw członkowskich,
po przedstawieniu dokumentu stwierdzającego prawo własności do statku lub
dokumentu stwierdzającego prawo dysponowania statkiem oraz pisemnej zgody
właściwych organów państwa stałej rejestracji statku na czasowy wpis do polskiego rejestru.
Statki używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji powinny
zostać zarejestrowane we właściwym polskim związku sportowym (art. 19 ust.
2 ustawy). Rejestry jachtów śródlądowych prowadzą Polski Związek Żeglarski
(rejestr jachtów żaglowych) oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa
Wodnego (rejestr jachtów o napędach mechanicznych, motorowych lub
motorowo-żaglowych). Do końca 2015 r. śródlądowe jachty żaglowe rejestrowane były w Terenowych Organach Rejestracyjnych Polskiego Związku
Żeglarskiego właściwych dla województwa portu macierzystego jachtu, zaś od
1 stycznia 2016 r., po likwidacji Terenowych Organów Rejestracyjnych, możliwe
Jorku dnia 28 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 609). Dokument ratyfikacyjny został złożony dnia 13 listopada 1998 r. Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Konwencja weszła w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 grudnia 1998 r. Zob.
oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., oraz
Porozumienia w sprawie implementacji części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie
morza z dnia 10 grudnia 1982 r., sporządzonego w Nowym Jorku dnia 28 lipca 1994 r. (Dz. U.
z 2002 r. Nr 59, poz. 544).
28 Przeciwko obowiązkowej rejestracji jachtów śródlądowych konsekwentnie od kilku
lat wypowiada się Stowarzyszenie Armatorów Jachtowych, zob. http://www.saj.org.pl/aktualnosci/69-opiniujemy-projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-rejestracji-jachtow-srodladowych.html
[1.10.2016].
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jest to jedynie w centrali w Warszawie. Z kolei rejestrację jachtów o napędach
mechanicznych, motorowych lub motorowo-żaglowych prowadzą inspektorzy nadzoru technicznego Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa
Wodnego. Wykaz inspektorów upoważnionych do wystawiania dokumentu
rejestracyjnego statku, przeznaczonego do uprawiania sportu i rekreacji
znajduje się na stronie internetowej Związku29.
W świetle art. 19 ust. 3 ustawy o żegludze śródlądowej wpis do rejestru
następuje na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez armatora niezwłocznie po wybudowaniu lub nabyciu statku w Polsce albo po przybyciu
statku do Polski, jeśli statek został zakupiony za granicą. Na stronie internetowej
Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego została zamieszczona
informacja, że wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później
niż w terminie 30 dni od dnia wybudowania lub nabycia statku w Polsce albo
przybycia statku do Polski, jeśli statek został zakupiony za granicą. Odmowa
wpisania statku do rejestru - zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o żegludze śródlądowej - następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji tej przysługuje
zainteresowanemu podmiotowi odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki, jako
organu sprawującego nadzór nad działalnością związków sportowych. Tryb
rejestracji oraz wzory ksiąg rejestrowych i dokumentów rejestracyjnych zostały
określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych
wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji30, które weszło w życie 29 czerwca
2013 r. Warto zauważyć, że wcześniej obowiązujące rozporządzenie zostało uchylone z dniem 17 października 2012 r. W związku z tym przez ponad 8 miesięcy,
ze względu na brak przepisów określających procedurę rejestracyjną, osoby
które kupiły nowe łodzie śródlądowe, nie mogły ich zarejestrować, zaś ci którzy
nabyli używane jednostki, nie mogli ich na siebie przerejestrować. Z konieczności
niektórzy zaczęli rejestrować swoje jednostki jako jachty morskie, mimo że były
one eksploatowane wyłącznie na jeziorach i rzekach31.
Opłata za rejestrację zarówno jachtu żaglowego, jak i o napędzie mechanicznym, motorowym lub motorowo-żaglowym wynosi 60 zł. W przypadku
jachtu o napędzie mechanicznym, motorowym lub motorowo-żaglowym
należy dodatkowo uiścić opłatę za numery rejestracyjne w wysokości również
60 zł. Za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze i wydanie nowego dokumentu
29 http://www.pzmwinw.pl/rejestracja_lodzi/inspektorzy.html [1.10.2016].
30 Dz. U. poz. 749.
31 http://www.rp.pl/artykul/1010487-Nie-ma-przepisow-dotyczacych-rejestracji-jachtow.
html#ap-2 [1.10.2016].
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rejestracyjnego opłata wynosi 15 zł (w przypadku jachtu żaglowego) lub 30 zł
(w przypadku jachtu o napędzie mechanicznym, motorowym lub motorowo-żaglowym). Za wydanie duplikatu lub odpisu z rejestru statków śródlądowych opłata wynosi 15 zł. Taką samą opłatę należy uiścić za wykreślenie statku
z rejestru statków32. Rozwiązanie, zgodnie z którym powyższe opłaty stanowią
dochód związku sportowego, należy ocenić krytycznie. W doktrynie słusznie
wskazuje się, że ustawa może nakładać na obywatela obowiązek uiszczania
pewnych opłat jedynie na rzecz państwa, a nie na rzecz związku sportowego,
którego nie jest członkiem33.
Jacht morski o polskiej przynależności musi być oznaczony nazwą, która służy
jego indywidualizacji. Zgodnie z art. 12 § 1-2a k.m. statek oznacza się nazwą na
dziobie, z każdej burty i na rufie. Pod nazwą na rufie powinna być uwidoczniona
nazwa portu macierzystego statku. Nazwę nadaje statkowi i wskazuje port morski jako port macierzysty statku jego właściciel. Nazwa podlega zatwierdzeniu
w drodze decyzji administracyjnej przez dyrektora urzędu morskiego właściwego
dla portu macierzystego statku. Natomiast nazwa statku morskiego używanego
wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba do 24 m
podlega zatwierdzeniu w drodze decyzji administracyjnej przez zarząd polskiego
związku sportowego, w tym przypadku przez Zarząd Polskiego Związku Żeglarskiego. Tryb postępowania w sprawach nadawania i zatwierdzania nazwy statku
morskiego o polskiej przynależności, w tym używanego wyłącznie do celów
sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba do 24 m określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania
i zatwierdzania nazwy statku morskiego34. Zatwierdzenie nazwy statku następuje
na wniosek, który powinien zawierać dane wskazane w § 4 rozporządzenia.
Zatwierdzone nazwy statków morskich podlegają ewidencji w indeksie nazw
statków morskich, prowadzonym przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
W przypadku statków morskich o polskiej przynależności używanych wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba do 24 m, ich
zatwierdzone nazwy podlegają ewidencji w indeksie nazw statków sportowych
lub rekreacyjnych, prowadzonym przez Polski Związek Żeglarski (§ 6 ust. 1-2
rozporządzenia).

32 http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/rejestracja-zaglowych-jachtow-srodladowych/ [1.10.2016]; http://www.motorowodniacy.org/rejestracja_lodzi.html [1.10.2016].
33 M. H. Koziński, Rejestry okrętowe w Rzeczypospolitej Polskiej, „Prawo Morskie” 2005,
t. 21, s. 250.
34 Dz. U. Nr 118, poz. 1237.
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Obowiązek rejestracji jachtu morskiego o długości kadłuba do 24 m, stanowiącego polską własność, przed rozpoczęciem eksploatacji wynika z art. 23 § 3
k.m. Rejestr prowadzi Polski Związek Żeglarski. Rozwiązanie to zostało ocenione
krytycznie przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego35 oraz w literaturze
przedmiotu, przede wszystkim dlatego, że prowadzenie rejestru powierzono
organizacji społecznej a nie organowi państwowemu. Sprzeciw budzi także to,
że decyzje rejestrowe nie podlegają żadnej formie nadzoru ze strony organów
administracji morskiej36.
Sposób i tryb prowadzenia rejestru, wzór dokumentu rejestracyjnego oraz
wysokość opłat rejestrowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów. W myśl
§ 2 ust. 2 rozporządzenia zgłoszenia jachtu do rejestru dokonuje się poprzez
złożenie pisemnego wniosku jego właściciela lub wszystkich współwłaścicieli.
W § 3 wskazano, jakie dane powinny znaleźć się w zgłoszeniu rejestrowym,
zaś w § 4 - jakie dokumenty potwierdzające dane zawarte w zgłoszeniu należy
dołączyć do wniosku. Mimo niejednoznaczności unormowania należy przyjąć,
iż wpis do polskiego rejestru jachtów następuje w formie decyzji administracyjnej (w przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia z brakiem w tym zakresie
jakiejkolwiek kontroli polskich organów państwowych). Po wpisaniu do rejestru
jacht otrzymuje certyfikat jachtowy, który jest dokumentem rejestracyjnym.
Certyfikat jachtowy stanowi dowód polskiej przynależności statku (jachtu). Za
czynności rejestrowe pobierane są opłaty określone w § 13 rozporządzenia. Ich
wysokość uzależniona jest od długości jachtu i wynosi od 60 zł do 375 zł. Wobec
przyjętego rozwiązania - podobnie jak w przypadku jachtów śródlądowych należy wyrazić dezaprobatę.
W razie odmowy wpisania jachtu do polskiego rejestru jachtów wydawana
jest decyzja administracyjna37. Strona niezadowolona z wydanej decyzji może
wnieść odwołanie do ministra sprawującego nadzór nad działalnością związku
sportowego, czyli do Ministra Sportu i Turystyki38.
35 Sprawozdanie z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego w 2012 r., s. 34, https://
mgm.gov.pl/images/gospodarka-morska/sprawozdanie_z_prac_kkpm_w_2012.pdf [1.10.2016];
Sprawozdanie z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego II Kadencja 2011-2015, s. 2-3, https://
mgm.gov.pl/images/gospodarka-morska/sprawozdanie_z_prac_kkpm_w_latach_2011-2015.pdf
[1.10.2016].
36 M. H. Koziński, Rejestry…, s. 250.
37 Zob. § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie
polskiego rejestru jachtów.
38 Zob. art. 127 § 1 i 2 w zw. z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w zw. art. 16 ust. 1 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.).
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Zamiast do polskiego rejestru jachtów morskich prowadzonego przez Polski
Związek Żeglarski jacht używany wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba do 24 m, na wniosek właściciela może zostać wpisany
do rejestru okrętowego prowadzonego przez izbę morską właściwą dla portu
macierzystego statku. Możliwość taka wynika z art. 23 § 4 k.m.
Statek używany wyłącznie do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości kadłuba powyżej 24 m jest wpisywany do polskiego rejestru okrętowego
prowadzonego przez izbę morską właściwą dla portu macierzystego statku (art.
23 § 1 k.m.), czyli Izbę Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni lub Izbę Morską
w Szczecinie. Stosowny wniosek może złożyć właściciel jednostki. Artykułem
23 § 2 k.m. minister właściwy do spraw gospodarki morskiej został zobowiązany do wydania rozporządzenia, określającego rodzaje statków stanowiących
polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.
Na podstawie upoważnienia ustawowego Minister Infrastruktury 15 kwietnia
2004 r. wydał stosowne rozporządzenie39, w którym wskazał, że obowiązkowi
wpisu do rejestru okrętowego nie podlegają statki bez napędu mechanicznego
(niezależnie od wielkości) oraz posiadające napęd mechaniczny, o długości całkowitej do 15 m, stanowiące polską własność, jeżeli nie uprawiają żeglugi poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sposób prowadzenia rejestru okrętowego
i tryb postępowania rejestrowego, a także wzory ksiąg rejestrowych określa
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 stycznia 2003 r.40 W tym miejscu
wypada tylko wspomnieć, że postępowanie rejestrowe ma charakter wieczysto
księgowy, co oznacza m.in., że wszystkie dokumenty, które należy dostarczyć,
muszą być przedstawione w oryginale lub urzędowo uwierzytelnionym odpisie,
przy czym izba morska może zażądać przedstawienia dokumentu w oryginale (§
34 rozporządzenia). Po wpisaniu statku do rejestru okrętowego - zgodnie z art.
36 k.m. - otrzymuje on certyfikat okrętowy, którego urzędowy wzór zawiera
rozporządzenie. W postępowaniu rejestrowym pobiera się opłaty: stałą, stosunkową oraz kancelaryjną, które stanowią dochód budżetu państwa. Ich wysokość
określa rozporządzenie.
Należy także odnotować, iż na mocy art. 24 § 2 k.m. zarówno do polskiego
rejestru okrętowego, jak i do polskiego rejestru jachtów morskich może być
wpisany statek będący własnością obywatela państwa członkowskiego Unii
39 Zob. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do
rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 83, poz. 769).
40 Zob. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru
okrętowego i postępowania rejestrowego (Dz. U. Nr 47, poz. 400).
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Europejskiej lub osoby prawnej mającej siedzibę w państwie członkowskim Unii
Europejskiej. Ponadto może być wpisany statek będący co najmniej w połowie
własnością obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub osoby prawnej mającej siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli armator
tego statku ma w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsce zamieszkania
albo siedzibę swojego zakładu głównego lub oddziału, a także będący własnością spółki kapitałowej mającej siedzibę za granicą, w której obywatel państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub osoba prawna mająca siedzibę w państwie
członkowskim Unii Europejskiej ma udział kapitałowy, jeżeli armator tego statku
ma w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsce zamieszkania albo
siedzibę swojego zakładu głównego lub oddziału (art. 73a k.m.). W literaturze przedmiotu regulacja ta została oceniona krytycznie przede wszystkim ze
względu na brak rzeczywistej więzi takiego statku z Polską i polskim prawem41.
Obowiązkowi rejestracji w żadnym z rejestrów nie podlega statek morski
używany do celów sportowych lub rekreacyjnych, o długości kadłuba do 5 m,
nieuprawiający żeglugi międzynarodowej. Wniosek taki można wysnuć z przepisu art. 39 § 1 k.m. Można mieć jednak wątpliwości, czy omawiane wyłączenie
powinno być umieszczone w art. 39 k.m., traktującym o rejestracji w tzw. rejestrze administracyjnym (nazwą tą ustawodawca polski wprost się nie posługuje)
w urzędzie morskim statku stanowiącego polską własność, który nie podlega
obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego lub polskiego rejestru jachtów i nie
został wpisany do któregokolwiek z tych rejestrów. Wydaje się, że powinno
ono być zawarte w art. 23 § 3 k.m. Redakcja przepisu art. 39 § 1 k.m. w obecnym brzmieniu sugeruje, że istnieją jachty, które nie podlegają obowiązkowi
wpisu do polskiego rejestru jachtów, ale powinny zostać wpisane do rejestru
administracyjnego, gdy tymczasem nie ma jakiegokolwiek wyłączenia jachtów
z obowiązku wpisu do rejestru jachtów, a więc żaden jacht nie może być wpisany
do rejestru administracyjnego. W związku z tym zwolnienie z art. 39 § 1 k.m.
dotyczy nieistniejącego obowiązku42.
W tym miejscu warto zauważyć, że w projekcie nowego kodeksu morskiego
przygotowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego (wersja z lipca
2015 r.) zrezygnowano z dotychczasowego wyodrębnienia rejestru okrętowego,
rejestru administracyjnego i polskiego rejestru jachtów, powierzając prowadzenie
jednego rejestru statków morskich (a więc również jachtów) izbie morskiej właściwej dla portu macierzystego statku. Wprowadzenie jednego rejestru statków
41 M. H. Koziński, Rejestry…, s. 244-245, 254.
42 Tak H. Koziński, tamże, s. 265-266.
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morskich ma „uporządkować i usprawnić procedurę rejestracji statków w Polsce”.
Zachowano jednak możliwość przekazywania opłat za czynności rejestrowe
dotyczące jachtów na rzecz rozwoju żeglarstwa43.
Zgodnie z przepisami prawa zarówno wpisanie statku do rejestru, jak też
zgłoszenie zmiany okoliczności wpisanych w rejestrze lub nowych okoliczności
podlegających wpisowi, jest obowiązkowe. Jak stanowi art. 19 ust. 3 ustawy
o żegludze śródlądowej, pisemny wniosek o wpis do rejestru powinien zostać
złożony niezwłocznie po wybudowaniu lub nabyciu statku w kraju albo po przybyciu statku do kraju w przypadku nabycia go za granicą. Podmiot posiadający
tytuł prawny do władania statkiem we własnym imieniu (właściciel), który nie
czyni zadość tym przepisom, naraża się na odpowiedzialność karną. Zgodnie
z art. 59 ustawy niezłożenie wniosku o wpis rodzi odpowiedzialność i karane
jest grzywną w wysokości od 20 do 5000 złotych. W zakresie orzekania - zgodnie
z art. 63 ustawy - stosuje się tryb określony w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r.
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia44.
Z kolei w myśl art. 33 k.m. zgłoszenie do rejestru okrętowego powinno być dokonane w ciągu 6 tygodni od dnia, w którym obowiązany do zgłoszenia dowiedział się
o okoliczności podlegającej wpisowi do rejestru. Niezgłoszenie statku lub okoliczności
podlegających wpisowi do rejestru może skutkować nałożeniem przez izbę morską,
w drodze postanowienia, kary grzywny w wysokości od 500 do 10 000 zł w celu
spowodowania zgłoszenia, z tym że grzywny nieuiszczone mogą być umorzone
w całości lub części w przypadku dokonania zgłoszenia przez obowiązanego. Na
postanowienie o nałożeniu kary grzywny, przysługuje zażalenie. Jeżeli obowiązany
nie dokona zgłoszenia pomimo wezwania, izba morska może, po przeprowadzeniu
dochodzenia, dokonać wpisu z urzędu, zaznaczając to w osnowie wpisu.
Niezłożenie pisemnego wniosku o wpis jachtu do polskiego rejestru jachtów
lub niezgłoszenie statku do rejestracji w tzw. rejestrze administracyjnym skutkuje
odpowiednio dokonaniem wpisu z urzędu (organ rejestrujący może dokonać
wpisu) lub rejestracją statku z urzędu (decyzja dyrektora urzędu morskiego
ma charakter związany, tzn. dyrektor musi dokonać rejestracji), co nie pociąga
jednak za sobą nałożenia kary45.
43 Zob. Nowy kodeks morski - I wersja projektu przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego, lipiec 2015 r., s. 11, https://mgm.gov.pl/images/gospodarka-morska/
sprawozdanie_z_prac_kkpm_w_latach_2011-2015.pdf [1.10.2016].
44 Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.
45 Zob. § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. Nr 102,
poz. 1074).
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Streszczenie
W artykule podjęto próbę całościowej analizy i oceny obwiązujących przepisów prawnych, mających na celu zagwarantowanie bezpiecznego podejmowania aktywności
w ramach turystyki wodnej, z uwzględnieniem nowelizacji, które miały miejsce w ostatnich latach, odnoszących się do różnego rodzaju jednostek pływających, w szczególności jachtów śródlądowych i morskich. W części pierwszej omówiono różnice
terminologiczne występujące w aktach prawnych przy określeniu jednostki pływającej,
wykorzystywanej do uprawiania wodnych podróży turystycznych oraz przedstawiono
procedurę rejestracji jachtu.
SŁOWA KLUCZOWE: turystyka, turystyka wodna, jednostka pływająca
turystyczno-rekreacyjna.
Summary
The article attempts a comprehensive analysis and assessment of the current legal regulations implemented in order to ensure taking part in activities within water tourism
safely. The analysis takes into account the amendments that took place in recent years
regarding various types of vessels, especially inland and sea yachts. Part 1 discusses
the differences in terminology occurring in legal acts when determining a vessel used
for voyages and presents the procedure of a yacht registration.
KEY WORDS: tourism, water tourism, tourist-recreational vessel.

Autor
dr hab. Leszek Ćwikła - kierownik Katedry Historii Prawa, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk
o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, dyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii, zainteresowania:
historia prawa, prawo turystyczne.

28 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 36 (3/2016)

Marek Bielecki

Polityka państwa Polskiego wobec
Świadków Jehowy w okresie PRL
i po przemianach ustrojowych.
Zarys problematyki
„Polish State’s policy torwards Jehovah’s Witnesses in the period of the
Polish Peopoel’s Republic and after system alteration. An outline of the
issues”

I. Uwarunkowanie historyczno-prawne
Pochodzenie Świadków Jehowy wywodzi się od ruchu Badaczy Pisma Świętego,
powstałego ok. 1870 r. i łączy się z osobą C.T. Russela. Rejestracja związku miała
miejsce w 1914 r., w Londynie, kiedy przyjął oficjalną nazwę „Międzynarodowe
Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego”. Określenie „Świadkowie Jehowy”
(SJ) przypisuje się następcy Russela, J.F. Ruthefordowi,, który zaproponował je
w 1931 r., podczas kongresu w Columbus1.
Pierwsze wzmianki o działalności Badaczy Pisma Świętego w Polsce, pochodzą z 1891 r., kiedy Russel przybył tu z wizytą. Oficjalna rejestracja była możliwa
dopiero po wydaniu ukazu tolerancyjnego przez cara, a dokonało się to 17
października 1905 r., za sprawą H. Oleszyckiego2.
W momencie, kiedy następcą Russela został Rutheford, w Polsce nastąpił
rozłam. Do kraju zostali wysłani dwaj bracia W. Kołomyjski i Cz. Kasprzykowski.
Ten ostatni w 1920 r., doprowadza do zarejestrowania Badaczy Pisma Świętego
Grupa II, gdzie znaleźli się członkowie wierni nauczaniu Russela. W 1928 r.,
1 E. Babiński, Świadkowie Jehowy. Pochodzenie-historia-wierzenia, Kraków 2004, s. 15.
2 M. Radziwiłowicz, Świadkowie Jehowy - od początku funkcjonowania do roku 1914.
Studia Ełckie 2011/13, s. 169.
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za sprawą Rutheforda utworzono nową centralę w Łodzi, a jej kierownikiem
duchowym został Wilhelm Scheider, mianowany „Nadzorcą Dzieła” w Polsce3.
W momencie rejestracji funkcjonowały 24 gminy z liczbą członków równą 256
osób4.
6 kwietnia 1931 r., najliczniejsza grupa Badaczy Pisma Świętego, związana
z Towarzystwem „Strażnica”, przyjęła nazwę „Zjednoczenie Badaczy Pisma
Świętego” z siedzibą w Łodzi. Scheider został wybrany na przewodniczącego
i pełnił tę funkcję do śmierci w 1971 r. Anonimowy autor przywołuje w swej pracy
niepublikowane dokumenty, wskazując jako ich źródło „Archiwum Państwowe
w Łodzi nr repertorium 5979 - akt notarialny spisany przed L. Kahlem, notariuszem z Łodzi”. Znajduje się tam również skan statutu5. Znamienne jest to, że
związek nie wybrał tradycyjnej formy rejestracji, a zdecydowano się na powołanie
zjednoczenia, działającego w formie stowarzyszenia, posiadającego osobowość
prawną. Wynikało to zapewne ze skomplikowanej procedury rejestracji nowego
związku wyznaniowego. Fakt ten jednak spowodował, że Świadkowie Jehowy,
po zakończeniu II wojny światowej, zostali poddani restrykcjom związanym
z wejściem w życie dekretu z 5 sierpnia 1949 r., o zmianie niektórych przepisów
prawa o stowarzyszeniach6.
Zgodnie z tekstem statutu z 1931 r., terenem działalności była Rzeczpospolita
Polska i Wolne Miasto Gdańsk (§ 1). Podkreślano, że Zjednoczenie jest osobą
prawną, mogącą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (§ 3). Członkiem
Zjednoczenia, względnie poszczególnych zborów, mogła być osoba po ukończeniu 15 roku życia, po przyjęciu chrztu. (§ 4). Fundusze zborów tworzyły
tylko dobrowolne składki członków oraz osób niebędących członkami. Fundusze Zarządu Głównego stanowiły zaś sumy przekazywane przez poszczególne
zbory, oraz inne wpływy. (§ 9) Nad prawidłowością polityki finansowej miała
czuwać trzyosobowa Komisja Rewizyjna (§ 8). Rozwiązanie Zjednoczenia miało
następować na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub na skutek nakazu
władz. W obydwu wypadkach Walne Zgromadzenie wybierać miało komisję
likwidacyjną lub powierzyć przeprowadzenie likwidacji Zarządowi Głównemu.

3 Świadkowie Jehowy początki (http:/biurorachunkowe-glogow.home.pl - dostęp
23.03.2016).
4 S. Ufniarski, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma św. (Świadkowie
Jehowy), Kraków 1947 r., s.34.
5 Świadkowie Jehowy początki (http:/biurorachunkowe-glogow.home.pl - dostęp
23.03.2016). Na ten fakt zwraca również uwagę S. Ufniarski, Świadkowie Jehowy…., s. 54.
6 Dz. U. z 1949 r., nr 94, poz. 808 ze zm.
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Walne Zgromadzenie miało uchwalać również sposób likwidacji i przeznaczenia
majątku Zjednoczenia (§ 10)7.
Okres II wojny światowej to dla Świadków Jehowy czas prześladowań. W hitlerowskich obozach koncentracyjnych byli jedyną grupą wyznaniową oznaczoną
specjalnym symbolem (fioletowy trójkąt). Jednakże ich liczba w Polsce w latach
1939 -1945 nie malała, ale jak podaje literatura wzrosła dwukrotnie8. Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych związek rozpoczął swoją działalność.
Nowojorska centrala delegowała do Polski dwóch emisariuszy - Stefana Behunicka i Pawła Mahulaka, którzy zostali przeszkoleni w Biblijnej Szkole Strażnicy
„Gilead”. Ich działalność dość szybko przyniosła efekty i w 1947 r., stali się piątą,
co do wielkości grupą wyznaniową w kraju. Spowodowało to zainteresowanie
władz i już w maju 1947 r. Departament Wyznań Ministerstwa Administracji
Publicznej zażądał od wojewodów szczegółowych raportów na temat działalności
Świadków Jehowy9.
Do momentu delegalizacji związku w 1950 r., również dla samych Świadków
Jehowy, wątpliwości budziła podstawa prawna ich funkcjonowania. Wydaje się,
że w związku z rejestracją, jaka miała miejsce w 1931 r., winno być nią rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1932 r., Prawo o stowarzyszeniach10.
Jednakże Krajowa Centrala Wyznania Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego), wydając legitymację poszczególnym członkom związku, powoływała się
na zawiadomienie i przyjęcie do wiadomości przez Ministerstwo Administracji
Publicznej (MAP) faktu istnienia Świadków Jehowy w Polsce11.
5 sierpnia 1949 r., został wydany dekret, o zmianie niektórych przepisów
prawa o stowarzyszeniach12, a dzień później rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej w sprawie jego wykonania13. Do Świadków Jehowy, którzy posiadali osobowość prawną po zarejestrowaniu w 1931 r., powinien odnosić się § 1.
W myśl zawartych tam postanowień, stowarzyszenia, zrzeszenia i inne organizacje,
będące osobami prawnymi, a mające na celu wykonywanie kultu religijnego, miały
składać pisemne podanie o zarejestrowanie. Sama procedura została uregulowana
7 Świadkowie Jehowy początki…..
8 J. Rzędowski, Najdłuższa konspiracja PRL?, w: Biuletyn IPN 2004/3(38), s. 42.
9 Tamże, s. 43.
10 Dz. U. z 1932 r., nr 94, poz. 808. - rozporządzenie to uchyliło wcześniejszy dekret o stowarzyszeniach z 3 stycznia 1919 r. (Dz. U.R.P, z 1919, nr 3, poz. 88).
11 Na legitymacji widniała sygn. pisma MAP (Nr V.W.Ch.626/47)
12 (Dz. U. z 1949 r., nr 94, poz. 808 ze zm.);
13 Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z 6 sierpnia 1949 r., w sprawie wykonania dekretu z 5 sierpnia 1949 r., o zmianie n niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1949 r., nr 47, poz. 358.)
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w rozporządzeniu z 27 października 1932, Prawo o stowarzyszeniach (art.19).
Organem kompetentnym do rejestrowania była wojewódzka władza administracji
ogólnej (władza rejestracyjna), do której wnosiło się podanie za pośrednictwem
powiatowej władzy administracji ogólnej. Jednakże zastosowano tryb przewidziany
w § 3, odnoszący się do wyznań i związków religijnych prawnie nieznanych, które
winny składać podania o zarejestrowanie albo pisemne zgłoszenie Ministrowi
Administracji Publicznej za pośrednictwem terenowo właściwej wojewódzkiej
władzy administracji ogólnej. Ustawą z 19 kwietnia 1950 r., o zmianie organizacji
naczelnych władz państwowych w zakresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, został zniesiony urząd Ministra Administracji Publicznej (art.
3), a jego kompetencje przejął nowo utworzony Urząd do Spraw Wyznań (UdSW),
podległy bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów (art. 4)14.
Wyznanie Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego) złożyło do UdSW
stosowny wniosek, jednakże mimo spełnienia formalnych wymogów rejestracja
nie doszła do skutku i 2 lipca 1950 r., została wydana decyzja odmowna. UdSW
uznał w niej ponadto, że Wyznanie Świadków Jehowy zostało rozwiązane15 .
Majątek, którym dysponowali ŚJ został przejęty na Skarb Państwa. Spotkał go
więc los podobny jak majątków innych kościołów i związków wyznaniowych.
W tym samym roku, 20 marca została wydana ustawa o przejęciu przez
państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego16. W myśl art. 1, wszystkie
nieruchomości ziemskie związków wyznaniowych przyjęto na własność państwa.
Art. 2 doprecyzowywał warunki nacjonalizacji, podkreślając, że dokonuje się
to z mocy prawa, bez odszkodowania i bez jakichkolwiek obciążeń. Wyłączone
z przejęcia zostały jedynie budynki mieszkalne, stanowiące siedzibę: klasztorów, kurii biskupich i arcybiskupich, konsystorzy i zarządów poszczególnych
związków wyznaniowych.
W literaturze przedmiotu możemy spotkać się z opinią, że jedną z przyczyn,
które doprowadziły do odmowy rejestracji i zaognienia prześladowań było niepodpisanie przez Świadków Jehowy, tzw. „Apelu Sztokholmskiego” w sprawie sprzeciwu wobec zbrojeń nuklearnych, inspirowanego przez ZSRR. W nocy 21 czerwca
1951 r., przeprowadzono w całym kraju masową akcję aresztowań i rozpoczęły się
prześladowania, obejmujące całą organizację. W zasadzie do rozpoczęcia stanu
wojennego, państwo polskie nie tolerowało ich istnienia i uznawało organizację
14 (Dz. U. z 1950 nr 19, poz. 156.)
15 Decyzja UdSW z 2 lipca 1950 r., (L.dz. W II 4/27/67/50)
16 Dz. U. z 1950 r., nr 9, poz. 87, ze zm.
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za nielegalną17. W 1982 r., kiedy stan wojenny jeszcze trwał, w całym kraju, za
zgodą władz, na państwowych stadionach odbyło się 80 zgromadzeń Świadków
Jehowy. W 1985 r., w Polsce zorganizowano cztery międzynarodowe kongresy:
w Warszawie, Chorzowie, Wrocławiu i Poznaniu18. W 1985 r., zezwolono także
na zarejestrowanie spółki „Strażnica-Wydawnictwo Wyznania Świadków Jehowy
w Polsce”, w celu ułatwienia dystrybucji pism religijnych19.
Kiedy weszła w życie ustawa z 17 maja 1989 r., (23 maj 1989 r.) o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, pojawiła się możliwość zalegalizowania działalności Świadków Jehowy20. Zostali wpisani do rejestru pod nazwą
„Strażnica - Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek
Wyznania Świadków Jehowy w Polsce”21
W 2014 r., została zmieniona oficjalna nazwa. Na mocy decyzji Ministra
Administracji i Cyfryzacji z 13 maja 2014 r., zatwierdzono nowy statut, gdzie
w myśl art. 1, związek nosi nazwę „Świadkowie Jehowy w Polsce 22.
Mały Rocznik Statystyczny Polski za 2015 r. podaje, że w 2014 r. liczba zborów w Polsce wynosiła 1338, a liczba wyznawców 12411223. Z kolei Rocznik
Świadków Jehowy (RŚJ) za 2016 r. podaje, że liczba zborów w 2015 r. wynosiła
odpowiednio 1327. Zamiast zaś liczby wyznawców, RŚJ podaje liczbę głosicieli,
która w 2015 r., wahała się między 121018 a 12202124. Niezależnie, które dane
są bliższe prawdzie, należy zauważyć, że na dzień dzisiejszy Świadkowie Jehowy
w Polsce to trzeci pod względem liczebności związek wyznaniowy.

II. „Przestępstwa” popełniane przez świadków
Jehowy
Od momentu, kiedy Urząd do Spraw Wyznań odmówił rejestracji, poszczególni
członkowie zaczęli podlegać represjom ze strony władz i w związku ze swą
działalnością skazywani byli przez różne instytucje wymiaru sprawiedliwości.
17 W. Mysłek, Polityka wyznaniowa Polski Ludowej. Przesłanki i realizacja, Warszawa
1970, s. 156.
18 J. Rzędowski, Najdłuższa konspiracja PRL?,…, s. 49.
19 Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 246.
20 Dz. U. z 1989 r., nr 29, poz. 155.
21 Rocznik Świadków Jehowy 1994, s. 247.
22 Załącznik do decyzji Ministra Administracji I Cyfryzacji z 13 maja 2014 r.
(DWRMNiE-WROA.6123.1.2014.
23 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, Warszawa 2015 r., s. 114.
24 Rocznik Świadków Jehowy 2016, s. 175.
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Obecnie niektóre ze spraw możemy prześledzić dzięki orzeczeniom Sądu Najwyższego (SN), który po przełomie ustrojowym dokonał rewizji większości
wyroków. Poniżej zostaną zaprezentowane najczęściej formułowane oskarżenia
w stosunku do ŚJ, wskazane będą także podstawy normatywne, w oparciu o które
wydawano wyroki skazujące.
Jednym z podstawowych aktów prawnych, stanowiących podstawę orzekanych kar, był dekret Rady Ministrów z 13 czerwca 1946 r., o przestępstwach
szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, zwanym również
małym kodeksem karnym (m.k.k.)25. Zarzuty, które formułowano, dotyczyły
m.in. naruszenia art. 36 m.k.k. Odnosiły się one do brania aktywnego udziału
w związku pod nazwą Świadkowie Jehowy, którego ustrój, cel i istnienie miały
pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej26. Ponadto bardzo często zarzuty
dotyczyły naruszenia art. 23 i 24 m.k.k.27, polegającego na przechowywaniu
i rozpowszechnianiu nielegalnej literatury wydawanej przez ŚJ. Treść tych pism
miała pozostać tajemnicą wobec władz państwowych i rzekomo zawierała fałszywe
wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom państwa polskiego, ze
względu na przeciwstawianie się przemianom społeczno-gospodarczym28.
Kolejne przestępstwo, za które skazywani byli ŚJ, miało zdaniem ówczesnych sądów wyczerpywać znamiona określone w art. 37 m.k.k.. W wyroku z 4
października skazano W.K. za to, że w okresie od 2 lipca 1950 roku do grudnia
1950 roku pełnił czynności kierownicze w związku religijnym wyznania Świadków Jehowy, któremu władza odmówiła zalegalizowania, w ten sposób, że sporządzał i odbierał raporty z działalności kółek tego związku, które dalej przekazywał
słudze grupy „T.C.” Ponadto skazany udzielał pomocy słudze obwodu Janowi
C. do pełnienia nadal czynności kierowniczych w związku religijnym wyznania Świadków Jehowy po jego delegalizacji, w ten sposób, że przechowywał
25 Dz. U. z 1946 r., nr 30, poz. 192.
26 Wyrok Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2013 (IV KK 146/13), który przytaczając stan
faktyczny powołuje się na orzeczenie Sądu Wojewódzkiego w K. z 11 sierpnia 1955 r. (syg. IV.
K./55)
27 Art. 23. § 1. Kto rozpowszechnia lub w celu rozpowszechnienia sporządza, przechowuje
lub przewozi pisma, druki lub wizerunki, nawołujące do popełnienia zbrodni lub pochwalające
zbrodnię, lub których treść ma pozostawać tajemnicą wobec władzy państwowej, albo które zawierają fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom Państwa Polskiego bądź
obniżyć powagę jego naczelnych organów, podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn, określony w paragrafie poprzedzającym, spowodował wielką szkodę dla Państwa,
sprawca podlega karze więzienia na czas nie krótszy od lat 5 lub więzienia dożywotniego.
Art. 24 § 1. Kto przechowuje pisma, druki lub wizerunki, wymienione w art. 23, podlega karze
więzienia do lat 5. § 2. Nie popełnia przestępstwa, kto przechowuje takie przedmioty w celach
usprawiedliwionych jego zawodem.
28 Tamże.
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literaturę powyższego związku religijnego w okresie po 2 lipca 1950 r. oraz, że
w dniu 17 stycznia 1951 r. transportował z B. przywiezione z W. przez Tadeusza
C. i Konstancję W. wydawnictwa tegoż związku religijnego”, na podstawie art.
28 k.k. z 1932 r. w zw. z art. 37 m.k.k. na karę roku więzienia29. Przytaczany
w wyroku art. 28 k.k. z 1932, dotyczył odpowiedzialności podżegacza i pomocnika, w granicach ich zamiaru, niezależnie od odpowiedzialności osoby, która
zamierzonego czynu dokonała lub miała dokonać.
Zdarzały się również wyroki skazujące za naruszenie norm zawartych w art.
22 m.k.k. i art. 49 § 230. Sąd Wojskowy w Białymstoku uznał B.M. winną tego,
że od 1945 r. do wiosny 1950 r. na terenie powiatu Ł., woj. B., rozpowszechniała
fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić szkodę interesom Państwa Polskiego,
i skazał ją na karę dwóch lat więzienia oraz orzekł utratę praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych na okres dwóch lat31.
Formułowano również zarzuty, polegające na naruszeniu norm zawartych
w dekrecie PKWN z 23 września 1944 r., Kodeks Karny Wojska Polskiego
(KKWP)32. W jednej ze spraw członek ŚJ, został skazany za to, że jako głosiciel
wyznania Świadków Jehowy, od jesieni 1945 r. do wiosny 1947 r., a następnie jako
sługa zboru w W., czynił przygotowania do zmiany przemocą ustroju Państwa
Polskiego, przez rozpowszechnianie literatury wyznaniowej, zawierającej wiele
wypowiedzi szkalujących Związek Radziecki i ustrój demokracji ludowej, przez
szerzenie szkodliwych poglądów o odmowie służby wojskowej, o nieuchronności
wojny i przez wytwarzanie w społeczeństwie nastrojów panikarskich i psychozy
wojennej, czym dopuścił się przestępstwa z art. 87 w zw. z art. 86 KKWP”33.
Wymierzono mu karę czterech lat pozbawienia wolności, orzeczono utratę na

29 Wyrok Sądu Wojewódzkiego z 4 października 1951 r. (brak wskazania sądu i sygn.) - tekst
orzeczenia za wyrokiem Sądu Najwyższego z 1 marca 2006 r. (V KK 306/05)
30 Art. 22 . Kto rozpowszechnia fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę
interesom Państwa Polskiego, bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów, podlega karze
więzienia do lat 5 lub aresztu.
Art. 49 § 2. W razie skazania na karę więzienia sąd może orzec utratę praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek majątku skazanego w całości lub
określonego przedmiotu majątkowego.
31 Brak wskazania sądu i sygn. Orzeczenia - tekst za wyrokiem Sądu Najwyższego z 28
października 2004 r. (II KK 359/04).
32 Dz. U. z 1944 r., nr 6, poz. 27
33 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 września 1944 r., Kodeks Karny
Wojska Polskiego (Dz. U. z 1944 r., nr 6, poz. 27).

Artykuł prawniczy | 35

dwa lata praw publicznych i obywatelskich oraz przepadek całego mienia na
rzecz Skarbu Państwa34.
Dekret z 5 lipca 1946 r., o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy
Publikacji Widowisk, stał się również narzędziem w ręku władzy, wymierzonym
w działalność kościołów i związków wyznaniowych35. Sąd Powiatowy w Grudziądzu skazał kilku z członków ŚJ, m.in. za popełnienie przestępstwa określonego
w art. 6 a, które miało polegać na uchylaniu się od nadzoru lub kontroli wykonywanej przez Główny Urząd Prasy, Publikacji i Widowisk. Ponadto skazani
mieli popełnić przestępstwo określone w art. 278 § 1 k.k. z 1969, biorąc udział
w związku, którego istnienie, ustrój lub cel, miał pozostać tajemnicą wobec
organów państwowych36.
3 czerwca 1955 r., zostało wydane zarządzenie Prezesa Głównego Urzędu
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, w sprawie pozbawienia debitu komunikacyjnego37. Zakazano w nim „rozpowszechniania wszelkich wydawnictw
nielegalnej w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej sekty Świadków Jehowy, niezależnie od miejsca i daty ich wykonania”.
W mniemaniu wymiaru sprawiedliwości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
ŚJ, popełniali również czyny przestępcze określone w dekrecie Rady Ministrów
z 5 sierpnia 1949 r., o ochronie wolności sumienia i wyznania38. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z 15 marca 1951 r., jeden z członków
ŚJ został skazany na karę 2 lat więzienia za to, że jako członek zgromadzenia
Świadków Jehowy prowadził współpracę z obcym wywiadem poprzez kolportaż
literatury biblijnej oraz pism i broszur tego zgromadzenia, czym naruszył art.
9 dekretu z 5 sierpnia 1949 r.39 Przestępstwo to zgodnie z dyspozycją zawartą
w dokumencie, miało polegać na nadużywaniu wolności wyznania w celu osiągnięcia korzyści osobistej, majątkowej lub innej, poprzez wykorzystywanie łatwowierności ludzkiej, przez szerzenie fałszywych wiadomości lub wprowadzanie
w błąd innej osoby przez oszukańcze lub podstępne czynności.
Świadkowie Jehowy byli również oskarżani w oparciu o art. 8 dekretu z 5
sierpnia 1949 r., Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał 17 kwietnia 1953 r., S.P.,
34 Tekst orzeczenie (brak sygnatury i wskazania sądu), za postanowieniem Sądu Najwyższego
z 15 września 2011 r. (II CSK 657/10)
35 Dz.U. z 1946 r., nr 34, poz. 210.
36 Wyrok Sądu Powiatowego w Grudziądzu z 12 września 1972 (brak sygnatury) - treść
orzeczenia za wyrokiem Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2004 r. (III KK 111/04)
37 M.P. z 1955 r., nr 54, poz. 638.
38 Dz. U. z 1949 r., nr 45, poz. 334.
39 Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z 15 marca 1951 r., (IV K 26/51) - tekst orzeczenia za wyrokiem Sądu Najwyższego z 22 października 2003 r. (V KK 231/03).
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za to, że przynależał do zgromadzenia. Natomiast zgodnie z dyspozycją zawartą
w rzeczonym art., przestępstwo miało polegać na nadużywaniu wolności sumienia i wyznania w celach wrogich ustrojowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Po wejściu w życie kodeksu karnego z 19 kwietnia 1969 r. (01.01.1970), stał
się on podstawą do skazywania ŚJ, za rzekome naruszenia zawartych w nim
norm40. W wyroku z 17 czerwca 1971 r., jeden z sądów powiatowych uznał
winnymi ŚJ, za to, że: „...w okresie bliżej nieustalonym do dnia 28 października
1970 r. na terenie kraju pełnili funkcje kierownicze w związku wyznaniowym
pod nazwą „Świadkowie Jehowy”, któremu władza państwowa odmówiła legalizacji i którego rzeczywista organizacja i konspiracyjna działalność pozostaje
tajemnicą wobec tej władzy, w szczególności przez to, że w pomieszczeniach
zajmowanych przez W. K. wykonywano prace drukarsko-introligatorskie na
uruchomionej drukarni tegoż związku, produkując nielegalną literaturę przeznaczoną do jej rozpowszechniania - to jest przestępstwa określonego w art.
278 § 1k.k. z 1969 r.” 41.
Obok wyroków wymierzanych przez sądy powszechne i wojskowe ŚJ, skazywani byli również przez Komisję Specjalną do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym (dalej Komisja Specjalna) utworzoną na mocy dekretu
Rady Ministrów z 16 listopada 1945 r.42
Pierwotna wersja dokumentu została dwukrotnie zmieniana43. Zgodnie z art.
1 dekretu, Komisja została utworzona w celu rozpoznawania spraw o przestępstwa, godzące w interesy życia gospodarczego lub społecznego Państwa,
a zwłaszcza o przywłaszczenie mienia społecznego, korupcję, łapownictwo,
spekulację i powodowanie paniki w celu szkodzenia interesom mas pracujących. Komisja funkcjonowała w formie centrali i delegatur usytuowanych przy
prezydiach wojewódzkich rad narodowych oraz prezydiach rad narodowych
m.st. Warszawy i m. Łodzi (art. 3) Komisja Specjalna i jej delegatur orzekały na
wniosek prokuratora. (art. 5).
40 Dz. U. z 1969 r., nr 13 poz. 94.
41 Wyrok Sądu Powiatowego w L…z 17 czerwca (IV Kp 938/71) - tekst orzeczenia za wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2006 r. (III KK 31/06)
42 Dekret Rady Ministrów z 16 listopada 1945 r., o utworzeniu i zakresie działania Komisji
Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym (Dz. U. z 19345 r., nr 53,
poz. 302 ze zm.)
43 Pierwsza zmiana - dekret rady ministrów z 14 maja 1946 r., o zmianie dekretu z 16 listopada 1945 r., o utworzeniu i zakresie działania Komisji Specjalnej do walki z nadużyciami
i szkodnictwem gospodarczym, (Dz. U. z 1946 r., nr 23, poz. 149); druga zmiana - Ustawa z 20
lipca 1950 r., o zmianie dekretu z 16 listopada 1945 r., o utworzeniu i zakresie działania Komisji
Specjalnej do walki z nadużyciami i szkodnictwem gospodarczym
(Dz. U. z 1950 r., nr 38, poz. 350)
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W myśl art. 7 ust. 1. orzeczenia Komisji mogły dotyczyć:
• umieszczenia sprawcy w obozie pracy na okres nieprzekraczający lat dwóch
i wymierzyć grzywnę do 5.000.000 zł lub jedną z tych kar,
• przepadku towarów, których dotyczyło przestępstwo, urządzeń przedsiębiorstwa stanowiących własność sprawcy, przedmiotów pochodzących
bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, a stanowiących własność
sprawcy lub narzędzi, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia
przestępstwa;
• zamknięcia przedsiębiorstwa, pozbawienia uprawnień handlowych
i przemysłowych oraz prawa do zajmowania lokalu użytkowego;
• zakaz pobytu sprawcy w województwie jego dotychczasowego miejsca
zamieszkania na okres do lat pięciu.
Postępowanie przed Komisją nosiło znamiona procesu inkwizycyjnego.
Kiedy bowiem toczyło się postępowanie, dotyczące skierowania sprawcy do
obozu pracy, nie miał prawa brać w nim udziału obrońca oskarżanego (art. 9).
Symptomatyczne jest to, że z góry było wiadomo na jaką karę zostanie skazany
jeszcze przed rozpoczęciem procesu.
Ponadto prawodawca zadecydował, że orzeczenia Komisji były ostateczne i od
jej orzeczeń nie służyły środki prawne osobie skazanej. Ewentualna zmiana rozstrzygnięcia mogła dokonać się w kilku przypadkach. Po pierwsze, sama Komisja
Specjalna mogła zmienić orzeczenie wydane przez jej delegaturę. Po drugie, na
wniosek Generalnego Prokuratora Rzeczypospolitej, Komisja Specjalna w rozszerzonym składzie, wyznaczonym przez Przewodniczącego Komisji Specjalnej,
mogła w trybie nadzoru zmienić orzeczenie Komisji Specjalnej. Po trzecie zaś,
Generalny Prokurator Rzeczypospolitej mógł, zgodnie z przepisami kodeksu
postępowania karnego o wykonaniu kary, zarządzić przedterminowe zwolnienie
osoby osadzonej w obozie pracy, udzielić przerwy w odbywaniu kary lub też,
w porozumieniu z przewodniczącym Komisji Specjalnej, odroczyć jej wykonanie.
Przedterminowe zwolnienie mogło nastąpić po odbyciu przez osobę osadzoną
w obozie pracy co najmniej jednej trzeciej części orzeczonego okresu.
Szczegółowy zakres postępowania przed Komisją Specjalną regulowało rozporządzenie Rady Państwa z 12 października 1950 r.44
W jednym ze swoich orzeczeń z 18 marca 1952 r., Komisja Specjalna uznała
ŚJ za winnego tego, że w okresie 1951 r. na terenie powiatu b., działając wspólnie
44 Rozporządzenie Rady Państwa z 12 października 1950 r., w sprawie wewnętrznej organizacji, sposobu urzędowania i trybu postępowania Komisji Specjalnej do Walki z nadużyciami
i Szkodnictwem Gospodarczym (Dz. U. z 1950 r., nr 47, poz. 429)
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jako członek nielegalnego związku religijnego pod nazwą „Wyznanie Świadków Jehowy”, przewoził i rozpowszechniał pisma wydawane przez tenże związek,
zawierające fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom
Państwa Polskiego, tj. popełnienia przestępstwa określonego w art. 23 § 1 (m.k.k.)
i na podstawie tego przepisu skierowany został do obozu pracy na okres 18
miesięcy z zaliczeniem okresu jego tymczasowego aresztowania od dnia 20
grudnia 1951 r. (k. 22-23)45.
Komisja Specjalna została zlikwidowana z dniem 1 stycznia 1955 r., na
mocy dekretu z 23 grudnia 1954 r., o zniesieniu Komisji Specjalnej do Walki
z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym46. Jej kompetencje w zakresie
orzekania przejęły sądy powszechne, a sprawy niezakończone zostały przekazane
prokuraturze (art. 2 i 3).
Wytyczne dla wymiaru sprawiedliwości, w zakresie skazywania ŚJ, zostały
w znacznej mierze ukształtowane przez Uchwałę Sądu Najwyższego z 31 maja
1963 r.47
Sąd Najwyższy rozpatrywał sprawę dwóch członków „Świadków Jehowy”,
którzy zostali oskarżeni na podstawie art. 23 § 1 i art. 36, dekretu z 13 czerwca
1946 r., w sprawie przestępstw szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa, tzw. „małego kodeksu karnego”48. Czyn określony w pierwszym
z artykułów miał polegać m.in. na rozpowszechnianiu lub sporządzaniu, przechowywaniu, przewożeniu pism, druków lub wizerunków, nawołujących do
popełnienia zbrodni lub pism, które mogły wyrządzić szkodę interesom Polski,
bądź obniżyć powagę jego naczelnych organów. Z kolei art. 36 odnosił się do
sytuacji, gdy ktoś brał udział w związku, którego istnienie, ustrój albo cel miały
pozostać tajemnicą wobec władzy państwowej. SN udzielił odpowiedzi na następujące pytania prawne: 1) Czy branie udziału w nielegalnym Związku „Świadków Jehowy” jest działaniem przestępczym w rozumieniu art. 36 m.k.k., czy też
z uwagi na przepisy art. 70 Konstytucji i art. 1 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r.
(Dz. U. Nr 45, poz. 334), poręczające obywatelom wolność sumienia i wyznania, za przestępczą należy uznać jedynie działalność organizacyjną aparatu
kierującego agendami Związku „Świadków Jehowy” i spełniającego czynności
wykraczające poza ramy funkcji religijnych i czy w tym ostatnim wypadku powinien mieć zastosowanie przepis art. 36 m.k.k. czy też art. 37 m.k.k., dotyczący
45 Orzeczenie Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym
z 18 marca 1952 r. (sygn. I CSK 572/52) - tekst za wyrokiem SN z 22 kwietnia 2010 r. (II KK 314/09)
46 Dz. U. z 1954 r., nr 57, poz. 282.
47 Uchwała Sądu Najwyższego 7 sędziów - zasada prawna z dnia 31 maja 1963 r. (VI KO 48/60)
48 Dz. U. z 1946 r., nr 30, poz. 192.
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odpowiedzialności za kontynuowanie czynności kierowniczych w stowarzyszeniu zdelegalizowanym?”; 2) Czy przechowywanie lub rozpowszechnianie bądź
sporządzanie w tym celu pism „Świadków Jehowy” niezgodnie z przepisami
dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 310) w brzmieniu dekretu
z dnia 21 kwietnia 1952 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 114) oraz przepisami wydanymi
na jego podstawie, stanowi przestępstwo z art. 24 bądź art. 23 m.k.k., czy też
jedynie przestępstwo z art. 6a cytowanego dekretu?”
Główne tezy sformułowanej przez SN uchwały, sprowadzają się do następujących kwestii. Po pierwsze, w oparciu o art. 70 konstytucji i art. 1 dekretu z 1949 r.,
(Dz. U. z 1949 r., nr 45, poz. 334), wyznawanie bądź niewyznawanie wiary jest
sprawą osobistą każdego obywatela. Po drugie, pomimo tego, iż wszystkim obywatelom zagwarantowano wolność sumienia i wyznania, zakazano nadużywania
tej wolności zwłaszcza w celach wrogich ustrojowi PRL. Po trzecie, zdaniem SN,
branie udziału w związku wyznaniowym Świadków Jehowy, któremu władza
państwowa odmówiła legalizacji, a którego rzeczywista organizacja i działalność
pozostawała tajemnicą wobec władzy, wypełniła znamiona przestępstwa z art.
36 m.k.k., jeżeli nie wyczerpała dyspozycji z art. 8 dekretu z 5 sierpnia 1949 ,
o ochronie wolności sumienia i wyznania49. Przez „branie udziału” w tego
rodzaju związku, należało rozumieć uczestniczenie - ze świadomością konspiracyjnego charakteru związku - w działalności organizatorskiej, w szczególności
w obradach, w opracowaniu instrukcji i planów działania, w wydawaniu poleceń
i wskazówek, sporządzaniu sprawozdań, kolportowaniu nielegalnych pism itp.
Nie stanowiło zatem „brania udziału” - w rozumieniu art. 36 m.k.k. - samo
wykonywanie kultu religijnego. Po czwarte, rozpowszechnianie, sporządzanie
lub przewożenie w celu rozpowszechniania albo samo tylko przechowywanie
broszur lub innych pism „Świadków Jehowy”, jeżeli nie wyczerpywało znamion przestępstwa z art. 8 dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. - mogło stanowić
przestępstwo z innych przepisów, gdy treść pisma w konkretnym wypadku
nawoływała do zbrodni lub pochwalała zbrodnię, nawoływała do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania ustawom czy też prawnym rozporządzeniom władzy
państwowej bądź też pozostawała tajemnicą wobec tej władzy, bądź wreszcie
zawierała fałszywe wiadomości, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom
Państwa Polskiego lub obniżyć powagę jego naczelnych organów. Po piąte SN
uznał, że samo tylko rozpowszechnianie pism niezawierających cech, o których
49 Zgodnie z art. 8 § 1 - Kto nadużywa wolności wyznania i sumienia w celach wrogich
ustrojowi Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze więzienia do lat 3; § 2Kto czyni przygotowania
do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze więzienia.
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mowa w p. czwartym bez poddania tych pism uprzedniej kontroli właściwych
władz, pociągało za sobą odpowiedzialność karną w myśl art. 6. lit. a) dekretu
z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji
i Widowisk (Dz. U. Nr 34, poz. 210 z późniejszymi zmianami, wprowadzonymi
w szczególności dekretem z dnia 21 kwietnia 1952 r. - Dz. U. Nr 19, poz. 114).
SN w niniejszej uchwale uznał, że struktura organizacyjna Świadków Jehowy
jest zakonspirowana, funkcje organizatorskie wykonywane przez poszczególnych
członków są utrzymywane w tajemnicy, związek ma rozbudowaną tajną sieć
środków łączności i porozumiewania się (szyfry cyfrowe, literowe, kryptonimy
i inne, jak również tajne drukarnie). Pozwala to więc wnioskować, że tylko część
działalności tego związku jest znana i ujawniona władzom, natomiast reszta
działalności pozostaje tajemnicą. W związku z tym, że istniały elementy tajnej
działalności związku, należało w mniemaniu SN, stosować przepis art. 36 m.k.k.
do tych osób, które brały udział w działalności organizatorskiej związku.
Prześladowania objęły większość członków ŚJ. Jak podaje K. Urban uwięziono około 5 tysięcy wyznawców, a ponad 40 osób zmarło podczas śledztwa
lub w czasie odbywania kary50.
Odrębnym zagadaniem, które wielokrotnie stanowiło przedmiot zainteresowania organów wymiaru sprawiedliwości, był stosunek ŚJ do służby wojskowej.
Warto zauważyć, że sama doktryna związku, przechodziła pewną ewolucję.
Wskazówki na temat nastawienia ŚJ do spraw związanych z Ojczyzną i jej bezpieczeństwem można odnaleźć w pracy W. Bednarskiego i Sz. Matusiaka51. Jeżeli
chodzi o stosunek do służby wojskowej, to autorzy przywołują tekst „Strażnicy”
z 1 sierpnia 1898 r., gdzie stwierdza się, że nie ma żadnego przykazania w Piśmie
św. przeciwko służbie wojskowej. Świadkowie Jehowy podejmowali służbę wojskową podczas pierwszej wojny światowej. W listopadzie 1939 r., ogłoszono
neutralność organizacji, a zastępcza służba wojskowa (cywilna) zaczęła być
brana pod uwagę dopiero od maja 1996 r.52 Jeżeli chodzi o noszenie broni, to do
1983 r., pozwalano ŚJ na podejmowanie pracy związanej z jej posiadaniem, po
czym wyznaczono sześciomiesięczny termin na zmianę zatrudnienia pod groźbą
utraty specjalnych przywilejów służby lub pełnienia odpowiedzialnej funkcji
w zborze. Jedyną dopuszczalną formą jej używania są polowania53.
50 K. Urban, Mniejszości religijne w Polsce 1945-1991 (zarys statystyczny), Kraków 1994,
s. 29.
51 W. Bednarski, Sz. Matusiak, Zmienne nauki Świadków Jehowy. Najważniejsze zmiany
w doktrynie Towarzystwa Strażnica w latach 1879-2011, Warszawa 2012, s. 224.
52 Tamże, s. 228.
53 Tamże, s. 243.
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Świadkowie Jehowy w okresie PRL-u, odmawiali odbywania zasadniczej
służby wojskowej, powołując się na swoją neutralność, związaną z wyznawaną
doktryną religijną. Bardzo dużo spraw toczyło się przed sądami z tytułu naruszenia dyspozycji zawartych w ustawie z 21 listopada 1967 r., o powszechnym
obowiązku obrony PRL54. W zasadzie do 1988 r., czyli do momentu, kiedy
UdSW poinformował wszystkie Wojskowe Komendy Uzupełnień, że doktryna
ŚJ nie zezwala im na odbywanie służby wojskowej ani na jakikolwiek związek
z organizacjami typu militarnego, sądy wydawały wyroki skazujące55.
Konstytucja z 1997 r. potwierdziła powyższe uprawnienie w art. 85 ust. 3,
stanowiąc, że” …obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady
moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany
do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie”. Ustawą regulującą
te kwestie była ustawa z 28 listopada 2003 r., o służbie zastępczej56. Jednakże
od momentu wejścia w życie ustawy z 9 stycznia 2009 r.,, o zmianie ustawy
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, oraz o zmianie
niektórych innych ustaw, zawieszono powszechny pobór wojskowy i kwestia
odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania religijne, przynajmniej
na razie straciła na aktualności57.

III. Weryfikacja stanowiska wymiaru
sprawiedliwości wobec świadków Jehowy
Weryfikacja wielu orzeczeń dokonała się w momencie zmiany ustroju. Sąd Najwyższy uniewinniał skazanych w procesach kasacyjnych. Spróbujmy prześledzić
niektóre tezy zawarte w wyrokach Sądu Najwyższego, który ustosunkował się
do zarzutów stawianych Świadkom Jehowy.
Prześladowania Świadków Jehowy w okresie PRL -u, związane były z faktem
odmowy zarejestrowania związku w 1950 r. Sąd Najwyższy kilkukrotnie odnosił
się do samej rejestracji. 1 marca 2006 r. (V KK 306/05), wprost stwierdził, że
niesłuszne było stawianie wspólnocie wyznaniowej Świadkowie Jehowy wymogu
rejestracji w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach, podobnie jak nieuprawnione było podjęcie przez Urząd do Spraw Wyznań decyzji o odmowie
54 Dz. U. z 1967 r., nr 44, poz. 220, ze zm.
55 R. Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego wobec mniejszości religijnych
w latach 1945-1989, Zielona Góra 2014, s. 148.
56 (Dz. U. z 2003 nr 223 poz. 2217 ze zm.);.
57 Dz.U. z 2009 r., nr 22, poz. 120.
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rejestracji „związku religijnego Świadkowie Jehowy”. W podobnym tonie brzmiał
wcześniejszy wyrok z 27 czerwca 2003 r., (III KK 227/03), kiedy to SN zauważył,
iż odmowa uznania przez władze państwowe wspólnoty religijnej Świadków
Jehowy, jak i innych związków wyznaniowych, była sprzeczna z Konstytucją
PRL oraz dekretem z 5 sierpnia 1949 r. Z tego względu, że oba akty prawne
przyznały obywatelom wolność wyznawania każdej religii i prawo swobodnego
udziału w wykonywaniu każdego kultu. Sama zaś delegalizacja tego związku nie
mogła w opinii SN, powodować automatycznego pociągnięcia jego członków do
odpowiedzialności karnej.
W wyroku z 14 czerwca 2013 r., SN (IV KK 146/13) zajął się zagadnieniem,
które wywoływało spór pomiędzy doktryną a wymiarem sprawiedliwości. Chodziło o ustosunkowanie się do zakresu pojęcia „związek”, jaki występował na
gruncie art. 36 m.k.k. Należało się przyjrzeć kwestii czy ŚJ podlegali pod zakres
zbiorowości wyznaczonej przez ustawodawcę, który ustanowił karę za przynależność do związku, którego istnienie, ustrój albo cel miały pozostać tajemnicą
wobec władzy państwowej.
Sąd Najwyższy podtrzymał swoje stanowisko, wyrażone we wcześniejszych
orzeczeniach, że zakresem pojęcia „związek”, w kontekście art. 36 m.k.k., nie
można obejmować Świadków Jehowy, będących wspólnotą o charakterze religijnym58. Zwracając jednakże uwagę, że tajny charakter związku był wielokrotnie
podkreślany przez przedstawicieli doktryny prawa59. Nie było jednakże sporu
o to, że zachowanie Świadków Jehowy nie stanowiło przestępstwa z art. 36. m.k.k.
Ponadto SN, zwrócił uwagę, że traktowanie ŚJ jak przestępców, stanowiło naruszenie obowiązującego wówczas prawa. Było ono niezgodne m.in. z Konstytucją
z 22 lipca 195 2 r. oraz z dekretem z 5 sierpnia 1949 r., o ochronie wolności
sumienia i wyznania.
W mniemaniu SN brak było przesłanek do uznawania publikacji o charakterze ściśle religijnym jako pism tajnego związku, jak również poddawania
wydawnictw tego rodzaju nadzorowi i kontroli cenzury. Stanowiłoby to bowiem
przyznanie organowi administracji uprawnień do ingerowania w sferę zasad
wiary i religii.
58 Por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 25 maja 1994 r. II KRN 60/94, z dnia 12 stycznia
1995 r. II KRN 232/94, z dnia 11 stycznia 1996 r. II KRN 168/95 z dnia 8 marca 2001 r., III KKN
7/01, z dnia 3 lutego 2004 r., II KK 180/03, z dnia 25 lutego 2005 r., III KK 16/05).
59 Sąd Najwyższy powołał się m.in. na stanowisko A. Wąska, Glosa do wyroku składu 7
sędziów SN z 12 stycznia 1995 r. (II KRN 232/94), Państwo i Prawo 1996/2, s. 106-112, ; G. Sońty,
Związek tajny w świetle wyroku składu 7 sędziów SN z dnia 12 stycznia 1995 r. i innych
orzeczeń Sądu Najwyższego. Ratio legis kryminalizacji udziału w związku tajnym, w; Wojskowy Przegląd Prawniczy, 1997/3-4, s. 42-61.
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Sąd Najwyższy wytknął sądom orzekającym w sprawach Świadków Jehowy,
że pomijały powszechnie znany fakt, że korzystanie z wydawnictw religijnych,
zawierających wykład danego wyznania, interpretację jego zasad, zalecenia dla
wyznawców, modlitwy itp. jest warunkiem funkcjonowania danego wyznania,
przy czym w wypadku członków wspólnoty „Świadkowie Jehowy” czynnością
religijną niezwykle istotną.
W innych orzeczeniach SN odniósł się do zarzutów, że pisma przechowywane
przez Świadków Jehowy, mogły wyrządzić istotną szkodę interesom Polski bądź
obniżyć powagę jego naczelnych organów, stwierdzając, że ich treść wiązała się
wyłącznie z kultem religijnym, a więc ze sferą, w której obywatele korzystali, czy
raczej powinni korzystać z deklarowanej wolności religijnej60.
Sąd Najwyższy przyznał również, że orzecznictwo wymiaru sprawiedliwości skazujące Świadków Jehowy, miało czysto instrumentalny charakter, służący wyeliminowaniu ich z życia publicznego. W wyroku z 1 marca 2006 r.
(V KK 306/05) SN stwierdził, że: „Uznawanie, że wspólnotę religijną Świadkowie Jehowy, charakteryzują te same elementy, które są właściwe dla takiej
organizacji społeczności świeckiej, jaka odpowiada pojęciu „związku” lub
„stowarzyszenia”. Miało więc na celu jedynie znalezienie instrumentu służącego represjonowaniu członków omawianej wspólnoty religijnej i likwidacji
funkcjonowania tego wyznania na terenie kraju. Hipokryzją w tej sytuacji było
równoczesne oficjalne głoszenie zasad wolności sumienia i wyznania, a więc
prawa do wyznawania jakiejkolwiek religii i do swobodnego udziału w wykonywaniu kultu religijnego”.
Ponadto w innym orzeczeniu SN podkreślił, że istnienie, ustrój i cel wyznania Świadkowie Jehowy nie stanowił dla władz żadnej tajemnicy. Wszystkie te
elementy były jawne, zarówno w okresie legalnego funkcjonowania, jak również
po odmowie rejestracji61.
Objęcie pism wydawanych przez Świadków nadzorem Głównego Urzędu
Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, zostało uznane przez SN, jako bezprawne
pozbawienie prawa swobodnego wykonywania praktyk religijnych. Dlatego
też zachowanie skazanych, polegające na rozpowszechnianiu literatury oraz
jej drukowaniu, należało uznać za przejaw korzystania z wolności sumienia
i wyznania, i nie zawierało znamion czynu zabronionego62.

60 Wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., (II KK 142/10)
61 Wyrok Sądu Najwyższego z 25 lutego 2005 r. (III KK 16/05)
62 Wyrok Sądu Najwyższego z 12 sierpnia 2004 r., (III KK 111/04)
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Bardzo cenne wskazówki, pod względem oceny postępowania świadków
Jehowy, znalazły się w wyroku z 10 listopada 1995 r., (II KRN 137/95). Sąd
Najwyższy stwierdził, bowiem, że: „Czyny polegające na naruszeniu norm
karnych sprzecznych z normą konstytucyjną, uniemożliwiających swobodne
wykonywanie praktyk religijnych w zakresie poręczanej przez Konstytucję
wszystkim obywatelom wolności sumienia i wyznania, jako stanowiące wyraz
usprawiedliwionego nieposłuszeństwa wobec prawa, nie mogą być traktowane
jako przestępstwo”.
Ewolucję orzecznictwa sądowego, w sprawach dotyczących odmowy służby
wojskowej ze względu na przekonania religijne, doskonale ilustruje wyrok Europejskiego Trybunału Człowieka (ETPC) z 7 lipca 2011 r.63 ETPC zauważył na
wstępie, że po raz pierwszy zajął się możliwością zastosowania art. 9 Konwencji
do osób, które odmawiają służby wojskowej ze względu na swe przekonania.
Wielokrotnie tą kwestią zajmowała się nieistniejąca już Europejska Komisja Praw
Człowieka, która odmawiała zastosowania gwarancji wolności religijnej do tej
kategorii osób. Jak podkreśla ETPC: „Czyniąc tak Komisja podkreślała związek
pomiędzy art. 9 i art. 4 ust. 3 lit. b) Konwencji uznając, iż ten drugi artykuł
pozostawił wybór uznania prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na
przekonania Układającym się Państwom. W konsekwencji, osoby, które odmówiły służby wojskowej ze względu na swe przekonania, były wyłączone spod
ochrony art. 9 Konwencji, który nie mógł być interpretowany jako gwarancja
wolności od oskarżenia [w sprawie karnej] za odmowę służby wojskowej”. ETPC
wskazał przykładowe sprawy, w których Komisja podejmowała negatywne dla
odmawiających służby wojskowej decyzje: w Grandrath przeciwko Republice
Federalnej Niemiec -. decyzja EKPCz z 12.12.1966 r. w sprawie nr 2299/64]
oraz X. przeciwko Austrii [zob. decyzja EKPCz z 2.04.1973 r. w sprawie nr
5591/72].
ETPC, zwrócił również uwagę na to, że podobnie jak Komisja, do kwestii
odmowy służby wojskowej podchodził Komitet Praw Człowieka i ONZ, jednak
zmienił swoje stanowisko w 1993 r. W komentarzu ogólnym nr 22, do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), stwierdził, że
„prawo do odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania, może zostać
wyprowadzone z art. 18 Paktu w zakresie, w jakim obowiązek stosowania siły
mogącej spowodować śmierć, może stać w poważnej sprzeczności z wolnością

63 Bayatan przeciwko Armenii - wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - Wielka
Izba z 7 lipca 2011 r. 23459/03
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sumienia oraz prawem do manifestowania swego wyznania lub przekonań.”64.
W 2006 r., Komitet uznał naruszenie art. 18 MPOiP, wobec skazania za odmowę
służby wojskowej ze względu na ich sumienie (rozstrzygnięcia z 3.11.2006 r.
w sprawach Yeo-Bum Yoon przeciwko Republice Korei oraz Myung-Jin Choi
przeciwko Republice Korei)65.
W przypadku Europy wyraźna zmiana stanowiska dokonała się wraz z proklamowaniem 7 grudnia 2000 r., Karty Praw Podstawowych, która weszła w życie
2009 r. W art. 10 ust.2 stwierdza się bowiem, że: ”uznaje się prawo do odmowy
działania sprzecznego z własnym sumieniem, zgodnie z ustawami krajowymi
regulującymi korzystanie z tego prawa”. ETPC, zwrócił uwagę na to, że uznanie
prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania stało się warunkiem wstępnym przyjmowania nowych Państw członkowskich do tej organizacji.
W 2001 r. Zgromadzenie Parlamentarne uznało, iż prawo do odmowy służby
wojskowej ze względu na przekonania, stanowi podstawowy aspekt prawa do
wolności myśli, sumienia i wyznania chronionego w Konwencji. W 2010 r.
Komitet Ministrów, powołując się na zmiany w orzecznictwie Komitetu Praw
Człowieka ONZ oraz na postanowienia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, także potwierdził taką wykładnię pojęcia wolności sumienia i wyznania,
jaka jest chroniona w art. 9 Konwencji, oraz zalecił, by Państwa członkowskie
zapewniły poborowym prawo do odmowy służby wojskowej ze względu na ich
przekonania66.
W rozpatrywanej sprawie ETPC uznał, że skarżący należy do Świadków Jehowy, grupy religijnej, której wyznanie obejmuje przekonanie, zgodnie z którym nie wolno odbywać służby wojskowej, nawet pomocniczej. Nie
ma zatem powodu, by wątpić czy odmowa służby wojskowej przez skarżącego
64 art. 18 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia 1966
(Dz. U. z 1977, nr 38, poz. 167). „1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje wolność posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według
własnego wyboru oraz do uzewnętrzniania indywidualnie czy wspólnie z innymi, publicznie
lub prywatnie, swej religii lub przekonań przez uprawianie kultu, uczestniczenie w obrzędach,
praktykowanie i nauczanie.
2. Nikt nie może podlegać przymusowi, który stanowiłby zamach na jego wolność posiadania lub
przyjmowania wyznania albo przekonań według własnego wyboru.
3. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i są konieczne dla ochrony bezpieczeństwa publicznego,
porządku, zdrowia lub moralności publicznej albo podstawowych praw i wolności innych osób.
4. Państwa Strony niniejszego Paktu zobowiązują się do poszanowania wolności rodziców lub,
w odpowiednich przypadkach, opiekunów prawnych do zapewnienia swym dzieciom wychowania
religijnego i moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami.”
65 Bayatan przeciwko Armenii….
66 Tamże.
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wynikała z jego przekonań religijnych, które były autentyczne, a także znajdowały
się w poważnym i niedającym się pokonać konflikcie z obowiązkiem odbycia
służby wojskowej. Ponadto należało uznać, iż niezgłoszenie się przez skarżącego do odbycia służby wojskowej, stanowiło uzewnętrznienie jego przekonań
religijnych67.

IV. Podsumowanie
W okresie Polski Ludowej Świadkowie Jehowy obok katolików byli najbardziej
dotkniętą represjami ze strony władz, grupą religijną. Sądy powszechne oraz
inne gremia sprawujące wówczas wymiar sprawiedliwości wydawały swe orzeczenie w imię oficjalnej i jedynie słusznej ideologii. Ponadto, jak podkreśla się
w literaturze przedmiotu, Świadkowie Jehowy nadawali się, jak mało kto, do
pokazowych procesów, ze względu na głoszoną przez nich katastroficzną doktrynę religijną, poglądy o nietrwałości rządów i ustrojów, negatywny stosunek
do służby wojskowej oraz dystans do wielu akcji społecznych68. Często bezkompromisowa postawa Świadków Jehowy powodowała, że doznawali szykan ze
strony podmiotów sprawujących władzę. Orzeczenia, które zapadały w procesach
przeciwko poszczególnym członkom zgromadzenia, nacechowane były permanentnym łamaniem obowiązujących ówcześnie norm prawnych. Większość
wyroków skazujących została uchylona przez Sąd Najwyższy poprzez uznanie
ich za rażąco sprzeczne z prawem.
W chwili obecnej Świadkowie Jehowy w Polsce funkcjonują jako legalnie
istniejący związek wyznaniowy, wpisany do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jak już podkreślano, liczba oscylująca około 130 tys. członków powoduje, że to trzeci pod względem wyznawców
związek wyznaniowy w Polsce. Obserwując jednakże obowiązujące regulacje,
należy zauważyć, że w niektórych kwestiach nierespektowana może być w stosunku do nich zasada równouprawnienia kościołów i związków wyznaniowych.
Przykładem może być chociażby rozwiązanie dotyczące zawierania przez ich
członków małżeństw wyznaniowych, które nie mogą uzyskać skutków przewidzianych w prawie świeckim. Wynika to z przepisu zawartego w ustawie z 25
lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który przewiduje, że małżeństwo zawarte w formie wyznaniowej, może wywoływać skutki prawne, jeżeli
67 Tamże.
68 R. Michalak, Polityka wyznaniowa państwa polskiego…., s. 139-140.
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przewiduje tak ratyfikowana umowa międzynarodowa albo ustawa regulująca
stosunki między państwem a kościołem, albo innym związkiem wyznaniowym
(art. 1 § 2 i 3)69 . Na dzień dzisiejszy tylko jedenaście podmiotów, korzysta z tego
uprawnienia70. Rozciągnięcie rozwiązań na związki wyznaniowe wpisane do
rejestru, przyczyniłoby się do pełniejszego respektowania konstytucyjnej reguły
równości, a samym zainteresowanym można byłoby pozostawić prawo wyboru
czy chcą korzystać z owego rozwiązania.
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Streszczenie
Przedmiotem niniejszego artykułu jest próba ukazania sytuacji, w jakiej znalazło się
wyznanie Świadków Jehowy po zakończeniu II wojny światowej. Autor udowadnia, że
obok katolików, Świadkowie Jehowy, byli najbardziej dotkniętą represjami ze strony
władz, grupą religijną. Sądy powszechne, oraz inne gremia sprawujące wówczas wymiar
sprawiedliwości wydawały swe orzeczenie w imię oficjalnej i jedynie słusznej ideologii.
Wraz ze zmianą ustroju na przełomie, przyszedł czas na rehabilitację. Wymiar sprawiedliwości, w swoim orzecznictwie, stara się „naprawić”, tendencyjną politykę władz
opartą na niesprawiedliwym orzecznictwie władzy sądowniczej.
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Summary
The subject matter of the present article is an attempt to reveal the situation of Jehovah’s
Witnesses after the Second World War. The author proves that Catholics as well as
Jehovah’s Witnesses were the most repressed religious groups by the authorities. Decisions of common courts and other judicial bodies used to be based on the one official
and primarily accepted ideology. Due to the system changes, the time of rehabilitation
has come. The judiciary, in its decisions, aims to “redress” the tendentious authorities’
policy based on unjust decisions of the courts.
KEY WORDS: Jehovah’s Witnesses, equality of churches and religious associations,
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Mirosław Karpiuk

Stosunek służbowy militaryzacji
The militarization of the service relationship

Obrona Ojczyzny jest sprawą i obowiązkiem wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej1. Obowiązek ten ma charakter konstytucyjny2, nie jest on ograniczony
tylko do służby wojskowej3, może być realizowany w formie służby w jednostkach
zmilitaryzowanych.
Jak stanowi art. 2 u.p.o.o. umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
przygotowanie ludności oraz mienia narodowego na wypadek wojny, a także
wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy
do wszystkich organów władzy i administracji rządowej, jak również innych
organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także
do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach. Zmilitaryzowane
jednostki organizacyjne również usytuowane są w przestrzeni obronności pełniąc
w niej rolę wspomagającą.
Cechą stosunku służbowego jest podleganie prawu administracyjnemu, nie
prawu pracy4. W przypadku służby mamy do czynienia z pełnym podporządkowaniem poleceniom służbowym oraz z uprawnieniem organu administracyjnego
do jednostronnego kształtowania warunków służby w zależności od potrzeb
danej formacji5. Powyższe wynika z charakteru zadań, które są realizowane
w ramach służby. Zadania te obejmują szeroko rozumiane bezpieczeństwo oraz
1 Art. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.), dalej u.p.o.o.
2 Zob. art. 85 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.).
3 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 419,
czy też P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997 roku, Warszawa 2008, s. 194.
4 P. Szustakiewicz, Postępowanie dyscyplinarne w służbach specjalnych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, Nr 5, s. 218.
5 P. Wojtunik, Pojęcie, źródła i przedmiot prawa stosunków służbowych, „Przegląd
Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2013, Nr 5, s. 205.

52 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 36 (3/2016)

obronność. Służba w jednostkach zmilitaryzowanych również będzie się mieściła
w sferze bezpieczeństwa i obronności, jednak z przewagą zadań obronnych.
Według rozwiązań ustawowych, zawartych w art. 175 u.p.o.o., do służby
w jednostkach zmilitaryzowanych mogą być przeznaczone osoby spełniające
ustawowe wymagania, o ile nie spełniają przesłanek negatywnych. W czasie
pokoju przydziały organizacyjno-mobilizacyjne mogą być nadawane (przesłanki
pozytywne): 1) mężczyznom, którzy nie ukończyli sześćdziesięciu lat życia; 2)
kobietom, które nie ukończyły pięćdziesięciu lat życia; 3) po objęciu militaryzacją
ustalonych jednostek organizacyjnych przydziały do tych jednostek nadaje się
także osobom, które nie osiągnęły wieku określonego we właściwych przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym. Przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych
nie nadaje się osobom, które (przesłanki negatywne): 1) przekroczyły wiek do
którego nadaje się takie przydziały; 2) nie ukończyły osiemnastu lat życia; 3) są
osobami o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej; 4) mają nadane
przydziały kryzysowe lub przydziały mobilizacyjne, bądź też pracownicze przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych; 5) są funkcjonariuszami następujących podmiotów bezpieczeństwa i porządku publicznego: Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, Straży
Ochrony Kolei i Państwowej Straży Pożarnej, o ile osoby te na mocy przepisów
szczególnych mogą pełnić służbę w przypadku ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny oraz są przeznaczone do pełnienia tej służby; 6) zostały uznane za stale
lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym lub za całkowicie
niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do
pracy, lub zaliczone do osób o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 7) zostały skazane na karę pozbawienia wolności i oczekują na jej
odbycie albo ją odbywają. Przeznaczenie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych jest dokonywane w formie nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek. Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne
nadaje się także po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych.
Osobom, które są zatrudnione w istniejących jednostkach przewidzianych do
militaryzacji, a także jednostkach organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji, przydziały organizacyjno-moblizacyjne nadaje się w formie zbiorowej listy imiennej.
Pozostałe osoby otrzymują przydziały organizacyjno-mobilizacyjne w formie
kart przydziału. Służbę w jednostkach zmilitaryzowanych, może pełnić osoba,
która spełnia warunki przewidziane enumeratywnie w art. 175 ust. 3 u.p.o.o.
oraz łącznie nie zachodzą przesłanki z art. 175 ust. 4 u.p.o.o. Ustawodawca
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przydatność do służby w jednostkach zmilitaryzowanych zbudował w oparciu
o dwie klauzule: pozytywną (konieczność spełnienia wyraźnie przewidzianych,
ustawowych kryteriów) i jednocześnie negatywną (brak zaistnienia wyraźnie
przewidzianych, ustawowych przesłanek). Zaistnienie którejkolwiek, określonej
w art. 175 ust. 4 u.p.o.o., przesłanki negatywnej skutkuje brakiem możliwości
objęcia służbą w jednostkach zmilitaryzowanych. Ustawodawca w czasie pokoju
nie przewiduje wyjątków od zasad przewidzianych dla powołania do służby.
W związku z czym stosowanie przesłanek pozytywnych oraz przesłanek negatywnych w przypadku przydziału organizacyjno-moblizacyjnego w czasie pokoju ma
charakter bezwzględny, a uchybienie im skutkuje wadliwością takiego przydziału.
Kwalifikowanie osób w zakresie nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych przeprowadzane jest w celu zaspokojenia potrzeb kadrowych
jednostki zmilitaryzowanej. Polega ono na ustaleniu: 1) przydatności poszczególnych osób do objęcia stanowisk w określonej jednostce zmilitaryzowanej,
pod względem wieku, stanu zdrowia, posiadanych kwalifikacji, jak też miejsca
zamieszkania; 2) stosunku do służby wojskowej oraz spełniania przez kandydatów do służby w jednostce zmilitaryzowanej ustawowych wymagań6. Uzyskanie
przez daną osobę przydziału organizacyjno-moblizacyjnego, wymaga postępowania kwalifikacyjnego i to bez względu na formę tego przydziału, nie ma
zatem znaczenia, czy ma on nastąpić w formie zbiorowej listy imiennej, czy też
w formie karty przydziału. Konieczność przeprowadzenia rekrutacji, w ramach
której następuje zakwalifikowanie do służby w jednostkach zmilitaryzowanych
determinują potrzeby kadrowe, a ma ona na celu zbadanie przydatności do służby
oraz spełniania ustawowych wymagań z art. 175 ust. 3 i 4 u.p.o.o.
Jednym z obowiązków osób, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne, jest odbycie ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji
w czasie wolnym od pracy, w wymiarze do piętnastu dni w roku, w tym nie
więcej niż pięć dni ustawowo wolnych od pracy, który to obowiązek wynika
z art. 176 ust. 1 u.p.o.o. Wykonywanie obowiązków wynikających ze sfery obronności i bezpieczeństwa wymaga bardzo często odpowiedniego przygotowania
i sprawności fizycznej. Temu, jak również ocenie ogólnej przydatności, służą
obowiązkowe ćwiczenia.
Osoby, które zostały powołane do odbycia ćwiczeń w jednostce przewidzianej
do militaryzacji uznawane są za wezwane z chwilą złożenia podpisu na liście,
bądź też z chwilą doręczenia wezwania. Osoba wezwana ma obowiązek udać
6 § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz.U. Nr 41, poz. 234).
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się do miejsca stawienia się do służby: 1) w trybie natychmiastowego stawiennictwa - w terminie wskazanym w wewnętrznym komunikacie o powołaniu do
odbycia ćwiczeń w trybie natychmiastowego stawiennictwa pracowników jednostki przewidzianej do militaryzacji ogłoszonym przez kierownika tej jednostki
za pośrednictwem wszelkich dostępnych środków, bądź też w ciągu czterech
godzin od doręczenia wezwania, o ile termin stawiennictwa został określony
jako natychmiastowy; 2) w pozostałych przypadkach - w terminie określonym
na zbiorowej liście imiennej albo wezwaniu. W sytuacji, gdy osoba wezwana nie
może stawić się do odbycia ćwiczeń we wskazanym terminie z powodu obłożnej
choroby lub z innych ważnych przyczyn, bez zbędnej zwłoki zawiadamia o tym
odpowiednio kierownika jednostki albo wojskowego komendanta uzupełnień.
Po ustaniu przyczyn niestawienia się osoba wezwana przedstawia właściwemu
organowi odpowiednie zaświadczenie lekarskie wystawione przez zakład opieki
zdrowotnej lub inne dokumenty usprawiedliwiające przyczynę braku zgłoszenia
się7. W zależności z jaką formą wezwania będziemy mieli do czynienia, zbiorową,
czy też indywidualną, wezwanie uznaje się za doręczone z chwilą złożenia podpisu na liście, czy też z chwilą doręczenia wezwania do odbycia ćwiczeń, zatem od
tego momentu rozpoczynają bieg stosowne terminy. Stawiennictwo na ćwiczenia
może mieć charakter natychmiastowy (ze względu na status zagrożenia, bądź
też konieczność zbadania czasu reakcji na wezwanie wszystkich adresatów),
bądź też zwyczajny, następuje wówczas w terminie wskazanym na liście osób
powołanych do odbycia ćwiczeń. Obowiązek wezwanych do odbycia ćwiczeń
może być wyłączony w danym okresie czasu wyjątkowo, gdy dana osoba jest
obłożnie chora, bądź zachodzą inne ważne przyczyny uzasadniające niestawiennictwo oraz zostanie o tym zawiadomiony właściwy podmiot (kierownik
jednostki przewidzianej do militaryzacji lub wojskowy komendant uzupełnień),
a po ustaniu przeszkody niestawiennictwa przedstawione zostaną dokumenty
usprawiedliwiające przyczynę braku zgłoszenia (w przypadku choroby stosowne
zaświadczenie lekarskie, wystawione przez podmiot uprawniony).
Wraz z dniem objęcia militaryzacją uprzednio przewidzianych jednostek
organizacyjnych, stają się one jednostkami zmilitaryzowanymi, a osoby, którym
nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do tych jednostek, są osobami,
które pełnią służbę w jednostce zmilitaryzowanej. Po dokonaniu militaryzacji
ustalonych jednostek organizacyjnych dodatkowo do służby w nich mogą być
powoływane również dalsze osoby, o ile posiadają kwalifikacje przydatne do
7 § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania
do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz.U. Nr 264, poz. 2627).
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tej służby, co odbywa się również w drodze nadania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych, a co wynika z art. 179 u.p.o.o. Mamy w tym przypadku
automatyzm, w świetle którego osoby, którym nadano przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek przewidzianych do militaryzacji, z dniem objęcia
ich militaryzacją, są osobami, które pełnią służbę w jednostce zmilitaryzowanej.
Ustawodawca nie przewiduje w tym przypadku dodatkowego powołania.
Przesłanki zwolnienia ze służby w jednostce zmilitaryzowanej określa
art. 180 u.p.o.o. Według tego przepisu kierownik jednostki zmilitaryzowanej
zwalnia ze służby w tej jednostce: 1) osoby, które osiągnęły wiek określony we
właściwych przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym; 2) osoby, które utraciły
zdolność do wykonywania zawodu. Powyższy organ może również zwolnić ze
służby w jednostce zmilitaryzowanej inne osoby, o ile wykonują one czynności
niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem działania danej jednostki. Osoby,
które zostały zwolnione ze służby w jednostce zmilitaryzowanej, a także osoby,
które nie zostały powołane do tej służby, pozostają pracownikami jednostki
zmilitaryzowanej. W przypadku jednostki zmilitaryzowanej mamy dwa rodzaje
stosunków prawnych łączących daną osobę z określoną jednostką i jej kierownikiem - stosunek służby oraz stosunek pracy. Stosunek służby powstaje w celu
realizacji zadań postawionych przed jednostką zmilitaryzowaną, stosunek pracy
występuje w przypadku braku spełniania ustawowych kryteriów przewidzianych
dla tej służby, braku przydatności danej osoby z punktu widzenia zamierzeń
militaryzacji oraz obejmuje wykonywanie czynności pomocniczych.
Ustawodawca w art. 181 u.p.o.o. wprost rozstrzyga, że osoby, które pełnią
służbę w jednostce zmilitaryzowanej nie mogą rozwiązać stosunku pracy z tą
jednostką. Rozwiązanie stosunku pracy z osobą pełniącą służbę w jednostce
zmilitaryzowanej może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym zwolnieniu tej
osoby ze służby. Wypowiedzenie umowy o pracę, które zostało dokonane w czasie
trwania stosunku służbowego w zmilitaryzowanej jednostce nie wywołuje żadnych skutków prawnych8. Ustawodawca w tym przepisie zawarł normę gwarancyjną, wprowadzającą zakaz rozwiązania stosunku pracy z osobą pełniącą służbę
w jednostce zmilitaryzowanej. Ma on zatem charakter ochronny. Kierownik
jednostki zmilitaryzowanej nie może rozwiązać stosunku pracy z osobą, gdy
ta pełni służbę, ponieważ po zwolnieniu ze służby nie istniałby pomiędzy nią
a jednostką organizacyjną stosunek pracy. Rozwiązanie stosunku pracy następuje dwuetapowo: zwolnienie ze służby w danej jednostce zmilitaryzowanej,
a następnie rozwiązanie stosunku pracy. Zwolnienie ze służby nie musi jednak
8 Wyrok SN z dnia 10 czerwca 1983 r., I PR 49/83, LEX Nr 14618.

56 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 36 (3/2016)

skutkować rozwiązaniem stosunku pracy. W przypadku braku konieczności
realizacji zadań, ze względu na które określoną jednostkę organizacyjną objęto
militaryzacją (nie występuje już zagrożenie determinujące militaryzację), gdy
wygasa stosunek służby, osoby te stają się ponownie pracownikami tej jednostki
(już niezmilitaryzowanej).
Zależności pomiędzy stosunkiem pracy a stosunkiem służby w przypadku
militaryzacji w istotnym stopniu kształtuje art. 182 u.p.o.o. Według art. 182
ust. 1-2 u.p.o.o. dotychczasowy stosunek pracy osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych ulega zawieszeniu z dniem powołania ich do tej
służby, jednocześnie powstaje z mocy prawa stosunek służbowy militaryzacji,
a do osób pełniących służbę w jednostkach zmilitaryzowanych stosuje się ogólnie
obowiązujące przepisy prawa pracy oraz przepisy szczególne, jeżeli obowiązują
w tych jednostkach. Powołanie do służby nie skutkuje zatem wygaśnięciem
stosunku pracy, nie oznacza to jednak, że oba stosunki (pracy oraz służby)
istnieją obok siebie, gdyż stosunek pracy jest zawieszony. Stosunek służbowy
militaryzacji powstaje ex lege z dniem powołania, zatem nie wymagane są jakieś
dodatkowe czynności powodujące nawiązanie stosunku służby w jednostkach
zmilitaryzowanych. Zawieszenie stosunku pracy osoby pełniącej służbę stanowi
gwarancję powrotu do statusu pracownika, po wygaśnięciu stosunku służbowego
militaryzacji
Na gruncie art. 182 ust. 2a u.p.o.o. kierowników jednostek zmilitaryzowanych obciążono odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa i higieny służby
osób pełniących służbę w tych jednostkach oraz nałożono obowiązek zapewnienia warunków ochrony ich życia i zdrowia przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy. Według przepisów prawa pracy, które mają
zastosowanie do jednostek zmilitaryzowanych pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres
tej odpowiedzialności nie mają wpływu obowiązki pracowników w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby
bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. Pracodawca
ma obowiązek chronić zdrowie oraz życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięć nauki i techniki9. Obowiązek pracodawcy w przedmiocie zapewnienia
pracownikom bezpiecznych warunków pracy nie może być traktowany statycz9 Art. 207 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1502
ze zm.), dalej k.p. Wyznaczając zakres odpowiedzialności pracodawcy, ustawodawca posłużył
się terminem posiadającym szeroki zakres treściowy, ponieważ na „stan bezpieczeństwa” składa
się wiele czynników, które ogólnie ująć można jako czynniki o charakterze: 1) materialnym; 2)
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nie, gdyż treść tego rodzaju obowiązków ulega zmianom w miarę postępu nauki
oraz techniki. W związku z czym śledzenie zdobyczy postępu technicznego jest
nieodłącznym elementem działalności każdego zakładu pracy10.
Konsekwencją unormowania wskazującego, że na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie mają wpływu obowiązki pracowników w przestrzeni bezpieczeństwa i higieny pracy, jest uprzedniość jego odpowiedzialności oraz jej
bezwarunkowy charakter. Uprzedniość odpowiedzialności pracodawcy za stan
bezpieczeństwa i higieny pracy oznacza, że zanim pracodawca będzie mógł
egzekwować od pracowników stosowne powinności przewidziane w art. 211 k.p.,
który określa podstawowe obowiązki pracowników w sferze b.h.p., w pierwszej
kolejności sam jest zobligowany do zapewnienia im bezpiecznego środowiska pracy oraz bezpieczeństwa zindywidualizowanego. Z kolei bezwarunkowy
charakter tej odpowiedzialności oznacza, że pracodawca nie może się od niej
uwolnić zarzutem, że również pracownik nie dopełnił obowiązków z zakresu
b.h.p.11 Odpowiedzialność pracodawcy za stan b.h.p. ma również charakter
niepodzielny, co oznacza, że nie może on scedować tych obowiązków na inne
podmioty, nawet za ich zgodą12.
Osobom pełniącym służbę w jednostkach zmilitaryzowanych, w przypadku
ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego oraz w czasie wojny przysługują bezpłatne świadczenia zdrowotne, których koszty pokrywane są z tej
części budżetu państwa, której dysponentem jest organ, któremu z kolei podlega
jednostka zmilitaryzowana, co wynika z art. 182 ust. 2b u.p.o.o. Uprawnienia w zakresie korzystania z bezpłatnej służby zdrowia przysługują w trzech
przypadkach: mobilizacji, stanu wojennego oraz wojny. Wówczas osoby pełniące służbę w jednostkach zmilitaryzowanych mogą korzystać z bezpłatnych
świadczeń zdrowotnych, co jest ich uprawnieniem ustawowym, określonym
w sposób kategoryczny, zatem mającym charakter bezwzględny, kreujący po
stronie podmiotu świadczącego usługi zdrowotne stosowny obowiązek. Podmiot
udzielający świadczenia może domagać się pokrycia kosztów udzielonej usługi
technologicznym; 3) osobowym, Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 marca 2015 r.,
III APa 53/14, LEX Nr 1677078.
10 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2014 r., III APa 11/14, LEX
Nr 1630515.
11 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2015 r., III APa 27/15, LEX Nr
1934513. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, w znaczeniu
przedmiotowym ponosi pracodawca i to niezależnie od tego, czy praca w tym zakładzie wykonywana jest przez jego, czy też „cudzych” pracowników, a także od tego, czy wykonują ją osoby
pozostające w stosunku pracy, czy też w innym stosunku prawnym, W. Sanetra, (w:) J. Iwulski,
W. Sanetra, Komentarz do kodeksu pracy, Warszawa 2009, s. 980.
12 K. Walczak, (w:) W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005, s. 696.
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od organu, któremu podlega jednostka zmilitaryzowana, a którą to usługę ma ten
organ obowiązek sfinansować, zatem od właściwego ministra, bądź wojewody.
Stosunek służbowy militaryzacji, jak wynika z art. 182 ust. 4 u.p.o.o., a także
jego skutki prawne wygasają z mocy prawa z dniem zwolnienia ze służby w jednostce zmilitaryzowanej. Zwolnienie ze służby powoduje ex lege wygaśnięcie
samego stosunku służbowego militaryzacji, jak również jego skutków. W związku
z czym z dniem zwolnienia ze służby w jednostce zmilitaryzowanej taka osoba
staje się jej pracownikiem, ponieważ fakt zwolnienia ze służby powoduje odwieszenie stosunku pracy.
Okres pełnienia służby w jednostce zmilitaryzowanej wliczany jest do okresu
zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy,
co gwarantuje art. 182 ust. 5 u.p.o.o. Zawieszenie stosunku pracy nie pociąga za
sobą zawieszenia okresu, od którego uzależnione są uprawnienia pracownicze.
W przypadku stosunku służbowego militaryzacji występuje ciągłość okresu
wliczanego do okresu zatrudnienia uprawniającego do wszystkich świadczeń
pracowniczych, pomimo zasadniczo braku skutków wynikających ze stosunku
pracy.
Status osoby pełniącej służbę w jednostce zmilitaryzowanej wyznaczany
jest m.in. przez art. 183 u.p.o.o. Na gruncie tego przepisu osoby takie mają
obowiązek wykonywania poleceń przełożonych, wydanych w sprawach służbowych, co jest jedną z cech służby w formacjach obronności, bezpieczeństwa
i porządku publicznego, a taki status, ze względu na katalog wykonywanych
zadań należy przyznać jednostkom zmilitaryzowanym. Osoby, które pełnią
służbę w jednostce zmilitaryzowanej mogą być wyznaczane przez kierownika
tej jednostki na inne stanowiska pracy, niż zajmowały w dniu powołania do
służby. Ustawodawca posługuje się pojęciem „stanowisko pracy”, gdy faktycznie
będzie to „stanowisko służby”, ponieważ dana osoba pełni służbę, a nie świadczy
pracę. Wyznaczanie na inne stanowisko uzasadnia m.in. inny charakter zadań,
które mogą być przez taką jednostkę wykonywane oraz status zagrożenia, gdy
będzie to wymagało działań reorganizacyjnych. Ustawodawca jednak w art.
183 ust. 3 u.p.o.o. wprowadza pewne ograniczenia w zakresie wyznaczania na
niższe stanowisko, które może nastąpić wyłącznie: 1) w przypadku naruszenia
dyscypliny służby w jednostce zmilitaryzowanej; 2) w związku z potrzebami
organizacyjnymi jednostki zmilitaryzowanej; 3) na wniosek osoby zainteresowanej. Przepis ten wprowadza zamknięty katalog przesłanek dopuszczających
wyznaczenie na niższe stanowisko. Kierownik jednostki zmilitaryzowanej nie
ma zatem swobody w tym zakresie. Takiego ograniczenia nie ma w przypadku
wyznaczania na wyższe stanowisko służby.
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Jak wynika z art. 183 ust. 4-5 u.p.o.o. osoby pełniące służbę w jednostce zmilitaryzowanej mogą być przenoszone do innej jednostki na podstawie nadania
przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego. Przeniesienia do jednostki zmilitaryzowanej mającej siedzibę w innej miejscowości nie stosuje się do: 1) kobiet
w ciąży i w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu; 2) osób sprawujących
opiekę nad: a) dziećmi do lat szesnastu, b) wspólnie z nimi zamieszkałymi osobami obłożnie chorymi lub osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność
do pracy w gospodarstwie rolnym lub uznanymi za całkowicie niezdolne do pracy
oraz samodzielnej egzystencji, lub zaliczonymi do osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności - jeżeli opieki tej nie można powierzyć innej osobie. Ze
względu na potrzeby kadrowe ustawodawca przewidział instytucję przeniesienia
do innej jednostki zmilitaryzowanej. W przypadku przeniesienia do jednostki
w tej samej miejscowości, nie ma żadnych ustawowych przeszkód w tym zakresie,
zakaz przenoszenia niektórych kategorii osób dotyczy tylko jednostek zmilitaryzowanych mających siedzibę w innej miejscowości. Podstawą przeniesienia
jest przydział organizacyjno-mobilizacyjny.
W przypadku ogłoszenia mobilizacji, stanu wojennego oraz w czasie wojny
osoby pełniące służbę w jednostce zmilitaryzowanej, otrzymują wynagrodzenie
według zajmowanego stanowiska służbowego, które nie może być jednak niższe
od otrzymywanego w dniu powołania do tej służby, o czym rozstrzyga art. 184
u.p.o.o. Wielkość wynagrodzenia przysługującego za pełnienie służby w jednostce zmilitaryzowanej wynika z zaszeregowania płacowego. Do poszczególnych
kategorii tego zaszeregowania przyporządkowane są określone stanowiska. Przedział wynagrodzenia, bądź jego wielkość, w zależności od przyjętego rozwiązania,
nie mogą być jednak niższe od wynagrodzenia, które dana osoba otrzymywała
w dniu powołania do służby. Powołanie do służby nie może pogarszać statusu
finansowego, jeżeli chodzi o wynagrodzenie, osoby powołanej.
Zasada, w świetle której osoby pełniące służbę w jednostce zmilitaryzowanej
otrzymują w przypadku ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego oraz
w czasie wojny wynagrodzenie według zajmowanego stanowiska służbowego
może zostać wyłączona, gdy na podstawie art. 184 ust. 3 u.p.o.o. Rada Ministrów
określi w formie rozporządzenia, inne stawki wynagrodzenia, uwzględniając przy
tym zakres powierzonych na poszczególnych stanowiskach zadań.
Wymiar oraz rozkład czasu służby w jednostkach zmilitaryzowanych, według
art. 185 u.p.o.o., określają ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy13. Nie
13 Zasadą wynikającą z art. 129 § 1 k.p. jest, że czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na
dobę oraz przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie
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mniej jednak organ, któremu podlega jednostka zmilitaryzowana (minister
lub wojewoda) może ustalić inny wymiar i rozkład czasu służby, zobowiązany
jest jednak przy tym do zachowania prawa do wypoczynku, a także nie może
naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa pracy dotyczących ochrony
pracy kobiet i zatrudnienia młodocianych, jak również odnoszących się do
czasu pracy pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia oraz pracowników, którzy zostali uznani za osoby
niepełnosprawne.
Ustawodawca wprowadza zasadę, w świetle której wymiar oraz rozkład czasu
służby pełnionej w jednostkach zmilitaryzowanych determinowany jest przez
prawo pracy. Zasada ta nie ma jednak charakteru bezwzględnego, gdyż organ,
któremu podlega jednostka zmilitaryzowana może ustalić w formie zarządzenia
inny wymiar i rozkład czasu służby. Jest to jego uprawnienie, nie obowiązek, lecz
jeżeli się na to zdecyduje, to nie może działać w sposób dowolny, jest związany
ograniczeniami wynikającymi z art. 185 ust. 2 i 3 u.p.o.o.
Według art. 187 u.p.o.o. jednostki, które są przewidziane do militaryzacji,
w sprawach dotyczących przygotowania objęcia ich militaryzacją podlegają
właściwym ministrom (wojewodom) zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. W przypadku jednostek zmilitaryzowanych, to podlegają one ministrom
właściwym ze względu na przedmiot ich działania, bądź też właściwym miejscowo wojewodom, zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. Jednostki
zmilitaryzowane wykonują zadania, które zostały ustalone przez organy, którym
te jednostki podlegają. Podległość jednostki zmilitaryzowanej ministrowi determinuje zakres jej działalności - podlega ona ministrowi właściwemu ze względu
na przedmiot swojego działania; podległość przedstawicielowi RM w terenie
determinuje jego właściwość miejscowa - jednostka zmilitaryzowana podlega
wojewodzie, na którego obszarze działania ma swoją siedzibę. Zakres właściwości rzeczowej jednostki zmilitaryzowanej wynika z ustaleń poczynionych przez
organ, któremu ta jednostka podlega.
Jednostki zmilitaryzowane, które są przydzielane do Sił Zbrojnych RP,
organom obrony cywilnej, czy też innym organom podlegają pod względem
operacyjnym organom, którym zostały przydzielone, nie mniej jednak bezpośrednią podległość tych jednostek określa zestawienie zadań. Organy wojskowe,
organy obrony cywilnej, a także inne organy, którym przydzielono jednostki
rozliczeniowym, który nie może jednak przekraczać 4 miesięcy. Nawet w przypadku zastosowania
zadaniowego czasu pracy pracodawca powinien wykazać, że powierzał pracownikowi zadania
możliwe do wykonania w czasie pracy, który wynika z art. 129 k.p., Wyrok SN z dnia 16 listopada
2010 r., I PK 79/10, LEX Nr 725007.
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zmilitaryzowane, przyjmują je na zaopatrzenie logistyczne oraz finansowe.
W przypadku zaopatrzenia finansowego stanu osobowego przydzielonych jednostek stosuje się przepisy obowiązujące w poszczególnych działach administracji
rządowej lub w województwach, w zależności od tego komu jednostka podlega.
W przedmiocie zakwaterowania oraz wyżywienia jednostek zmilitaryzowanych
zastosowanie znajdują normy obowiązujące w dziale administracji rządowej lub
województwie, bądź też normy określone w przepisach dotyczących żołnierzy
pełniących czynną służbę wojskową w czasie wojny, a rozstrzyga w tym zakresie
organ, któremu przydzielono jednostkę zmilitaryzowaną14. Bezpośrednią podległość służbową determinują zadania, które zostały przydzielone do wykonania
jednostce zmilitaryzowanej, zatem decydujący jest tutaj nie aspekt podmiotowy, a przedmiotowy. Powyższą zależność uzasadnia konieczność podjęcia
określonych działań na rzecz bezpieczeństwa czy obronności, bez względu na
istniejącą (obowiązującą) hierarchię (strukturę) organizacyjną, bez wikłania
się w sprawy nadrzędności personalnej, które mogłyby utrudnić, bądź opóźnić
realizację nałożonych zadań. Pod względem operacyjnym, jednostki zmilitaryzowane podlegają jednak organom, którym zostały przydzielone, co z kolei
komplikuje w pewnym stopniu realizację przez nie zadań, prawodawca tworzy
dwie podległości: operacyjną oraz bezpośrednią, wprowadzając tym samym
pewne zamieszanie, które w czasie zagrożenia z pewnością nie ułatwia działania.
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Streszczenie
W przypadku ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia
stanu wyjątkowego na całym obszarze Polski Rada Ministrów może objąć militaryzacją jednostki organizacyjne, które wykonują istotne z punktu widzenia obronności
lub bezpieczeństwa zadania, a także jednostki organizacyjne specjalnie tworzone do
wykonywania takich zadań. Te szczególne zadania wykonywane są w ramach stosunku
służbowego militaryzacji, który powstaje z mocy prawa z dniem powołania do służby
w jednostce zmilitaryzowanej.
SŁOWA KLUCZOWE: stosunek służbowy, militaryzacja, jednostka zmilitaryzowana,
obronność, bezpieczeństwo
Summary
In the event of mobilization, during the war and while introducing a state of emergency
on the whole Polish territory the Polish Council of Ministers may impose militarization
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on organizational units that perform tasks important for defense and security, as well as
organizational units specifically created to perform such tasks. These specific duties are
carried out within the framework of the militarization of the service relationship that
arises from the legal regulation on the day of appointment to serve in the militarized unit.
KEY WORDS: service relationship, militarization, militarized unit, defense, security
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Pozycja procesowa pokrzywdzonego
w świetle wyników badań
instytucji warunkowego umorzenia
postępowania karnego
Procedural position of the aggrieved party to the proceedings of the institution of the conditional discontinuation of criminal proceedings

I. Wstęp
Rozwój warunkowego umorzenia postępowania karnego w kierunku umacniania pozycji procesowej pokrzywdzonego w postępowaniu w przedmiocie
zastosowania tytułowej instytucji jest istotnym tematem w toczącej się debacie
nad racjonalizacją i optymalizacją kreowania zasad odpowiedzialności karnej
mającej na celu ograniczanie skutków negatywnego wpływu wykonywania kary
pozbawienia wolności lub stopniowego zastępowania jej innymi karami a także
środkami odpowiedzialności za popelnione przestępstwo.
Celem artykułu jest przedstawienie miejsca pokrzywdzonego w postępowaniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego za pomocą
czynników wskazujących jego pozycję procesową poprzez kolejne etapy przedmiotowego postępowania. W badaniach własnych 405 spraw dotyczących efektywności warunkowego umorzenia postępowania karnego z lat 2003-2009,
losowanych metodą losowania zespołowego wieloetapowego1.
Stosując metodę losowania zespołowego wieloetapowego badaniami aktowymi objęto 405 spraw, w których wystąpiły poszczególne przedmiotowe
sytuacje procesowe (298 spraw, z pomyślnym zakończeniem okresu próby, 51
spraw, w których sąd wydał w okresie próby postanowienie o niepodejmowaniu
1 R. Zasępa, Metoda reprezentacyjna, Warszawa 1972, s 17 i 23.
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warunkowo umorzonego postępowania karnego, 36 spraw zakończonych wydaniem przez sąd postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania
karnego, 11 spraw zakończonych wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wykonawczego z powodu upływu okresu próby oraz okresu wskazanego
w art. 68§4 k.k. a także 9 spraw, w których sąd wydał postanowienie o umorzeniu
postępowania wykonawczego z powodu śmierci oskarżonego).
Termin „czynniki” należy rozumieć w tym artykule jako każda aktywność
organów postępowania w przedmiocie stosowania badanej instytucji, mająca
wpływ na efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania
karnego. Uwzględnienie czynników zwiększających efektywność omawianej
instytucji oraz natychmiastowa reakcja na czynniki ją obniżające, bezpośrednio zmierza do pomyślnego zakończenia okresu próby i okresu wskazanego
w art. 68§4 k.k..

II. Czynnik porozumienia między sprawcą
a pokrzywdzonym w trybie art. 66§3 k.k.
oraz art. 341§3 k.p.k.
Pierwszym czynnikiem kształtującym zadośćuczynienie istniejącemu w postępowaniu jednemu pokrzywdzonemu2 lub kilku pokrzywdzonym3 konsekwencji
popełnienia przestępstwa przez sprawcę jest obowiązująca w trakcie przeprowadzania badań własnych instytucja porozumienia między sprawcą a pokrzywdzonym w trybie art. 66§3 k.k. oraz art. 341§3 k.p.k..
Niniejsze porozumienie dotyczy pojednania się sprawcy z pokrzywdzonym,
naprawienia szkody przez sprawcę lub uzgodnienia między sprawcą a pokrzywdzonym dotyczącym naprawienia szkody. Należy jednak przy tym podkreślić,
że omawiane okoliczności są od siebie wzajemnie niezależne w tym znaczeniu,
iż naprawienie szkody lub uzgodnienie sposobu jej naprawienia może się odbyć
2 E.A. Wdzięczna, Warunkowe umorzenie postępowania karnego a postulaty restorative
justice - wybrane zagadnienia (w:) G. Rejman, B.T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski
(red.), Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda
Kaftala, Warszawa 2008, s. 339; K. Nowicki, Wpływ pojednania oskarżonego (podejrzanego)
z pokrzywdzonym na warunkowe umorzenie postępowania, „Nowa Kodyfikacja Prawa
Karnego”(1999), t. IV, s. 205; D. Gorzkiewicz, Warunkowe umorzenie postępowania karnego
w praktyce (uwagi de lege ferenda do art. 66§3 k.k.), „Wojskowy Przegląd Prawniczy” (2007),
nr 4, s. 65
3 M. Filar (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008, s. 313; Z. Świda, Uwagi
o warunkowym umorzeniu postępowania, (w:) Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2009, s. 266-267.
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bez pojednania między sprawcą a pokrzywdzonym i na odwrót4. Jednocześnie
zaznacza się, że pojednanie może zależeć od naprawienia szkody lub ustalenia
warunków jej naprawienia5. A. Zoll trafnie podkreśla, że nie wyklucza stosowania art. 66§3 k.k. fakt, że motywem postępowania sprawcy przy pojednaniu
z pokrzywdzonym, naprawieniu szkody lub uzgodnieniu sposobu jej naprawienia
była chęć uniknięcia kary6.
Zasadnie zwraca się uwagę, że pojednanie powinno odbyć się w warunkach
pełnej swobody powzięcia decyzji i wyrażenia woli7. Słuszny jest zatem pogląd
W. Daszkiewicza, iż niedopuszczalne jest wymuszanie pojednania przez organy
procesowe czy jakiekolwiek inne podmioty8. Należy podzielić stanowisko A.
Zolla, który akcentuje, że skoro ustawa nie określiła formy, w jakiej ma dojść do
pojednania pokrzywdzonego i sprawcy, to możliwa jest każda forma9.

4 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2013, s. 480; T. Kozioł,
Mechanizmy selekcji w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego, (rozprawa doktorska obroniona na WPiA UJ), Kraków 2007, s. 226; D. Kużelewski, Wpływ prawa
karnego materialnego na mediacje między pokrzywdzonym i oskarżonym - wybrane aspekty
(w:) Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2009, s. 354; S.M. Przyjemski, Glosa do Postanowienia Izby Wojskowej SN
z dnia 27 listopada 1998 r., WZ 68/98, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” (2000), nr 1, s. 145;
A. Muszyńska, Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, Warszawa 2010, s. 171; W.
Daszkiewicz, Pojednanie, ugoda, mediacja w procesie karnym. Zagadnienia procesowe (w:)
B. Kubiak, M. Romanowski (red.), Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze. Kodeks
postępowania karnego, z. 8, Warszawa 1998, s. 60; E.A. Wdzięczna, Warunkowe umorzenie
postępowania karnego a postulaty…, op. cit., s. 354.
5 M. Płatek, Wstęp I, czyli o miejscu i roli sprawiedliwości naprawczej w systemie
sprawiedliwości karnej (w:) M. Płatek, M. Fajst (red.), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria.
Praktyka, Warszawa 2005, s. 17.
6 A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1- 116
k.k., t. I, Warszawa 2012, s. 921; por. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie..., op. cit., s. 479; K. Nowicki,
Wpływ..., op. cit., s. 204, cyt. za: E.A. Wdzięczna, Warunkowe umorzenie postępowania karnego
a postulaty..., op. cit., s. 338; K. Banasik, Uwagi do art. 66§3 kodeksu karnego, „Prokuratura
i Prawo” (2008), nr 7-8, s. 23.
7 K. Nowicki, Wpływ…, op. cit., s. 204.
8 W. Daszkiewicz, Pojednanie…, op. cit., s. 40; E. Bieńkowska, Projekt kodyfikacji karnej
a zabezpieczenie interesów ofiar przestępstw, „Państwo i Prawo” (1995), nr 5, s. 68-69; J. Bednarzak, Warunkowe umorzenie postępowania karnego świetle wytycznych Sądu Najwyższego,
„Problemy Praworządności” (1971), nr 10, s. 12. Zob. także Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2009 r.,
IV KK 391/08, „Biuletyn Prawa Karnego” (2009), nr 6; Wyrok SN z dnia 26 listopada 2008 r., IV
KK 164/2008, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 2418.
9 A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 922; E.A. Wdzięczna, Warunkowe
umorzenie postępowania karnego a postulaty…, op. cit., s. 338; K. Banasik , Uwagi…, op. cit.,
s. 23; D. Kużelewski, Wpływ…, op. cit., s. 354; A. Muszyńska, Naprawienie…, op. cit., s. 171.
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Pojednaniem natomiast nie może być np. brak sprzeciwu wobec decyzji
o warunkowym umorzeniu postępowania karnego, ale będzie nim aktywność
stron zmierzających do pogodzenia się10.
W poglądach doktryny, po pierwsze, zarysował się spór dotyczący statusu
strony pojednania, oparty na zapatrywaniach podnoszących, że możliwość
pojednania się ze sprawcą zachodzi tylko w wypadku pokrzywdzonego będącego
osobą fizyczną11 oraz że ta możliwość ma miejsce także w wypadku pokrzywdzonego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą
takiej osobowości12.
K. Nowicki wskazuje, że zadaniem art. 341§3 k.p.k. jest danie możliwości oskarżonemu i pokrzywdzonemu zminimalizowania we własnym zakresie
skutków wcześniejszego działania oskarżonego, dochodzenia roszczeń przez
pokrzywdzonego w sposób stosunkowo szybki bez potrzeby czekania do końca
procesu a często nawet do dalszego procesu cywilnego13. Art. 341§4 k.k. oznacza,
iż z urzędu chroniąc interes pokrzywdzonego, sąd powinien go wysłuchać przed
wydaniem wyroku14.
Analiza wyników badań własnych 405 spraw dotyczących efektywności
instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego wskazuje na 9 spraw,
w których zastosowano art. 66§3 k.k.. W prezentowanych badaniach własnych
zwrócono uwagę, że w 5 z 9 spraw trafnie niewpłacona kwota zobowiązania do
naprawienia szkody, zawarta w porozumieniu między sprawcą, a pokrzywdzoną
osobą prawną w postępowaniu przygotowawczym, była włączana przez sąd do
wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. W jednej z powołanych
10 Wyrok SN z dnia 26 listopada 2008 r., IV KK 164/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 2418, cyt.
za: M. Królikowski, K. Szczucki (red.), Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo, Warszawa
2011, s. 470-471; Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., III KK 447/2006, „Krakowskie Zeszyty Sądowe”
(2007), nr 6, poz. 18.
11 A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 922-923; K. Nowicki, Wpływ…, op. cit.,
s. 205; E.A. Wdzięczna, Warunkowe umorzenie postępowania karnego a postulaty…, op. cit.,
s. 335-336 oraz cyt. tamże Uchwała SN z dnia 30 września 2003 r., I KZP 19/03, OSNKW 2003, z.
9-10, poz. 78.
12 A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 922-923; B. Kunicka-Michalska, (w:) G.
Rejman (red.), Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, Warszawa 1999, s. 1044; K. Banasik,
Uwagi…, op. cit., s. 22-23.
13 K. Nowicki, Wybrane zagadnienia z zakresu warunkowego umorzenia postępowania
na posiedzeniu przed rozprawą główną w świetle przepisów nowego k.p.k., „Nowa Kodyfikacja
Prawa Karnego” (1998), t. III, s. 142-143.
14 H. Paluszkiewicz, Kilka uwag o wyrokowaniu poza rozprawą, standardzie rzetelnego
procesu i realizacji prawa do wysłuchania w toku posiedzenia warunkowego sądu karnego
I instancji (w:) H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga
pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Poznań 2008, s. 83.
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wyżej spraw zauważono zasługującą na wysoką ocenę praktykę ukształtowania ugody podejrzanego z zakładem energetycznym wskazującą na wysokość
należności rozłożonej na raty wraz z terminem i sposobem wpłaty każdej z rat.
W żadnej ze spraw objętej badaniami własnymi nie doszło do przerwy lub odroczenia posiedzenia albo rozprawy w celu umożliwienia oskarżonemu i pokrzywdzonemu porozumienia się w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia
w trybie art. 341§3 k.p.k..
W celu zwiększenia efektywności badanej instytucji należy postulować po
pierwsze wprowadzenie pisemnej formy porozumień opisanych w obowiązującym w trakcie przeprowadzania badań własnych art. 66§3 k.k. i art. 341§3
k.p.k. oraz każdorazowe zachęcanie sprawcy i pokrzywdzonego przez organy
postępowania i pełnomocników procesowych do zawarcia tych porozumień.

III. Czynniki dotyczące postępowania mediacyjnego
Powiązanym z powyższym czynnikiem jest przebieg postępowania mediacyjnego
i postanowienia ugody zawartej w tym postępowaniu.
Zdaniem sędziów, mediacja to instytucja przede wszystkim dla pokrzywdzonego, dopiero w drugiej kolejności dla sprawcy. Pozwala na szybkie zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę czy doznaną szkodę, przejęcie przez sprawcę
odpowiedzialności za czyn, którego się dopuścił. Najważniejsze jest jednak, zdaniem sędziów, z jednej strony to, że zanika anonimowość pokrzywdzonego, staje
się on w oczach sprawcy kimś konkretnym, komu sprawca wyrządził określoną
krzywdę lub szkodę, które wymagają naprawienia, z drugiej istota procedury
mediacyjnej, w której strony konfliktu stają się podmiotami, gospodarzami,
partnerami w rozmowie15. W razie zawarcia ugody, stanowi ona załącznik do
pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego postępowania mediacyjnego.
15 A. Rękas, Korzyści sprawiedliwości naprawczej dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem z punktu widzenia sędziego (w:) Materiały międzynarodowej konferencji pt. „Mediacja
w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego”, zorganizowanej przez Ministerstwo
Sprawiedliwości RP, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Centrum
Mediacji w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2009 r., Warszawa 2010, s. 29-30, 33 por. K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje, Warszawa 2010, s. 98; E. Bieńkowska, Pojednanie środkiem
polityki karnej, „Jurysta” (1995), nr 10, s. 13 i nn., Z. Piechowiak, Początki i perspektywy rozwoju
mediacji między poszkodowanym a sprawcą - w świetle badań, (w:) H. Machel, K. Wszeborowski (red.), Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie
transformacji ustrojowej w Polsce. Książka wydana dla upamiętnienia dziesiątej rocznicy
śmierci Profesora Bolesława Maroszka, twórcy socjologii gdańskiej, Gdańsk 1999, s. 426; A.
Rękas, Mediacja w teorii i praktyce (w:) Ks. A. Gretkowski, D. Karbarz (red.), Mediacja w teorii

Artykuł prawniczy | 69

Kluczowymi problemami wskazanymi podczas badań 405 spraw jest kształt
postanowień ugody postępowania mediacyjnego oraz badawcze przyczyny nie
zawarcia omawianej ugody. Analiza wyników tych badań odnotowuje, że w 26
z 48 spraw, w których przeprowadzono mediację, postanowienia ugody, mające
skutek przede wszystkim dla oskarżonego, były wcześniej proponowane przez
pokrzywdzonych a oskarżony jedynie akceptował jej warunki. W 22 sprawach
objęto nimi także pokrzywdzonych. Pojęcie „objęcia ugodą obu stron postępowania mediacyjnego” jest rozumiane w prezentowanych badaniach własnych
jako dążenie do osiągnięcia w toku postępowania mediacyjnego relacji między
stronami znajdujących potwierdzenie w postanowieniach ugody zawartej w toku
tego postępowania takich jak „strony pojednały się”, „strony zobowiązują się do
poprawnego zachowania się względem siebie”, „pokrzywdzeni oświadczają, że nie
mają żadnych pretensji do oskarżonego”, „oskarżony przeprosił pokrzywdzoną,
a pokrzywdzona przeprosiny przyjęła”, „strony pogodziły się, a pokrzywdzony
nie żąda od oskarżonego żadnej rekompensaty”.
Badania własne 48 z 405 spraw, w których przeprowadzono postępowanie
mediacyjne wskazują, że tylko w jednej z nich mediacja nie powiodła się. Przyczyną niepowodzenia mediacji nie był miesięczny czas jej trwania a postawa
stron. W omawianej sprawie oskarżony nie stawił się na posiedzenie postępowania mediacyjnego. Pokrzywdzony stwierdził, że zawarłby ugodę, gdyby
oskarżony zapłacił za wyrządzone szkody, a następnie wyliczył elementy stanu
majątkowego oskarżonego, które uzasadniają możliwość jej zapłacenia.
Z punktu widzenia efektywności objęcie postanowieniami ugody zarówno
oskarżonego jak i pokrzywdzonego wyraźniej oddaje sposób wykonywania ugody
przez oskarżonego oraz co najmniej ogranicza składanie przez pokrzywdzonych
nieuzasadnionych wniosków o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania
karnego.
W praktyce stosowania warunkowego umorzenia postępowania karnego
należy podkreślić słuszne preferowanie mediacji bezpośredniej przy akceptacji
mediacji pośredniej traktowanej jako ostateczność.
i praktyce, Stalowa Wola 2009, s. 155; A. Rękas, Mediacja w Polsce na tle doświadczeń państw
Unii Europejskiej (w:) Konferencje i Seminaria 4(48)03, Mediacja w krajach Unii Europejskiej
i w Polsce, Materiały z seminarium dla posłów Sejmu IV kadencji, zorganizowanego 28 kwietnia
2003 r. przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Biuro Studiów i Ekspertyz
Kancelarii Sejmu oraz Polskie Centrum Mediacji, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii
Sejmu, Warszawa 2003, s. 10; D.B. Handler, Violence, fear and communication: The variable
impact of domestic violence on mediation, „Mediation Quarterly” (1990), nr 4, s. 331-346; M.
Zmierczak, Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Poznań 1993, cyt. za:
K. Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje..., op. cit., s. 96.
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IV. Czynniki dotyczące postępowania
jurysdykcyjnego
Kolejnym omawianym czynnikiem jest stawiennictwo i kształt zeznań pokrzywdzonego w toku postępowania jurysdykcyjnego w postępowaniu w przedmiocie
warunkowego umorzenia postępowania karnego.
Powoływane wyniki badań własnych zaznaczają, że pokrzywdzeni w swoich zeznaniach w szczególności popierali zastosowanie wobec oskarżonego
badanej instytucji, wskazywali w niektórych z nich propozycję kształtu wyroku
warunkowego umorzenia postępowania karnego, potwierdzali fakt pojednania
się z oskarżonym i naprawienia szkody opisując związane z tym okoliczności,
wskazywali na problemy zdrowotne związane z popełnionym przez oskarżonego przestępstwem i stopień zainteresowania oskarżonego tymi problemami,
potwierdzali zawarcie ugody przed sądem.
Stawiennictwo oraz złożenie zeznań przez pokrzywdzonego w toku postępowania jurysdykcyjnego jest także wyrazem nastawienia pokrzywdzonego do
oskarżonego i popełnionego przez niego przestępstwa, mającego bezpośredni
wpływ na efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego.
Podejmując tytułową problematykę należy podnieść kwestię nałożenia obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego; obowiązku powstrzymania się oskarżonego od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony
sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób oraz obowiązku
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne.
A. Zoll wyróżnił dwie podstawowe funkcje przeproszenia pokrzywdzonego weryfikację postawionej prognozy poprzez sprawdzenie słuszności oceny postawy
sprawcy i jego właściwości osobistych oraz adaptację poprzez utrwalenie postaw
a posiłkowo - wyrównanie krzywdy moralnej jaką sprawca wyrządził drugiej
osobie przestępstwem. Zaprezentowane funkcje stanowią podstawę stosowania
obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego oraz wyboru formy jego wykonania16.
Powoływany Autor podkreśla także znaczenie stosunku pokrzywdzonego do
16 A. Zoll, Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania
karnego, „Zeszyty Naukowe UJ Prace Prawnicze” (1973), z. 62, s. 114-115; por. A. Zoll (w:) A. Zoll
(red.), Kodeks..., op. cit., s. 936; A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 223; R.
Skarbek (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art.
32-116 k.k., t. II, Warszawa 2010, s. 440; B. Kunicka-Michalska (w:) G. Rejman (red.), Kodeks...,
op. cit., s. 1094; E.A. Wdzięczna, Warunkowe umorzenie postępowania karnego w świetle...,
op. cit., s. 189-190; por. T. Stadnicki, Probacja przy warunkowym umorzeniu postępowania
karnego, „Służba MO” (1979), nr 3, s. 370-371.
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faktu przeproszenia wyrażającego się w szczególności przeproszeniem pokrzywdzonego przez sprawcę przed wydaniem wyroku warunkowo umarzającego
postępowanie karne oraz w wypadku, w którym pokrzywdzony wyraźnie sobie
nie życzy nakładania tego obowiązku17. Sąd jest zobligowany do określenia sposobu, w jaki przeproszenie pokrzywdzonego powinno być zrealizowane a także
określenia terminu wykonania tego obowiązku18. Precyzja w tym zakresie ułatwia
nadzór nad wykonaniem tego wyroku i jest pomocna przy podjęciu decyzji
o sposobie zakończenia okresu próby. W przedmiotowych badaniach własnych
obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego występował w 24 sprawach jako
jedno z postanowień postępowania mediacyjnego oraz związku z nałożeniem
go w 2 sprawach na oskarżonego w omawianym wyroku. Wyniki tych badań
prowadzą do przedstawienia postulatu własnego zmiany praktyki stosowania
badanej instytucji przez nakładanie obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego
w formie pisemnej w wyroku warunkowo umarzającym postępowanie karne.
Drugim jest obowiązek powstrzymania się oskarżonego od kontaktowania
się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się
do pokrzywdzonego lub innych osób.
W. Wróbel i A. Zoll wskazują, że wyżej wymienione obowiązki mają przede
wszystkim funkcję ochronną, zabezpieczającą i mogą być orzekane wyłącznie
przy akceptacji osób pokrzywdzonych, ponieważ w sposób automatyczny zaburzają one relacje społeczne sprawcy. Pokrzywdzony bowiem może nie chcieć
ograniczenia kontaktu ze sprawcą19. Zakaz kontaktowania się z określonymi
osobami może odnosić się do osób określonych co do tożsamości, ale może wskazywać pewne kategorie osób (osoby małoletnie, uczniów, członków rodziny)20.
W przedstawianych badaniach własnych nie odnotowano nałożenia wyżej
wymienionych obowiązków. Wyniki analizy tych badań prowadzą do przedstawienia propozycji własnej zmiany ustawowej konstrukcji warunkowego
17 A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 936; W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, op.
cit., s. 475; M. Szewczyk (w:) A. Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art.
1- 116 k.k., t. I, Warszawa 2007, s. 107;G. Łabuda (w:) J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część
ogólna. Komentarz, Warszawa 2007, s. 497; M. Leonieni, W. Michalski, Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w praktyce sądowej, Warszawa 1975, s. 68-69, 91.
18 A. Zoll, Materialnoprawna…, op. cit., s. 114-115; W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, op. cit.,
s. 475; M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks…, op. cit., s. 440; M. Leonieni, W. Michalski,
Efektywność…, op. cit., s. 68-69, 91.
19 A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 965; W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, op. cit.,
s. 476; M. Szewczyk (w:) A. Zoll A. (red.), Kodeks…, op. cit., s. 107; T. Kozioł, Mechanizmy…,
op. cit., s. 72.
20 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, op. cit., s. 449; R. Skarbek (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki
R. (red.), Kodeks…, op. cit., s. 441.
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umorzenia postępowania karnego przez wprowadzenie w art. 74§1 k.k. instytucji
wysłuchania także pokrzywdzonego przy nakładaniu obowiązków określonych
w art. 72§1 pkt. 2-8 k.k..
Po trzecie należy zwrócić uwagę na obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, który w sposób istotny ingeruje w prawa
sprawcy i może być motywowany wyłącznie popełnieniem przestępstwa na
szkodę osób zajmujących wspólnie lokal mieszkalny i przy akceptacji pokrzywdzonych21. A. Zoll słusznie podkreśla, że sąd nakładając ten obowiązek powinien
określić termin opuszczenia mieszkania22. W badaniach własnych 405 spraw
dotyczących efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania
karnego nie odnotowano nałożenia tego obowiązku. Jednakże z punktu widzenia
efektywności należy postulować ujednolicenie sposobu kontaktu oskarżonego
z pokrzywdzonym określonego art. 72§1 pkt. 7a k.k. oraz art. 72§1 pkt. 7b k.k..

VI. Czynniki dotyczący postępowania wykonawczego
Ostatnim tytułowym czynnikiem podkreślającym pozycję procesową pokrzywdzonego jest uprawnienie do składania wniosku o wydanie postanowienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego.
W prezentowanych w tym artykule badaniach własnych, omawiany wniosek dotyczył uchylania się oskarżonego od ciążącego na nim obowiązku
łożenia na rzecz swoich dzieci, uchylania się oskarżonego od wykonania
obowiązku powstrzymania się od nadużywania alkoholu i używania innych
środków odurzających, uchylania się oskarżonego od wykonania zawartej
z pokrzywdzonym ugody.

VI. Podsumowanie
Reasumując, należy pozytywnie ocenić rozwój pozycji procesowej pokrzywdzonego w postępowaniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania
karnego. Prezentacja wyników analizy badań własnych 405 spraw z lat 2003-2009
odnoszących się do tytułowej problematyki została przedstawiona za pomocą
czynników wskazujących na pozycję procesową pokrzywdzonego we wszystkich
21 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie…, op. cit., s. 477; M. Filar (red.), Kodeks…, op. cit., s. 338.
22 A. Zoll (w:) A. Zoll (red.), Kodeks…, op. cit., s. 965.
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etapach postępowania karnego. Analiza przedmiotowych czynników obejmujących instytucję porozumienia między sprawcą a pokrzywdzonym w trybie
art. 66§3 k.k. oraz art. 341§3 k.p.k., kształt postanowień ugody postępowania
mediacyjnego; stawiennictwo i treść zeznań pokrzywdzonego w toku postępowania jurysdykcyjnego w przedmiocie badanego środka poddania sprawcy próbie
oraz uprawnienie do składania wniosku o wydanie postanowienia o podjęciu
warunkowo umorzonego postępowania karnego stanowiła punkt wyjścia do
przedstawienia postulatów de lege ferenda. Wprowadzenie w toku postępowania
karnego pisemnej formy porozumień opisanych w obowiązującym w trakcie
przeprowadzania badań własnych art. 66§3 k.k. i art. 341§3 k.p.k., każdorazowe zachęcanie sprawcy oraz pokrzywdzonego przez organy postępowania
i pełnomocników procesowych do zawarcia powyższych porozumień, objęcie
postanowieniami ugody postępowania mediacyjnego zarówno oskarżonego jak
i pokrzywdzonego, preferowanie mediacji bezpośredniej przy akceptacji mediacji
pośredniej traktowanej jako ostateczność, ujednolicenie sposobu kontaktu oskarżonego z pokrzywdzonym określonego art. 72§1 pkt. 7a k.k. oraz art. 72§1 pkt.
7b k.k. zwiększa efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego
wskazując kierunki jej dalszego rozwoju.
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie pozycji procesowej pokrzywdzonego w postępowaniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego. Prezentacja jest
oparta na wynikach analizy badań własnych akt sądowych 405 spraw dotyczących
efektywności badanej instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego z lat
2003-2009. Rezultatem badań własnych jest przedstawienie postulatów de lege ferenda
dotyczących zarówno modyfikacji ustawowej konstrukcji badanej instytucji, jak również
działań jakie należy podjąć w praktyce jego stosowania w ramach obowiązujących
przepisów.
SŁOWA KLUCZOWE: warunkowe umorzenie postępowania karnego, pokrzywdzony,
efektywność, badania akt sądowych, postulaty de lege ferenda.
Summary
The aim of this article is to present procedural position of the aggrieved party to the
proceedings of the institution of the conditional discontinuation of criminal proceedings.
That presentation was determined by own research results, which consists in the analysis of court records 405 cases concerning the effectiveness of institutions conditional
discontinuance of criminal proceedings from the years 2003-2009. As the result of
own research process are de lege ferenda postulates, which consists of modification of
legislative construction of titular institution and proposals of changes in jurisprudence
within provisions in force.
KEY WORDS: institution of the conditional discontinuation of criminal proceedings,
aggrieved, effectiveness, research of court records, de lege ferenda postulates.
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Tomasz Kalita

Proces tworzenia konstytucyjnej
formuły określającej zakres ochrony
życia człowieka
The Process of Creating the Constitutional Formula Specifying the Scope
of Human Life Protection

Przeobrażenia polityczno-ustrojowe mające miejsce w Polsce na przełomie
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku umożliwiły swobodne
deklarowanie poglądów, koncepcji i programów politycznych. Zmiana systemu
politycznego stała się także impulsem do podjęcia działań mających na celu
stworzenie tekstu nowej ustawy zasadniczej. Wolne i demokratyczne społeczeństwo rozpoczęło budowanie państwa, a nowa konstytucja miała być jego
ideowo-ustrojowym fundamentem. Proces tworzenia obecnie obowiązującej
ustawy zasadniczej rozpoczął się w grudniu 1989 roku i trwał prawie osiem lat.

I. Projekty Konstytucji z lat 1989-1994
Inicjatywa ustrojodawcza podjęta pod koniec 1989 r. zaowocowała przedstawieniem przez Komisję Konstytucyjną Sejmu X kadencji i Komisję Konstytucyjną
Senatu I kadencji dwóch projektów nowej ustawy zasadniczej1. Projekt Komisji
Konstytucyjnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęty dnia 24 sierpnia 1991 r.,
ochronę życia człowieka regulował w art. 212. Ust. 1 tegoż artykułu zawierał dwa
warianty, a mianowicie: pierwszy: Każda osoba ludzka ma prawo do życia
od chwili poczęcia, i drugi: Każdy człowiek ma prawo do życia. Ustawa
reguluje ochronę życia poczętego. Ust. 2 wskazywał, iż: Znosi się karę śmierci.
1 Zob. Projekty konstytucyjne 1989-1991, oprac. M. Kallas, Warszawa 1992, s. 5 i n..
2 Projekt przygotowany przez Komisję Konstytucyjną Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
[w:] Projekty konstytucyjne 1989-1991, dz. cyt., s. 19-53.
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Projekt sygnowany przez Komisję Konstytucyjną Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 22 października 1991 r., w art. 17 stanowił, iż: Rzeczpospolita
Polska uznaje przyrodzone prawo każdej istoty ludzkiej do życia od poczęcia
i gwarantuje jego prawną ochronę (ust. 1), i że Nikt nie może być karany
śmiercią (ust. 2)3.
Powyższe wersje artykułów dotyczących prawnej ochrony życia stanowiły
w stosunku do regulacji poprzedniego ustroju zgoła odmienny biegun. Nie tylko
wprowadzały pojęcie prawa do życia jako przyrodzonej wartości każdego człowieka ale zapewniały gwarancję jego ochrony. Prace nad projektami konstytucji
nie zamykały się jedynie w obrębie Sejmu czy Senatu, ale miały miejsce również
w działalności ugrupowań politycznych, czy też osób prywatnych. Zainteresowanie kwestią tworzenia ustawy zasadniczej przez powyżej wskazane podmioty,
można ocenić jako naprawdę istotne, a wskazuje na to ilość projektów zamykająca
się w latach 1989-1991 w liczbie jedenastu4.
Nowym etapem w zakresie kształtowania się konstytucji było uregulowanie
trybu jej przygotowania i uchwalenia, a nastąpiło to w ustawie z dnia 23 kwietnia
1992 r.5, znowelizowanej dnia 22 kwietnia 1994 r.6. Istotnym w perspektywie
postępu prac, było w tej ustawie wskazanie podmiotów posiadających prawo
inicjatywy konstytucyjnej, w tym powołanej na jej mocy instytucji: Komisji
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (dalej: Komisja Konstytucyjna ZN)7.
Do czasu ukonstytuowania się Komisji Konstytucyjnej ZN złożone zostały
następujące projekty: projekt Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej8, projekt
wniesiony przez posłów i senatorów Sojuszu Lewicy Demokratycznej9, projekt
3 Projekt przygotowany przez Komisję Konstytucyjną Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
[w:] Projekty konstytucyjne 1989-1991, dz. cyt., s. 54-94.
4 Zob. Projekty konstytucyjne 1989-1991, dz. cyt., s. 6.
5 Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 67, poz. 336); zob. R. Chruściak,
Ustawa konstytucyjna o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji RP - przebieg prac
parlamentarnych, [w:] R. Chruściak, T. Mołdawa, K. Wojtaszczyk, E. Zieliński, Polski system
polityczny w okresie transformacji, Warszawa 1995, s. 93-145.
6 Ustawa konstytucyjna z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej
z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 61, poz. 251).
7 Por. art. 2 ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania
i uchwalenia (…).
8 Projekt podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę i złożony
w dniu 9 maja 1994 r., Druk Zgromadzenia Narodowego nr 1, [w:] Projekty konstytucji 19931997, oprac. R. Chruściak, cz. 1, Warszawa 1997, s. 43-90.
9 Projekt podpisany przez grupę 68 członków Zgromadzenia Narodowego i wniesiony
w dniu 9 maja 1994 r., Druk Zgromadzenia Narodowego nr 2, [w:] Projekty konstytucji 19931997, cz. 1, dz. cyt., s. 91-138.
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uchwalony przez Komisję Konstytucyjną Senatu I kadencji10, projekt podpisany
przez posłów i senatorów Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz koła parlamentarnego Unii Pracy, Mniejszości Niemieckiej, Partii
Rencistów i Emerytów „Nadzieja” oraz posłów nie zrzeszonych11, projekt członków Klubu Parlamentarnego Konfederacji Polski Niepodległej12, a także projekt
posłów i senatorów Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej13. W nieco
późniejszym terminie, po nowelizacji procedury konstytucyjnej, został złożony
projekt obywatelski14. Powodem tego był ustawowy wymóg zebrania wśród
obywateli minimum pięciuset tysięcy podpisów, aby mógł stać się przedmiotem
prac Komisji Konstytucyjnej ZN15. Projekt posłów i senatorów Parlamentarnego
Klubu Porozumienia Centrum16, a także projekt przygotowany przez pozaparlamentarną komisję konstytucyjną, składającą się z przedstawicieli tworzących
„Przymierze dla Polski”17, z racji tego, iż zostały wycofane bądź nie skierowane
do Zgromadzenia Narodowego, nie były przedmiotem dalszych prac Komisji
Konstytucyjnej ZN.

10 Projekt podpisany przez grupę 58 członków Zgromadzenia Narodowego i złożony
w dniu 24 marca 1993 r., Druk Zgromadzenia Narodowego nr 3, [w:] Projekty konstytucji
1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 139-186.
11 Projekt podpisany przez grupę 61 członków Zgromadzenia Narodowego i wniesiony
w dniu 30 kwietnia 1993 r., [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1993, Komisja
Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1993, s. 53-67.
12 Projekt podpisany przez grupę 58 członków Zgromadzenia Narodowego i złożony
w dniu 30 kwietnia 1993 r., [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1993, dz. cyt.,
s. 81-97.
13 Projekt podpisany przez grupę 60 członków Zgromadzenia Narodowego i wniesiony
w dniu 9 maja 1994 r., Druk Zgromadzenia Narodowego nr 6, [w:] Projekty konstytucji 19931997, cz. 1, dz. cyt., s. 265-293.
14 Projekt grupy obywateli poparty podpisami 959 270 osób posiadających czynne prawo
wyborcze do Sejmu i wniesiony w dniu 5 września 1994 r., Druk Zgromadzenia Narodowego
nr 7, [w:] Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 294-330.
15 Art. 2a ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie postępowania.., dz.
cyt. Art. 2a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy konstytucyjnej z dnia 22 kwietnia 1994 r. o zmianie
ustawy konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania.., dz. cyt., zmieniającą
niniejszą ustawę z dniem 4 czerwca 1994 r.
16 Projekt podpisany przez grupę 63 członków Zgromadzenia Narodowego i wniesiony
w dniu 30 kwietnia 1993 r., [w:] Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 331-356.
17 Projekt przygotowany przez komisję konstytucyjną składającą się z przedstawicieli
ugrupowań tworzących Przymierze dla Polski (Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Porozumienie Ludowe, Ruch dla Rzeczypospolitej, Koalicja Konserwatywna), [w] Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 357-389.
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II. Projekty Konstytucji przedstawione
Zgromadzeniu Narodowemu
Wskazane powyżej projekty regulowały kwestię prawa do życia. W zależności
jednak od prezentowanego przez dane ugrupowanie, światopoglądu politycznego
i społecznego, przyjmowały one różny charakter. Większość przedłożonych
Komisji Konstytucyjnej ZN projektów spełniała kryteria stawiane współczesnym ustawom zasadniczym. Generalnie chodziło o fakt zgodności danego
projektu z postanowieniami aktów międzynarodowych. Było to dość istotne,
ponieważ umowy międzynarodowe wyznaczają standardy zakresu i ochrony
praw człowieka, a ponadto Polska poprzez ratyfikację zobowiązywała się do ich
respektowania. Dlatego też, jak zauważył R. Grabowski18, warto owe projekty
konstytucji analizować przez pryzmat standardów międzynarodowych, wyznaczonych przede wszystkim przez Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich
i Politycznych19 oraz Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności20. Zastosowanie takiego kryterium pozwala, według R. Grabowskiego,
na podzielenie prezentowanych projektów na trzy grupy: projekty konstytucji
zakładające ponadstandardowe ujęcie prawnej ochrony życia, projekty konstytucji zakładające ujęcie prawnej ochrony życia w sposób zgodny ze standardami
międzynarodowymi oraz projekty konstytucji zakładające niestandardowe ujęcie
prawnej ochrony życia.
Analizując życie polityczne i toczące się dysputy ideologiczne, trzeba zwrócić
uwagę, iż poszczególne stanowiska ugrupowań politycznych, czy też pojedynczych polityków, dotyczące zakresu ochrony życia, wynikały nie tyle z ustosunkowania się do regulacji międzynarodowych (czego nie można wykluczyć
i negować), ale przede wszystkim z przekonań światopoglądowych. Te ostatnie
decydują o wyborze opcji politycznej, którą się popiera lub czynnie bierze udział.
Nie wchodząc jednak w szczegółową analizę poglądów środowiska politycznego
z lat dziewięćdziesiątych, należy przyjąć podział projektów konstytucji w zakresie
ochrony życia, na konserwatywne i liberalne. Jest to bardzo generalny podział,
jednak z perspektywy czasu i współczesnych dyskusji politycznych dotyczących
spraw bioetycznych, wydaje się jak najbardziej odpowiedni.
18 Zob. R. Grabowski, Prawo do ochrony życia w polskim prawie konstytucyjnym,
Rzeszów 2006, s. 156.
19 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym
Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).
20 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
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III. Projekty Konstytucji zawierające konserwatywne
ujęcie prawnej ochrony życia
Do niniejszej grupy należy z całą pewnością zaliczyć, projekt Komisji Konstytucyjnej Senatu, który w art. 17 ust. 1 przyjmował, iż: Rzeczpospolita Polska uznaje przyrodzone prawo każdej istoty ludzkiej do życia od poczęcia
i gwarantuje jego prawną ochronę21. A. Grześkowiak podkreślała, iż projekt
ten opiera się na: prawno-naturalnym rodowodzie praw człowieka, za fundament uznając chrześcijańską wizję człowieka jako osoby o przyrodzonej
godności22. Wskazano w tym przepisie jednocześnie, że państwo nie jest dawcą
tego prawa, ale gwarantem. Jednocześnie projekt ten wychodzi poza granice
unormowane przez umowy międzynarodowe i w sposób bardzo kategoryczny
zapewnia ochronę życia nienarodzonym, stanowiąc tym samym blokadę dla
ewentualnego wprowadzenia przepisów dopuszczających aborcję. Ponadto, art.
17 ust. 2 wskazywał, iż Nikt nie może być karany karą śmierci. Było to unormowanie zgodne z międzynarodowymi tendencjami, zmierzającymi do rezygnacji z wykonywania kary śmierci23. Twórcy art. 17 wskazywali, że rozwiązania
projektu oparto na podstawowych wartościach przyjętych z chrześcijańskiego
punktu widzenia, a mianowicie: człowieka jako istoty o przyrodzonej godności
i państwa, będącego wspólnym dobrem wszystkich obywateli. W tak rozumianym
państwie, jak podkreślali, człowiek jest wartością podstawową i pierwotną, państwo natomiast wartością wtórną, służącą dobru człowieka24. Podobne podejście
do tej regulacji zajmowali parlamentarzyści Porozumienia Centrum, którzy
w swoim projekcie, wycofanym co prawda, ale bardzo podobnym do projektu
senackiego, także w art. 17 ust. 1 przyjęli, że: Rzeczpospolita Polska uznaje
przyrodzone prawo każdej istoty do życia od poczęcia i gwarantuje jego
prawną ochronę25. Różnica polegała jedynie na braku przepisu dotyczącego
zniesienia kary śmierci.

21 Projekt podpisany przez grupę 58 członków Zgromadzenia Narodowego i złożony
w dniu 24 marca 1993 r., Druk Zgromadzenia Narodowego nr 3, [w:] Projekty konstytucji
1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 139-186.
22 Por. R. Chruściak, Podstawowe problemy przyszłej konstytucji w debacie Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” nr 1, (1995), s. 58-71.
23 Zob. szerzej: J. Kubiak, Działalność ONZ na rzecz zniesienia lub ograniczenia stosowania kary śmierci i odniesienia do praktyki w Polsce, „Palestra” nr 7-9, (1981), s. 38-52.
24 Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 13 i n.
25 Projekt podpisany przez grupę 63 członków Zgromadzenia Narodowego i wniesiony
w dniu 30 kwietnia 1993 r., [w:] Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 331-356
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Projektem regulującym ponadstandardowe ujęcie koncepcji prawa człowieka do
życia był projekt przygotowany przez NSZZ Solidarność, zwany projektem obywatelskim. Regulował on prawo do życia w art. 9: Podstawowym prawem osoby ludzkiej, gwarantowanym przez Rzeczpospolitą Polską, jest prawo do życia. Życie
człowieka podlega szczególnej ochronie od poczęcia do naturalnej śmierci26.
Podobną regulację prawa do życia zawierał, nieprzedłożony Komisji Konstytucyjnej
ZN, projekt pozaparlamentarnej komisji konstytucyjnej ugrupowań prawicowych
tworzących Przymierze dla Polski, który w art. 15 przewidywał, że: Rzeczpospolita
Polska uznaje przyrodzone prawo każdego człowieka do życia od poczęcia do
naturalnej śmierci i gwarantuje jego prawną ochronę27. Autorzy obu projektów
w sposób bardzo precyzyjny określili granice przedmiotu ochrony, jakim jest życie
ludzkie. Wyznaczenie granicy początkowej, zważywszy treść powyższych projektów nie było czymś nowym. Zaskakujące było natomiast określenie końcowego
momentu granicznego w postaci naturalnej śmierci. Zamierzeniem twórców tych
projektów było nie tylko wprowadzenie zakazu kary śmierci, ale także zabezpieczenie przed regulacjami ustawowymi legalizującymi eutanazję i jej pokrewne
formy. Powstaje jednak pytanie o sytuacje np. śmierci nagłej lub śmierci mózgowej.
Kolejnymi projektami, wpisującymi się ze względu na zakres proponowanej
prawnej ochrony życia do danej kategorii, są projekty złożone przez: Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, członków Klubu Parlamentarnego Unii Demokratycznej oraz parlamentarzystów Konfederacji Polski Niepodległej. W projekcie
sygnowanym przez Prezydenta w art. 3 ust. 3 zauważyć można jedynie ogólne
stwierdzenie, iż Rzeczpospolita uznaje prawa i wolności człowieka oraz
stwarza warunki do korzystania z nich28. Nie oznacza to jednak braku zainteresowania tą problematyką. Została ona dokładnie uregulowana w Karcie
Praw i Wolności, zgłoszonej odrębnie ale, według jej twórców, mającej stanowić integralną część konstytucji29. Karta Praw i Wolności regulowała prawo
26 Projekt grupy obywateli oparty podpisami 959 270 osób posiadających czynne prawo
wyborcze do Sejmu i wniesiony w dniu 5 września 1994 r., Druk Zgromadzenia Narodowego
nr 7, [w:] Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 294-330.
27 Projekt przygotowany przez komisję konstytucyjną składającą się z przedstawicieli
ugrupowań tworzących Przymierze dla Polski (Porozumienie Centrum, Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe, Porozumienie Ludowe, Ruch dla Rzeczypospolitej, Koalicja Konserwatywna), [w] Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 357-389.
28 Projekt podpisany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Wałęsę i złożony
w dniu 9 maja 1994 r., Druk Zgromadzenia Narodowego nr 1, [w:] Projekty konstytucji 19931997, oprac. R. Chruściak, cz. 1, dz. cyt., s. 43-90.
29 Zob. Uzasadnienie do Projektu podpisanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Wałęsę i złożonego w dniu 9 maja 1994 r., Druk Zgromadzenia Narodowego
nr 1, [w:] Projekty konstytucji 1993-1997, dz. cyt., s. 87 i n.
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do życia w sposób bardzo konkretny przyjmując w art. 6, że Życie ludzkie
jest nienaruszalne30. Projektodawca taką treść art.6 tłumaczy tym, że zawarty
w Karcie katalog praw i wolności ma charakter podstawowy i obejmuje to, co
jest bezdyskusyjne, a problemy sporne pozostawia do rozstrzygnięcia praktyce
konstytucyjnej31. Podobną regulację stanowił projekt konstytucji autorstwa
posłów i senatorów Unii Demokratycznej. W art. 14 zapewniał, że Życie ludzkie jest nienaruszalne. Nikt nie może być karany śmiercią32. Przepis ten jest
identyczny z poprzednim z projektu prezydenckiego lecz dodatkowo opatrzony
drugą częścią, stanowiącą o zakazie stosowania kary śmierci ujętym w sposób
bezpośredni. Należałoby jednak zauważyć, iż nie do końca ta część przepisu
jest konieczna, a to z racji interpretacji zwrotu pierwszego. Jak wskazuje L.
Wiśniewski, użycie sformułowania życie jest nienaruszalne z punktu widzenia
prawa należy ocenić jako zakaz zarówno dopuszczalności aborcji, eutanazji, jak
też zakaz stosowania kary śmierci33. Zastosowanie określenia „życie ludzkie”
należy rozumieć jako objęcie ochroną także życia w fazie rozwoju prenatalnego.
Za zbliżony treściowo do powyższych projektów należy uznać projekt konstytucji złożony przez posłów i senatorów Konfederacji Polski Niepodległej. Należy
jednak w tym przypadku zwrócić uwagę na specyfikę literalnego określenia
prawa do życia. W rozbudowanym art. 21 ust. 1 wskazano, że Obywatelom
przysługują prawa kardynalne, wymieniając w punkcie a) prawo do życia34.
Projekt konstytucji prezentowany przez Konfederację Polski Niepodległej jest
dość nietypowy. Przede wszystkim zapewnia prawo do życia wyłącznie obywatelom polskim, pozbawiając tym samym obcokrajowców jednego z podstawowych
praw, zwłaszcza, że trudno szukać w projekcie tym unormowania stanowiącego
o prawach człowieka i ich powszechności. Prawo do życia w tym projekcie oznaczone jako prawo kardynalne stanowi jedynie szeroko ujęte prawo podstawowe.
Poprzez przyjęcie kategorii podmiotowej w postaci obywatelstwa nawiązuje
do regulacji z początku XX w., a zwłaszcza do projektów Konstytucji RP z 17
30 Projekt Karty Praw i Wolności, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, I kadencja, Druk Sejmowy nr 580.
31 Uzasadnienie do projektu podpisanego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha
Wałęsę i złożonego w dniu 9 maja 1994 r., Druk Zgromadzenia Narodowego nr 1, [w:] Projekty
konstytucji 1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 87 i n.
32 Projekt podpisany przez grupę 60 członków Zgromadzenia Narodowego i wniesiony
w dniu 9 maja 1994 r., Druk Zgromadzenia Narodowego nr 6, [w:] Projekty konstytucji 19931997, cz. 1, dz. cyt., s. 265-293.
33 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XI, s. 194 i n.
34 Projekt podpisany przez grupę 58 członków Zgromadzenia Narodowego i złożony
w dniu 30 kwietnia 1993 r., [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1993, dz. cyt.,
s. 81-97.
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marca 1921 r., co kłóciło się z przyjmowaną przez standardy międzynarodowe
koncepcją powszechności tego prawa.
Treść analizowanych powyżej projektów regulujących prawną ochronę życia,
wskazuje na wartości z jakimi są związani ich autorzy. Stanowisko ugrupowań
o charakterze konserwatywnym, było oparte w dużej mierze na stanowisku
Kościoła katolickiego, a zwłaszcza na dokumentach autorstwa Jana Pawła II.
Propozycje unormowań dotyczących ochrony życia w analizowanych powyżej
projektach regulowały ochronę życia ludzkiego w zakresie szerszym, niż przewiduje to prawo międzynarodowe, co nie oznacza, że były one z tymi standardami
sprzeczne. Wyjątek stanowi analizowany powyżej projekt Konfederacji Polski
Niepodległej.

IV. Projekty Konstytucji zawierające liberalne ujęcie
prawnej ochrony życia
Drugą grupę stanowią projekty, które zawierały propozycje bardzo ogólnie pojętej
ochrony życia ludzkiego, ale odpowiadającej standardom międzynarodowym.
Należy jednak zwrócić uwagę, iż stopień ogólności regulacji międzynarodowych,
nie wynika z absolutnej niechęci do objęcia ochroną istoty ludzkiej w etapie
prenatalnym, ale stanowi kompromis, polegający na pozostawieniu państwom-stronom wyboru stopnia tej ochrony.
Projekt złożony przez posłów i senatorów Sojuszu Lewicy Demokratycznej,
w art. 29 ust. 1 stanowi, iż Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do
życia35. Na pierwszy rzut oka, można stwierdzić, że artykuł ten przewiduje
ochronę życia zarówno w etapie prenatalnym, jak i postnatalnym. Określenie
każda istota ludzka, może być mylące. Znając światopogląd twórców tego
projektu i ich argumenty, należy raczej uznać, iż druga część tego artykułu,
a mianowicie wskazanie przyrodzonego prawa do życia, nie oznacza wcale prawa
wynikającego z przyrodzonej godności mającej swoje źródło w prawie naturalnym, a jedynie prawo powstałe z chwilą narodzin. Podtrzymując powyższe,
trzeba stwierdzić, iż w tym projekcie nie oznaczono granic przedmiotu ochrony,
ani też nie wskazano jego gwarancji prawnych. Takie bardzo ogólne ujecie prawa
do życia rodziło pewne niebezpieczeństwa, a mianowicie dopuszczenie regulacji
35 Projekt podpisany przez grupę 68 członków Zgromadzenia Narodowego i wniesiony
w dniu 9 maja 1994 r., Druk Zgromadzenia Narodowego nr 2, [w:] Projekty konstytucji 19931997, cz. 1, dz. cyt., s. 91-138.
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zarówno umożliwiających dokonywanie aborcji na życzenie, jak też sankcjonujących eutanazję. Dopuszczalność pewnych wyjątków w kwestii ochrony prawa do
życia zauważyć było można po zapoznaniu się z art. 29 ust. 2, w którym przyjęto,
że: Kara śmierci może być przewidziana przez ustawę tylko za zabójstwo.
Projektem, który reprezentował liberalne podejście do kwestii ochrony życia
ludzkiego, był także projekt przygotowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe
oraz przez Koło Parlamentarne Unii Pracy. Prawo do życia regulował art. 21 ust. 1
Każdy człowiek ma prawo do życia36. Poza powszechnością tego prawa niewiele
można o nim powiedzieć. Stanowiłoby to duże pole manewru dla ustawodawcy,
zważywszy na brak jakiegokolwiek ograniczenia, oczywiście poza art. 21 ust. 2,
w którym przyjęto, że Znosi się karę śmierci.
Projekty z danej grupy zawierały propozycje unormowania prawa do życia
w zakresie podobnym do EKPCz i MPPOiP. Kreowały one formułę konstytucyjnej
ochrony życia, która w żaden sposób nie wzbudzała kontrowersji, ale jednocześnie dopuszczała możliwość ustawowej regulacji, która byłaby jej konkretyzacją.

V. Działalność Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia
Narodowego w zakresie kształtowania formuły
ochrony życia
Pierwsze czytanie w Zgromadzeniu Narodowym zakończyło się przesłaniem
do Komisji Konstytucyjnej ZN siedmiu przedłożonych projektów, celem stworzenia projektu jednolitego. Trudność tego zadania polegała przede wszystkim
na rozbieżności w wielu kwestiach, w tym nad zdefiniowaniem prawa do życia
i właściwym ujęciu jego charakteru i ochrony. Mechanizmem służącym rozwiązaniu tych problemów było powołanie sześciu podkomisji stałych. Każda z nich
miała za zadanie przygotowanie przepisów, rozdziałów wchodzących w zakres jej
działania, określony regulaminem Komisji Konstytucyjnej ZN oraz szczegółową
uchwałą o zakresie pracy podkomisji stałych37. Zagadnieniami dotyczącymi
praw człowieka zajęła się podkomisja praw i obowiązków obywateli, kierowana
przez posła Jerzego Gwiżdża.
36 Projekt podpisany przez grupę 61 członków Zgromadzenia Narodowego i wniesiony
w dniu 30 kwietnia 1993 r., [w:] Projekty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1993, Komisja
Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Warszawa 1993, s. 53-67.
37 Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 maja 1994 r.
w sprawie zakresu prac stałych podkomisji Komisji Konstytucyjnej, [w:] Komisja Konstytucyjna
Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn VII, Warszawa 1994, s. 25.

86 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 36 (3/2016)

Pod koniec grudnia 1994 r. zespół stałych ekspertów Komisji Konstytucyjnej
ZN, zebrał i usystematyzował efekty prac poszczególnych podkomisji stałych.
Nadanie jednolitej numeracji artykułów, a zarazem wyszczególnienie rozdziałów zaowocowało powstaniem pierwszego całościowego projektu Konstytucji
RP, noszącego tytuł: Wielowariantowego jednolitego projektu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej38. Użycie w tytule formuły mówiącej o wielowariantowości, było uzasadnione tym, iż w przypadkach gdy komisje stałe nie zdołały
przyjąć jednomyślnego stanowiska co do treści konkretnego przepisu, był on
przyjmowany w dwóch lub większej liczbie wariantów, odzwierciedlających
zróżnicowanie stanowisk39.
Problemem w przypadku tworzenia regulacji dotyczącej praw człowieka okazała się aksjologia, na której miała być oparta nowa konstytucja40. Dyskusję podjęła senator A. Grześkowiak, wskazując, iż należy rozstrzygnąć przede wszystkim,
czy przyjmuje się prawno-naturalny rodowód praw człowieka, czy też uważa się,
że to państwo jest ich dawcą41. Będąc propagatorem ujęcia naturalnego, senator
A. Grześkowiak, wyraziła konieczność przyjęcia koncepcji przyrodzonych praw
człowieka, czyli takich, które są immanentne człowiekowi, gdyż wynikają
z tego, że człowiek jest człowiekiem42. Głos ten wywołał spór w podkomisji
praw i obowiązków obywateli, a to głównie z powodu sceptycznego podejścia
niektórych członków do podjętego tematu, wynikającego z polityczno-ideologicznych przekonań tych osób. Nie przekonały do prezentowanego stanowiska
nawet argumenty o międzynarodowej praktyce uznawania koncepcji prawno-naturalnej, a dyskusyjny problem próbowano oddalić do rozpatrzenia przez
podkomisję zajmującą się zagadnieniem systemu źródeł prawa43.
Kolejnym etapem, który wywołał pewne kontrowersje, było zdefiniowanie przepisu służącego zagwarantowaniu ochrony życia. Ekspert Komisji Konstytucyjnej ZN, prof. L. Wiśniewski przedstawił argumenty przemawiające za
38 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XI, s. 194 i n.
39 R. Chruściak, Uwagi o projektach konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z lat 1989-1997,
[w:] Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 26 i n.
40 Zob. A. Grześkowiak, Aksjologia projektu Konstytucji RP, [w:] Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Materiały z sympozjum
Lublin 16 grudnia 1995 r., red. J. Krukowski, Lublin 1996, s. 13-36. Por. P. Winczorek, Nowa
konstytucja: problem aksjologii, [w:] P. Winczorek, Dyskusje konstytucyjne, Warszawa 1996,
s. 68 i n.
41 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn IX, Warszawa 1995, s. 27.
42 Tamże.
43 Propozycja zgłoszona przez poseł K. Łybacką podczas Posiedzenia Podkomisji Praw
i Obowiązków Obywateli (30 września 1994 r.), Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego,
Biuletyn IX, dz. cyt., s. 28.
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proponowanym przez niego określeniem: prawa do ochrony życia. Tłumaczył
bowiem takie ujęcie tym, że człowiek ma prawo żądać od państwowych organów ochrony prawnej (policji, wymiaru sprawiedliwości), ochrony swojego
życia44. Neguje tym samym prawo do życia , gdyż jak twierdził: nie można się
domagać od kogoś świadczenia życia45.
Z propozycją zastąpienia prawa do życia, prawem do ochrony życia nie zgodziła się senator A. Grześkowiak, wskazując, iż poglądy prof. L. Wiśniewskiego
nie mają poparcia w przepisach prezentowanych w projektach przedstawionych
Komisji Konstytucyjnej ZN46. Za dyskwalifikujące uznała senator A. Grześkowiak
„prawo do ochrony życia” wskazując, że jest ono jedynie pochodną „prawa do
życia”47. Kompromisową wersję w postaci prawa do życia i jego ochrony zaproponował senator K. Kozłowski, którą poddano pod głosowanie, w wyniku którego
włączono ją do kwestii problemowych skierowanych do Sejmu48.
Kontrowersje dotyczące regulacji ochrony życia powróciły jednak na kolejnym posiedzeniu podkomisji praw i obowiązków obywateli, a stanowiły one
kontynuację sporu senator A. Grześkowiak z ekspertem Komisji Konstytucyjnej
ZN L. Wiśniewskim. Senator A. Grześkowiak ostrzegała przed koncepcją swojego
przeciwnika, argumentując, że jej przyjęcie skutkowałoby brakiem w nowej
konstytucji ważnego elementu filozofii praw człowieka, do którego nawiązują
także umowy międzynarodowe, a mianowicie określenia ich przyrodzoności49.
Zdaniem senator A. Grześkowiak, formuła mówiąca o ochronie prawa do życia,
z zastrzeżeniem, iż szczegóły określi ustawa, lansowana przez L. Wiśniewskiego,
pozwala na ujęcie praw człowieka, z którego wynikałoby, że człowiek ma wolności, ale nie ma prawa do życia, lecz ma ochronę życia50.
Efektem kolejnych prac podkomisji praw i obowiązków obywatela było
stworzenie projektu rozdziału obejmującego wolności, prawa oraz obowiązki
człowieka i obywatela. Z powodu rozbieżności, jakie ujawniły się w trakcie prac
tej podkomisji, nie udało się przyjąć kompromisowej i ostatecznej wersji. Projekt rozdziału II stanowił jedynie zbiór przepisów o charakterze wariantowym,
44 Głos L. Wiśniewskiego z Posiedzenia Podkomisji Praw i Obowiązków Obywateli (30
września 1994 r.), Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn IX, dz. cyt., s. 30.
45 Tamże.
46 A. Grześkowiak w odpowiedzi na dywagacje L. Wiśniewskiego na Posiedzeniu Podkomisji Praw i Obowiązków Obywateli (30 września 1994 r.), Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia
Narodowego, Biuletyn IX, dz. cyt., s. 31.
47 Tamże.
48 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn IX, dz. cyt., s. 31.
49 Posiedzenie Podkomisji Praw i Obowiązków Obywateli (23 listopada 1994 r.), Komisja
Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn X, Warszawa 1995, s. 97.
50 Tamże.
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odzwierciedlającym stanowiska zajmowane podczas dyskusji, a ich kolejność
stanowiła o hierarchiczności wynikającej ze stopnia akceptacji. Projekt rozdziału
poświęconego wolnościom i prawom człowieka i obywatela zawierał pięć wersji
przepisu dotyczącego ochrony życia ludzkiego: Wariant I: Życie ludzkie jest
nienaruszalne. Nikt nie może być karany śmiercią; Wariant II: Życie ludzkie jest nienaruszalne; Wariant III: Ust. 1. Rzeczpospolita Polska uznaje
przyrodzone prawo każdej istoty ludzkiej do życia od poczęcia i gwarantuje
jego ochronę prawną. Ust. 2. Nikt nie może być karany śmiercią; Wariant
IV: Chroni się życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci. Warunki
dopuszczalności przerywania ciąży określa ustawa; Wariant V: Ust. 1. Rzeczpospolita Polska uznaje przyrodzone prawo każdej istoty ludzkiej do życia
od poczęcia po naturalną śmierć i gwarantuje jego prawną ochronę. Ust. 2.
Nikt nie może być karany śmiercią51.
Wielowariantowy jednolity projekt Konstytucji RP stał się w styczniu
1995 r. przedmiotem prac podkomisji redakcyjnej, zagadnień ogólnych i przepisów wprowadzających konstytucję (dalej: podkomisja redakcyjna). Zadaniem podkomisji redakcyjnej było ujednolicenie terminologii i nazewnictwa, co
w praktyce rozumiano jako ujednolicenie i uporządkowanie projektu od strony
legislacyjnej i redakcyjnej, bez wkraczania w merytoryczne ustalenia przyjęte
przez poszczególne podkomisje52. Podkomisja redakcyjna na posiedzeniu w dniu
10 stycznia 1995 r. przyjęła, proponowane przez podkomisje praw i obowiązków obywatela, ujęcie przepisów o prawie do życia, wprowadzając minimalną
zmianę w wariancie I, będącą jedynie zabiegiem estetycznym, polegającym na
rozdzieleniu przepisu na dwa ustępy53. Projekt zredagowany ostatecznie przez
podkomisję redakcyjną w dniu 20 stycznia 1995 r., stał się przedmiotem obrad
Komisji Konstytucyjnej ZN w dniach 25-27 stycznia 1995 r.54. Głosowania,
które odbyły się w dniach 26-27 stycznia 1995 r. dotyczyły m. in. problematyki
ochrony życia, a w szczególności balansowały pomiędzy proponowanymi nieco
różniącymi się wersjami przepisu.

51 Posiedzenie Podkomisji redakcyjnej, zagadnień ogólnych i przepisów wprowadzających konstytucję, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XI, Warszawa
1995, s. 213.
52 Por. R. Chruściak, Uwagi o projektach Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z lat
1989-1997, [w:] R. Chruściak, Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 1, dz. cyt., s. 29.
53 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XI, dz. cyt., s. 213.
54 Projekt jednolity Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (w ujęciu wariantowym) z dnia
20 stycznia 1995 r., [w:] Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 2, oprac. R. Chruściak, Warszawa
1997, s. 5- 79.
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VI. Ochrona życia w projekcie wariantowym
Konstytucji
Projekt wariantowy zawierał pięć następujących propozycji art. 26: Wariant I:
Ust. 1. Życie ludzkie jest nienaruszalne. Ust. 2. Nikt nie może być karany
śmiercią; Wariant II: Życie ludzkie jest nienaruszalne; Wariant III: Ust. 1.
Rzeczpospolita Polska uznaje przyrodzone prawo każdej istoty ludzkiej do
życia od poczęcia i gwarantuje jego ochronę prawną. Ust. 2. Nikt nie może
być karany śmiercią; Wariant IV: Chroni się życie ludzkie od poczęcia do
naturalnej śmierci. Warunki dopuszczalności przerywania ciąży określa
ustawa; Wariant V: Ust. 1. Rzeczpospolita Polska uznaje przyrodzone prawo
każdej istoty ludzkiej do życia od poczęcia po naturalną śmierć i gwarantuje
jego prawną ochronę. Ust. 2. Nikt nie może być karany śmiercią55.
Podczas dyskusji został wprowadzony, w imieniu posłów PSL, przez poseł L.
Błądek, a poparty przez poseł K. Łybacką, wariant szósty: Każdy człowiek ma
prawo do ochrony życia56. Wnioskodawca uzasadnia swoją decyzję mniejszą
kontrowersyjnością takiego zapisu, w porównaniu z innymi, które wywołują
problemy i dyskusje na temat tego, od kiedy życie się zaczyna57. W podobnym tonie w danej kwestii wypowiadała się poseł K. Łybacka, twierdząc, że aby
dyskusja społeczna wokół konstytucji była autentyczna, to nie należy proponować przepisów, które wywołują emocje i powodują podziały58- nic więc
dziwnego, że udzieliła poparcia poseł L. Błądek. Kolejnym głosem w dyskusji,
wnoszącym nową propozycję, była wypowiedź senatora P. Andrzejewskiego,
który stwierdził, iż zbytnią pychą jest pisanie w konstytucji, że człowiek ma
prawo do życia, bo o tym nie przesądza prawo pozytywne, tylko stwórca czy
prawo naturalne lub powszechnie obowiązujące standardy praw człowieka,
które jedynie na zasadzie deklaratoryjnej można przepisać do konstytucji59. Przedstawioną przez senatora P. Andrzejewskiego propozycję przyjęto
jako: Wariant VII Podstawowym prawem osoby ludzkiej, gwarantowanym
przez Rzeczpospolitą Polską, jest prawo do życia. Życie człowieka podlega
55 Tamże, s. 13-14.
56 Posiedzenie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (26 stycznia 1995 r.),
Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XII, dz. cyt., s. 68-69.
57 Tamże, s. 69.
58 Posiedzenie Podkomisji praw i obowiązków obywateli (30 listopad 1994 r.), Komisja
Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn X, s. 133.
59 Posiedzenie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (26 stycznia 1995 r.),
Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XII, dz. cyt., s. 71.
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szczególnej ochronie od poczęcia do naturalnej śmierci60. Wyrazem poparcia
dla koncepcji senatora P. Andrzejewskiego był wniosek posła T. Mazowieckiego,
który nazywając formę głosowania nad uchwałami Komisji Konstytucyjnej ZN
zamykaniem ust za pomocą mechanicznej większości, zgłosił propozycję
wariantu VIII: Ust. 1. Podstawowym prawem osoby ludzkiej, gwarantowanym
przez Rzeczpospolitą Polską, jest prawo do życia. Życie człowieka podlega
szczególnej ochronie od poczęcia do naturalnej śmierci. Ust. 2. Nikt nie może
być karany śmiercią61.
Komisja Konstytucyjna ZN w dniu 27 stycznia 1995 r. przeprowadziła
imienne głosowanie nad wyborem wariantu art. 26 Projektu jednolitego Konstytucji Rzeczypospolitej (w ujęciu wariantowym). Pod głosowanie przy udziale
czterdziestu trzech członków Komisji Konstytucyjnej ZN, poddanych zostało
osiem wariantów. Uzyskały one następujące poparcie: wariant I - siedem głosów,
wariant II - zero głosów, wariant III - zero głosów, wariant IV - zero głosów,
wariant V - zero głosów, wariant VI - trzydzieści głosów, wariant VII - cztery
głosy, wariant VIII - dwa głosy62.

VII. Ochrona życia w projekcie jednolitym Konstytucji
Kolejnym etapem prac Komisji Konstytucyjnej ZN było stworzenie klarownej
wersji ustawy zasadniczej. W dniu 19 czerwca 1996 r. Komisja Konstytucyjna ZN
zakończyła prace nad Projektem jednolitym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
który w art. 31 otwierającym katalog praw i wolności osobistych, zawierał unormowanie, iż: Każdy człowiek ma prawo do ochrony życia63. Identyczną treść
przyjął art. 36 Projektu uchwalonego przez Komisję Konstytucyjną ZN z dnia 16
stycznia 1997 r.64. Oba projekty zawierały więc przepis, który uzyskał większość
podczas głosowania w Komisji Konstytucyjnej ZN. Należy jednak zastanowić
się, jaki był powód przyjęcia takiej wersji, która mimo wszystko odbiegała od
60 Tamże, s. 70-71.
61 Posiedzenie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego (27 stycznia 1995 r.),
Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XII, dz. cyt., s. 80.
62 Tamże, s. 92.
63 Projekt jednolity Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 1996 r.,
[w:] Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 2, dz. cyt., s. 147-197.
64 Projekt uchwalony przez Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego w dniu
16 stycznia 1997 r. i zawarty w sprawozdaniu Komisji o projekcie Konstytucji RP, przedłożonym Zgromadzeniu Narodowemu (druk ZN nr 14), [w:] Projekty konstytucji 1993-1997,
cz. 2, dz. cyt., s. 198-252.
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wcześniejszych, długo dyskutowanych propozycji. Chcąc odpowiedzieć na to
pytanie, należałoby zwrócić uwagę na wypowiedzi cytowanego w powyższej części
artykułu, eksperta Komisji Konstytucyjnej ZN L. Wiśniewskiego, który swoje
poglądy uzasadniał praktykami i regulacjami międzynarodowymi. Możliwym
jest, iż członkowie Komisji Konstytucyjnej ZN, podejmując decyzję sugerowali się
wypowiedzią tegoż eksperta, który przekonywał, że Międzynarodowy Pakt Praw
Obywatelskich i Politycznych, podobnie jak Europejska Konwencja o Ochronie
Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, przewiduje prawo do ochrony życia65,
co po lekturze tychże aktów66 okazuje się oczywiście nieprawdą.
Projekty nie przewidywały więc literalnej zmiany przepisu dotyczącego ochrony
życia, a jedynie jego numerację. Nie oznaczało to jednak, iż nie przedstawiano
propozycji jego modyfikacji. Zwolennicy konkretyzacji tego prawa, przy jednoczesnym rozszerzeniu jego treści, nie pozostawali bierni. Proponowali oni w tzw.
wnioskach mniejszości, w punktach dwunastym i trzynastym nadać art. 36 następujące brzmienie: 12) Art. 36. Podstawowym prawem osoby ludzkiej, gwarantowanym przez Rzeczpospolitą Polską, jest prawo do życia. Życie ludzkie
podlega szczególnej ochronie od poczęcia do naturalnej śmierci; 13) Art. 36.
Rzeczpospolita Polska uznaje przyrodzone prawo każdej istoty ludzkiej do
życia od poczęcia do naturalnej śmierci i gwarantuje jego prawną ochronę.

VII. Finał prac konstytucyjnych Zgromadzenia
Narodowego
Komisja Konstytucyjna ZN przekazała projekt wraz z wnioskami mniejszości
oraz sprawozdaniem z prac Zgromadzeniu Narodowemu. Drugie czytanie projektu odbyło się w Zgromadzeniu Narodowym w dniach 24-28 lutego 1997 r.
Podczas debaty zgłoszono ponad czterysta poprawek, w tym pięć dotyczących
ochrony życia. Dyskusje nad przedstawionymi pod numerami 100-105 poprawkami stanowiły następnie element pracy Komisji Konstytucyjnej ZN podczas
65 Głos eksperta Komisji Konstytucyjnej ZN L. Wiśniewskiego podczas Posiedzenia Komisji
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego dnia 26 stycznia 1995 r., Komisja Konstytucyjna
Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XII, dz. cyt., s. 72.
66 MPPOiP w art. 6 ust. 1 stanowi, że Każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia.
Prawo to powinno być chronione przez ustawę. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony życia.
Natomiast EKPCz w art. 2 ust. 1 przyjmuje, że Prawo każdego człowieka do życia jest chronione
przez ustawę. Nikt nie może być umyślnie pozbawiony życia wyjąwszy wypadki wykonania
wyroku sądowego skazującego za przestępstwo, za które ustawa przewiduje taką karę.
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posiedzenia w dniu 13 marca 1997 r.67. Tematem licznych polemik były następujące propozycje: 100) Art. 36. Życie każdego człowieka podlega ochronie
prawnej; 101) Art. 36. Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia; 102) Art. 36. Życie ludzkie jest nienaruszalne(wycofano na rzecz poprawki nr 103); 103) Art. 36. Życie ludzkie znajduje
się pod ochroną prawa; 104) Art. 36. 1. Każdy ma prawo do życia. Życie
człowieka jest godne ochrony jeszcze przed urodzeniem. 2. Nikt nie może
być pozbawiony życia. 3. Nie jest naruszeniem praw, jeżeli pozbawienie
życia nastąpi w związku z działaniem, które w myśl ustawy nie jest karalne;
105) Art. 36. Każdy człowiek ma prawo do ochrony życia od poczęcia do
naturalnej śmierci68.
Każda z tych propozycji budziła pewne kontrowersje. Kwestią sporną w dalszym ciągu było określenie podmiotu ochrony. Senator P. Andrzejewski zwrócił
się podczas głosowania nad poprawką nr 103 z zapytaniem o ujednolicenie,
z racji rozbieżnych teorii, pojęcia „człowiek”, w celu uniknięcia manipulacji
i zawężania tego pojęcia69. Obawę taką wyrażała także poseł I. Lipowicz składająca propozycję przyjęcia określenia życie ludzkie70. Problemem stał się także
głos posła J. Gwiżdża71 w sprawie autopoprawki marszałka M. Borowskiego
oznaczonej numerem 101. Dokładnie chodziło o to, czy przez pojęcie człowiek przyjęte w poprawce nr 101, należy rozumieć także to, co jest zawarte
w preambule do Konwencji o prawach dziecka, a więc, że dziecko, z uwagi na
swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga opieki i troski , w tym
właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak po urodzeniu72. Adresat
przedstawionego pytania, a także popierający go senator K. Działocha, uznali
jednak, iż jest to zupełnie inna materia, z czym nie zgodziła się m. in. Senator
A. Grześkowiak, postulując o przyjęcie interpretacji pojęcia człowiek zgodnie
z Konwencją o prawach dziecka, gdyż jak twierdziła: nikt nie powinien mieć
wątpliwości, że jeżeli istotę ludzką przed urodzeniem nazywa się dzieckiem,
to, że jest to człowiek. Nie ma bowiem możliwości, że ktoś jest dzieckiem,

67 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XLV, Warszawa 1997, s. 3-46.
68 Poprawki zgłoszone do projektu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej podczas drugiego
czytania w Zgromadzeniu Narodowym w dniach 24-28 lutego 1997 r. i rozpatrzone przez
Komisję Konstytucyjną ZN w dniach 7-14 marca 1997 r., [w:] Projekty konstytucji 1993-1997,
cz. 2, dz. cyt., s. 263-314.
69 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XLV, dz. cyt., s. 41.
70 Tamże, s. 42.
71 Tamże.
72 Konwencja o prawach dziecka, (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
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a nie jest człowiekiem73. Nie przekonało to jednak posła R. Grodzickiego, który
uznał, że nasciturus, czyli płód przed urodzeniem, nie jest jeszcze człowiekiem74. Głos w dyskusji zabrał także przedstawiciel Sekretariatu Konferencji
Episkopatu Polski, ks. prof. J. Krukowski, który wskazując, iż sprawa ochrony
życia ludzkiego należy do spraw najwyższej wagi, zaproponował dwuczłonową formułę o następującej treści: Każdy człowiek ma prawo do życia. Życie
ludzkie jest pod ochroną prawa75. W sprawie określenia zakresu ochrony życia
wypowiedział się także ekspert Komisji Konstytucyjnej ZN, prof. L. Wiśniewski,
który przestawiając argumenty za i przeciw, takiej, a nie innej regulacji art. 36,
wskazał problem istniejący w braku jednolitości przy ocenianiu tej kwestii przez
umysły prawnicze i medyczne76. Można się spotkać z opinią, że istota naturalnego dobra jakim jest życie, nie była kreowana w przepisach projektu ustawy
zasadniczej, ale tylko potwierdzana77. Jednak analiza niektórych wypowiedzi
członków Komisji Konstytucyjnej ZN, wskazywałaby na pewną przewrotność,
polegającą na uzurpowaniu sobie przez te osoby, prawa do tworzenia i określania
granic czegoś, co jest odwiecznym prawem człowieka, czyli prawem do życia.
Spośród proponowanych form przepisu określającego ochronę życia, dnia 14
marca 1997 r. przegłosowano poprawkę oznaczoną numerem 10178, w związku
z czym podczas drugiego czytania w Zgromadzeniu Narodowym, artykuł
o nowym numerze 38 otrzymał brzmienie: Rzeczpospolita Polska zapewnia
każdemu człowiekowi prawną ochronę życia79 i stał się tym samym częścią
uchwalonej tego dnia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Nie był to jednak
koniec prac nad uchwaleniem konstytucji. Dnia 2 kwietnia 1997 r. po rozpatrzeniu poprawek zgłoszonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Zgromadzenie
Narodowe uchwaliło Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 25 maja
1997 r. odbyło się natomiast referendum konstytucyjne, w którym Naród zdecydował o zatwierdzeniu nowej Konstytucji RP. Podpisana i ogłoszona została przez
Prezydenta RP dnia 16 lipca 1997 r., a w życie weszła trzy miesiące później80.
73 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XLV, dz. cyt., s. 43.
74 Tamże.
75 Tamże.
76 Tamże, s. 45.
77 Zob. L. Wiśniewski, Państwo a jednostka w projekcie Konstytucji RP, [w:] Projekt
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego. Materiały konferencji. Gdańsk 7-9 marca 1997 r., red. K. Działocha, A. Pułło, Gdańsk 1998, s. 82-91.
78 Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Biuletyn XLV, dz. cyt., s. 47.
79 Art. 38 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe
w drugim czytaniu w dniu 22 marca 1997 r., [w:] Projekty konstytucji 1993-1997, cz. 2, dz. cyt., s. 322.
80 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78,
poz. 483).
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Streszczenie
W niniejszym artykule w sposób szczegółowy przedstawiono przebieg prac nad tworzeniem konstytucyjnej formuły określającej granice ochrony życia człowieka. Rozpatrywanie działań ukierunkowanych na stworzenie takiego przepisu pozwoliło na ukazanie,
już na tym etapie, pluralizmu światopoglądowego, w wyniku którego zwykła procedura
tworzenia normy prawnej przerodziła się w dyskurs o charakterze ideowo-politycznym.
Analiza polemiki polityków i ekspertów dotyczącej kształtu normy prawnej określającej
zakres konstytucyjnej ochrony życia umożliwiła zrozumienie okoliczności powstania
jej finalnego produktu, jakim jest art. 38 Konstytucji z 1997 r. Jedni mogą stwierdzić,
iż artykuł ten jest zdobyczą, a inni, że efektem ubocznym demokracji. Należy jednak
zauważyć, jak istotne w tym wszystkim były przeobrażenia systemowe i jak wielkie zaszły
zmiany w dziedzinie praw podstawowych (i nie tylko), a w szczególności w zakresie
konstytucyjnej ochrony życia.
SŁOWA KLUCZOWE: prawa człowieka, prawo do życia, prawo konstytucyjne, Konstytucja RP z 1997 r.
Summary
The paper presents in detail the course of works on creating the constitutional formula
delineating the borders of human life protection. A study of the process aimed at creating this regulation demonstrates, already at that stage, pluralism of views as a result
of which an ordinary procedure of establishing a legal norm turned into a discourse of
an ideological and political character. On the basis of the analysis of polemics among
politicians and experts concerning the form of the legal regulation specifying the scope
of constitutional protection of life, it is possible to understand the circumstances of
emergence of its final product, that is Article 38 of the Constitution of 1997. Some may
claim that this Article is an achievement, while others may argue that it is a by-product
of democracy. However, it is worth noticing the significance of the system transformation
in this process and an enormous change in the area of fundamental rights (and not
only) and specifically in constitutional protection of life.
KEY WORDS: human rights, right to life, constitutional law, Constitution of The Republic
of Poland of 1997
Autor
dr Tomasz Kalita, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Główne
kierunki zainteresowań: prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo europejskie. Kontakt:
tomasz_kalita@interia.pl

98 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 36 (3/2016)

Artur Lis

Документ в историческо-правном
аспекте
Dokument w aspekcie historyczno-prawnym

Под документом понимается письменное заявление правного содержания,
выражающее какое-нибудь правное действие, составленное в требуемой
форме. Средневековые документы (дипломы) составлялись на латинском языке на пергаменте (т. е. специально выделанной коже)1. Начало
документа на польской земле теряется в мраке прошлого2. После сформирования государства и принятия христианства наступило постепенное
перехващение разных элементов культуры. Начало документа в Польше
является предметом научной дискуссии уже с конца XIX века. Среди полемик и дискуссий мы можем выделить сторонников мнения о очень ранней
дате начала польского документа и развития организованных канцелярий и
второе течение, полагающее, что это принятие было поздним. К сторонникам первого из упомянутых взглядов следует причислить Станислава Кшижановского3, Францишка Пекосинского4, а также Кароля Малечинского5. В
свою очередь, к второму, „сдержанному” течению мы можем причислить
Войцеха Кентшинского6, его сына Станислава Кентшинского7, Владыслава
1 S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, ч. I: X-XVIII в., Kraków 2002,
с. 93.
2 J. Dobosz, Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich, [в:] Ars scribendi.
O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce. Katalog wystawy, Гнезно 2008, с. 27-36.
3 S. Krzyżanowski, Początki dyplomatyki polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 6(1892), с.
781-820.
4 F. Piekosiński, Najdawniejszy dokument polski, „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 13(1902), кол. 493-502.
5 K. Maleczyński, Studia nad dokumentem polskim, Вроцлав 1971; тот же, Zarys
dyplomatyki polskiej wieków średnich, Вроцлав 1951.
6 W. Kętrzyński, Studia nad dokumentami XII-ego wieku, „Rozprawy (Polskiej) Akademii
Umiejętności, Wydział Historyczno-Filozoficzny” 26(1892), с. 201-320.
7 S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, изд. 2, Познань 2008.
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Семковича8. Нашлись также исследователи, признающие, что обе стороны частично правы — взвешивая начало польского документа между
вышеупомянутыми крайними гипотезами. Среди сторонников „среднего”
решения можно упомянуть Марию Белинскую9 и корифея исследований
вспомогательных наук истории — Юзефа Шиманского10. С большей признательностью следует принять резюме состояния исследований в работе
п. з. Старинная польская дипломатика под редакцией Томаша Юрека11.
Документ принадлежит к главным и самым многочисленным источникам познания права в обсуждаемый период12. Как замечает Юзеф Добош,
на первый план выдвигается его прагматическая сторона, а сам документ
составляется по известным и закрепляющимся на Западе канцелярским
образцам и формам13. Несомненно, первой о записывании своих дел начала
заботиться Церковь. Наступила эволюция от развитых и снабженных
определенными формулами нотиций, записываемых в книгах к самостоятельному документу, записанному на отдельном пергаментовом листе.
Развитие польского документа происходило под влиянием взятых из-за

8 W. Semkowicz, Uwagi o początkach dokumentu polskiego, „Kwartalnik Historyczny”
49(1935), с. 1-55.
9 M. Bielińska, Kancelaria i dokumenty wielkopolskie XIII wieku, Вроцлав 1967. Ср. Dyplomatyka wieków średnich, разр. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski, Варшава 1971.
10 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Варшава 2011.
11 Dyplomatyka staropolska, ред. T. Jurek, Варшава 2015. В этом синтезе мы обнаруживаем особенно существенную для предпринятой темы исследований главу
„Начала польского документа”, в которой Т. Юрек разработал: 1. Состояние дискуссии, 2. Вопрос о существовании документа в X-XI веке, 3. Документация имущественных дел Церкви, 4. Принятие документа с печатью и его причины, 5. Форма
первых документов, 6. Значение документа в XII wieku. А также глава под заглавием
„Развитие польского документа в XIII веке”, где читатель найдет: 1. Исторический
фон, 2. Появление документов для светских получателей, 3. Формирование понятий о правовом ранге документа, 4. Доказательственная сила документа в судах, 5.
Формирование канцелярий, 6. Перемены формы документа, 7. Функционирование
церковного документа, 8. Функционирование княжеского документа, 9. Функционирование частного документа. 10. Резюме.
12 Особого внимания заслуживает публикация: Ars scribendi. O sztuce pisania
w średniowiecznej Polsce, Гнезно 2008. Читатель найдет там следующие статьи: R.
Witkowski, Warsztat pisarza w średniowiecznej Polsce, с. 15-26; J. Dobosz, Dokument na
ziemiach polskich w wiekach średnich, с. 27-36; R. Witkowski, Średniowieczny rękopis pomnik trwalszy niż w spiżu ryty, с. 37-49; E. Skibiński, Odczytywanie źródła historycznego
(oratura i litteatura - między mitem a historią), с. 51-61.
13 J. Dobosz, Dokument na ziemiach polskich w wiekach średnich, [в:] Ars scribendi.
O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce, Гнезно 2008, с. 27; тот же, Wprowadzenie, [в:]
S. Kętrzyński, Zarys nauki o dokumencie polskim wieków średnich, Познань 2008, с. v-xix.
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рубежа моделей, главным образом из Немецкого Рейха и из папства14. В
дальнейшем появился документ с печатью, дающий удостоверение правных действий. Именно в XII веке начинается их медленное введение в
повсеместную практику, что наверно вызывавет не только эволюцию их
формы и структуры, но влечет за собой формирование начала института,
называемого канцелярией, а в XIII веке его ускоренное развитие. Церковная
канцелярия в области функции и организации по принципу не отличалась
от светских канцелярий, они подлежали таким же процессам изменений,
взаимовоздействуя между собой, в прошлом в светских канцеляриях многие функции поручали священникам15. Канцелярия определяется не только
как институт, но и как группа людей. Углубляющееся областное разделение,
а вместе с ним увеличение количества княжеских дворов, несомненно
причинилось к тому, что значительно увеличилось количество потенциальных составителей документов. Наверно в XIII столетии сформировалось
определенное количество канцелярий областных князей16.
Дипломатические исследования имеют уже долгую традицию. Дипломатика — одна из первых выделенных т. н. вспомогательных наук истории.
Первоначально до XIX века ее сочетали с палеографией17. В последние годы
развивается новое исследовательское течение, воспринимающее документы в контексте системы общественной коммуникации. Еще недавно
большим интересом пользовались исследования канцелярий отдельных
владетелей, церковных и городских канцелярий. Для развития дипломатики решительное значение имела перемена взгляда на дефиницию и
функцию средневекового документа. Перестали относиться к дипломе
только как к источнику информации о политических, экономических или
общественных фактах. Она самая вместе со своими формальными чертами
(формат, дукт, диктат) становится историческим фактом, который следует

14 T. Jurek, Początki dokumentu polskiego, [в:] Dyplomatyka staropolska, Варшава
2015, с. 64-87
15 S. Olczak, Kancelaria, [в:] Encyklopedia Katolicka, т. VIII, Люблин 2000, кол. 551.
16 См. S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych, Познань 1997; A. Gąsiorowski, Staropolski dokument i kancelaria jako przedmiot badań historycznych, [в:] Nauki Pomocnicze
Historii na IX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, ред. A. Tomczyk,
Варшава-Лодзь 1976, с. 53-62.
17 J. Lelewel, Nauki dające poznać źródła historyczne, Вильнюс 1822. см. J. Szymański,
Sto lat przemian metodologicznych nauk pomocniczych historii w Polsce, [в:] Tradycje
i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce, ред. M. Rokosz, Краков 1995, с. 35-47.
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исследовать на широком фоне правных, административных и культурных
явлений18.

Документ в истории и архивистике
В истории принялась дефиниция Кароля Малечинского, по мнению которого документами являются все письма, которые могут служить доказанию, возникновению и исполнению правомочий, при этом имеющие,
конечно, определенные, меняющиеся в зависимости от времени и места
внешние формы19. Немного модифицированную форму дефиниции привел в своем произведении п. з. Вспомогательные науки истории Юзеф
Шиманский. По мнению этого автора документом считается каждое письменное заявление, имеющее самостоятельное правное и канцелярское
существование, заявление, которое служило возникновению, доказанию
и исполнению определенных правомочий и имеющее некоторые, определенные законом и культурой внутренние и внешние черты, меняющиеся
18 I. Pietrzyk, Kancelaria i dokument Przemyślidów opawskich w XIV i początkach XV
wieku, Катовице 2008. См. K. Bobowski, Dokumenty i kancelarie książęce na Pomorzu Zachodnim do końca XIII wieku na tle praktyki kancelaryjnej wszystkich świeckich i kościelnych
ośrodków zarządzania i kultury, Вроцлав 1988; K. Skupieński, Notarius a subcancellarius.
Uwagi o hierarchii urzędników kancelaryjnych w Polsce dzielnicowej, [в:] Homines et societas.
Czasy Piastów i Jagiellonów. Studia ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, ред. J. Bieniak и др., Познань 1997; B. Trelińska, Kancelaria
i dokument książąt cieszyńskich 1290-1573, Варшава-Лодзь 1983; T. Jurek, K. Skupieński,
Die polsnische Diplomatki an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Eine Bilanz. „Archiv für
Diplomatik, Schriftgeschichte, Sigel- und Wappendkunde” 2006, Bd. 52; A. Adamska, „From
Memory to Written Record” in the Periphery of Medieval Latinity: The Case of Poland in
the Eleventh-Thirteenth Centuries, [в:] Charters and the Use of the Written Word in Mediev
al. Society, ed. K. Heidecker, Turnhout 2000, с. 83-100; A. Adamska, Arengi w dokumentach
Władysława Łokietka. Formy i funkcje, Краков 1999; B. Kürbis, Metody źródłoznawcze wczoraj i dziś, „Studia Źródłoznawcze” 24(1979), с. 83-96; K. Bobowski, W sprawie metod badawczych średniowiecznej dyplomatyki śląskiej, „Sobótka” 35(1980), № 3, с. 517-526; M. Bielska,
Kancelarie i dokumenty wielkopolskie XIII w., Варшава-Вроцлав 1967; S. Kuraś, Przywileje
prawa niemieckiego miast i wsi małopolskich XIV-XV wieku, Варшава- Вроцлав 1971, с. 24;
K. Mieszkowski, Studia nad dokumentami katedry krakowskiej XIII w. Początki kancelarii
biskupiej, Вроцлав-Варшава 1974, с. 93; J. Krzyżaniakowa, Kancelaria królewska Władysława
Jagiełły. Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV wieku, ч. 1, Познань 1972, с. 10;
та же, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły jako ośrodek kultury historycznej, „Studia
Źródłoznawcze” 18(1973), с. 67-96; W. Korta, Rola kulturalna średniowiecznej kancelarii, [в:]
Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane E. Maleczyńskiej, Вроцлав 1968, с. 63-78;
19 K. Maleczyński, Stanowisko dokumentu w polskim prawie prywatnym i przewodzie
sadowym do połowy XIII w., [в:] тот же, Studia nad dokumentem polskim, Вроцлав 1971,
с. 117.
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в зависимости от времени и места его возникновения20. Документы можно
разделить на группы и виды, исходя из разных точек зрения и употребляя
разные критерии и правила деления. Учитывыая правные положения, мы
можем разделить документы на публичные и частные, распоряжающие
и удостоверяющие. Виды документных источников зависят как от канцелярской формы, так и от дееспособности. Здесь мы можем выделить
следующие виды: 1) дипломы или документы в строгом смысле, 2) письма
и 3) акты. Считая критерием деления документов составивший их субъект, мы их опять разделяем на 1) публичные и 2) частные документы. В
составлении документа участвуют всегда, по крайней мере, две стороны:
составитель и получатель21. Сообщением документа мы называем ту его
форму, в какой он доходит до нас в настоящее время. Формы сообщения
могли быть разными и от этого зависели его доказательственные свойства.
Здесь мы можем выделить: 1) оригиналы, 2) фальсификаты, 3) концепты, 4)
копии и 5) т. н. повторяющие документы (vidimus, insert)22. Исторической
наукой, которая занимается критическим исследованием документов,
является дипломатика23.
20 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii. Wydanie nowe przejrzane i zmienione,
Варшава 2002, с. 443.
21 Dyplomatyka wieków średnich, ред. K. Maleczyński, M. Bielińska, A. Gąsiorowski,
Варшава 1971, с. 19 - 24.
22 Название дипломатики происходит от древнегреческого слова diplôma, из которого
произошло латинское diploma, а оттуда польские дипломы. Оно обозначает: сложенный
вдвое и служило определением паспортов, состоящих из двух соединенных между собой
восковых табличек, выдаваемых римским сенатом императорским куриерам или служивым
воинам. Для определения науки о документе этот термин был использован Жаном Мабийоном и приобрел полные права в историографии. Вслед за: J. Szymański, Nauki pomocnicze
historii…, с. 447.
23 Основная литература по димпломатике: M. Bielińska, Kancelarie i dokumenty
wielkopolskie XIII wieku, Вроцлав-Варшава-Краков 1967; та же, Kancelaria Władysława
Łokietka w latach 1296-1299, „Studia Źródłoznawcze” 6(1961), с. 21-80; та же, Rozwój form
kancelaryjnych w Polsce w okresie staropolskim. Stan badań i postulaty badawcze, [в:] Nauki
pomocnicze historii na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, Варшава
1976, с. 19-53; A. Gąsiorowski, O dokumencie sądowym w Polsce późnośredniowiecznej,
„Czasopismo Prawno-Historyczne” 21(1969), т. 1, с. 103-109; K. Jasiński, Uwagi nad kancelarią
Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego, ,,Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu”
19(1953), с. 57-101; A. Kamiński, O kancelarii staropolskiej, [в:] Nauki pomocnicze historii
na XI Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Toruniu, Варшава 1976, с. 62-73; S.
Kętrzyński, Do genezy kanclerstwa koronnego, ,,Kwartalnik Historyczny” 42(1928), с. 713-760;
тот же, Formuła „ad relationem” w kancelarii polskiej (1393-1492), „Przegląd Historyczny”
18(1914), с. 39-50 и 146-171; W. Korta, Rola kulturalna średniowiecznej kancelarii, [в:] Studia z dziejów kultury i ideologii ofiarowane E. Maleczyńskiej, Вроцлав 1968, с. 63-78; J.
Krzyżaniakowa, Wprowadzenie formuły relacyjnej do polskiej kancelarii królewskiej, [в:]
Europa - Słowiańszczyzna - Polska. Studia ku uczczeniu K. Tymienieckiego, Познань 1970,
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Польский архивный словарь определяет документ (carta, charta,
littera) следующим образом: 1) удостоверенное письмо, составленное с
сохранением принятых в данную эпоху и в данном месте внешних и внутренних форм, устанавливающее или учреждающее определенное правное
состояние или служащее исполнению правомочий; 2) запись, независимо
от ее формы, являющаяся свидетельством какого-нибудь факта (фактов)
и явлений объективной действительности или проявлений человеческой
мысли24. Следует также приблизить понятия акта и дипломы, как те, которые иногда употребляются наравне с понятием документа. В цитированном
уже словаре акт (мн. ч. акты) это: 1) письмо, закрепляющее официальное
действие, возникшее как его побочный продукт, несамостоятельное в
с. 397-416; та же, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły. Studium z dziejów kultury
politycznej Polski XV wieku, т. 1, Познань 1972; S. Krzyżanowski, Dyplomy i kancelaria
Przemysła II, Studium z dyplomatyki polskiej XIII wieku, ,,Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie. Wydział Filologiczny i Historyczno-Filozoficzny” 8(1890), с. 122-192; G.
Labuda, Szkice historyczne XI wieku. Początki klasztoru benedyktynów w Tyńcu, „Studia
Źródłoznawcze” 35(1994), с. 23-64; M. Łodyński, Falsyfikaty wśród dokumentów biskupstwa
płockiego w XIII wieku, ,,Rozprawy Akademii Umiejętności Wydział Historyczno-Filozoficzny”
59(1916), с. 148-191; тот же, O interpolacjach w dokumentach biskupstwa płockiego, [в:] Studia historyczne wydane ku czci W. Zakrzewskiego, Краков 1908, с. 299-315; K. Maleczyński,
Studia nad dyplomami i kancelarią Odonica i Laskonogiego 1202-1239, Львов 1928; тот же,
Rozwój dokumentu polskiego od XI do XV w., [в:] тот же, Studia nad dokumentem polskim,
Вроцлав 1971, с. 242-276; тот же, Wpływy obce na dokument polski w XII w., „Kwartalnik
Historyczny” 64(1932), с. 1-35; S. Mikucki, Badanie autentyczności dokumentów w praktyce
monarszej i sądów polskich w wiekach średnich, Краков 1934; K. Mieszkowski, Studia nad
dokumentami katedry krakowskiej XIII w. Początki kancelarii biskupiej, Вроцлав 1974; J.
Mularczyk, Dwór i rola świadków w dokumentach śląskich do końca XIII wieku, Вроцлав
1977; S. Płocha, Najdawniejsze dzieje klasztoru cystersów w Mogilnie, Вроцлав 1969; F. Sikora,
Ze studiów nad średniowiecznymi kancelariami polskimi, „Studia Historyczne” 16(1973), т.
1, с. 3-47; K. Skupieński, Notariat publiczny w średniowiecznej Polsce, Lublin 1997; тот же,
Notariusze i notariat w Polsce średniowiecznej, [в:] Kultura piśmienna średniowiecza, с.
165-182; E. Suchodolska, Kancelaria na Mazowszu w Latach 1248-1345, Варшава 1972; I.
Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów
1370-1444, Варшава 1977; та же, Księgi polskiej kancelarii koronnej w drugiej połowie XV
wieku, „Studia Źródłoznawcze” 6(1961), с. 81-101; та же, Księgi wpisów Metryki Koronnej
(1447-1794) w Archiwum Głównym Akt Dawnych, „Archeion” 44(1966), с. 73-91; A. Tomczak,
Kancelaria biskupów wrocławskich w okresie księgi wpisów (XV-XVII w.), Торунь 1964; W.
Turoń, Zarys dziejów kancelarii Henryka Probusa (1270-1290), „Sobótka” 19(1964), с. 219226; A. Wolff, Formuła relacji w kancelarii mazowieckiej, „Archeion” 1(1927), с. 73-80; A.Lis,
Dokumenty Mistrza Wincentego. Zarys problematyki, „Cistercium Mater Nostra” Год 2 (2/2008),
(Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej), ред. тома: M. Starzyński, M.
Zdanek, Краков 2008, с. 39-54; тот же, рец.: Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie
sakry biskupiej, „Cistercium Mater Nostra”, Tradycja - Historia - Kultura, Rocznik II/2/2008,
redaktorzy tomu Marcin Starzyński, Maciej Zdanek, Kraków 2008, ss. 332, „Nasza Przeszłość”
Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce, 114(2010), с. 355-363.
24 Polski słownik archiwalny, ред. W. Maciejewska, Варшава 1974, с. 27 - 28.
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противоположность документу, приобретающее полное значение только
в связи с другими актами, с которыми вместе составляет одно целое; 2)
термин, иногда употребляющийся наравне с понятием документа25. Тем
временем диплома определяется как: 1. документ, придающий получателю
определенное звание или правомочия, удостоверяющий квалификации
получателя или полагающиеся ему правомочия, или присвоенные ему или
полученные им отличия; 2. термин, употребляющийся также для означения
документа на пергаменте26.

„Ленчицкое прошение” как пример знания
„Декрета” Грациана в Польше около 1180 года.
Содержание: Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorium polskich dokumentów
doby piastowskiej, т. 1, do końca wieku XII, Краков 2006 [Классические
произведения польской историографии, № 3; Репринт издания из 1937
года], № 96, с. 98.
Оригинал: Санкт Петербург, Институт истории Академии наук, Коллекция Лихачева № 501/7.
Замечание: булла папы Александра III из 28 III 1181 г. (A. Gieysztor,
Nad statutem łęczyckim 1180 r. Odnaleziony oryginał bulli Aleksandra
III z 1181 r., [в:] Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt
Dawnych w Warszawie, ред. M. Stebelski, Варшава 1958, с. 206-207).
Примечания: Булла папы Александра III из 28 III 1181 года подтвердила
документ Казимежа Справедливого из 1180 года, изданный в Ленчице (ленчицкое прошение). Съезд в Ленчице дождался богатой предметной литературы и разных оценок среди историков27. Там были сделаны некоторые
уступки в пользу Церкви: ограничены злоупотребления при исполнении
права постоя и подводы, ограничена практика конфискации движимого
имущества эпископа после его смерти и гарантирована неприкосновенность недвижимого имущества эпископа в период вакансии на престоле.
Источниковой информацией на эту тему мы располагаем из буллы папы

25 Там же, с. 14.
26 Там же, с.30.
27 Литературу собирает: W. Baran-Kozłowski, Kto wydał statut łęczycki 1180 roku?, RH
68(2002), с. 77 - 83; тот же, Arcybiskup gnieźnieński Henryk Kietlicz (1199 - 1219). Działalność
kościelna i polityczna, Познань 2005, с. 70-75.

Artykuł prawniczy | 105

Александра III28, соответствующего фрагмента из Польской хроники
Викентия Кадлубка (IV 9)29 и из вторичного по отношению к ним предания Яна Длугоша30. Записанные постановления съезда были высланы в
Рим в прошении об их утверждении, о чем говорит подтверждающая булла
Александра III. Документ был записан дипломатическим шрифтом, курияльными строчными буквами, а его формуляр соответствует тогдашним
обычаям папской канцелярии31. Роман Гродецкий, учитывая повторения
в произведении Викентия некоторых характерных выражений (pergere
pompatice, horrea pauperum, enervare caballos) и общую для обоих текстов
манеру уменьшительных слов (negociolum, beneficiolum) установил, что
автором прошения был Викентий Кадлубек32. Этот взгляд вполне принял
Адам Ветуляни, догадываясь, что разногласия в редакции между текстом
буллы и Польской хроникой могут следовать из отсутствия подходящей
юридической подготовки Кадлубка до 1180 года33. Более простое решение
предложил Александр Гейштор — Кадлубек знал текст буллы, а ее основание
— прошение вышло из княжеского двора как литературно-дипломатическое
произведение отечественной риторической школы34. Однако невозможно
однозначное отрицание редакции прошения Викентием Кадлубком35. Зофия
Козловска-Будкова, докладывая о дискуссии вокруг ленчицкого съезда,
обсудила также перемены в сути дела, какие ввел Кадлубек в хронике при
обсуждении содержания прошения36. Не исключается, что целью перемен,
введенных Викентием, была лучшая защита имущества Церкви и гарантия
уменьшения тяжестей для жителей этих земель.
28 A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180 r., odnaleziony oryginał bulli Aleksandra
III z 1181 r., [в:] Księga pamiątkowa 150-lecia Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, ред. M. Stebelski, Варшава 1958, с. 206-207.
29 Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, изд., комментарий и
введение M. Plezia, [в:] Monumenta Poloniae Historica, серия II, т. 11, Краков 1994, с. 149.
30 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, кн. 5/6, с.
122-123.
31 Kraków w chrześcijańskiej Europie X-XIII w.: katalog wystawy, ред. E. Firlet, Краков
2006, с. 452-453.
32 R. Grodecki, Początek immunitetu w Polsce, Львов 1930, с. 27.
33 A. Vetulani, Studia nad tekstem i znaczeniem statutu łęczyckiego z r. 1180, [в:] Studia
nad historią prawa polskiego, ред. O. Balzer, т. XIII, т. 3, Львов 1932, и отдельная копия, с. 4
и сл.
34 A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180 r..., с. 197.
35 см. K. Ożóg, Formacja intelektualna biskupów krakowskich w średniowieczu, [в:]
Cracovia - Polonia - Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, ред.
K. Baczkowski и др., Краков 1995, с. 165.
36 Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorium polskich dokumentów..., № 96, с. 98 - 99.
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Латинский текст: Булла папы Александра III из 28
марта 1181 года в Тускулум37
Alexander episcopus seruus seruorum Dei, dilecto filio nobili uiro C. duci Polonie, salutem et apostolicam benedictionem. Ex par I te tue magnitudinis relatum
est nobis, quod de consilio et assensu archiepiscopi et episcoporum Polonie et
principum terre quasdam abusiones et solitas iniurias ab ecclesiis et personis
ecclesiasticis amputasti, constituens, ne bona decedentium episcoporum ulterius confiscentur. Constitutum est etiam, ut si quispiam in res defuncti episcopi
manum iniecerit uinc [uio anat] hematis teneatur, nec presumat ullus raptorum defuncto episcopo succedere, donec absolutionis beneficium assequatur,
restitutis ablatis uel ablatorum congrua estimatione premissa. Consuetudinem
autem que a terre principibus seruabatur, uidelicet ut quocumque pergerent
pompatice, inuadentes horrea pauperum euacuarent, et si inter absentes aliquid
negotioli quandoque contingeret impii satellites discurrentes raptos quoscumque
caballos uel eneruarent in cursu, uel omnino destruerent, de ecclesiasticorum et
secularium uirorum consilio emendasti. Unde, quoniam constitutionem tuam,
iustam pariter et honestam, auctoritate nostra postulasti confirmari, nos tuis
iustis postulationibus annuentes, constitutionem prescriptam, sicut in scripto
autentico super hoc facto habetur, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus sub interminatione anathematis prohibentes,
ne quis eam uiolare aliqua ratione presumat. Nulli ergo omnino hominum liceat
hanc paginam nostre confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire.
Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et
beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Datum Tusculani V Kalendas Aprilis38.

Т. н. опатовский документ как пример знания
Юстинианского кодекса в Польше около 1189 года.
Содержание:
Казимеж польский князь возвращает краковскому капитулу
хропское ополе, которое получил с целью мелиорации, и заявляет,
37 A. Gieysztor, Nad statutem łęczyckim 1180 r.…, с. 206-207.
38 Wybór źródeł do historii Polski średniowiecznej (do połowy XV wieku), т. I: Społeczeństwo i państwo polskie do połowy XIII wieku, разр. G. Labuda, B. Miśkiewicz, Познань
1966, с. 184-185.
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что даровал св. Вацлаву корчму на берегу и корыто просто из набожности, а не как вознаграждение.
Оригинал: Архив Митрополитского капитула в Кракове
Портрет: Monumenta Poloniae Palaeographica, изд. S. Krzyżanowski,
Краков 1907, таб. XV.
Издание: Дипломатический кодекс краковского кафедрального
собора св. Вацлава, изд. F. Piekosiński, ч. 1, Краков 1874, № 4, с. 8 - 9.
Замечания: Документ из 12 апреля 1189 года сохранился в подлиннике и повсеместно принимается как подлинный. Из распоряжения мы
узнаем о возвращении Казимежем Справедливым chropensum provincia
краковскому капитулу, по его желанию. Вместе с возвращением Хропов39
князь предоставил каноникам корчму на берегу реки и речное корыто40.
Максимилиан Барух подверг сомнению то, что краковский капитул раньше
добровольно отдал свое имущество, рискуя потерять его41. Согласно этому
автору хропское имение было занято силой в результате прежних конфликтов на линии капитул-князь. В ответ на эти упреки Францишек Буяк
признал, что нет улик, указывающих на скрытые намерения князя и, если
руководиться звучанием документа, упомянутое имущество было передано
Казимежу с целью улучшения его состояния и мелиорации42. Этот исследователь добавил, что документ был составлен для обеспечения переданного
имущества.
Повсеместно считается, что появляющийся в тестации Vincentius magister - Мастер Викентий Кадлубек был диктатором документа43. Гейнрих
Цайсберг установил, что свидетели дипломы являются современниками
совершенного правного действия, что подтверждает его подлинность44.
39 Хропы — деревня, расположенная в лодзинском воеводстве, в поддембицком
повяте, община Поддембице, в 1975 - 1998 годы эта деревня административно принадлежала
серадзскому воеводству.
40 Наверно речь идет о реке Добжинке — левом притоке Нера, проплывающем через
Пабианице (около Хропов).
41 M. Baruch, Pabjanice, Rzgów i wsie okoliczne, Пабианице 1930, с. 27-29. см. S.
Zajączkowski, Opole chropskie. Przyczynek do genezy dawnych dóbr pabianickich kapituły
krakowskiej, „Rocznik Łódzki” 5(1962), с. 134 -145.
42 F. Bujak, Studia nad osadnictwem Małopolski, „Rozprawy Akademii Umiejętności
Wydziału Historyczno-Filozoficznego” 47(1905), с. 227-228. Также копия Краков 1905. Ср. M.
D. Kowalski, Uposażenie krakowskiej kapituły w średniowieczu, Краков 2000, с. 50-51.
43 K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki polskiej wieków średnich, Вроцлав 1951, с. 91,
примечание 174.
44 H. Zeissberg, Vincentius Kadlubek, Bisehof von Krakau (1208 - 1218; zm. 1223) und
seine Chronik Polens, „Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen”, 42, Wein 1869, с.
25-29.

108 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 36 (3/2016)

Антони Малецкий подверг сомнению формальную, но не предметную
подлинность документа, руководясь слишком покорной по отношению
к капитулу стилизацией45. Войчех Кентшинский оспаривал подлинность
двух печатей 46— от которых остались веревки из пунцового шелка —
которую защищал, в свою очередь, Станислав Кшижановский47. Шагая
дальше, упомянутый уже Войчех Кентшинский, а вслед за ним Кароль
Малечинский приняли, что опатовский документ написан лично Викентием Кадлубком, хотя замечено, что другие документы, диктат которых
приписан Викентию, написаны другими руками48. По причине сходства
стиля документа с Хроникой Кадлубка, а также терминологии, взятой из
римского права очередные исследователи пришли к выводам о редакции
документа Викентием, м. др. Станислав Кентшинский49, Роман Гродецкий50
и Освальд Бальцер51. Последний принял, что Кадлубек тогда исполнял
функцию нотариуса Казимежа II Справедливого52. Этот документ был
подвергнут анализу также Зофией Козловской-Будковой в ее Репертории польских документов пиастовского времени53. В последнее время
Тадеуш Новаковский в своих исследованиях заметил, что автор опатовского документа ввел здесь понятие Церкви как „матери” и „сына”, которым
здесь является князь Казимеж54. Это ссылка на Евангелие св. Йоанна (19,
25-27), которое в описании Страстей Господних представляет стоящих
у креста мать Иисуса и Йоанна. Документ из 1189 г. явно ссылается на
эту сцену, а забота любимого ученика о матери навела мысль о заботе
Казимежа об имуществе капитула. Кароль Малечинский обратил внимание также на выражение nam sicut publica, sic res ecclesiastica iure utitur
45 A. Małecki, W kwestii fałszowania dokumentów, „Kwartalnik Historyczny” 18(1904),
с. 471.
46 W. Kętrzyński, Studia nad dokumentami XII wieku, „Rozprawy Akademii Umiejętności
Wydziału Historyczno-Filozoficznego” 26(1891), с. 231.
47 S. Krzyżanowski, Początki dyplomatyki polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 6(1892), с. 25.
48 K. Maleczyński, Wpływy obce na dokument polski w XII wieku, [в:] тот же, Studia
nad dokumentem polskim, Вроцлав 1971.
49 S. Kętrzyński, Ze studiów nad Gerwazym z Tilbury, „Rozprawy Akademii Umiejętności
Wydziału Historyczno-Filozoficznego” 46(1903), с. 168.
50 R. Grodecki, Mistrz Wincenty Kadłubek, biskup krakowski (zarys biograficzny),
„Rocznik Krakowski” 19(1923), с. 31.
51 O. Balzer, Studium o Kadłubku, ч. 1, [в:] тот же, Pisma pośmiertne, т. I, Львов 1934,
с. 44.
52 Там же, с. 44 и сл.
53 Z. Kozłowska-Budkowa, Repertorium polskich dokumentów, № 118, с. 114 - 150.
54 T. Nowakowski, Idee areng dokumentów książąt polskich do połowy XIII wieku,
Быдгощ 1999, с. 63.
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pupillari, почерпнутый из римских Digestа, как несомненный след юридической эрудиции Кадлубка55. Вышеупомянутый исследователь приблизил
также несколько палеографских замечаний к документу Справедливого.
Итак, опатовский документ написан документным почерком - четким и
элегантным, отличающимся в основном характерными лигатурами st,
ct. Обращает внимание буква s, которой верхняя палочка обыкновенно
пущена свободно вниз, до пересечения с черенком и окончанием палочки
флажком (treillis)56. Малечинский пишет, что, может быть, кстати
было бы предположить на основании вывода о диктаторстве этого
акта (диктатором был Кадлубек) и появлении в нем некоторых
реминисценций леодийского, то есть, северно-французского почерка,
что именно северный наш летописец был одновременно диктатором и ингроссатором опатовского документа из 1189 г. Во всяком
случае, почерк этого акта странным образом соответствовал бы
выраженному в последнее время в науке предположению об обучении
мастера Викентия греческой литературе во Франции57.
Настоящий документ, составлен Казимежем II Справедливым в Опатове
12 апреля 1189 г. особенно важен для истории Опатова, так как в этом акте
впервые появилось название этого города. Раньше Опатов был известен как
Жмигрод, наверно по причине языческого культа Змея-дракона, защитника
жителей от внешних захватчиков и бога плодородия, владетеля громов58.
55 K. Maleczyński, Wpływy obce na dokument polski w XII wieku, [в:] tenże, Studia
nad dokumentem polskim, Вроцлав 1971, с. 107. Ср. F. Sikora, O małopolskim dokumencie
kościelnym w XIII wieku, „Studia Historyczne” 19(1976), с. 174.
56 K. Maleczyński, Wpływy obce na dokument Wpływy obce na dokument polski w XII
wieku, [в:] тот же, Studia nad dokumentem polskim, Вроцлав 1971, с. 101.
57 Tам же.
58 Жмигрод — прежнее название города Опатова, сегодня северная часть Опатова, с
формой лессового мыса площадью в ок. 1 га, на высоком берегу реки Опатовки (раньше:
Лукавы), в соседстве бернардинского монастыря (A. Buko, Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Odkrycia - hipotezy - interpretacje. Варшава 2005, с. 123-128). Как заметил
Яцек Банашкевич, за Лукавой и ее подмокшими излучинами спрятано прежнее
поселенческое скопление Опатова, когда враг появляется со стороны сандомерской
переправы; когда же он ударяет со стороны завихостсктго перехода, высокий
опатовский холм на левом берегу, с востока вдоль реки защищенное мокрыми лугами,
является трудной для сфорсирования точкой сопротивления (J. Banaszkiewicz, Polskie
dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, Вроцлав 2002, с. 430. см. Cz. Deptuła, Archanioł i smok: z zagadnień legendy miejsca i mitu początku w Polsce średniowiecznej, Люблин
2003). Свидетельством самой древней фазы поселения в Жимгроде и его видоизменений
являются главным образом осколки керамики позднего неолита и ранней бронзовой эпохи,
а также остатки нескольких разрушенных объектов (ям?) (M. Florek, Badania weryfikacyjno-rozpoznawcze na żmigrodzie w Opatowie i domniemanym grodzisku w Słupi Nadbrzeżnej,
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Список свидетелей документа Казимежа Справедливого отражает элиту
сандомерского края. Тестация содержит имена 15 рыцарей, однако упорядоченных без прозрачного йерархического ключа, а кончается припиской
et aliorum quam plurimorum nobilium, что подтверждает, что это был
митинг59. Собравшиеся сановники образовали княжеский совет, формально и действительно выражающий согласие на решения князя, хотя
не все свидетели участвовали в принятии князем решений. Конечно, это
не подвергает сомнению удостоверяющей функции списка свидетелей.
Кажется, что целью съезда сановников было обсуждение текущей политики
не только сандомерского и краковского краев, но и междуобластных интересов и иностранной политики Казимежа Справедливого60. Можно догадываться, что главной темой разговоров был планируемый поход князя на
Русь61. Может быть, коллоквиум был как-то связан с тайной генезиса и роли
опатовской коллегиаты и присутствием в этом городе какого-нибудь монашеского ордена62. Дискуссия об этой теме, словно снежный шар, катится в
[в:] A. Buko, Z. Świechowski (ред.) Osadnictwo i architektura ziem polskich w dobie Zjazdu
Gnieźnieńskiego, Варшава 2000, с. 209-224).
59 Об институте средневекового митинга писали: S. Zachorowski, Colloquia w Polsce
od w. XII do XIV, [в:] тот же: Studya z historii prawa kościelnego i polskiego, Краков 1917,
с. 54; R. Grodecki, Instytucja wieców w Polsce piastowskiej, „Sprawozdania z czynności i
posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1929, т. 35, т. 5, с. 23-26; F. Bujak, O wiecach
w Polsce do końca wieku XIII ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, [в:] Studia
historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, т. 1, Краков 1938, с. 45-80; S. Russocki, Świadkowie
czy decydenci?, „Kwartalnik Historyczny”, 1978, т. 85, т. 3, с. 669-673; K. Bobowski, W sprawie
metod badawczych wczesnośredniowiecznej dyplomatyki polskiej, „Sobótka”, 1980, т. 3, с.
517-526; J. Mularczyk, Jeszcze o świadkach w dokumentach XIII wieku, „Sobótka”, 1984, т. 1,
с. 37-60. В последнее время: T. Giergiel, Colloquia rycerstwa sandomierskiego. Od wieców
dzielnicowych do zjazdu ziem polskich w Chęcinach w 1331 roku, [в:] J. Muszyńska, J. Pielas
(ред.), Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu
między Wisłą a Pilicą, Кельце-Варшава 2008, с. 9-55.
60 см. A. Marzec, Kazimierz Sprawiedliwy, [в:] S. Szczur, K. Ożóg (ред.) Piastowie. Leksykon Biograficzny, Краков 1999, с. 173-179; B. Włodarski, Polityka ruska Leszka Białego,
Львов 1925; тот же, Polska i Ruś 1194-1340, Варшава 1966.
61 T. Manteuffel, Rola cystersów w Polsce XII wieku, „Przegląd Historyczny”, 1950, т. 41,
с. 180-202; J. Szymański, Kanonicy opatowscy w planach polityki ruskiej z przełomu XII i
XIII wieku, „Przegląd Historyczny”, 1965, т. 56, т. 3, с. 388-396; W. Caban, Polityka północno-wschodnia Kazimierza Sprawiedliwego w latach 1177-1192, „Rocznik Białostocki”, 1974, т.
12, с. 189-209; T. Dunin-Wąsowicz, Kilka uwag w sprawie działalności misyjnej cystersów
na Rusi w XII-XIII wieku, [в:] S. K. Kuczyński (ред.), Społeczeństwo Polski średniowiecznej.
Zbiór studiów, т. 5, Варшава 1992, с. 161-173.
62 M. Starnawska, Zakony w dziejach Opatowa, [в:] Konferencja Naukowa Związana
z Jubileuszem 800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie, 24 marca 2006, Опатов 2007, с.
75-86; A. Lis, Jubileusz 800-lecia Kapituły Kolegiackiej w Opatowie (Konferencja naukowa,
Opatów, 24 marca 2006 r.), „Zeszyty Sandomierskie”, 2006, № 22, с. 26-27; тот же, Konferencja
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науке до наших дней и, набираясь скорости, обрастает как новыми толкованиями, аргументами и выводами, так и взглядами, уходящими от сути
дела63. В заключение позволим себе привести несколько замечаний Й.
Добоша: отсутствие замечания о коллегиате или о назначенных при
ней канониках в 1189 г. указывает, что она была основана после этой
даты. Может быть, в связи с работами над реформой опатовского
канониката там пребывал тогда князь вместе с самыми близкими
из окружающих. Первые опатовские каноники появились только в
1206 г., отсюда вывод, что коллегиата была учредена между 1189 и
1206 г. Так как Казимеж умер в 1194 г., он мог совершить реорганизацию канонической группы в Опатове только между апрелем 1189 г.
и весной 1194. Так как в последнем году ум князя был занят походом
против ятвягов, можем определить дату возникновения коллегиаты на 1189 — 1193 годы. После реформирования среды опатовских
каноников и возвышении объекта до ранга коллегиального костела
князь включил его в орбиту своей русской политики, определяя здесь
(временное?) местонахождение будущей латинской епархии Руси64.
naukowa „Tajemnice Opatowa”, „Zeszyty Sandomierskie”, 2007, № 25, с. 85-86; M. Florek,
Zagadki średniowiecznej historii Opatowa, „Zeszyty Sandomierskie”, 2007, № 25, с. 19-26.
63 см.: J. Zub, Opatów. Kolegiata św. Marcina. Przewodnik po zabytkach sztuki, № 2,
Тарнобжег 1999, с. 4-5; Z. Świechowski, Kościelec. Opatów, [в:] Pomniki architektury
polskiej. Architektura romańska, т. 1, Варшава 1954, (источниковые замечания)
с. 35-44; тот же, Architektura romańska w Polsce, Варшава 2000, с. 182-184; тот же,
Architektura kolegiaty w Opatowie i jej geneza, [в:] F. Kiryk (ред.), Opatów. Materiały
z sesji 700-lecia miasta, Сандомеж 1985, с. 11-20; J. Gąssowski, T. Manteuffel, Z.
Tomaszewski, Sprawozdania z badań przeprowadzonych w okresie od 7 do 30 maja
1953 r. nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym i architekturą romańską w Opatowie,
„Przegląd Historyczny”, 1954, т. 45, с. 691-721; A. Tomaszewski, J. Kuczyński,
Sprawozdanie z badań przeprowadzonych w okresie od 30 czerwca do 10 lipca 1964 r.
nad architekturą romańską w Opatowie, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego”, 1966, т. 3,
105-126).
64 J. Dobosz, Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego, Познань 1995, с.
101-102. В другом месте этот автор пишет: „Наверно весной 1189 года Казимеж вместе с
супругой и самыми близкими из окружающих путешествовали по своей области, что не
было связано с вовлечением в осуществляемую в то время русскую политику. Речь шла,
скорее, о текущих делах, вероятно более связанных с действиями в пользу Церкви, а точнее,
об опатовской коллегиате. Тут князь заметно укрепил местную каноническую среду и
вернее всего строил планы преобразования ее в будущем в базу для основания римской
епархии на Руси (все же здесь появляется какой-то контакт с русской политикой, но скорее
долговременный, не немедленный). Это путешествие наверно не ограничивалось только
самим Опатовом и церковными вопросами, но путь к дальнейшим выводам закрывает
нам отсутствие источниковой информации” вслед за: J. Dobosz, Kazimierz II Sprawiedliwy,
Познань 2011, с. 136-137.
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Содержание документа из 1189 года:
In nomine sancte ac indiuidue trinitatis. Quoniam nonnulli sunt malignj benignorum interpretes. Ego dux polonie Kazimirvs omnibus significo non malignandj dolo. non alienandj animo. nos chropensium prouinciam suscepisse.
Impium enim est ac miserabile maternis calamitatibus non commisereri filium.
cum omnis omnino etiam carnalis fauor parentum inclinet. immo filijs pro
materne negligentia jacture pena intemptatur. Proinde a multis retro neglecta.
eiusdem prouincie dispendia. tutele officio suscipimus corrigenda. tutorio nos
iure obstringentes. ut ecclesiastice pupillationis conditionem faciamus potiorem.
deteriorem facere non possimus. Nam sicut res publica: sic res ecclesiastica iure
utitur pupillarj. Nos enim eandem prouinciam quam emendandam suscepimus
ad nutum predictj capitulj emendatam restituimus. Nec sit qui pro alicuius
recompensationis respectu tabernam in ripa uel alueum beato Vencezlao nos
estimet contulisse. Istorum enim donatio sine omni temporanee recompensationis respectu. a nostra deuotione simplex processit. Et ideo non tantum filios
sed et quoslibet successores nostros anathematj pontificum subicj postulamus.
qui aliquo pretextu chropenses uel iam dictam tabernam uel alueum a beato
Vencezlao alienare temptauerint.
Datum in Opatow pridie idus aprilis, anno. M. C. LXXX. IX. Sub testimonio
domine Helene eiusdem ducis uxore. Fulconis cracouiensis episcopi. Mrokote
cancellarij. Miluanj abbatis de monte. Gedconis prepositj. Petrj subcancellarij.
Vincentij magistri. Petrconis uilcouiz. Vizconis. Predzlaj erantoviz. Sauli. Gaulj
zlaunicouiz. Voyteg dapiferi. Velizlaj ierosolimitanj. Visete. Vseborij. Vars filij
mantine. Zmil cetechouiz. Zulizlaj bernartouiz. Vencezlaj zulizlauiz. Gualis
zdeboriz. Martynj poznanouiz. et aliorum quam plurimorum nobilium.

Привилегия в Тени из 5 мая 1228 года.
Документ, составленный князем Владиславом III Лясконогим в Тени около
Калиша 5 мая 1228 года имеет огромное значение для исследований истории права. Это одна из самых старинниых привилегий, предоставленных
князем магнатам краковского края. В силу договора в Тени на краковский престол вступил Владислав III Лясконогий. Историк Бенедикт Зентара определил обсуждаемую привилегию как первые pacta conventa в
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Польше65. Следует отметить, что во время митинга князь предоставил две
привилегии: отдельно для Церкви66 и для малопольского рыцарства67. В
настоящем очерке мы займемся второй из упомянутых диплом. До сих пор
исследователи занимались этими источниками преимущественно в дополнении к другим исследованиям, напр. иммунитета68. Особого внимания
заслуживает высказывание выдающегося медиевиста, Романа Гродецкого:
„Впервые на нашей земле общество в своей борьбе за эмансипацию с абсолютной монархией получило здесь документальную гаранию своих прав, то
есть определение границ власти монарха. Обращаю внимание, что общая
клаузула: ius suum cuilibet conservabo, включает все общество во всех его
слоях, так же, как и фрагменты о налогах и о судебной власти. Остальные
же гарантии относятся к единственному тогда политически активному
рыцарскому сословию в его обеих группах, barones et alios nobiles. Главной гаранцией для этих баронов, т. е. духовных и светских сановников
является обязание, положительно ограничивающее власть князя, а именно
то, что эти справедливые права, которыми князь будет руководиться в
своем царствовании, будут зависеть от их совета, от consilium баронов,
то есть, другими словами, только те законы будут иметь действительную
силу, которые совет эпископа и светских сановников будет считать iura
iusta и honesta. Чего не одобрит consilium баронов, того князь не сможет
выполнить. Значительна тоже клаузула, обеспечивающая это обязание,
т. е. о лишении функции того чиновника, который не хотел бы руководиться этим советом баронов”69. В заключение следует установить, что
значительность теньских гаранций для политической элиты проявлялась
в том, что Владыслав обязывался править „по совету эпископа и баронов”,
делая собственные решения зависимыми от их согласия. Участвующие в

65 B. Zientara, Henryk Brodaty i jego czasy, Варшава 2006, с. 293 и сл.; см. J. Bieniak, Jak
Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój państwa polskiego, [в:] Onus Athlanteum. Studia
nad Kroniką biskupa Wincentego, ред. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Варшава 2009, с. 39-46.
66 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, т. I, изд. F. Piekosiński, Краков 1874, № 20
и таблица. См. K. Мaleczyński, Studya nad dyplomami i kancelaryą Odonica i Laskonogiego
1202-1239, Львов 1928, № 11, с. 241.
67 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (Codex diplomaticus Maioris Poloniae), т. I,
Познань 1877, № 122, с. 110-111; K. Maleczyński, Studya nad dyplomami…, № 12, с. 242.
68 J. Matuszewski, Immunitet ekonomiczny w dobrach kościoła w Polsce do roku 1381,
Познань 1936, с. 183-189; Z. Kaczmarczyk, Immunitet sądowy i jurysdykcja poimmunitetowa
w dobrach kościoła w Polsce do końca XIV wieku, Познань 1936, с. 93.
69 R. Grodecki, Dzieje wewnętrzne Polski XIII wieku, [в:] Polska piastowska, Варшава
1969, с. 117-474, цит. с. 141-142.
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княжеском совете (эвентуально институте митинга)70 будут решать, которые законы правильны, а князь будет только их исполнителем71. Следует
добавить, что обязание Лясконогого относилось не только к рыцарскому
сословию, но к всем сословиям: „всех в их правах сохраню”.

Содержание привилегии на латинском языке:
M. Wiszniewski, Historya literatury polskiej, т. II, Краков 1840, № I, с. 472.
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski (Codex diplomaticus Maioris Poloniae),
т. I, Познань 1877, № 122, с. 110-111.
Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej, т. I, изд. F. Piekosiński, Краков
1874, № 19, с. 26-27.
Wybór źródeł do historji ustroju Polski, тетрадь I: Epoka piastowska, изд.
S. Kutrzeba, Краков 1928, № 12, с. 19-20.
Ego Wladizlaus dux Polonie, Bolezlaum filium fratris mei ducis Lestconis
adopto in filium et in bonis meis omnibus mobilibus et inmobilibus totaliter
mihi heredem substituo, secundum quod iuravimus ego et pater eius, videlicet
quod si quis nostrum habens prolem decederet, superstes prolem illam in
propriam adoptaret et sibi totaliter substitueret in heredem, si propriam non
haberet. Similiter econverso, et hoc cuiuslibet iure in integrum conservato.
Et hoc iuro, quod ei nullo tempore inmutabo. Terram vero que ad ipsum ex
paterna successione devenit, in protectionem et tutelam suscipio, et contra
omnem hominem toto posse meo defendam, tam per me quam per meos
ut suos milites. Barones eius eciam et alios nobiles pure diligam et benigne
confovebo, plebem et terram bona fide et pie, exclusis gravaminibus et exactionibus indebitis, regam (et) ius suum cuilibet conservabo. Iudicia iniusta
penitus interdico. Iura iusta et honesta secundum episcopi et baronum
consilium tenebo et faciam ea firmiter ab aliis teneri; quod siquis violaverit,
punietur; et si reiteraverit, dignitate quam habet privabitur. Ecclesiam vero
in omnibus finibus illis constitutam, in eo quicquid obtentum ex antiqua
consuetudine, vel libertate concessa a fratre meo duce Lestcone premortuo,
70 O. Balzer, Królestwo Polskie 1295-1370, Краков 2005, с. 66 и сл.
71 См. T. Giergiel, Colloquia rycerstwa sandomierskiego. Od wieców dzielnicowych
do zjazdu ziem polskich w Chęcinach w 1331 roku, [в:] Lokalne społeczności a konstytucje
i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą, ред. J. Muszyńska,
J. Pielas, Кельце-Варшава 2008, с. 9-55; M. Światłowski, Rozdrobnienie dzielnicowe w Polsce
(XII-XIII w.), Краков 2015, с. 293-294.
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illibatam conservare volo; salvo eo, si quid inspirante Domino pro remedio
anime mee ampliare mihi placuerit in augendo.
Datum ab Incarnacione Domini anno M.CC.XXVIII in colloquio in
Cena. Presentibus Vincencio Gnezdnensi archiepiscopo, Ywone Cracoviensi
et Paulo Poznaniensi episcopis, abbate Tinciensi Liffrido, Radolfo cantore
Cracoviensi et Ade (sic) preposito sancti Floriani et Iohanne archidiacono
Zudomiriensi, Pakoslao Zudomiriensi et Marco Cracoviensi palatinis, Mstivione castellano Vizliciensi et aliis multis.
Список свидетелей документа:
Составитель: Владислав III Лясконогий, рожденный 1161/67, умер 3
ноября 1231 в Среде Силезской. Син Мешко III Старого и Евдоксии Изяславовны. Велькопольский князь, царствовал в Кракове в 1202-1206 и 12281231 годы72.
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Streszczenie
Przez dokument rozumie się pisemne oświadczenie o treści prawnej, wyrażające jakąś
czynność prawną, sporządzoną w wymaganej formie. Dokumenty średniowieczne
(dyplomy) spisywano w języku łacińskim na pergaminie (tj. specjalnie wyprawionej
skórze). Po uformowaniu się państwa i przyjęciu chrześcijaństwa nastąpiło stopniowe
przejmowanie różnych elementów kultury. Jako pierwszy o zapisywanie swych spraw
dbać zaczął Kościół. Nastąpiła ewolucja od rozbudowanych i opatrzonych pewnymi formułami notycji zapisywanych w księgach ku samodzielnemu dokumentowi spisanemu
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na osobnej karcie pergaminu. Rozwój dokumentu polskiego odbywał się pod wpływem
wzorów czerpanych z zagranicy, głównie z Rzeszy Niemieckiej oraz papiestwa. Następnie
pojawił się dokument pieczętny dający uwierzytelnienie czynności prawnych. Właśnie
w wieku XII rozpoczyna się ich powolne wprowadzenie do powszechnej praktyki,
co zapewne powoduje nie tylko ewolucję ich formy i struktury, ale pociąga za sobą
kształtowanie się początków instytucji zwanej kancelarią, a w stuleciu XIII jej szybszy
rozwój. Kancelaria kościelna w zakresie funkcji i organizacji nie różniła się zasadniczo
od kancelarii świeckich, podlegały one tym samym procesom przemian, wzajemnie na
siebie oddziałując, w przeszłości w kancelariach świeckich wiele urzędów powierzano
duchownym.
SŁOWA KLUCZOWE: dokument, początki kancelarii, recepcja prawa, synod łęczycki,
przywilej w Cieni
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Jerzy Nikołajew

Godność człowieka jako źródło jego
praw i wolności a prawo do wolności
sumienia i religii więźniów1
Human dignity as the source of human rights and freedoms vs prisoners’
right to freedom of conscience and religion

I. Wprowadzenie
Godność człowieka nierozerwalnie złączona jest z wolnością sumienia i religii,
gdyż stanowi ona imperatyw traktowania człowieka w kategoriach podmiotu
tworzonego i stanowionego prawa. Takie rozumienie znajduje swoje właściwe
uzasadnienie w aktach prawa międzynarodowego (poczynając od Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.), ustawach zasadniczych współczesnej
Europy (w tym Konstytucji RP z 1997 r.), dokumentach kościelnych Vaticanum
II oraz przepisach ustawowych obowiązujących w polskim porządku prawnym.
Zwłaszcza w art. 106 Kodeksu karnego wykonawczego (dalej: kkw) owa „godność człowieka” znalazła swoją szczególną egzemplifikację, gdyż tam właśnie
umieszczono cały pakiet uprawnień dotyczących wolności sumienia i religii
więźniów2. Ustawodawca zdecydował się na przyjęcie egzemplarycznej (raczej
skromnej) formuły uprawnień więźniów z zakresu ich wolności religijnej. Dlatego
też wymienił kolejno po sobie prawo do wykonywania praktyk religijnych i do
korzystania z posług religijnych realizowanych w warunkach zakładu karnego
lub aresztu śledczego. W dalszej sprecyzował dokładniej rodzaj tych uprawnień
1 Autor w niniejszym tekście rozmyślnie używa niekodeksowego określenia „więzień”,
zamiast np. skazany. W ten sposób świadomie nawiązuje do polskiej tradycji prawa karnego
(kodeks karny z 1932 r.). Poza tym w języku powszechnym przyjęto podobną nomenklaturę.
2 Zob. ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z późn. zm.
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i wskazał na prawo do uczestnictwa w nabożeństwach, słuchania tych nabożeństw w środkach masowego przekazu, posiadania przedmiotów kultu religijnego, uczestnictwa w nauczaniu religii, udziału w działalności charytatywnej
i społecznej związków wyznaniowych oraz indywidualnych spotkań z duchownym. W innym miejscu kkw wymieniono prawo do wyżywienia według norm
religijnych ale jego realizację uczyniono jedynie warunkową a np. prawo więźniów do pochówku religijnego zostało zupełnie pominięte3. Przyjęcie takiego,
i to jeszcze niepełnego katalogu uprawnień wolnościowych z zakresu wolności
religijnych wcale nie oznacza jednak pominięcia znaczenia godności ludzkiej
skazanego. Przeciwnie, wszystkie uprawnienia wymienione w art. 106 kkw swoje
uzasadnienie wyprowadziły z konieczności uznania podmiotowości skazanego
odbywającego karę pozbawienia wolności. Jakkolwiek sama kara kryminalna już
stanowi wyraz reakcji organu państwa na działanie sprawcy sprzeczne z normami
prawnymi uznającymi godność innej osoby, jednak wykonywanie tej kary nie
powinno „ujmować” nic z przyrodzonej godności człowieka. Dlatego też zakłady
karne (podobnie i areszty śledcze) powinny być miejscami nie tylko wykonywania kary pozbawienia wolności in abstracto ale też realizacji takiej filozofii
karania, która nie pozbawia skazanego godności. Na to zwracają uwagę także
zalecenia zawarte w Europejskich Regułach Więziennych i do tego też odnoszą
się krytycznie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z których
jednoznacznie wynika, że trwający proces „godnościowego” (podmiotowego)
traktowania więźniów nie został jeszcze zakończony4. Dotyczy to także tej najbardziej „intymnej” sfery wolności człowieka pozbawionego jej w sensie fizycznym,
czyli wolności religijnej więźnia.
W tym miejscu zamysłem autora jest wskazanie znaczenia godności ludzkiej
skazanego w trakcie wykonywania wobec niego kary pozbawienia wolności,
zwłaszcza w sytuacji zapewnienia mu „komfortu” (?!) bycia wolnym w wymiarze
religijnym. Ma to szczególne uzasadnienie w tzw. procesie resocjalizacyjnym,
czyli dostosowawczym do warunków funkcjonowania w zgodzie w porządkiem
prawnym i własnym sumieniem.

3 Więcej na temat prawa do pochówku religijnego osób pozbawionych wolności zob. J.
Nikołajew, Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, Lublin 2012,
s. 168n.
4 Zob. tenże, Reguły Minimalne i Europejskie Reguły Więzienne a prawo więźniów do
wolności sumienia i religii w Polsce, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2013, nr 16, s. 111-135.
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II. Godność człowieka jako źródło jego praw
i wolności
Godność człowieka (dignitas humana) jako pojęcie utrwalone na przestrzeni
dziejów doczekało się wielu definicji. Na przykład w dziele Cesarego Ripy „Icologia” godność przedstawiona w formie alegorycznej, była kobietą dźwigającą
cenną i ozdobną, a przy tym ciężką skrzynię. Miała ona symbolizować ciężar
związany z kierowaniem sprawami publicznymi. Według Arystotelesa godność
jest cnotą, a u św. Tomasza z Akwinu - doskonałością człowieka określającą
jego sposób istnienia i sens rozwoju. Pico della Mirandola z godnością łączył
ideę wolności, I. Kant o godności wypowiadał się w kategoriach podmiotowości
człowieka, a H. Skinner pojmował ją behawiorystycznie. Z kolei K. Marks stawiał
znak równości pomiędzy godnością a formą rozwoju społeczno-ekonomicznego, podobnie zresztą jak H. Nitsche i S. Kierkegaard. Ten pierwszy optował
za godnością jako sposobem wyzwolenia moralnego, a drugi - egzystencjalnego.
W ojczystym rozumieniu, staropolskie określenie „godzien” wiązało się z przyznaniem pełni uprawnień podmiotowych (wolnościowych) i dotyczyło ludzi
szlachetnie urodzonych5.
Godność człowieka może być analizowana zarówno w rozumieniu nauki
Kościoła, unormowań konstytucyjnych jak i przepisów prawa międzynarodowego6. W ujęciu kościelnym godność wiąże się bardziej z podstawowymi
założeniami katolickiej nauki społecznej, aniżeli z zagadnieniami prawnymi.
Szczególnie ważna jest tu zasada personalizmu zwracająca uwagę na realizację
praw osoby ludzkiej7. Prawda o godności człowieka została szczególnie wyeksponowana w encyklice Leona XIII „Rerum novarum”. Jan XXIII w encyklice
„Pacem in terris” z 1963 r. uznał naturalny i nadprzyrodzony charakter godności
osoby ludzkiej zwracając uwagę, że przemawiają za nią zarówno argumenty
naturalne, jak i nadprzyrodzone. Te pierwsze wiążą się z posiadaniem przez
człowieka cechy rozumu i sumienia. Natomiast z perspektywy nadprzyrodzonej
godność człowieka ma swoje źródło w podobieństwie człowieka do samego
Boga8. Fundamentalną kwestią pozostaje także możliwość korzystania przez
5 Zob. W. Granat, Godność człowieka i jej współczesne uzasadnienia, (w:) O człowieku
dziś, Warszawa 1974, s. 223 i n.
6 F. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001, s. 133.
7 K. Warchałowski zwraca uwagę na wpływ chrześcijaństwa, uznającego godność osoby
ludzkiej i prawa naturalnego jako podstawy poszanowania wolności religijnej, na koncepcję
ochrony wolności religijnej (Rozwój idei wolności religijnej od początków chrześcijaństwa do
czasów nowożytnych, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2005, t. 8, s. 147).
8 Jan XXIII, encyklika „Mater et magistra” z 15 maja 1961 r., Watykan 1961.
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człowieka z prawego sumienia, szukającego prawdy i dobra9. Z kolei Pius XI
z godności człowieka wyprowadził wszystkie należne mu prawa, w tym prawo
do wolności religijnej10.
Stanowisko Kościoła w zakresie wolności sumienia i religii oraz relacji tej
wolności do godności osobistej człowieka najpełniej ujęte zostało w soborowej
Deklaracji o wolności religijnej Dignitatis humanae. Sobór Watykański II
w 1965 r. odciął się od praktyk nietolerancji i przymusu w sprawach wiary
i uznał, że nie ma wolności religijnej bez uprzedniego uszanowania godności
ludzkiej. Deklaracja głosi, że „osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej.
Tego zaś rodzaju wolność polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni
od przymusu ze strony czy to pojedynczych osób, czy to zbiorowisk społecznych
i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, w ten sposób, aby w sprawach religijnych nikt
nie był zmuszony postępować wbrew swemu sumieniu [...]. Z racji godności swej
wszyscy ludzie, ponieważ są osobami, czyli istotami wyposażonymi w rozum
i wolną wolę, a tym samym w osobistą odpowiedzialność, nagleni są własną swą
naturą, a także obowiązani moralnie do szukania prawdy, przede wszystkim
w dziedzinie religii [...]. Prawo do owej wolności przysługuje trwale również
tym, którzy nie wypełniają obowiązku szukania prawdy i trwania przy niej”11.
Innym dokumentem Soboru Watykańskiego II jest konstytucja duszpasterska
o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”, której pierwszy rozdział
dotyczy godności osoby ludzkiej i nosi taki właśnie tytuł12. Godność w ujęciu tego
dokumentu wynika z założeń biblijnych, filozofii personalistycznej, doświadczenia człowieka i pluralistycznego przekonania światopoglądowego. Z godnością
osoby ludzkiej należy łączyć także fundamentalne przekonanie o tym, że człowiek
jest istotą społeczną, a jego rozwój poza społeczeństwem nie jest możliwy. Wskazuje się tu więc na podmiotowość, a nie anonimowość konkretnego człowieka
w określonej grupie społecznej. Rola społeczna człowieka wynika także z tego, że
jako jednostka ma on do wykonania w grupie określone powinności, a z drugiej
strony przysługują mu pewne uprawnienia. Według Konstytucji „Gaudium et
spes” godność bierze swoje źródło od samego Boga. Uwzględnia się szczegółowo
elementy duchowe osoby ludzkiej, na podstawie których człowiek ma możliwość
9 Zob. T. Ślipko, Godność osoby ludzkiej, „Ateneum Kapłańskie”, 1970, t. 74, z. 2, s. 191
oraz H. Misztal, Kościelne pojęcie wolności religijne a ustawa o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, Kościół i Prawo” 1993, t.11, s. 47.
10 Zob. F. J. Mazurek, Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła (od papieża
Leona XIII do papieża Jana Pawła II), Lublin 1991, s. 44.
11 DWR 47.
12 Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”,
(w:) Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1996, s. 811 - 987.
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kierowania nie tylko sobą, ale posiada też wpływ na otaczającą go rzeczywistość.
Omawiany dokument soborowy wskazuje na mądrość człowieka jako cechę decydującą o poziomie jego rozwoju, a jednocześnie koncentruje się na konieczności
właściwego używania sumienia. Z nakazu sumienia wynika bowiem imperatyw
tworzenia dobra i klimatu miłości przy jednoczesnym unikaniu zła i nienawiści.
Z godnością osoby ludzkiej wiąże się także możliwość osobowego działania tj.
świadomego i wolnego wyboru wartości, naznaczonych cechą dobra. Sobór
jednocześnie odrzuca filozofię wolności jako bezrefleksyjnej swobody na rzecz
uszanowania takich wartości jak godność, rozum i sumienie. Takie podejście
wskazuje na autonomię osoby ludzkiej w porządku społecznym. Rozszerza także
to ujęcie na kwestie ekonomiczne, polityczne, ekonomiczne, prawne i kulturalne.
Poza sporem także pozostaje to, że sposób traktowania godności ludzkiej jest
miernikiem rozwoju społecznego, historycznego i kulturalnego każdej epoki
i wszystkich systemów polityczno-prawnych. Godność osoby ludzkiej według
Jana Pawła II jest także cennym darem otrzymanym od Boga, gdyż opiera się
na jedności i niepowtarzalności każdej istoty ludzkiej. W kwestiach religijnych
uznaje się wolność ludzką niezależną od przymusu z czyjejkolwiek strony. Przy
tym Jan Paweł II stał na stanowisku, że „wołanie o godność osoby ludzkiej za
najważniejszy głos naszej epoki”13. Według niego z godności osobistej człowieka
wynikają także konsekwencje o charakterze praw społecznych (jak np. prawo
do pracy i odpowiednich środków do życia). Godność osoby ludzkiej jest też
podstawą wolności w ogólności oraz zasady solidarności społecznej14.
Naturalna godność człowieka to także podstawa współżycia nie tylko pomiędzy ludźmi, ale również pomiędzy ludźmi a wspólnotą państwową oraz wspólnotą państwową i międzynarodową. Stąd też Jan Paweł II w Katechizmie Kościoła
Katolickiego wyraźnie stwierdził, że „człowiek, ponieważ został stworzony na
obraz Boży, posiada godność osoby: nie jest tylko czymś, ale kimś. Jest zdolny
poznawać siebie, panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz
tworzyć wspólnotę z innymi osobami; przez łaskę jest powołany do przymierza
ze swoim Stwórcą, do dania Mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie
może za niego dać”15. Ponadto Jan Paweł II stwierdza, iż „wolność jest miarą
godności i wielkości człowieka”16.
13 K. Wojtyła, Człowiek jest osobą,, (w:) T. Styczeń, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994, s. 419 i n.
14 Zob. J. Kupny, Antropologiczne podstawy nauczania społecznego Jana Pawła II, Opole
1994, s. 40.
15 Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 455.
16 Jan Paweł II, Od praw człowieka do praw narodów, „L’Osservatore Romano”, wyd.
polskie, 1995 nr 11 -12, s. 4 - 9; J. Herranz, Moralna struktura wolności, „Ethos” 1999 nr 1-2,
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W rozumieniu filozoficznym o godności człowieka decyduje jego rozum
i wolność. Podstawą godności człowieka jest umiejętność podejmowania wolnych decyzji i odpowiedzialnego postępowania. Z godnością wiąże się także
konieczność posiadania przez człowieka świadomości działania w oparciu
o rozum i wolne decyzje, a nie instynktowne zachowanie. Trzeba uwzględnić,
że chrześcijaństwo w swojej koncepcji godności człowieka aspekt teologiczny
traktuje w kategoriach prymatu a ujęcie ontologiczne uzasadnia istnieniem norm
prawnych, bo to przecież one chronią relacje międzyludzkie oraz istotę godności
człowieka. W konsekwencji uznaje się, że godność osoby ludzkiej, stanowi źródło
praw i wolności człowieka ujętych w konstytucjach państw demokratycznych
i w umowach międzynarodowych17.
W znaczeniu prawnym godność pojawia się jako pojęcie używane w ustawach
zasadniczych i aktach prawa międzynarodowego. W ujęciu konstytucyjnym
znamienny jest przykład Polski. W trakcie przygotowywania obecnej konstytucji
trwał spór o to, czy w jej preambule umieścić Invocatio Dei oraz pojęcie prawa
naturalnego i formułę o godności osoby ludzkiej18.
Umieszczenie w Konstytucji RP klasycznej formuły lnvocatio Dei dla niektórych środowisk okazało się trudne do zaakceptowania. Odwołanie do Boga
zostało sformułowane z uwzględnieniem pluralizmu światopoglądowego i zwrócono uwagę, że Naród Polski dzieli się na dwie grupy: wierzących „w Boga
będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna” oraz nie podzielających „tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzących z innych źródeł”19.
W konsekwencji zdecydowano się również na podkreślenie, że niektórzy nie
działają „w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem” lecz jedynie „w poczuciu
s.146-156 i J. W. Gałkowski, Jan Paweł II o godności człowieka, (w:) J. Czerkawski (red.),
Zagadnienie wolności człowieka, Lublin 1994, s. 108.
17 M. Piechowiak, Pojęcie praw człowieka, (w:) Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa
ochrona, L. Wiśniewski (red.), Warszawa 1997, s. 7-37; J. Krukowski, Godność człowieka pod
stawą konstytucyjnego katalogu praw i wolności jednostki, (w:) Podstawowe prawa jednostki,
s. 38-50; tenże, Godność ludzka podstawą praw i wolności człowieka w umowach międzynarodowych, (w:) J. Krukowski, O. Theisen, (red.), Kultura i prawo, t. 1: Podstawy jedności
europejskiej, Lublin 1999, s. 179-200.
18 Przyjęta formuła nie jest klasyczną Invocatio Dei, ale rozwiązaniem pośrednim odwołania się do Boga (zob. P. A. Leszczyński, Zagadnienia wyznaniowe w Konstytucji RP, Warszawa
2001, s. 55).
19 Formuła Invocatio Dei wyraża uznanie przez naród swej odpowiedzialności „przed
Bogiem lub sumieniem”. J. Krukowski nadaje partykule „lub” znaczenie „łącznika” w odniesieniu
do wierzących w Boga, a w przypadku niewierzących - „rozłącznika” (zob. J. Krukowski, Konstytucyjny model stosunków między państwem a Kościołem w III Rzeczypospolitej, (w:) A.
Mezglewski (red.), Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, Lublin 2004, s. 82 - 83).
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odpowiedzialności […] przed własnym sumieniem”. Stąd też w preambule
podano podwójne uzasadnienie godności człowieka.
W uroczystym wstępie do Konstytucji podkreślono również, że kultura
Narodu jest zakorzeniona w dziedzictwie chrześcijańskim i wartościach ogólnoludzkich20. Przyjęto też, że wszyscy obywatele są odpowiedzialni „[...] za
kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich
wartościach”21.
Zwolennicy prawa naturalnego postulowali, aby również to pojęcie umieścić w preambule lub w takim kontekście, aby wskazywało ono na prymat tego
prawa w stosunku do prawa pozytywnego. Ponadto optowali za wprowadzeniem
postanowienia, na podstawie którego uznaje się Konstytucję za „najwyższy akt
prawa stanowionego”, co by znaczyło, że obok prawa stanowionego w Konstytucji uznaje się także normy prawa naturalnego. Poza tym twierdzono, że prawo
naturalne powinno być uznane wprost za podstawę praw i wolności człowieka
i obywatela. Odwołanie się w Konstytucji do prawa naturalnego prowadziłoby
do nadania mu znaczenia prawa pozytywnego22.
Natomiast przeciwnicy koncepcji prawa naturalnego stali na stanowisku,
że nie ma jednej koncepcji prawa naturalnego i w Konstytucji nie powinno się
rozstrzygać sporów filozoficznych i ideologicznych o treść prawa naturalnego.
Zwracano uwagę, że treść prawa naturalnego wymagałaby dodatkowych wyjaśnień przez odpowiednią interpretację, np. Trybunału Konstytucyjnego. Podstawą orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego byłoby nie tylko „najwyższe prawo
stanowione”, ale także prawo naturalne. W ten sposób Trybunał Konstytucyjny
umocniłby swą pozycję ustrojową, stając ponad innymi organami państwa.
Ponadto ujawniła się obawa niektórych środowisk, że Kościół katolicki może
zostać uznany za instancję kompetentną do interpretacji norm prawa naturalnego i stać się instytucją stojącą ponad państwem. W argumentacji tej ujawnił się
w całej pełni pogląd o rzekomym konfesyjnym czy religijnym charakterze prawa
20 Należy przypomnieć w tym miejscu, że K. Wojtyła w czasie trwania Soboru Watykańskiego
II wskazywał, iż uzasadnienie teologiczno-biblijne zachowuje swą ważność dla wierzących i nie jest
też bez znaczenia dla niewierzących (zob. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa
2005, s. 49).
21 Przywołanie Boga w preambule Konstytucji oznacza nie tylko uznanie sfery transcendentalnej, ale także i to, że poza istnieniem państwa istnieją dziedziny niedostępne dla państwowej
ingerencji (zob. np. G. Robbers, Religia i wolność religijna w Niemczech - Bóg w ustawie
zasadniczej, (w:) J. Krukowski (red.), Kultura i prawo. Materiały IV Konferencji nt.: Religia
i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji
europejskiej, Lublin, 1 - 2 września 2003, Lublin 2004, s. 60).
22 Zwolennicy tej koncepcji widzieli w prawie naturalnym oś aksjologiczną nowej Konstytucji
(zob. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005, s. 56).
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naturalnego. Nie uwzględniono różnicy występującej pomiędzy samym prawem
naturalnym i jego uzasadnieniami23. Ostatecznie w Konstytucji z 2 kwietnia 1997
roku nie umieszczono expressis verbis treści dotyczących prawa naturalnego24.
O godności człowieka w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. mówi się zarówno
w preambule, jak i w art. 30. W uroczystym wstępie do Konstytucji uwzględnia
się troskę o byt i przyszłość Ojczyzny oraz wzywa obywateli do działania o zachowanie przyrodzonej godności człowieka. W art. 30 ustawa zasadnicza odnosi
się do przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka wskazując, że stanowi
on źródło wolności i praw człowieka. Obowiązek jej poszanowania i ochrony
spoczywa na władzach publicznych25.
Mimo występujących różnic pomiędzy różnymi dokumentami odnoszącymi się do praw człowieka, występuje zgodność w tym, że uznaje się w nich
niedysponowalną wartość samą w sobie każdego człowieka i traktuje się go
jako cel sam w sobie. W całości idea praw człowieka opiera się jakby siłą rzeczy
na pojęciu godności człowieka uzasadnionej filozoficzną antropologią osoby
ludzkiej i zakorzenionej w tradycji biblijno-chrześcijańskiej, punktu wyjścia
23 Na przykład w amerykańskiej Deklaracji Niepodległości z 4 lipca 1776 r. zawarto znane
stwierdzenie, że „uważamy za zrozumiałe same przez się te prawdy, że wszyscy ludzie zastali
stworzeni równi, że zostali wyposażeni przez Stwórcę w pewne niezbywalne prawa, między
którymi są: życie, wolność i szczęście”. Nie można jednak uznać, że Deklaracja ta ma charakter
konfesyjny, mimo iż ma takie uzasadnienie, ani też, że Kościoły chrześcijańskie stały się instancją
ponad państwem (tamże, s. 58).
24 Przekonywująca jest jednak opinia P. Winczorka, przewodniczącego Komisji Konstytucyjnej, który stwierdził: „jakkolwiek w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. nie znajdujemy
wyrażonego expressis verbis odwołania się do prawa naturalnego, to jednak jest ono ujęte w art.
30 na tyle jasno, iż nie trzeba domniemywać, że zostało ono w nim zawarte jedynie implicite”
(zob. P. A. Leszczyński, dz. cyt., s. 56).
25 J. Krukowski dostrzega w art. 30 trzy ujęcia. Zwraca uwagę, że po pierwsze zawiera on
ogólną zasadę aksjologiczną - godność „przyrodzoną i niezbywalną” oraz „nienaruszalną”; po
drugie, że godność ma charakter zasady normatywnej i jest źródłem wolności i praw człowieka
i obywatela; po trzecie, że w omawianym przepisie zawarte jest zobowiązanie władz publicznych
do poszanowania i ochrony tejże godności oraz że ustawodawca nie może arbitralnie ustalać
treści praw człowieka. Wprawdzie w art. 30 wskazuje się, że poszanowanie i ochrona przyrodzonej i niezbywalnej godności jest obowiązkiem władz publicznych, to w preambule mówi się, że
wszyscy obywatele powinni dbać o zachowanie przyrodzonej godności. Te dwa postanowienia
należy interpretować w ich ścisłym powiązaniu, w przeciwnym razie będzie kontynuować się
pogląd zwolenników indywidualistycznego liberalizmu, według którego jedynym „monopolistą”
obowiązków są władze publiczne. Uznawanie i poszanowanie godności osoby ludzkiej spoczywa
nawet w pierwszym rzędzie na samym podmiocie uprawnionym (aspekt personalny), następnie na innych jednostkach, na rodzinie, szkole i wszystkich innych społecznościach. W tekście
Konstytucji RP nie uznaje się poglądu, według którego władze publiczne powinny być neutralne
wobec wartości. Wyraźnie wskazuje się, że obowiązkiem tych władz jest uznawanie przyrodzonej
i niezbywalnej godności człowieka, będącej źródłem wolności i praw człowieka i obywatela. (zob.
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, s. 49).
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praw fundamentalnych. Podkreśla, że proces ujęcia prawnego nie wyczerpał
się w kodyfikacji praw człowieka, gdyż jest ona także fundamentalną normą
demokratycznego państwa prawa. Godność człowieka stała się w ten sposób
normą - miarą demokracji26.
Godność osoby ludzkiej została uwzględniona w takich aktach prawa międzynarodowego, jak Karta Narodów Zjednoczonych (1945), Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka (1948), Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności (1950), Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka (1966), a także szeregu innych deklaracji i konwencji ONZ, dokumentach KBWE (OBWE) i Rady
Europy27.
H. Misztal zwraca uwagę, że zarówno statut ONZ z 26 czerwca 1945 r. (zwany
Kartą Praw Człowieka), jak i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, całą koncepcję wolności religijnej oparły na godności osoby ludzkiej i normach prawa
naturalnego. W ten sposób lansowane wcześniej pozytywistyczne ujęcie prawa
ustąpiło miejsca założeniom prawno-naturalnym z pierwszorzędną pozycją
godności osoby ludzkiej28.
W samej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. używa się
zamiennie czterech terminów. Chodzi tu o „wrodzoną godność” („the inherent dignity”), „godność i wartość osoby ludzkiej” („the dignity and worth of
human person”), „godność” („the dignity”) i „ludzką godność” („the human
dignity”)29. Zdaniem niektórych autorów na przyrodzoną godność osoby ludzkiej, według Powszechnej Deklaracji, wskazuje rozum i sumienie. Jednakże biorąc
pod uwagę stwierdzenie zawarte w art. 1, że „wszyscy ludzie rodzą się wolni”,
wnioskować należy, że także wolność uznano za wrodzony przymiot człowieka.
Równa godność wszystkich ludzi jest fundamentem równości wszystkich ludzi.
Godność nie jest wartością relatywną, osoba nie posiada mniej czy więcej godności w stosunku do innych ludzi. Fundamentalna wartość godności ludzkiej
26 Warto zwrócić uwagę, że czescy i słowaccy sędziowie Trybunałów Konstytucyjnych
składając przysięgę powołują się w niej na konieczność ochrony nienaruszalnych, naturalnych
praw człowieka (w domyśle wywodzących się z godności osoby ludzkiej) - zob. M. Granat, Granice wolności religijnej w społeczeństwie pluralistycznym, (w:) J. Krukowski, O. Theisen (red.),
Kultura i prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji nt. Religia i wolność religijna w Unii
Europejskiej, Warszawa, 2 - 4 września 2002, Lublin 2003, s. 176.
27 Zob. M. Piechowiak, Karta praw i wolności. Między prawami człowieka a ideologią,
„Materiały Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, Karta Praw i Wolności”, 1993, Nr 2.
28 H. Misztal, Idea wolności religijnej, (w:) H. Misztal, P. Stanisz (red.), Prawo wyznaniowe,
Lublin 2003, s. 62.
29 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1944 r., (w:) Prawa człowieka.
Dokumenty międzynarodowe (przekład i oprac. B. Gronowska, T. Jasudowicz, C. Mik), Toruń
1997, s. 18 - 24.
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jest absolutna. Jest ona całkowita i niezbywalna. Przy tym zobowiązuje ona
wszystkich ludzi do odnoszenia się wobec siebie w duchu braterstwa. Ujęcie to
nie ogranicza wolności człowieka, lecz promuje wolność wyzwalającą dobroć
wobec innych30. Tu właśnie okazuje się szczególnie ważne wskazanie na różnicę
zachodzącą między godnością osoby i godnością osobowościową, bowiem „tylko
godność wrodzona, absolutna i nieutracalna jest uznawana za podstawę praw
osoby ludzkiej”31.
Należy przyjąć, że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka traktuje godność
osoby ludzkiej jako wartość wrodzoną i wskazuje trzy zasadnicze elementy określające godność. Są nimi rozum, sumienie i wolność32. Zgodność zatem dotyczy
porządku przyrodzonego godności osoby ludzkiej i tego, że jest ona wartością
wrodzoną, powszechną i podstawą praw człowieka. Jest zrozumiałe, że można
mówić tu o zgodności w odniesieniu do wymienionych elementów, a nie zawsze
o jednakowym rozumieniu treści im przypisywanych, a szczególnie wolności.
Analizując dokumenty ONZ i KBWE, dostrzega się zgodność w uznawaniu
godności osoby ludzkiej za zasadę i podstawę aksjologiczną praw człowieka33.
O godności osoby ludzkiej mówi wprost Deklaracja o eliminacji wszelkich form
nietolerancji i dyskryminacji z powodu religii lub przekonań, ogłoszona przez
ONZ w 1981 r. Godność człowieka jest „jedną z podstawowych zasad Karty
Narodów Zjednoczonych należną wszystkim istotom ludzkim”34. Pojęcie wrodzonej godności osoby ludzkiej zawarte jest również w obydwu Paktach Praw
Człowieka35, w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji
rasowej36, w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich dyskryminacji kobiet37,

30 Zob. M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka, Lublin 1999, s. 77-102.
31 F. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej, s. 146.
32 Tenże, Godność człowieka a prawa człowieka, „Roczniki Nauk Społecznych” 1982, t.
10 s. 19-47.
33 Jan Paweł II stwierdzał, że „ta personalistyczna zasada jest dziś wyrażana explicite lub
implicite, zawarta jest w ustawach konstytucyjnych wolnych państw, a jej wartość została ogłoszona
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” (zob. Jan Paweł II, Nauczanie społeczne, Warszawa
1985, t. 3, s. 165).
34 L. Antonowicz, Ochrona godności człowieka w prawie międzynarodowym, „Annales
Universitatis Mariae Curie-Sklodowska”, 1990, Nr 1, s. 1-9.
35 Natomiast w identycznie brzmiących wstępach obydwu Międzynarodowych Paktów Praw
Człowieka wyraźnie uznaje się, „że prawa te wynikają z przyrodzonej godności osoby ludzkiej”
(Dz. U. 1977 r., Nr 38, poz. 167 i Dz.U. 1977 r., Nr 38, poz. 169).
36 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej z 7 marca 1966 r.
(Dz. U. z 1969 r., Nr 25, poz. 187).
37 Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 18 grudnia 1979 r.
(Dz. U. z 1982 r., Nr 10, poz. 71).
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w Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu
traktowaniu lub karaniu38 oraz w Konwencji o prawach dziecka39.
W Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności zagwarantowanie wolności myśli, sumienia i religii każdemu człowiekowi wynika
z faktu uznania go za byt w znaczeniu ontologicznym. Konwencja stoi na stanowisku, że podmiotem uprawnionym w tym zakresie jest każda osoba fizyczna
a więc jej uprawnienia opierają się na przyjętej koncepcji uznania godności
każdej istoty ludzkiej. Znaczenie Konwencji jest o tyle ważne dla rozwoju idei
wolności religijnej, że wyraźnie koncentruje się ona wokół osoby ludzkiej i jej
przyrodzonych praw mających swe źródło w godności człowieka. W konsekwencji państwa i organizacje międzynarodowe zobowiązane są do poszanowania
godności każdego człowieka, a co za tym idzie jego wolności religijnej40.
Do godności osoby ludzkiej nawiązuje się we wszystkich innych dokumentach
ONZ, w których mówi się o prawach człowieka i w wielu innych dokumentach
międzynarodowych. W siódmej zasadzie deklaracji zasad Aktu Końcowego
KBWE podkreśla się, że państwa uczestniczące będą „popierać i zachęcać do
efektywnego korzystania z obywatelskich, politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturalnych i innych praw i wolności, które wynikają (wszystkie)
z przyrodzonej godności osoby ludzkiej i mają podstawowe znaczenie dla jej
swobodnego rozwoju”. Dokumenty ONZ i Akt Końcowy KBWE uznają istnienie praw człowieka jako fakt naturalny. Nie ustanawiają ich, lecz stwierdzają
ich istnienie. Oznacza to, że w dokumentach tych odwołano się nie do założeń
pozytywizmu prawnego, lecz do filozoficznej tradycji prawa naturalnego. Wyraża
się to w przekonaniu, że prawa człowieka wynikają z godności osoby ludzkiej,
co zostało potwierdzone w wymiarze międzynarodowym. Za ważną kwestię
uważa się uwzględnienie nie tylko praw wolnościowych, ale także społecznych41.
We wstępach Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i obydwu Paktów mówi
się jedynie, że prawa człowieka są nienaruszalne. Natomiast w Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych uznano expressis verbis tylko prawo do życia za
prawo naturalne („każda istota ludzka ma przyrodzone prawo do życia”). Paryska
Karta Nowej Europy KBWE jednoznacznie ujednolica rozumienie praw człowieka, stwierdzając, że są one naturalne (przyrodzone) gdyż „prawa człowieka
i podstawowe wolności stanowią prawo przyrodzone wszystkich istot ludzkich,
38 Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu lub
karaniu z 26 listopada 1987 r., (w:) Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe, s. 19 - 20.
39 Konwencja o prawach dziecka z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 2, poz. 11).
40 Zob. K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii, s. 65 - 66.
41 Zob. F. J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej, s. 143.
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są niezbywalne oraz gwarantowane są przez prawo”. Prawo pozytywne w rozumieniu konwencji międzynarodowych nie „nadaje” osobie ludzkiej tych praw,
lecz pełni taką rolę wobec praw naturalnych, jak rozporządzenie wykonawcze
wobec ustawy42.
Natomiast w samym Akcie Końcowym KBWE z 1 sierpnia 1975 r. obowiązek
poszanowania wolności sumienia, religii i przekonań uzasadniono przyrodzoną
godnością osoby ludzkiej43. Również Jan Paweł II w Dokumencie o wolności
religijnej przesłanym do sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE w Madrycie
1 września 1980 r. tłumaczył istotę wolności religijnej odwołując się do godności osoby ludzkiej. Ojciec Święty przypomniał wówczas soborowe nauczanie
o godności religijnej opartej na naturze człowieka44.
W Wiedeńskiej Deklaracji i Programie Działań z 1993 r. potwierdza się,
że prawa człowieka wywodzą się z godności i wartości tkwiącej w osobie ludzkiej.
Osoba ludzka jest głównym podmiotem praw i wolności, a w konsekwencji mieć
faktyczną możliwość realizowania tych praw. Prawa człowieka i podstawowe
wolności są wrodzonym uprawnieniem wszystkich bytów ludzkich. Zasada
godności osoby ludzkiej uznawana jest za wartość najwyższą i uzasadnienie
innych wartości i norm. Nie posiada ona charakteru statycznego, ustalonego raz
na zawsze, lecz dynamiczny. Wciąż wyprowadza się z niej nowe prawa człowieka
i obowiązki państw i społeczeństw. Wyrazem tego są konwencje i deklaracje
ogłaszane przez ONZ i inne instytucje45.
Godność osoby ludzkiej nie została pominięta również w prawie Unii Europejskiej. Traktat o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r. w art. 6 zapewnia poszanowanie praw i wolności jednostki, dostrzegając implicite ich źródło w godności
każdej osoby46. W omawianym przepisie Unia uznaje prawa podstawowe, zagwarantowane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz wynikające z tradycji
konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim. Szczególne znaczenie

42 H. Waśkiewicz, Prawa człowieka, pojęcie, historia, „Chrześcijanin w Świecie” 1978, z.
63-64, s. 30.
43 Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Helsinki, 1 sierpnia
1975, Warszawa 1980, s. 12.
44 Zob. T. Płoski, Prawo do wolności sumienia i religii w Polsce, „Prawo Kanoniczne”
2004, nr 3 - 4, s. 93 - 94.
45 F.J. Mazurek, Godność osoby ludzkiej, s. 147.
46 Traktat o Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 115 z 9 maja 2008 r.
Zob. C. Mik, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zagadnienia podstawowe, (w:)
A. Podraza (red.), Traktat nicejski, Lublin 2001, s.70-71.
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posiada odniesienie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w której godność osoby ludzkiej wyraźnie wyeksponowano jako źródło praw i wolności47.
Na uznaniu godności człowieka bazuje też Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej48, która po wejściu w życie Traktatu z Lizbony49 ma taką samą moc
prawną jak Traktaty. W art. 1 Karty uwzględniono konieczność zapewnienia nienaruszalności godności człowieka oraz jej poszanowania i ochrony. Umieszczenie
godności człowieka zarówno w części normatywnej jak i w preambule Karty
wskazuje na wagę godności człowieka jako fundamentu praw podstawowych,
a w szczególności wolności myśli, sumienia i religii, o której mowa w art. 10
tego dokumentu50.

III. Prawo więźniów do wykonywania praktyk
religijnych
Zgodnie z art. 106 kkw osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych
zapewniono przede wszystkim prawo do wykonywania praktyk religijnych.
Podobnym sformułowaniem posłużono się również w ustawie o gwarancjach
wolności sumienia i wyznania, w Konkordacie, w ustawie o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego oraz w innych ustawach określających stosunek państwa
do poszczególnych związków wyznaniowych.
Czynność określana jako „wykonywanie” wiąże się ze spełnianiem, realizacją, osobistą aktywnością (w tym przypadku w zakresie potrzeb religijnych
człowieka). Ustawodawca mógł więc zrezygnować z pojęcia „wykonywania” na
rzecz „praktykowania religijnego”. Osiągniętoby w ten sposób większą prostotę
terminologiczną. Za takim ujęciem przemawiałyby również przepisy Konstytucji
RP, która nie używa pojęcia „praktyki religijne”. Gwarantuje natomiast każdemu
prawo do „praktykowania”. Zarówno wykonywanie praktyk, jak i praktykowanie,
oznacza działanie podmiotowe, wyłączające brak działania i zaniechanie. Trzeba
47 Szerzej na ten temat S. Hambura, M. Muszyński, Traktat o Unii Europejskiej z komentarzem, Bielsko-Biała 2001 oraz D. Kornobis - Romanowska, Europejska Konwencja Praw
Człowieka w systemie prawa wspólnot europejskich, Warszawa 2001.
48 Dz. Urz. UE C 303 z 14 grudnia 2007 r.
49 Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. , Dz. Urz. UE C 306 z 17 grudnia
2007 r.
50 Zob. P. Stanisz, Wolność religijna w porządku prawnym, s. 420 - 421 oraz K. Warchałowski, Ochrona prawa do wolności religijnej w prawie traktatowym Unii Europejskiej,
„Studia z Prawa Wyznaniowego” 2004, t. 7, s. 14.
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jednak zwrócić uwagę, że pojęcie „praktykowania” jest szersze od „wykonywania
praktyk religijnych”51.
Wykonywanie praktyk religijnych to działanie polegające przede wszystkim na uczestniczeniu w sprawowaniu kultu publicznego lub prywatnego.
W pierwszym chodzi o udział w nabożeństwach, liturgii i obrzędach, a w drugim o prywatne praktyki religijne. Wykonywanie praktyk to także dokonywanie
innych czynności nakazanych, bądź zalecanych przez doktrynę danej wspólnoty
religijnej (jak np. obmycia rytualne, posty, umartwienia, jałmużna, spełnianie
dobrych uczynków)52. Natomiast „praktykowanie” obejmuje również postępowanie według zasad religijnych53.
Uprawianie kultu jest przypisane związkom wyznaniowym bardziej niż
członkom tych wspólnot. Wyróżnia się kult publiczny i prywatny. Kult publiczny
w określonej formie może być sprawowany w imieniu danego Kościoła za zgodą
właściwych władz i przez odpowiednie osoby. Członkowie wspólnot religijnych
nie mogą z własnej woli sprawować kultu publicznego, a jedynie brać w nim
udział. Wykonywanie praktyk religijnych może być realizowane indywidualnie,
bądź wspólnie z innymi, a także publicznie bądź prywatnie54.
Z dokonanego zestawienia wynika, że art. 106 § 1 i 2 kkw w zakresie wykonywania praktyk religijnych przez więźniów jest zasadniczo zgodny ze standardami
międzynarodowymi i zasadami Konstytucji RP. Niemniej jednak wątpliwości
budzi ograniczenie uprawnień więźniów do wykonywania praktyk religijnych,
bez uwzględnienia prawa do postępowania zgodnie z zasadami religijnymi.
Ponadto przyjęcie mało precyzyjnych określeń ustawowych może skutkować nienależytym respektowaniem uprawnień osób pozbawionych wolności. Ogólność
zastosowanych sformułowań wymaga przynajmniej wyczulenia i wrażliwości
osób kierujących zakładami karnymi i aresztami śledczymi na różnorodność
praktyk religijnych55.
W polskim prawie karno-wykonawczym praktyki religijne stanowią uprawnienie, a nie obowiązek więźniów. Wcześniej na podstawie regulaminu więziennego z 1931 r. więźniów poddawano oddziaływaniu religijnemu, a praktyki
51 A. Mezglewski, Uzewnętrznianie przekonań religijnych, (w:) A. Mezglewski, H. Misztal,
P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, s. 89 - 90.
52 Praktyki religijne są więc szczególną konsekwencją wyznawanej wiary i zaangażowania kościelnego. Zob. W. Świątkiewicz, Praktyki religijne, (w:) M. Libiszowska - Żółtkowska,
J. Mariański, (red.), Leksykon socjologii, Warszawa 2004, s. 311.
53 H. Misztal, Konstytucyjne gwarancje, s. 65.
54 Zob. A. Mezglewski, Uzewnętrznianie przekonań, s. 90
55 Zob. Z. Lasocik, Praktyki religijne więźniów, Warszawa 1993, s. 103.
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religijne były obowiązkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności56.
Obecnie obowiązujący Kodeks karny wykonawczy nie przewiduje religijnego
oddziaływania na więźniów, a tym samym praktykowanie religijne nie może
być więźniom narzucane57. Takie właśnie rozwiązanie przyjęto w większości
systemów penitencjarnych europejskich i USA. Tym niemniej do 1976 r. włoscy
więźniowie zobowiązani byli ustawowo do wykonywania praktyk religijnych
w izolacji penitencjarnej58.
Obecnie osoby rozpoczynające odbywanie kary pozbawienia wolności, bądź
areszt tymczasowy są informowane o możliwościach praktykowania religii w więzieniu już w pierwszych dniach pobytu. W ramach tzw. rozmowy informacyjnej i później - wstępnej, osadzeni zapoznawani są z zakresem ich uprawnień
i obowiązków, a także z porządkiem wewnętrznym w zakresie czasu i miejsca
wykonywania praktyk religijnych i posług59.
O prawie więźniów do praktyk religijnych wielokrotnie mówił również
Jan Paweł II60. Prawo skazanych do uzewnętrzniania swego wyznania poprzez

56 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 1931 r. w sprawie regulaminu
więziennego (Dz.U. Nr 71, poz. 577).
57 Również w Kodeksie karnym wykonawczym z 1969 r. praktyki religijne więźniów rozumiane były w kategoriach ich uprawnień (zob. art. 107).
58 Zob. Z. Lasocik, dz. cyt., s. 112.
59 Rozmowę informacyjną przeprowadza z osadzonym ten funkcjonariusz SW, który jako
pierwszy ma z nim kontakt w oddziale mieszkalnym (jest to najczęściej oddziałowy lub wychowawca dyżurny). Natomiast rozmowę wstępną powinien odbyć z wychowawcą właściwego oddziału.
Obydwie rozmowy są dokumentowane w aktach osobowych osadzonego (zob. § 2 Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań
penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych - Dz. U. nr 151, poz. 1468).
60 Zob. Przemówienie do więźniów w więzieniu w Papuda, „L’Osservatore Romano”, wyd.
polskie, 1979 nr 2; Przemówienie w zakładzie karnym dla nieletnich Casal del Marmo wierzę
w was, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1980 nr 3; Przemówienie do więźniów w Brukseli,
„L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1985 nr nadzwyczajny II; Wsłuchajcie się w głos Boga,
który przemawia jako Ojciec. Przemówienie do zakonów klauzurowych, rodziców księży
i do więźniów, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1985 nr nadzwyczajny II; Przemówienie
do uczestników pielgrzymki Krajowego Duszpasterstwa Prawników. By w każdych warunkach człowiek czuł się broniony i miłowany, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1986 nr 3;
Przemówienie radiowe do więźniów we Francji, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1986 nr
24; Przemówienie do więźniów w Kolumbii, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1986 nr 3;
Przemówienie do więźniów na Madagaskarze, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1989 nr
4; Przemówienie do więźniów Zakładu Karnego w Caltanissetta, „L’Osservatore Romano”, wyd.
polskie, 1993 nr 7; Od praw człowieka do praw narodów, „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie,
1995 nr 16; Kościół jest z wami. Przesłanie do więźniów zakładu penitencjarnego Frei Caneca
w Rio de Janeiro z 4.10.1997r. „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1997 nr 12; Przemówienie
na jubileusz w więzieniach. Więzienie ma sens, gdy służy odnowie człowieka, „L’Osservatore
Romano”, wyd. polskie, 2000 nr 9; Przemówienie do uczestników międzynarodowej konferencji
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praktykowanie religijne uznał wyraźnie Europejski Trybunał Praw Człowieka61.
Ponadto o prawie do praktyk religijnych więźniów jest mowa w regule 46 Europejskich Reguł Więziennych, w której jednak praktyki religijne poszerzono
o praktyki duchowe i moralne.
Wykonywanie większości praktyk religijnych i przestrzeganie przez osadzonych zwyczajów religijnych w więzieniu jest w praktyce dopuszczalne. Dotyczy
do głównie udziału więźniów w życiu sakramentalnym i modlitwie. Szczególnie modlitwa stanowi ten obszar praktykowania religijnego więźniów, wobec
którego administracja penitencjarna generalnie nie stawia ograniczeń. Skazani
i tymczasowo aresztowani mogą swobodnie modlić się w celi mieszkalnej w tzw.
czasie wolnym od innych zajęć.
We współczesnej rzeczywistości więziennej osadzonym nie stawia się żadnych
ograniczeń w praktykowaniu spowiedzi. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że pełne
zagwarantowanie prawa do wykonywania tej praktyki religijnej wymaga nie tylko
zapewnienia więźniom możliwości jej odbycia, ale domaga się uszanowania
tajemnicy spowiedzi. O praktycznym wymiarze tego problemu świadczy fakt,
że podejmowane były nielegalne działania zmierzające do nagrywania treści
spowiedzi penitentów - więźniów. W jednym wypadku sprawa związana była
z udzielaniem Sakramentu Pokuty w podsłuchiwanym - według opinii kapelana
- pomieszczeniu radiowęzła zakładu karnego w Białej Podlaskiej w okresie stanu
wojennego. Drugi incydent dotyczył próby procesowego wykorzystania nagrania
spowiedzi aresztanta w jednym z więzień amerykańskich. W obydwu przypadkach swoboda praktykowania religijnego więźniów nie była zapewniona62.
Generalnie umożliwia się katolikom - więźniom zachowanie postu ścisłego
w Popielec i Wielki Piątek, przygotowując bezmięsne potrawy. Praktyka ta dotyczy także bezmięsnych obiadów w każdy piątek. Nie występują także problemy
związane z możliwością przestrzegania takich praktyk i zwyczajów religijnych
w środowisku więziennym jak: dzielenie się opłatkiem na Boże Narodzenie, święcenie pokarmów na Wielkanoc, wspólne kolędowanie, udział w nabożeństwach

dyrektorów zarządów zakładów karnych. Wspólna troska o ochronę praw osoby ludzkiej,
Rzym 26 listopada 2004 r., „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, 2005 nr 1.
61 Zob. wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Poltoratskiy p-ko Ukrainie z 29 kwietnia 2003 r., sekcja IV, skarga nr 38812/97, ECHR 2003/5.
62 Zob. J. Nikołajew, Duszpasterstwo wśród internowanych na Lubelszczyźnie, (w:) J.
Świtka, M. Kuć (red.), Więziennictwo na Lubelszczyźnie w okresie stanu wojennego, Lublin
2008, s. 143; M. Jurzyk, Prawna ochrona tajemnicy spowiedzi w Stanach Zjednoczonych,
„Studia z Prawa Wyznaniowego” 2001 t. 3, s. 4 - 6.
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majowych i różańcowych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach63. A priori nie
ogranicza się również prawa niekatolików do wykonywania praktyk zalecanych przez wyznawane przez nich religie64. Jednak niektóre praktyki religijne,
ze względu na izolacyjny charakter kary pozbawienia wolności, nie mogą być
realizowane w więzieniu, bądź wykonywanie ich wiąże się z poważnymi utrudnieniami (omówienie ograniczeń w zakresie poszczególnych praktyk religijnych
więźniów stanowi przedmiot rozważań zawartych w osobnym podrozdziale).
Standard korzystania przez więźniów z praktyk religijnych powinien być jednakowy niezależnie od rodzaju zakładu karnego, a różnice mogą pojawiać się
w zależności od typu zakładu karnego65.

IV. Prawo do korzystania z posług religijnych
Prawo do wykonywania niektórych praktyk religijnych jest ściśle powiązane
z prawem do korzystania z posług religijnych, które - zgodnie z art. 106 kkw
- zostało wyraźnie zapewnione osadzonym w zakładach karnych i aresztach
śledczych. Umieszczenie tego prawa w katalogu uprawnień gwarantowanych
więźniom stanowi logiczną konsekwencję generalnych gwarancji zawartych
w Konstytucji RP oraz aktach prawa międzynarodowego. Trzeba jednak zwrócić
uwagę, że o prawie do korzystania z posług religijnych nie mówią one w sposób
wyraźny. Zapewniają natomiast prawo do uczestniczenia w obrzędach religijnych66, co stanowi swego rodzaju ekwiwalent tego prawa. Ustrojodawca zapewnił ponadto prawo do korzystania z pomocy religijnej bez względu na miejsce
przebywania (art. 53 ust. 2).
Konstytucja i akty prawa międzynarodowego, używając w sensie podmiotowym określeń „każdy” lub „nikt”, pośrednio odnoszą się także do możliwości
korzystania z posług religijnych przez więźniów, choć nie czynią z nich osobnej
kategorii. Dopiero reguły 41 i 42 Europejskich Reguł Więziennych umożliwiają
63 Z badań ankietowych autora przeprowadzonych w latach 2006 - 2007 wynika, że
wykonywanie wyliczonych w tekście praktyk religijnych na co dzień nie napotyka na trudności.
64 Zob. Z. Lasocik, dz. cyt., s. 101.
65 Zob. J. Migdał, Polski system penitencjarny w latach 1956 - 2008 w ujęciu doktrynalnym, normatywnym i funkcjonalnym. Kontynuacja czy zmiana?, Gdańsk 2008, s. 390.
66 Więźniowie nie mogą być gorzej traktowani niż inni obywatele poza przypadkami uzasadniającymi specyfikę warunków izolacji. Równość konstytucyjna wiąże się, m.in. z dostępem
do praktyk religijnych, uprawnień co do kontaktu z duchownym, uczestnictwem we właściwych
nabożeństwach i posiadaniem przedmiotów kultu religijnego, a ograniczenia ze strony władz
więziennych muszą być bezwzględnie uzasadnione (zob. M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne
wykonawcze, Warszawa 2009, s. 150-151).
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więźniom uczestnictwo w odprawianych nabożeństwach. Oznacza to prawo
więźniów do korzystania ze świadczenia pomocy religijnej w formie zinstytucjonalizowanej posługi ze strony odpowiednich przedstawicieli religijnych67.
Prawo do korzystania z posług religijnych zostało wyraźnie uwzględnione
w tzw. ustawach indywidualnych, co dodatkowo podkreśla jego znaczenie. Wyjątek stanowią tu akty normatywne dotyczące staroobrzędowców, muzułmanów
i karaimów, które nie odnoszą się wprost do osób pozbawionych wolności. Jednak
trudno o inną wykładnię, niż rozszerzająca również na osoby uwięzione, skoro
uprawnienia te dotyczą wszystkich68, zwłaszcza że w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania zawarto odniesienia do osób skazanych i tymczasowo
aresztowanych w zakresie korzystania z posług religijnych (art. 19 ust. 1 pkt 4)69.
Posługi religijne z udziałem więźniów mogą mieć charakter sakramentalny
(w przypadku tych religii, które uznają sakramenty). W każdym razie korzystanie
z tego prawa wymaga spotkania z duchownym (lub inną osobą wyznaczoną do
ich reprezentowania). Więźniowie wyznania rzymskokatolickiego w warunkach
izolacji najczęściej korzystają z Sakramentu Pokuty i Eucharystii. W praktyce
gwarantuje się im możliwość spowiedzi nie tylko przy okazji świąt Bożego
Narodzenia i Wielkanocy, ale także bezpośrednio przed lub po Eucharystii
sprawowanej w więzieniu. Na podstawie badań ankietowych można stwierdzić,
że chrzest stanowi dla 78% skazanych kobiet i 52% skazanych mężczyzn najważniejszy sakrament. Jego szczególną wagę podkreślają osoby wielokrotnie karane.
Z kolei z Sakramentu Pokuty korzystają zwłaszcza osoby długo przebywające
w więzieniu. Dla osób z wykształceniem podstawowym najczęściej stosowaną
praktyką religijną w więzieniu jest modlitwa, a osoby z wykształceniem zawodowym praktykują religijnie, głównie poprzez udział we Mszy św. Z badań wynika
również, że kobiety skazane są bardziej religijne od skazanych mężczyzn, częściej
uczestniczą w życiu sakramentalnym i posiadają większą wiedzę religijną.
Więźniowie katoliccy korzystają bez istotnych ograniczeń z Sakramentu Małżeństwa, Chrztu, Bierzmowania i Namaszczenia Chorych. Oprócz tego w posłudze więziennej wykorzystywane są także sakramentalia. Jednak w przypadku
dostępu osadzonych do przyjęcia sakramentu kapłaństwa pojawiają się trudne
67 Pojęcie przedstawicieli religijnych jest szersze aniżeli kapelanów więziennych, bowiem
ci ostatni aby pełnić posługę więzienną powinni posiadać skierowanie władzy religijnej - zob. J.
Malec, Posługi religijne w zakładach karnych, „Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny”1989,
nr 14-15, s. 49.
68 Przyjęcie innej interpretacji prowadziłoby do nierównego traktowania niektórych obywateli RP (np. więźniów) - zob. D. Dudek, Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe
aresztowanie Lublin 1999, s. 61.
69 Zob. A. Mezglewski, Uzewnętrznianie przekonań, s. 91.
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do pokonania przeszkody kanoniczne. Zgodnie bowiem z kanonem 1029 KPK
święcenia diakońskie lub kapłańskie może przyjąć osoba o odpowiedniej opinii
i moralności. W sytuacji więźniów, zwłaszcza tych prawomocnie skazanych,
przesłanka ta może być spełniona tylko w sytuacjach wyjątkowych70.

V. Prawo do uczestnictwa w nabożeństwach
odprawianych w zakładzie karnym
Zgodnie z art. 106 kkw osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych
zapewniono wyraźnie prawo do uczestnictwa w nabożeństwach. Przepisy prawa
międzynarodowego nie odnoszą się wprost do więźniów, ale do wszystkich osób.
Dopiero reguła 42 Europejskich Reguł Więziennych przewiduje wyraźne prawo
więźniów do uczestnictwa w obrzędach religijnych. Pominięto je jednak w ustawach określających sytuację wyznawców religii zielonoświątkowej, żydowskiej,
muzułmańskiej, karaimskiej i staroobrzędowców71.
Wyjaśnienie treści omówionego prawa wymaga - po pierwsze - omówienia
pojęcia „nabożeństwa”72. Według religii katolickiej najważniejszą kategorię nabożeństw stanowią Msze św., chociaż praktykowane są również np. nabożeństwa
maryjne, ku czci świętych oraz nabożeństwa okolicznościowe. Takie rozumienie
„nabożeństwa”, jako spotkania o charakterze kultowym, prowadzonego przez
osobę duchowną zasadniczo może być, per analogiam, stosowane również
w odniesieniu do innych religii. Ostatecznie jednak prawo wyjaśnienia co według
założeń doktrynalnych konkretnej religii może być uznane za nabożeństwo
należy pozostawić właściwym przedstawicielom związku wyznaniowego. Ważne
jest to zwłaszcza na etapie przygotowania porozumienia o świadczenia posług
religijnych w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, opracowania porządku
wewnętrznego jednostki penitencjarnej i ustalenia dni świątecznych w czasie
których nabożeństwa religijne są sprawowane73.
70 Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II .Tom II. Lud Boży,
jego nauczanie i uświęcenie, Olsztyn 1986, s. 101.
71 Zob. S. Meler, Prawo więźniów do wolności religijnej, „Przegląd Więziennictwa Polskiego” 2003, nr 38-39, s. 94.
72 Encyklopedia katolicka podaje, że nabożeństwo to cześć religijna wyrażająca się zarówno
w celebracjach liturgicznych, jak i pozaliturgicznych praktykach kultowych ujętych w normy
kościelno - prawne lub zwyczajowe, a stanowiących tzw. pobożne praktyki ludu chrześcijańskiego
(pia exercitia populi christiani). Zob. K. Stola, Nabożeństwo, (w:) Encyklopedia katolicka, t.
XIII, Lublin 2009, s. 613.
73 Wskazanie dni świątecznych w porozumieniu o świadczenie posług religijnych w zakładzie karnym możliwe jest na podstawie ustaleń konkordatu i ustaw indywidualnych (zob. A.
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Istotne dla właściwego zinterpretowania prawa do bezpośredniego uczestnictwa w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym jest także wyjaśnienie pojęcia „bezpośredniości”, którego używa ustawodawca w art. 106 § 2
kkw. Zastosowanie tego pojęcia wyłącza „pośredniość” i uprawnia więźniów
do osobistego uczestnictwa w nabożeństwach. Taka konstrukcja gwarantuje
osadzonym nie tylko prawo do słuchania nabożeństw, ale do aktywnego w nich
udziału (np. poprzez przyjęcie Komunii Świętej, czy uczestnictwa w spowiedzi).
Bezpośredniość może oznaczać także osobową relację osadzonego i kapelana
sprawującego nabożeństwo w warunkach więziennych. Powodem ograniczania lub wstrzymania odprawiania nabożeństw w więzieniu i bezpośredniego
uczestnictwa więźniów jest sytuacja nadzwyczajnego zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego lub bezpieczeństwa więzienia. Prawo do wprowadzenia
takich ograniczeń o charakterze czasowym przysługuje dyrektorowi zakładu
karnego lub aresztu śledczego i dotyczyć może całej populacji więźniów lub ich
części wyodrębnionej według kryterium pobytu w poszczególnych budynkach.
Siedmiodniowe ograniczenia lub zakazy wymagają powiadomienia sędziego
penitencjarnego. W przypadku zdarzeń o takim charakterze osadzonym zapewnia się możliwość słuchania nabożeństw w sposób jedynie pośredni74.
Jeszcze inną kwestią pozostaje sprawa konieczności właściwej organizacji
nabożeństw na terenie zakładu karnego. Obowiązek jej zapewnienia spoczywa
niewątpliwe na administracji penitencjarnej. Uprawniony wydaje się więc wniosek, że również przez nie powinny być ponoszone związane z tym koszty, chociaż
sprawa nie jest całkowicie wolna od niejasności. W Polsce problem ten nie był
rozpatrywany w trybie administracyjnym lub sądowym. Natomiast Trybunał
Konstytucyjny Szwajcarii uznał, że nabożeństwa na terenie więzień mogą być
organizowane wtedy, gdy nie obciąża to nadmiernie funkcjonowania zakładu,
niemniej więźniowi przysługuje roszczenie o zorganizowanie nabożeństwa75.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad wykonywania praktyk religijnych, korzystania posług
religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, wskazując miejsca
Mezglewski, Działalność własna Kościołów i innych związków wyznaniowych, (w:) A.
Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, s. 196 i n ).
74 Przyjęcie takiego rozwiązania, aczkolwiek wysoce rygorystycznego, znajduje zrozumienie zarówno u osób podejmujących takie decyzje jak i więźniów. Ci ostatni właściwie rozumieją
konieczność tych działań podejmowanych w interesie ich samych (art. 247 § 1 kkw) - zob. M.
Kuć, M. Gałązka, dz. cyt., s. 39.
75 Zob. W. Johann, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie konstytucyjnym - status jednostki, „Biuletyn Trybunału Konstytucyjnego” 1999 (numer
specjalny), s.28.
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sprawowania nabożeństw dla osadzonych, wymienia kaplice, inne odpowiednio przystosowane do tego celu pomieszczenia oraz miejsca wewnątrz więzienia
przeznaczone do tego zgodnie z porządkiem wewnętrznym76. Według KPK
„kaplica” to „miejsce przeznaczone za zezwoleniem ordynariusza do sprawowania kultu Bożego dla pożytku jakiejś wspólnoty lub grupy wiernych, którzy
się w nim zbierają, do którego za zgodą kompetentnego przełożonego mogą
przychodzić także inni wierni”77. Zgodnie z prawem kanonicznym pomieszczenie
kaplicy powinno być zarezerwowane dla kultu bożego. W realiach polskich, ze
względu na przeludnienie więzień, jest to jednak trudne do zrealizowania. Niejednokrotnie nabożeństwa odprawiane są w pomieszczeniach, które w innych
godzinach są wykorzystywane do celów kulturalnych, rekreacyjnych, a nawet
sportowych. Zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem miejsca te mają
być „odpowiednio przystosowane” do odbywania w nich nabożeństw i spotkań
o charakterze religijnym. Nie zdefiniowano jednak, na czym ma polegać „odpowiedniość przystosowania” tych pomieszczeń, czyli jakie elementy wyposażenia
powinny w nich się znaleźć. W konsekwencji, pomieszczenia przeznaczone do
celów kultowych w różnych więzieniach są wyposażane niejednolicie78.
Spornym zagadnieniem może być kwestia budowy i wyposażenia kaplic
więziennych. Generalnie przyjmuje się, że obowiązek utworzenia kaplicy spoczywa na administracji penitencjarnej, a jej wyposażeniem zajmują się wspólnie
administracja penitencjarna i parafia, na terenie której znajduje się wiezienie.
Brak unormowań w tym względzie utrudnia wypracowanie jednolitego wzorca
postępowania79.
Analizując zagadnienie uczestniczenie w nabożeństwach przez więźniów
należy się odnieść także do terminów ich sprawowania. Trudno mieć wątpliwości, że możliwość uczestniczenia w nabożeństwach powinna być więźniom
76 Dz.U. Nr 159, poz. 1546.
77 Kan. 1223 KPK.
78 W tym miejscu warto zwrócić uwagę na praktykę realizowaną w szwedzkim systemie
penitencjarnym. Na przykład kaplica w szwedzkim Kumla wygląda raczej jak świetlica albo
miejsce spotkań dyskusyjnych. Brak w niej krzyża, co tłumaczy się również dostępnością do tego
pomieszczenia dla wyznawców religii niechrześcijańskich. Miejsce ołtarza zastępuje prosty stół
z biblią, świecami i kwiatami. Gołąb umieszczony centralnie w witrażu według zamysłu projektantów nosić ma w sobie cechy uniwersalne dla wyznawców różnych religii. W związku jednak
z niską frekwencją w trakcie nabożeństw kaplice wykorzystywane są jako pomieszczenia teatralne
i koncertowe. Zob. M. Badowska-Hodyr, Duszpasterstwo więzienne w polskiej i szwedzkiej
rzeczywistości penitencjarnej, [w:] J. Świtka, M. Kuć (red.), Duszpasterstwo więzienne w pracy
penitencjarnej, Lublin 2007, s. 100.
79 Z badań ankietowych autora wynika, że 62% katolickich kaplic więziennych wyposażonych
zostało przez stronę kościelną (chodzi głównie o utensylia i paramenty liturgiczne).
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zapewniona, zwłaszcza w dni będące świętami religijnymi, zgodnie z regułami
przyjętymi na gruncie wyznawanej przez nich religii. Wynika to jasno z przepisów tzw. ustaw indywidualnych80. Katalog dni, w których skazani mają prawo
do uczestniczenia w nabożeństwach obejmuje w szczególności święta religijne
określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych grup religijnych.
W aktach normatywnych dotyczących Kościoła Katolickiego (tj. w Konkordacie
oraz w ustawie z 17 maja 1989 r.) jest mowa o dniach świątecznych ustawowo
wolnych od pracy, określonych mianem świąt katolickich81. Katalogi dni uznawanych za świąteczne są jednak uwzględnione również w innych ustawach
indywidualnych82. Osoby należące do związków wyznaniowych objętych tymi
regulacjami mają wówczas prawo do zwolnienia od pracy lub nauki. Ponadto
w art. 4 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania generalnie zapewnia się więźniom prawo do obchodzenia
świąt religijnych, a zgodnie z art. 42 ust. 1 tej ustawy osoby należące do Kościołów
i innych związków wyznaniowych, których święta nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy mogą uzyskać zwolnienie z pracy lub nauki na czas tych świąt83.
Dotyczy to także skazanych zatrudnionych i pobierających naukę w szkołach więziennych i poza więzieniem. Ważne dla prawidłowej realizacji praw osadzonych
jest więc to, aby władze więzienia posiadały wiedzę na temat terminów świąt
religijnych, zwłaszcza tych ruchomych i wywodzących się z tradycji religijnych
80 Zob. np. art. 32 ust. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz art. 23
ust. 2 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego.
81 Taki charakter mają wszystkie niedziele oraz następujące święta: 1 stycznia - uroczystość
świętej Bożej Rodzicielki Maryi, drugi dzień Wielkiej Nocy, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - dzień Wszystkich Świętych,
25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia i 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
82 Do art. 14 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego w RP wpisano następujące święta prawosławne: 7 stycznia - pierwszy dzień
Bożego Narodzenia, 8 stycznia - drugi dzień Bożego Narodzenia, 19 stycznia - Chrzest Pański,
7 kwietnia - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, drugi dzień Wielkiej Nocy, 19 sierpnia Przemienienie Pańskie, 28 sierpnia - Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny. Natomiast w art. 11
ust. 1 ustawy o stosunku państwa do gmin wyznaniowych żydowskich uwzględniono następujące
święta: Nowy Rok, Dzień Pojednania, Święto Szałasów, Zgromadzenie Ósmego Dnia, Radość Tory,
Pesach, Szawuot. Ponadto zwolnienie od nauki i pracy w określone święta religijne przysługuje
na podstawie ustaw indywidualnych wyznawcom następujących Kościołów: Ewangelicko - Augsburskiego, Ewangelicko - Reformowanego, Ewangelicko - Metodystycznego, Zielonoświątkowego,
Chrześcijan Baptystów, Kościoła Katolickiego Mariawitów.
83 Ogólne zasady zwolnień od nauki i pracy w celu obchodzenia świąt religijnych zostały
określone w rozporządzeniu Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej i Edukacji Narodowej z 11 marca
1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do Kościołów i innych związków
wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od
pracy (Dz. U. nr 26, poz. 235).
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niechrześcijańskich. Wykaz terminów świątecznych, dostarczanych władzom
więzienia przez duchownych, może zapewnić bezkonfliktową realizację prawa
do uczestniczenia w nabożeństwach w dni świąteczne84. Jest to o tyle ważne, że
w porządkach wewnętrznych zakładów karnych i aresztów śledczych określa się
dni i godziny sprawowania nabożeństw (identyczne ustalenia mogą być zawarte
w porozumieniach o świadczenie posług religijnych na terenie więzienia)85.

VI. Prawo do słuchania nabożeństw
transmitowanych przez środki masowego przekazu
Prawo skazanych do bezpośredniego słuchania nabożeństw transmitowanych
przez środki masowego przekazu nie wynika wprost z żadnego z aktów prawa
międzynarodowego. Nie wspomina się w nich także o takiej formie odbioru
nabożeństw religijnych w stosunku do kogokolwiek. Uprawnienia związane
ze słuchaniem nabożeństw za pomocą massmediów nie zostały uwzględnione
również w postanowieniach Konstytucji RP. Za przyjęciem takiego rozwiązania
przemawia fakt przypisania uprawnień pośredniego uczestnictwa w nabożeństwach przez transmisję tylko tej części wiernych, którzy pozostając w sytuacji dla
siebie przymusowej, nie mogą tego czynić w inny sposób (czyli bezpośrednio).
Taką kategorią wyznawców pozostają niewątpliwie więźniowie oraz osoby chore,
zwłaszcza terminalnie.
Możliwość słuchania nabożeństw transmitowanych przez środki masowego
przekazu została zapisana wprost w trzech ustawach indywidualnych: katolickiej, prawosławnej i ewangelicko-augsburskiej. Jest to z pewnością odpowiedź
na oczekiwania strony kościelnej. Na przykład zgodnie z KPK wierni, którzy nie
mogą uczestniczyć we Mszy św. w niedziele i święta, są zachęcani do tego, aby
poświęcili odpowiedni czas na modlitwę. W tym przypadku pomocne okazać
84 Pomocnym, a przede wszystkim skutecznym rozwiązaniem w tym zakresie mogłoby być
przyjęcie cyklu szkoleń dla kadry penitencjarnej z zakresu podstaw wiedzy religijnej i o religiach.
Takich szkoleń jak dotąd nie prowadzi się, gdyż aktywności w tym zakresie nie przejawiają, ani
władze więzienne, ani przedstawiciele Kościołów i innych związków religijnych (zob. A. Zoll,
Głos w dyskusji, (w:) J. Zagórski (red.), Udział osób duchownych w realizacji sprawiedliwości
naprawczej i wykonywaniu kar kryminalnych, Warszawa 2004, s. 26).
85 Zob. § 13 rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 sierpnia 2003 r. w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, (Dz.U. Nr 152,
poz. 1493) i § 13 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie
regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania, (Dz.U. Nr
152, poz. 1494).
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się może słuchanie (oglądanie) nabożeństw86. W pozostałych aktach normatywnych regulujących sytuację prawną poszczególnych związków wyznaniowych,
nie ma wyraźnych, ani dorozumianych odniesień do tego prawa. Szczególnie
zastanawiający jest fakt zupełnego pominięcia tej kwestii w ustawie o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Tym bardziej należy więc dowartościować
unormowanie zawarte w art. 106 kkw.
Zasadniczym dla rozważań związanych z tym uprawnieniem osadzonych jest
omówienie pojęcia „słuchania”. W dzisiejszych czasach niezrozumiałe wydaje się
ograniczenie omawianego uprawnienia wyłącznie do funkcji audio, co wskazuje
na możliwość wykorzystania przekaźników jedynie fonicznych. Wyklucza się
więc możliwość korzystania z funkcji wizualnej lub audiowizualanej. Przyjęcie
takiego rozwiązania wiąże się zapewne z tradycją powstania pierwszego w miarę
kompletnego przepisu dotyczącego uprawnień religijnych osadzonych w okresie
powojennym, czyli zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 września 1981 r.87,
gdzie wyraźnie mówi się o transmisji radiowej. W przepisach przyjmowanych
w następnych latach kopiowano to rozwiązanie, pomimo zmian i postępu technologicznego (technologie cyfrowe dźwięku i obrazu). W 1981 r. przekaz radiowy
był najbardziej rozpowszechnioną metodą przesyłania informacji. Natomiast
w obecnej dobie, chociaż nadal wykorzystywany, wydaje się anachroniczny. Wówczas (tj. bezpośrednio po 1981 r.) osadzeni, głównie tymczasowo aresztowani
mogli słuchać radiowego przekazu Mszy św. transmitowanej przez I Program
Polskiego Radia z Kościoła Św. Krzyża w Warszawie w każdą niedzielę o godz.
9.00. Obecnie w związku z upowszechnieniem się innych kanałów zwłaszcza
telewizyjnych zasadne byłoby zastąpienie pojęcia „słuchania” określeniem
„odbiór”. Bez wątpliwości możliwe byłoby korzystanie z przekazu telewizyjnego
nabożeństw transmitowanych za pośrednictwem np. I Programu TVP , telewizji
Polonia, telewizji Trwam czy TV Religia. W przypadku przekazów satelitarnych
niektórych nabożeństw (np. muzułmańskich) zapewniony byłby odbiór kanałów
religijnych emitowanych w innych językach (np. arabskim) za pomocą telewizji
kablowej lub satelitarnej funkcjonującej w placówkach penitencjarnych.
86 O wadze tego zagadnienia może świadczyć fakt, że postulat transmitowania Mszy św. w publicznych środkach masowego przekazu był jednym z żądań strajkujących w 1980 r. Zob. A. Stelmachowski,
Regulacja stosunków prawnych między państwem a Kościołem (1980 - 1998), (w:) A. Kawecki,
K. Kowalczyk, A. Kubaj (red.), Społeczeństwo - Państwo - Kościół (1945 - 2000). Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Szczecin, 15 - 16.VI. 2000 r., Szczecin 2000, s. 114.
87 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 września 1981 r. w sprawie szczegółowych
zasad wykonywania praktyk religijnych, korzystania posług religijnych w zakładach karnych,
aresztach śledczych i ośrodkach przystosowania społecznego (Dz.Urz. MS Nr 5, poz. 27).
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Trzeba jednak podkreślić, że formalne ograniczenie omawianego uprawnienia do „słuchania” nabożeństw w praktyce nie oznacza niemożliwości ich odbioru
z wykorzystaniem innych sposobów przekazywania informacji. W praktyce
więźniowie dysponują zarówno odbiornikami telewizyjnymi jak i radiowymi,
i w zasadzie swobodnie dysponują o ich wykorzystaniu. Jeszcze inną formą
słuchania przez osadzonych nabożeństw pozostaje transmisja za pomocą radiowęzła wewnątrz zakładowego. Umożliwia się wówczas przekaz zarówno audycji
radiowych, telewizyjnych, jak i nabożeństw odprawianych w jednym miejscu
w więzieniu, a przekazywanych do cel mieszkalnych za pomocą głośników
radiowęzłowych lub telewizji wewnętrznej88.
Kolejną kwestią rozważaną przy okazji odbioru nabożeństw w formie słuchowisk jest infrastruktura rozgłośni telewizyjnych i radiowych o tematyce religijnej.
W przypadku katolickich stacji radiowych sieć taka funkcjonuje w wymiarze
ogólnopolskim i lokalnych. Osadzeni obierający sygnał radiowy tych rozgłośni
mają szeroki wybór transmisji i retransmisji Mszy św. i nabożeństw89. Mniejsze
możliwości posiadają członkowie innych związków wyznaniowych90.

VII. Prawo do posiadania niezbędnych do praktyk
religijnych książek, pism i przedmiotów
Art. 106 §2 kkw, w części dotyczącej prawa posiadania przedmiotów niezbędnych do uprawiania kultu religijnego, w swej treści jest powtórzeniem art. 4
ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, gdzie prawo ich posiadania uzupełniono o prawo do korzystania z nich. Trudno mieć wątpliwość, że
również na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego omawiane uprawnienie
należy interpretować szeroko uwzględniając również prawo do wykorzystania
tych przedmiotów do celów religijnych. Możliwość posiadania, to także prawo
korzystania z posiadanych już przedmiotów. Prawo skazanych do posiadania
w celi mieszkalnej przedmiotów kultu religijnego powielone zostało w art. 110a
88 Wszystkie zakłady karne i areszty śledcze w Polsce wyposażono w sieć radiowęzłową obsługiwaną przez samych osadzonych. Przekaz radiowęzłowy jest najbardziej spopularyzowaną formą
kontaktu administracji penitencjarnej z osadzonymi i korzystają z niego także kapelani więzienni
przygotowujący audycje o charakterze religijnym (zob. M. Kuć, M. Gałązka, dz. cyt., s. 139).
89 W ZK w Zamościu sami skazani przygotowują programy religijne dla potrzeb Katolickiego
Radia Zamość pod kierunkiem ks. Józefa Zwolaka (zob. Analiza roczna z działalności Zakładu
Karnego w Zamościu w 2008 r. , luty 2009 s. 14).
90 Zob. W. Bar, Prawo wyznań religijnych do posiadania własnych i korzystania z publicznych środków przekazu, (w:) H. Misztal, P. Stanisz (red.) Prawo wyznaniowe, s. 373 - 374.
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§ 1 kkw. Na gruncie tego przepisu mogą pojawiać się wątpliwości związane
z realizacją tego uprawnienia. W związku z generalnym brzmieniem art. 106
kkw należy jednak stwierdzić, że pozbawienie więźniów na przykład różańca
lub modlitewnika w czasie pobytu poza celą mieszkalną (np. w kaplicy) byłoby
ewidentnym nadużyciem. Prawo posiadania książek, pism, przedmiotów w celu
religijnym należy łączyć z prawem do korzystania z praktyk i posług religijnych.
Tym też należy tłumaczyć brak wyspecyfikowania tych uprawnień w Konstytucji
RP czy przepisach prawa międzynarodowego, a także wszystkich ustawach indywidualnych i Konkordacie. Natomiast Europejskie Reguły Więzienne w dwóch
regułach odnoszą się do kwestii posiadania głównie książek o tematyce religijnej.
W regule 42 używa się pojęcia „posiadania religijnych książek dogmatycznych
i pouczających z zakresu jego wyznania”, a w regule 46 mówi się o „posiadaniu
niezbędnych książek i wydawnictw zaspakajających potrzeby życia religijnego,
duchowego i moralnego”. Z analizy Europejskich Reguł Więziennych wynika
także zalecenie nr 77 związane z edukacją religijną więźniów, że ta nie może
odbywać się bez odpowiedniej literatury. Właściwa literatura faktycznie stanowi bowiem podstawowe narzędzie zdobywania i utrzymywania wiedzy nie
tylko z zakresu religii, ale i spraw duchowych, a także w szerokim rozumieniu moralnych. Wykonanie tego uprawnienia umożliwia osadzonym praktykowanie
religijne, a w sytuacji osób poszukujących wiary staranie się o pomoc w realizacji
prawa do kształtowania własnego światopoglądu91.
Niejasności wynikające z konstrukcji art. 106 kkw wiązać się mogą z wyjaśnieniem tego co jest lub może być „niezbędne”. Przyjęcie takiej klauzuli generalnej, zamiast precyzyjnego określenia stanowić może źródło nadużyć przez
osoby osadzone i duchownych, jak również władze administracyjne więzienia.
Wykazanie cechy niezbędności posiadania w celu praktykowania religijnego
określonych przedmiotów ciąży na osobie posiadającej lub ubiegającej się o posiadanie określonego przedmiotu, czyli na wnioskodawcy. Wątpliwości nie będą
pojawiać w sytuacji takich przedmiotów jak biblia, Koran czy modlitewniki.
Uznane są one w tradycji religijnej, jak historycznej i rozpoznawane jako typowe
dla właściwego praktykowania religii, także w środowisku więziennym. Kontrowersje może jednak wzbudzać prawo do posiadania innych przedmiotów
mających wymowę religijną. Generalnie rzecz ujmując można jednak stwierdzić, że ewentualne ograniczenia mogą być wprowadzane jedynie w sytuacjach
91 Literatura religijna w więzieniu powinna uzupełniać pozycje popularno-naukowe w celu
holistycznego zrozumienia rzeczywistości otaczającej więźniów (zob. M. Kuć, M. Gałązka, dz. cyt.,
s. 139).
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wyjątkowych, a zakaz noszenia, bądź eksponowania symboli religijnych, bez
odpowiedniego uzasadnienia jest decyzją arbitralną i narusza wolność religii92.
Należy pamiętać, że korzystanie przez osadzonych z przedmiotów niezbędnych dla celów religijnych nie może być niezgodne z ich przeznaczeniem93.
Jednak zezwolenia indywidualne i uprawnienia wynikające z ustaleń porządków
wewnętrznych, mimo limityzacji co do ilości i wielkości tych przedmiotów,
nie podlegają innym formom kontroli. Nikt nie może „rozliczać” osadzonego
z częstotliwości czytania biblii, efektywnej modlitwy w oparciu o modlitewniki,
a w konsekwencji cofać lub ograniczać prawa do posiadania przedmiotów religijnych i korzystania z nich94. Nie można także przyjąć rozwiązania, zgodnie z którym przedmioty te znajdować mogłyby się w innym miejscu niż cela mieszkalna
(np. kaplica lub inne miejsce spotkań o charakterze religijnym). Nie do przyjęcia
byłoby także deponowanie przedmiotów kultu religijnego w innym, zamkniętym
miejscu z założeniem, że byłyby udostępniane jedynie na czas praktykowania
religijnego. Ograniczono by w ten sposób, a w konsekwencji niezrealizowane
byłoby prawo do dysponowania nimi w sposób swobodny95.
Osobnym, a nadto zasadniczym zagadnieniem rozpatrywanym w kontekście
prawa do posiadania książek religijnych jest prawo do posiadania biblii, stanowiącej szczególny rodzaj książki religijnej. Dotyczy to także innych tekstów uznanych za święte przez wyznawców różnych religii96. Prawo do posiadania Pisma
92 Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka w sprawie X p-ko Zjednoczonemu Królestwu z 12 marca 1981 r., skarga nr 8160/78, DR 22/27, Decyzja Europejskiej Komisji Praw
Człowieka w sprawie Knudsen p-ko Norwegii z 8 marca 1985, skarga nr 11045/84, DR 42/247.
93 Europejska Komisja Praw Człowieka zajmowała się skargą skazanego, któremu władze
więzienne odebrały książki poświęcone sztuce wojennej i technikom samoobrony. Skarżący
twierdził, że decyzja administracji penitencjarnej w tym zakresie narusza jego prawo do wolności
myśli, sumienia i religii wynikające z art. 9 Konwencji. Komisja uznała jednak, że decyzja władz
więziennych była słuszna i oparta na ochronie praw i wolności innych osób (decyzja Europejskiej
Komisji Praw Człowieka w sprawie X p-ko Zjednoczonemu Królestwu z 18 maja 1976 r., skarga
nr 6886/75, DR 5/100). Z kolei austriacki Trybunał Konstytucyjny uznał, że zakazanie więźniowi
korzystania z przedmiotów kultu zgodnie z ich przeznaczeniem jest naruszeniem praw więźnia
(zob. W. Johann, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, dz. cyt., s. 28).
94 W systemie celkowym odbywanie kary wiązało się z koniecznością codziennego czytania
Pisma Świętego, które było nieodzownym elementem wyposażenia celi mieszkalnej (zob. M. Kuć,
M. Gałązka, dz. cyt., s.113).
95 Swoboda dostępu oznacza możliwość skorzystania z takich przedmiotów w czasie określonym wolą decydenta - więźnia (zob. J. Malec, dz. cyt., s. 44).
96 Szczególne trudności mogą pojawić się w sytuacji domagania się przez skazanych np. biblii
satanistycznej. Taki przypadek miał miejsce w jednym z więzień amerykańskich. Podczas rozmowy
z kapelanem więziennym jeden z osadzonych zażądał szatańskiej biblii, którą więzienna biblioteka,
ani sam kapelan nie dysponowali. Jednakże w wyniku skargi więźnia i późniejszego orzeczenia
sędziego Sądu Najwyższego stanu Pensylwania, taką biblię dostarczono mu w oparciu o argumentację że satanizm jest legalną formą wyrażania kultu religijnego, gdyż nie narusza interesów
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Świętego w celi mieszkalnej posiada mocne uzasadnienie historycznie i spełnia
istotną rolę gwaranta prawa do wykonywania praktyk religijnych przez więźniów
- chrześcijan. Biblia jest także najbardziej popularną formą literatury religijnej
udostępnianej więźniom. W oparciu o teksty biblijne realizuje się także kolejne
uprawnienie o charakterze religijnym przysługujące osadzonym - nauczanie
religii. Biblie dostarczane są zarówno do cel mieszkalnych, jak i znajdują się na
wyposażeniu bibliotek więziennych i biblioteczek przy kaplicach zakładowych.
Poza wersjami polskojęzycznymi do dyspozycji obcokrajowców pozostają także
wydania niepolskie.
W praktyce poza biblią więźniom zapewnia się również dostęp do książek
i gazet o treści religijnej. Osadzeni korzystają zwłaszcza z takich czasopism
katolickich, jak: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, „Rycerz
Niepokalanej”, „Miłujcie się”, „Arka”, „Źródło”, „Pielgrzym” i „Różaniec”. Niektórzy kapelani dostarczają prasę zdezaktualizowaną, z tzw. zwrotów. Ponadto wśród
tytułów wymienianych przez kapelanów, a dostarczanych do więzień znalazły się
takie periodyki jak: „Nasz Dziennik”, „Misje”, „Droga”, „Wzrastanie”, „W służbie
miłosierdzia”, „Cuda i łaski”, „Misjonarz”, „List”, „Posłaniec Ducha Świętego”,
„L’Oservatore Romano”, „Tygodnik Powszechny”, „Dobry Łotr”, „Posłaniec Warmiński”, „Oremus”, „Misje Salezjańskie”, „Fatima”, „Katolickie Echo Podlasia”,
„Trzeźwymi bądźcie”97.

VIII. Prawo do uczestniczenia w prowadzonym
w zakładzie karnym nauczaniu religii
Żadna z tzw. ustaw indywidualnych, ani też ustawa o gwarancjach wolności
sumienia i wyznania, nie odnosi się wyraźnie do nauczania religijnego w więzieniu. Prawo do nauczania religii, a zwłaszcza do korzystania z tego nauczania,
jest jednak podstawowym uprawnieniem o charakterze wolnościowym. Brak jego
innych osób, ani ich w sposób rażący nie krzywdzi. Decyzję sądu zaskarżyli z kolei inni osadzeni.
Spór rozstrzygnięto kompromisowo. Więzień okazał się być wyznawcą religii rzymskokatolickiej,
a deklaracja o przynależności do satanizmu miała być jedynie strategią ochronną wobec innych
osadzonych (J. Coleman, Chaplains: God’s partners in prison - http://www.thefreelibrary.com/
Chaplains%3a+Gode+Partner+in+prison.-a0121935484 [dostęp: 1. 09. 2015 r.].
97 Powyższe informacje ustalono w wyniku ankiety przeprowadzonej w 2007 r. wśród
kapelanów więziennych Kościoła Katolickiego. Kolejność tytułów wynika z częstotliwości wyborów wskazanych przez respondentów. „Niedziela” i „Gość Niedzielny” to najbardziej poczytne
tygodniki katolickie, także poza więzieniem (I. Niewiadomska, Osobowościowe uwarunkowania
skuteczności kary pozbawienia wolności, Lublin 2007, s. 174).
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realizacji znacząco utrudnia praktykowanie religii, a samo nauczanie stanowi
jedną z ważniejszych form uzewnętrzniania religii lub przekonań gwarantowanych zarówno w Konstytucji RP, jak i licznych aktach prawa międzynarodowego98.
O nauczaniu religijnym więźniów mówi się wprost w regule 77 Europejskich
Reguł Więziennych. Wyliczenie „prawa do uczestniczenia w nauczaniu religii” w katalogu praw przysługujących więźniom należy więc uznać za w pełni
uzasadnione.
Wolność nauczania religijnego może być realizowana na płaszczyźnie
wewnętrznej (ad intra) poprzez aktywne pogłębianie i rozwój doktryny religijnej, bądź też w formie publicznego przedstawiania swoich poglądów i przekonań poza wspólnotą religijną w której dany człowiek funkcjonuje (nauczanie
ad extra). Jedną z ważniejszych form nauczania religijnego jest prowadzenie
edukacji religijnej w ramach systemu oświaty99.
Przyjęcie unormowania, zgodnie z którym więzień ma prawo do uczestniczenia w nauczaniu religii, prowadzonym w zakładzie karnym, zakłada istnienie
odpowiednio zorganizowanej nauki religii. Przepis nie określa natomiast formy
tego nauczania, a w szczególności nie precyzuje, czy powinno się ono odbywać
w ramach szkolnych lekcji religii. Nie wskazuje również, kto odpowiada za organizację nauczania religii prowadzonego poza zajęciami szkolnymi. Wydaje się, że
w każdym przypadku zapewnienie właściwych warunków logistycznych obciąża
administrację więzień, a przygotowanie odpowiednich programów oraz zapewnienie kadry stanowi obowiązek Kościołów i innych związków wyznaniowych.
Kwestie związane z nauczaniem w ramach szkół przywięziennych zostały
uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 13 lutego 2004 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach
karnych100. Nauczanie religii zostało w nim zupełnie pominięte. Można sądzić,
że przyczyną takiego stanu rzeczy jest to, że prowadzenia zajęć z religii lub
etyki w ogóle nie przewidują ramowe plany nauczania dorosłych uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów (również tych, które prowadzone są w warunkach
wolnościowych)101. W konsekwencji, szkolne nauczanie religii w warunkach
98 A. Mezglewski, Przepisy kształtujące rozwiązania systemowe w zakresie nauczania
religii w szkołach publicznych w Polsce na tle standardów międzynarodowych, (w:) W. Janiga,
A. Mezglewski (red.), Katecheza dzisiaj. Problemy prawne i teologiczne, Krosno - Sandomierz
2000, s. 110 - 111; K. Warchałowski, Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Lublin 2004, s. 108.
99 A. Mezglewski, Uzewnętrznianie przekonań, s.88 - 89.
100 Dz.U. Nr 37, poz. 337.
101 Zob. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 12 lutego 2002 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.). Przed
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polskiego systemu penitencjarnego - mimo formalnego uprawnienia wynikającego z art. 106 § 2 kkw - nie odbywa się102. Oceniając to rozwiązanie należy
najpierw zwrócić uwagę na fakt, że katechezy dorosłych nie przewidują także
„Podstawy programowe katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce” i „Program
Nauczania Religii Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski”103. Jednak według opinii katolickich kapelanów więziennych w szkołach
funkcjonujących w ramach zakładów karnych powinna być prowadzona katecheza dla dorosłych104. Słusznie pozostawienie osobom pełnoletnim pełnego
prawa do decydowania o pobieraniu nauki religii nie powinno przecież prowadzić
do całkowitego pozbawienia osób uczących się w szkołach przywięziennych
prawa do pobierania takiej nauki105. Pozostawienie więźniom kształcącym się
w szkołach możliwości uczenia się religii lub etyki, nie tylko nie naruszałoby
ich wolności religijnej, ale nadto służyłoby ich samokształceniu i rozwojowi
społecznemu. Słuszne wydaje się twierdzenie, że kwestie nauczania religii, bądź

nowelizacją tego aktu normatywnego, której dokonano na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 54, poz. 442), w ramowych programach nauczania
uczniów III klasy gimnazjum dla dorosłych przewidziana była 1 godzina religii w tygodniu, jednak
jej wykorzystanie nie było obowiązkowe.
102 Z badań przeprowadzonych wśród katolickich kapelanów więziennych w 2007 r. wynika,
że tylko 1 na 96 respondentów prowadził lekcje religii w więzieniach.
103 Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawy programowe katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce, Kraków 2001, s. 8; Z. Marek, Program nauczania religii Komisji Wychowania
Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, (w:) S. Dziekoński (red.), Przesłanie dokumentów
katechetycznych Kościoła w Polsce, Warszawa 2003, s. 17.
104 Przyjęcie takiego rozwiązania stanowiłoby powrót do praktyki przedwojennej. Zgodnie
z regulaminem z 1931 r. w szkołach więziennych prowadzono naukę religii jako pierwszy i podstawowy przedmiot. Dopiero w dalszej kolejności wskazywano na potrzebę nauki czytania, pisania,
rachunków, geometrii, historii, geografii, języka polskiego, nauki o Polsce współczesnej, przyrody
czy rzemiosła (§ 189 regulaminu). W okrojonej wersji programowej nauczania religia funkcjonowała dalej obok czytania, pisania, rachunków i wiadomości o ustroju Polski (§ 190 regulaminu).
Pozostawało to w zgodzie z przyjęciem zasady opieki duchownej jako fundamentalnego środka
wychowawczo - poprawczego stosowanego względem więźniów z ich prawem do „czerpania nauk
moralnych i pociechy religijnej ich wyznania”. Następnymi środkami oddziaływania poprawczego
były kolejno: działalność kulturalno-oświatowa, organizacja pracy i wychowanie fizyczne (§ 179).
Ważnym zaś obowiązkiem kapelana wynikającym z § 180 było wykładanie nauk religijnych
w szkole więziennej. Zob. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 czerwca 1931 r. w sprawie
regulaminu więziennego (Dz.U. Nr 71, poz. 577).
105 Zob. art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.
U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm).
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katechizacji należałoby uwzględnić w porozumieniach zawieranych o świadczenie posług religijnych w więzieniu106.
Cząstkową formą nauczania religii w więzieniach jest katecheza prowadzona
podczas spotkań indywidualnych, bądź grupowych. Prowadzenie katechezy
wobec więźniów odbywa się głównie z udziałem organizacji wspomagających
duszpasterstwo więzienne, to jednak będzie przedmiotem analiz podjętych
w rozdziale V. W tym miejscu warto się natomiast odnieść do nauczania religijnego, realizowanego w ramach programów resocjalizacyjnych. Sprawdziły się
one w USA. Są one m. in. adresowane do skazanych na kary powyżej trzech lat
pozbawienia wolności. Długi okres pobytu w izolacji stwarza bowiem wyższe
ryzyko przejęcia negatywnych zachowań antyspołecznych, typowych dla środowiska więziennego. Jako założenie przyjmuje się, że transformacja wewnętrzna
więźniów możliwa jest tylko wtedy, gdy ci przyznają się do winy i zadeklarują
przynajmniej chęć podjęcia zmiany postawy. Zwolennicy programów religijnych
uważają, że źródło zmiany wewnętrznej znajduje się w religii i duchowości. Silne
wpływy religijności w więzieniu (nazywane też przez Amerykanów „bombardowaniem religijnością”) uzupełniają realizowane równolegle programy o charakterze edukacyjnym, kursów zawodowych i doradztwa osobistego107.
Programy religijne stanowią przemyślaną formę zajęcia wolnego czasu więźniom, tak aby bezczynność nie przerodziła się w agresywność i wrogość. Dają
one osadzonym unikalną szansę udziału w działalności dotąd nieznanej lub
mało przez nich wykorzystywanej108. Stanowią alternatywę dla udziału w zorganizowanych gangach. Amerykańska administracja penitencjarna - co jest
zrozumiałe - popiera tego typy inicjatywy, jednak musi je odpowiednio organizować, a potem kontrolować. Należy pamiętać, że do więziennej tradycji należy
funkcjonowanie wewnętrznego środowiska z własnymi tradycjami, normami
i strukturą, zorganizowaną według kryteriów rasowych, narodowościowych,
miejsca pochodzenia, czy rodzaju popełnionego przestępstwa. Członkostwo
w działających więziennych gangach stanowi ochronę przed wzajemnymi kradzieżami, przemocą fizyczną - w tym seksualną i oszustwem109. Dlatego też
w celu zniwelowania negatywnych skutków podkulturowych ważne jest utrzymanie zewnętrznych więzi. Zapewniona dzięki programom resocjalizacyjnym
106 Zob. T. Głowik, Raport o duszpasterstwie więziennym, „Materiały CZSW”, Warszawa
2008, s. 9.
107 J. Thomas, B. H. Zaitzow, Conning of Conversion? The Role of Religion in Prison
Coping, „The Prison Journal” 2006, nr 86, s. 242.
108 J. G. Fox, Organizational and racial conflict in maximum security prison, New York
1982, s. 33.
109 Zob. G. M. Sykes, The society of captives, Washington 1958, s. 19 - 21.
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komunikacja ze światem zewnętrznym dostarcza więźniom źródeł poczucia
stabilności oraz zmniejsza samotność i alienację. Pomoc osób duchownych
jako przedstawicieli wolnego świata wydaje się być rozwiązaniem optymalnym,
działającym na zasadzie „dobrze zarzuconej kotwicy”110.
W programie „Operating Starting Line” szczególny nacisk położono na ekumeniczny wymiar posługi kapelańskiej. W praktyce oznacza to, że duchowny
jednego wyznania (ten, który miał jako pierwszy kontakt z danym więźniem)
przekazuje prośbę o religijne spotkanie właściwemu duchownemu. Nie jest to
jednoznaczne z zakazem organizowania zajęć o charakterze religijnym wspólnych
dla różnych wyznań lub spotkań duchownego z wyznawcami innych religii.
Istota takiego rozwiązania sprowadza się do wspólnej realizacji celu poprawy
moralnej więźniów bez względu na ich konfesję. W programie tym ważne jest
również to, że działania rozpoczęte w środowisku więziennym kontynuowane
są po opuszczeniu przez uczestnika programu zakładu karnego111.
Ciekawym programem resocjalizacyjnym o charakterze religijnym realizowanym w więzieniach USA jest także „Inner Change”. Założenia tego programu
oparto na chrześcijańskich wartościach religijnych. Ma on na celu zmniejszenie
skali zjawiska powrotu więźniów do przestępstwa. Omawiany program przygotowuje więźniów do właściwego funkcjonowania na wolności poprzez nabywanie
praktycznych umiejętności, takich jak pisanie życiorysu, prowadzenie rozmowy
kwalifikacyjnej przed podjęciem nowej pracy, rozwiązywania testów na prawo
jazdy. Trening w ramach programu obejmuje też terapię dla osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Więźniowie tworzą 200-tu osobowe grupy,
które w przyszłości funkcjonować będą jako wspólnoty miejscowego Kościoła.
Każdemu osadzonemu uczestniczącemu w programie wyznacza się mentora
do prowadzenia zajęć. Zadaniem mentorów (będących najczęściej członkami
Prison Fellowship International) jest troska o rozwój religijny podopiecznych.
Uczestniczą oni w różnych zajęciach z udziałem skazanych (takich jak m. in.
instalacja urządzeń elektronicznego dozoru w domu czy miejscu pracy albo
połączona z modlitwą celebracja wspólnego posiłku przed opuszczeniem więzienia z udziałem tych, którzy w więzieniu pozostają). Twórcy idei „Inner Change”
jako credo swojej działalności przyjęli słowa „chcemy inwestować w ludzi, którzy
mogą dokonać zmiany swojego postępowania”. Uczestnicy programu najczęściej
zajęci są pracą nad sobą i modlitwą. Z założeń programu wynika, że ich czas jest
110 J. J. Gibbs, Disruption and distress, Going from the street to jail, (w:) N. Parisi, (red.),
Coping with imprisonment, 1982, s. 29 - 44.
111 Tamże, s. 40.
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wypełniony na tyle, na ile wymagają tego względy transformacji wewnętrznej.
Zabronione jest przy tym korzystanie z prywatnej telewizji, oglądanie treści pornograficznych i scen przemocy, a także używanie narkotyków, leków psychotropowych i alkoholu. Z każdym potencjalnym uczestnikiem programu religijnego,
jego przyszły mentor przeprowadza rozmowę - wywiad. Z uwagi na ograniczoną
ilość miejsc w programie, nie wszyscy chętni mogą uczestniczyć w jego realizacji.
Zakwalifikowanych uczestników programu kwateruje się osobno od pozostałych
więźniów, a ich cele mieszkalne wyposażone są w kanały telewizji religijnej,
malowidła ścienne przedstawiające sceny biblijne i literaturę chrześcijańską.
Urzędnicy obsługujący program uważają, że jego uczestnicy nie są traktowani
inaczej od pozostałych więźniów co do reżimu wykonywanej kary. Od wolontariuszy prowadzących program wymaga się natomiast pisemnego zobowiązania
wierności w nauczaniu założeniom teologii chrześcijańskiej. Jednak realizacja
„Inner Change” napotyka na trudności lokalowe (w niektórych więzieniach
brakuje odpowiedniej liczby pomieszczeń do prowadzenia programu) i finansowe112. Te argumenty mogą przemawiać na korzyść realizacji programów jako
formy nauczania także w polskich realiach więziennych.
W amerykańskich więzieniach np. w Kaliforni wykorzystuje się także inne
formy edukacji religijnej, promuje samokształcenie w tym kierunku więźniów,
a także organizuje dla nich różne wykłady i prelekcje. Angażowane są wówczas
grupy religijne spoza więzienia, a także społeczności lokalne. Zadaniem wszystkich grup jest dążenie do zintegrowanego systemu nauczania w warunkach
izolacji penitencjarnej z uwzględnieniem treści religijnych113.
Jedynym resocjalizacyjnym programem wykorzystującym wartości religijne, jaki jest realizowany w realiach polskiego systemu penitencjarnego, jest
program readaptacji społecznej dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Opolu
„Bezpieczna Izolacja”. Ma on pomóc osadzonym w adaptacji do nowej sytuacji
oraz - w dłuższej perspektywie - przeciwdziałać ich powrotowi do przestępstwa.
Obejmuje się nim osoby nowo przyjęte do opolskiego aresztu i osadzone w tzw.
celach przejściowych. W programie przewidziano udział kapelanów więziennych,
którzy prowadzą rozmowy duszpasterskie z osadzonymi w pierwszych dniach ich
pobytu w więzieniu i zachęcają ich do lektury biblii i prasy katolickiej (które też
w razie potrzeby dostarczają). Obok kapelanów, w programie są zaangażowani
funkcjonariusze więziennictwa, doradcy zawodowi i przedstawiciele MONAR-u.
Efekty powodzenia tego programu, realizowanego - jak dotąd - w 7 opolskich
112 Zob. J. Thomas, B.H. Zaitzow, dz. cyt., s. 250.
113 Zob. Z. Lasocik, dz. cyt., s. 63.
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celach przejściowych, poddawane są cyklicznej ocenie zespołu, w skład którego
wchodzą również przedstawiciele katolickiego duszpasterstwa więziennego114.
Oprócz wykorzystania programów religijnych, inną formą nauczania religii w warunkach więziennych są także zajęcia o charakterze rekolekcyjnym
(w polskich realiach dotyczy to głównie katolików). Doświadczenia stosowane
w szwedzkim systemie penitencjarnym związane z prowadzeniem specjalnych
spotkań o charakterze rekolekcyjnym wyczerpują znamiona nauczania religii
w formie kursowej. Na przykład w Zakładzie Karnym w Kumla prowadzone są
rekolekcje więzienne trwające od siedmiu do trzydziestu dni. Cel postawiony
przez pomysłodawcę przedsięwzięcia o. Bernolda Trulsa to całkowite wyciszenie i czas na autorefleksję w mało licznej grupie osadzonych. Służyć temu mają
ograniczenia w dostępie do telewizji, prasy i kontaktów z osobami z zewnątrz.
W „klasztorze” w Kumla zatrudnionych jest kilku duchownych katolickich i protestanckich będących liderami grup modlitewnych. Uczestnictwo w rekolekcjach
klasztornych odbywa się na zasadzie absolutnej dobrowolności, ale obwarowane
jest wymogiem, żeby uczestnik potencjalnych ćwiczeń duchowych był skazany
na karę pozbawienia wolności w wymiarze co najmniej dwóch lat. Chętni do
odbycia rekolekcji zobowiązani są złożyć odpowiednie podanie zaopiniowane
przez macierzysty zakład karny, a ostateczną decyzję podejmuje kierownictwo
„klasztoru”. W związku z tym, że nigdzie indziej tego typu oddziaływań nie
prowadzi się, zainteresowanie „klasztorem” ze strony szwedzkich więźniów jest
duże. Na pobyt więźniów w warunkach klasztornych składa się kilka sesji o różnym czasie trwania. Najpierw krótszych, o mniejszym stopniu zaawansowania,
a w konsekwencji spotkań głęboko refleksyjnych w wymiarze nawet sześciomiesięcznym. Udział w rekolekcjach umożliwia osadzonym lepsze zrozumienie
swojego dotychczasowego przestępczego postępowania i pokierowania go na
nowo, zgodnie z porządkiem prawnym i moralnym. Uczestnictwo w rekolekcjach
w żaden sposób nie jest uzależnione od wiary w Boga, jakkolwiek prowadzi się
ćwiczenia w oparciu o teksty biblijne, które następnie stanowią podstawę rozważań o charakterze egzystencjalnym. Udział w rekolekcjach jest formą ucieczki
od codzienności więziennej, ale w żaden sposób nie stanowi formy „wakacji”
dla skazanych. Wczesnoporanna pobudka i cały szczegółowo zaplanowany dzień
służyć mają rozwojowi duchowemu uczestników rekolekcji. Noszą oni przy
tym specjalnie przygotowane dla nich stroje, zobowiązują się do kontaktów
jedynie z duchownymi, a tylko w niedzielę mogą przerwać milczenie na rzecz
114 Zob. Założenia programu readaptacji społecznej dla osadzonych w Areszcie Śledczym
w Opolu „Bezpieczna Izolacja”, Opole 2007; dokument w posiadaniu autora.
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wspólnej kolacji i spotkania przy odbiorniku telewizyjnym115. Przyjęcie takich,
bądź podobnych (oczywiście odpowiednio zmodyfikowanych) założeń może
stwarzać szansę właściwej realizacji nauczania religijnego więźniów, określonego
w dyspozycji art. 106 kkw.
Odrębną formą uzewnętrzniania religii poprzez nauczanie pozostaje studiowanie tekstów religijnych i dyskusja podejmowana na tej podstawie w ramach
wspólnoty o charakterze religijnym. Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka możliwość realizowania takich praktyk powinna
zostać zagwarantowana również w warunkach więziennych, zwłaszcza w przypadku tych wspólnot religijnych, dla których jest to podstawa praktykowania
religijnego116.

IX. Prawo do brania udziału w działalności
charytatywnej i społecznej związków wyznaniowych
Wpisanie do Kodeksu karnego wykonawczego uprawnienia osadzonych do
brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej Kościoła lub innego
związku wyznaniowego wprost nie wynika z przepisów konstytucyjnych i prawa
międzynarodowego. Co prawda w art. 53 ust. 2 Konstytucji RP mówi się o prawie osób do korzystania z pomocy religijnej tam gdzie się znajdują, ale nie
jest to przecież równoznaczne z braniem udziału w charytatywnej i społecznej
działalności wspólnoty religijnej. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania formułuje prawo do utrzymywania kontaktów ze współwyznawcami,
ale i jego nie można utożsamiać z prawem do brania udziału w omawianej
działalności Kościoła lub innego związku wyznaniowego. Kwestii uprawnień
osób osadzonych do brania udziału w działalności związku wyznaniowego nie
podejmuje również żadna z ustaw indywidualnych, ani Konkordat117. W związku
z tym można mieć wątpliwości, czy konieczne jest wyraźne uwzględnienie tego
prawa w Kodeksie karnym wykonawczym. Więźniowie niemal wyłącznie czerpią
115 Zob. M. Badowska - Hodyr, dz. cyt., s. 99 - 100.
116 Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kuznetsov i inni p-ko Rosji
z 11 stycznia 2007r., Sekcja I, skarga nr 184/02, http://www.unhcr.org/refworld/docid/46b1cea02.
html [dostęp: 1. 09. 2015 r.].
117 Poza działalnością społeczną i charytatywną Kościoła osadzeni powinni uczestniczyć
także w działalności ewangelizacyjnej. Ta podstawowa sfera została w sposób zupełny pominięta
w przepisach z oczywistą szkodą dla więźniów. Jednak jest realizowana poprzez wykonywanie
praktyk i świadczenie posług religijnych na rzecz osadzonych, co w części konwaliduje brak
kompletności przepisów prawa (zob. J. Thomas, B.H. Zaitzow, dz. cyt., s. 239).
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pożytki z przynależności do określonego związku wyznaniowego. Akcje humanitarne z udziałem osadzonych jako darczyńców, prowadzone są sporadycznie118.
Zapewniając więźniom prawo do brania udziału w działalności charytatywnej
i społecznej grup religijnych ustawodawca zastosował ich prawne określenia,
mówiąc o Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Samo wyróżnienie
Kościołów spośród innych związków wyznaniowych wynika przede wszystkim
z Konstytucji RP (art. 25). Za „Kościoły” uznaje się te związki wyznaniowe,
które opierają się na doktrynie chrześcijańskiej. Trzeba jednak zwrócić uwagę,
że w rejestrze prowadzonym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji wpisane
są również takie podmioty, które używają w nazwie słowa „Kościół”, chociaż
nie odwołują się do chrześcijaństwa. Natomiast pojęcie związku wyznaniowego
obejmuje wszystkie wspólnoty religijne, „zakładane w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadające własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe”
(art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania). Podział na
Kościoły i inne związki religijne nie wywołuje konsekwencji prawnych w zakresie
uprawnień wynikających z zakwalifikowania do pierwszej lub drugiej kategorii119.
Nie ma również podstaw, aby różnicować prawa więźniów do brania udziału
w działalności charytatywnej i społecznej ich własnej grupy religijnej, w zależności od tego, czy grupa ta może być określona jako Kościół. Trudno natomiast
jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy wolą ustawodawcy było zapewnienie osadzonym prawa do brania udziału w omawianej działalności wszystkich
faktycznie istniejących wspólnot religijnych, czy też jedynie Kościołów i innych
związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej120. W art. 106 kkw
nie stawia się wymogu, aby związek wyznaniowy, w którego działalności mnogą
uczestniczyć więźniowie, posiadał uregulowaną sytuację prawną (jak to się czyni
np. w art. 53 ust. 4 Konstytucji RP). Z drugiej strony jednak trzeba podkreślić, że
dopiero w przypadku związków wyznaniowych wpisanych do rejestru (lub - tym
bardziej - działających w oparciu o odrębną ustawę) można zasadnie zakładać,
118 Na przykład więźniowie z Lubelszczyzny od lat wspomagają sieroty na Ukrainie (w Równem, Kostopolu i Czernihowie) oraz świadczą pomoc w Polsce w ramach Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy (zob. Analiza działalności OISW w Lublinie w 2007 r., marzec 2008 r., s. 19).
119 Zob. H. Misztal, Wprowadzenie do prawa wyznaniowego,(w:) H. Misztal, P. Stanisz
(red.), Prawo wyznaniowe, s. 30 - 31; M. Winiarczyk - Kossakowska, Państwowe prawo wyznaniowe w praktyce administracji, Warszawa 1999, s. 9 - 13; T. J. Zieliński, Pojęcie religii, wyznania,
związku wyznaniowego i Kościoła w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Prawo i Religia”,
2007 t. 1, s. 46 - 53.
120 O uregulowaniu sytuacji prawnej mówimy jedynie w przypadku tych związków wyznaniowych, których stosunki z państwem zostały określone w tzw. ustawie indywidualnej lub też,
które zostały wpisane do rejestru prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji (zob.
T. J. Zieliński, dz. cyt., s. 47 - 48).
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że ich cele nie obejmują działalności sprzecznej z prawem. W związku z tym
należałoby postulować, aby omawiane prawo osadzonych wyraźnie ograniczyć
do tych wspólnot religijnych, które mają uregulowaną sytuację prawną.
Dokonując analizy określenia „brania udziału w działalności” zwraca się
uwagę na aktywność osadzonych. Jednak równie właściwym zwrotem mogłoby
być „uczestnictwo”, co znaczeniowo oznacza to samo, co branie udziału. Jednak
zarówno określenie „branie udziału” jak i „uczestnictwo” w odniesieniu do działalności charytatywnej w przypadku więźniów jest sformułowaniem wysoce nietrafnym. Tak naprawdę więźniowie raczej korzystają z działalności charytatywnej
Kościoła, niż sami taką działalność na rzecz innych osób prowadzą. Wątpliwości dotyczą również uczestniczenia przez więźniów w działalności społecznej.
Z natury rzeczy wiąże się ona z funkcjonowaniem na szczeblu parafialnym, zaś
w przypadku więźniów łączność z parafią jest istotnie ograniczona. Izolacja
penitencjarna nie umożliwia sprawowania funkcji z wyboru (np. w Kościele
Katolickim - w Radzie Parafialnej), ani też w klubach i stowarzyszeniach o charakterze społecznym i religijnym. Pobyt w więzieniu utrudnia albo uniemożliwia
wymaganą obecność na spotkaniach organizacji społecznych w Kościołach,
a zazwyczaj także czynne i bierne prawo wyborcze w organizacjach religijnych.
W praktyce osadzeni w więzieniu przede wszystkim korzystają ze wsparcia
materialnego otrzymywanego za pośrednictwem Kościoła lub innego związku
wyznaniowego. Działalność charytatywną na rzecz więźniów świadczą najczęściej sami kapelani więzienni. Jak wynika z kwerendy przeprowadzonej przez
autora wśród duszpasterzy więziennych, większość księży w sposób doraźny
pomaga więźniom w trakcie pobytu w zakładzie karnym i po jego opuszczeniu.
Pomoc obejmuje zazwyczaj także członków rodzin więźniów. Najbardziej popularnymi formami wsparcia są paczki świąteczne, drobne prezenty, bądź kwoty
pieniężne czy spłata grzywny. Często pomoc świadczona osadzonym odbywa
się za pośrednictwem instytucji kościelnych, takich jak Caritas. Byli więźniowie
korzystają z pomocy struktur kościelnych w znalezieniu pracy, miejsca zamieszkania czy odpowiedniego programu terapii uzależnień. Z kwerendy ankietowej wynika również, że połowa polskich kapelanów więziennych w ogóle nie
świadczy pomocy byłym więźniom. Natomiast tylko co piąty kapelan prowadzi
działalność charytatywną na rzecz osób aktualnie odbywających karę pozbawienia wolności. Na Ukrainie wskaźniki są wyższe. Tam prawie 80% kapelanów
pomaga charytatywnie więźniom i tylu wspiera byłych więźniów121. Szczególną
aktywnością charakteryzują się tam przedstawiciele Kościołów protestanckich
121 Zob. T. Głowik, dz. cyt., s.10.
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(głównie zielonoświątkowcy, baptyści i adwentyści dnia siódmego), którzy prowadzą intensywną działalność na terenie więzień, wykorzystując wyjałowienie
religijne więźniów, a także ich zubożenie, nie tylko w sensie duchowym. Prowadzonej działalności pastoralnej towarzyszy wsparcie materialne zarówno osób
przebywających w więzieniach, jak i je opuszczających. Kościół zielonoświątkowy
prowadzi około 60 placówek o charakterze schronisk dla byłych więźniów, w których podejmowane są działania adaptacyjne do warunków wolnościowych122.
Możliwość uczestniczenia, w niektórych przynajmniej formach działalności
religijnej, stanowi dla wielu więźniów ważną formę manifestowania swojej religii, chronioną w art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Tego rodzaju
aktywność utwierdza osadzonych w poczuciu łączności ze wspólnotą religijną,
pomimo faktycznego rozluźnienia z nią więzi123. Działalność charytatywna
i społeczna Kościoła lub innego związku wyznaniowego musi być jednak wpisana w jego misję. Daje to formalne umocowanie do budowy m.in. struktur
o charakterze społecznym i charytatywnym124. Ważne z punktu widzenia prawa
więźniów do uczestnictwa w działalności społecznej związków wyznaniowych
jest jednak to, że wspólnoty te mogą swobodnie ustalać sposób przyjmowania lub
wydalania członków (osadzeni często nie posiadają świadomości w tym zakresie). Dotyczące tych kwestii decyzje uprawnionych władz religijnych nie mogą
podlegać jakimkolwiek naciskom państwa (również administracji więziennej),
gdyż w przeciwnym razie naruszono by zasadę bezstronności i neutralności
w zakresie przekonań religijnych125.
Specyficzną formą udziału więźniów w życiu wspólnotowym swego Kościoła
lub innego związku wyznaniowego jest uzyskanie przez nich możliwości publikowania artykułów w prasie religijnej. Ograniczenia mogą być podyktowane racjami
natury dyscyplinarnej. Europejska Komisja Praw Człowieka nie dopatrzyła się
122 Jedna z takich placówek działa w miejscowości Bucza koło Kijowa. Znalazła tam miejsce
azylu żyjąca w konkubinacie para: recydywista - narkoman i jego uzależniona od narkotyków partnerka oraz ich wspólne dziecko. W prostych, wręcz surowych warunkach, pod opieką pastora Jurija
Wasylczuka, rodzina ta uczy się na nowo życia na wolności i pokonywania codziennych trudności.
Dom został zakupiony ze środków pomocowych wspólnoty zielonoświątkowej z Kanady (zob.
Є. Ніколаєв, Становище в`язничного капелана в польській і українській в`язничній
систємах на прикладі послуги отця Григорія Драуса, „Волання з Волині”, 2008 Nr 4, s. 36).
123 Zob. np. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Supreme Holy
Council of Muslim Community (Najwyższa Święta Rada Wspólnoty Muzułmańskiej) p-ko Bułgarii
z 16 grudnia 2004 r., Sekcja I, skarga nr 39023/97, ECHR 2004/4.
124 Większość związków religijnych działalność społeczno-charytatywną uwzględnia w swojej
doktrynie (zob. T. Fink-Finowicki, Misja więzienna - doświadczenia, Kalisz 2000, s. 19).
125 Zob. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Svyato - Mykhaylivska
Parafiya p-ko Ukrainie z 14 czerwca 2007 r., Sekcja V, skarga nr 77703/01, http://www.strasbourgconsortium.org/document.php?DocumentID=4101 [dostęp: 1. 09. 2015 r.].
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naruszenia uprawnień więźnia buddysty, któremu ze względów porządkowych
odmówiono prawa wysyłania artykułów do publikacji w buddyjskim magazynie
religijnym126.

X. Prawo do indywidualnych spotkań z duchownym
Prawo więźniów do indywidualnych spotkań z duchownymi, o których
mowa w art. 106 kkw wywodzi się z art. 17 Konkordatu, gdzie zapewnia się je
więźniom. Wynika z powszechnie gwarantowanego prawa do przyjmowania
i uzewnętrzniania religii. Prawo osadzonych do spotkań z kapelanami zapisano
wyraźnie w regule 41 Europejskich Reguł Więziennych127. Wynika ono również
z ustaw indywidualnych (poza muzułmańską, karaimską i staroobrzędowców),
w których zapewniono osadzonym prawo do korzystania z posług religijnych,
a w nich mieści się przecież możliwość spotkań z duchownymi. Również rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 września 2003 r. przewiduje expressis
verbis możliwość indywidualnych spotkań więźniów o charakterze duchownym
i wskazuje miejsca, w których winny one się odbywać. Rozporządzenie wymienia
kaplice, inne odpowiednio przystosowane pomieszczenia lub miejsca, a także
cele mieszkalne, cele szpitalne i izby chorych. Cechą wspólną dla tych miejsc
powinna być możliwość zachowania prywatności. W związku z tym indywidualne spotkania w więzieniu nie będą mogły być realizowane w miejscach nauki,
zatrudnienia, widzeń, zakupów i spacerów, gdyż nie jest możliwe zapewnienie tam właściwych warunków. Istotnym ograniczeniem jest uznanie zasady
niezakłócania obowiązujących w zakładzie zasad porządku i bezpieczeństwa,

126 Decyzja Europejskiej Komisji Praw Człowieka w sprawie X p-ko Zjednoczonemu Królestwu z 20 grudnia 1974 r., skarga nr 5442/72, DR 1/41.
127 Reguła 41 (I): „W zakładzie w którym przebywa wystarczająca liczba więźniów tego
samego wyznania ustanawia się lub dopuszcza kanonicznie uprawnionego przedstawiciela tego
wyznania. O ile usprawiedliwia to liczba więźniów i o ile pozwalają na to warunki powinno się
ustanowić lub dopuścić tego przedstawiciela w wymiarze czasu odpowiadającemu pełnemu etatowi”; (II): „Kanonicznie uprawnionemu przedstawicielowi ustanowionemu lub dopuszczonemu
zgodnie z ust. 1 umożliwia się odprawianie nabożeństw oraz składanie na osobności więźniom
wizyt duszpasterskich w wymaganych przez daną religie przypadkach. Żadnemu więźniowi nie
odmówi się dostępu do kanonicznie uprawnionego przedstawiciela jakiejkolwiek religii. Z drugiej
strony, jeśli jakiś więzień sprzeciwi się wizycie przedstawiciela jakiejś religii jego postawa będzie
w pełni respektowana.” (Archiwum Kryminologii, 1990, T. XXVI, s. 277 i n.).

Artykuł prawniczy | 157

co mogłoby nastąpić w sytuacji organizacji spotkań o charakterze religijnym
w dowolnym czasie i miejscu128.
Należy zwrócić uwagę, że spotkanie z duchownym może mieć dla więźnia
charakter posługi sakramentalnej lub rozmowy religijnej. Ta ostatnia obejmować
może sprawy religijne lub być związana z potrzebą kontaktu z inną osobą spoza
środowiska więziennego, dotyczyć spraw osobistych więźnia lub członków jego
rodziny. Rozmowa taka może mieć charakter pastoralny lub terapeutyczny129.
Pojęcie „duchownego”, użyte przez ustawodawcę w art. 106 kkw, powinno
być rozumiane szeroko. Odwołując się do Europejskich Reguł Więziennych
należy stwierdzić, że niekoniecznie musi to być osoba, która formalnie należy
do duchowieństwa. Europejskie Reguły Więzienne mówią w tym kontekście
o „kanonicznie uprawnionym przedstawicielu religii lub wyznania”. Wyodrębniają także możliwość ustanowienia lub dopuszczenia takiego przedstawiciela
religijnego do pracy duszpasterskiej z więźniami. Użycie określenia „kanonicznie
uprawnionego przedstawiciela” wyłącza jednak możliwość sprawowania posługi
religijnej przez osoby nieposiadające żadnych kwalifikacji formalnych. Natomiast
z pewnością możliwe jest sprawowanie funkcji duszpasterskiej przez osoby
świeckie uprawnione do tego przez właściwe władze religijne130.
Rozważając prawo osadzonych do spotkań z duchownymi trzeba zwrócić
uwagę na fakt, że administracja więzienna nie posiada informacji na temat przynależności wyznaniowej poszczególnych więźniów. W żadnym z dokumentów
osobopoznawczych osadzonych nie wpisuje się ich wyznania, ani też nie odbiera
się od nich oświadczeń w tym zakresie (podobnie zresztą kwestie te uregulowane
są wobec innych obywateli). Za niedopuszczalne - w kontekście art. 53 ust.
7 Konstytucji RP - należałoby uznać określanie przynależności wyznaniowej
poprzez certyfikat religijny, potwierdzanie wykonywania praktyk religijnych
w okresie pobytu na wolności czy zwracanie się o opinię do właściwego Kościoła
128 Na przykład, niemożliwe jest odbywanie takich spotkań w porze nocnej (tzn. między 22 a 6
rano), poza koniecznością nagłą i związaną z zagrożeniem życia osadzonych (zob. T. Szymanowski,
Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, Warszawa 2004,
s. 228).
129 Z kolei niektórzy francuscy więźniowie deklarujący uprzednio chęć spowiedzi po przystąpieniu do konfesjonału odstępują od wyznania grzechów, a spotkanie z księdzem traktują jako
rozmowę indywidualną bez skutków sakramentalnych (zob. J. Nikołajew, Miejsce duszpasterstwa
więziennego we francuskim systemie penitencjarnym, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, 2008
t. 11, s. 250).
130 W polskiej praktyce penitencjarnej kapelani prawosławni korzystają niekiedy z pomocy
swoich żon i dzieci, zwłaszcza w czasie wykonywania liturgicznego śpiewu (zob. Działalność
Kościołów i związków wyznaniowych w ZK w Hrubieszowie w 2008 r., s. 3).
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lub innego związku wyznaniowego131. Administracja więzienna nie ma więc
wiedzy na temat przekonań religijnych więźniów lub braku takich, a informację
o dostępności do duchownych wszystkich wyznań podaje im się in abstracto.
W konsekwencji oznacza to nałożenie na administrację penitencjarną obowiązku umożliwienia każdorazowego kontaktu więźnia z duchownym, którego
ten wskaże. Poza tym w trakcie pobytu w izolacji więziennej osadzeni mogą
przecież zmieniać przynależność religijną i to bez obowiązku informowania
o tym kogokolwiek. Administracja więzienna nie może też żądać od duchownego
potwierdzenia faktu przynależności więźnia do określonej wspólnoty. Daje to
więźniom swobodę w poszukiwaniu odpowiadającej im religii, ale jednocześnie
stwarza niebezpieczeństwo niedopuszczalnych zachowań prozelickich132.
W praktyce polskiego systemu penitencjarnego więźniom zapewnia się prawo
do uczestnictwa w spotkaniach różnych grup religijnych oraz do korzystania ze
świadczonej przez nie pomocy charytatywnej, bez względu na ich przynależność wyznaniową. Nie służy to jednak właściwemu ułożeniu relacji religijnych
w więzieniu, które stanowi obowiązek spoczywający na dyrektorze placówki
penitencjarnej.

XI. Zakończenie
Godność osoby ludzkiej w warunkach zakładu karnego nabiera zupełnie
innego wymiaru, niż gdzie indziej. Pozbawieniu wolności nie powinny towarzyszyć dodatkowe szykany w postaci niehumanitarnego czy nieludzkiego
traktowania więźniów, tym bardziej że totalitarny charakter zakładów karnych może sprzyjać nadużyciom ze strony administracji więziennej i samych
inkarcerowanych. Dlatego ważnym jest zapewnienie odpowiednich warunków
131 S. Meler podaje, że w Hiszpanii osadzeni rozpoczynający pobyt w tamtejszym więzieniu
deklarują swoje przekonania religijne, a fakt ten dokumentuje się w aktach osobowych i umieszcza
w widocznym miejscu obok drzwi cel mieszkalnych. Taka informacja identyfikująca religijnie
więźnia w sposób znaczący ułatwia realizację jego uprawnień z zakresu swobód religijnych w więzieniu (zob. S. Meler, dz. cyt., s. 68 - 69).
132 Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, należy odróżnić
„prawdziwą ewangelizację” od „niestosownego prozelityzmu”, który polega na oferowaniu korzyści
materialnych lub społecznych w celu pozyskania dla związku wyznaniowego nowych członków,
na wywieraniu niewłaściwej presji na ludzi znajdujących się w strachu lub potrzebie lub też na
stosowaniu przemocy oraz praktyk określanych jako „pranie mózgów” (wyrok w sprawie Kokkinakis p-ko Grecji z 25 maja 1993 r., skarga nr 14307/98, A 260 - A). Zob. M. Rozner, Prawo
do wolności religijnej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r., „Studia z Prawa
Wyznaniowego” 2002 t. 5, s. 121 - 122.
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realizacji wszystkich uprawnień o charakterze wolnościowym. Polski ustawodawca poprzez unormowania zawarte w kkw starał się uczynić zadość wszystkim
słusznym uprawnieniom dotyczącym wolności sumienia i religii więźniów.
I chociaż ani razu nie wspomniał o godnościowym charakterze uprawnień
z art. 106 kkw, to bez wątpienia uwzględnił je w tym przepisie. Jednak niedosyt
więźniów, których pozbawiono lub ograniczono im prawo do pełnej realizacji
praw i wolności religijnej wydaje się być uzasadniony. Katalog tych uprawnień
wcale nie jest nazbyt szeroki a trudności w realizacji, np. prawa do wyżywienia
przygotowanego według wymogów religijnych wydaje się być niczym nie usprawiedliwionym zaniechaniem ustawodawcy, któremu „nie chciało się” przygotować odpowiednich przepisów w tym zakresie i łatwiej było przyjąć klauzulę
„w miarę możliwości”, niż zapewnić faktyczną gwarancję tego uprawnienia. Bez
wątpienia posiłek religijny powinien być traktowany w kategoriach realizacji tych
uprawnień, których istota wynika z uszanowania godności osoby spożywającej
taki posiłek, zwłaszcza wtedy kiedy dotyczy to osób pozbawionych możliwości
swobody w przygotowaniu wyżywienia w taki sposób, który zapewnia zgodność
z własną religią. Trudno też mówić o korelacji pomiędzy godnością skazanych
a utrudnieniami ze strony administracji więziennej w wykonywaniu praktyk
religijnych więźniów, wówczas kiedy brakuje zwyczajnej empatii (kategorii
pozaprawnej) w relacjach pomiędzy skazanymi a pracownikami więzienia.
Dyrektorzy więzień odmawiający skazanym, często nadużywają formuły związanej z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku w więzieniu w sytuacjach wymagających większych, niż zazwyczaj nakładów z ich strony. Dlatego też zasadne
roszczenia skazanych, którym uniemożliwiono realizację ich praw religijnych
w więzieniu, często znajdują swój epilog w Trybunale strasburskim. Daje to
skazanym niewątpliwą satysfakcję z „pokonania” przeciwnika procesowego
w sądzie międzynarodowym. Państwu polskiemu w takich przypadkach Trybunał wystawia rachunek w postaci zasądzonej kwoty tytułem odszkodowania
lub zadośćuczynienia ale także „żółtą kartą” niesportowego zachowania reguł
prawnych.
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Streszczenie
Przedmiot niniejszego artykułu to kwestie godności osoby ludzkiej w korelacji z wolnością sumienia i religii więźniów. W pierwszej obszernej części autor podjął się analizy
związanej z godnością człowieka jako źródłem jego praw. W tym miejscu przywołał
odpowiednie akty prawa państwowego a także prawa i nauczania Kościoła katolickiego.
Druga zasadnicza część poświęcona została zagadnieniom związanym z realizacją konkretnych uprawnień skazanych dotyczących ich prawa do wolności sumienia i religii,
których istota sprowadzona została do uprzedniego uznania podmiotowości (godności)
więźniów. W tym miejscu autor wymienił za art. 106 kkw poszczególne uprawnienia
dotyczące prawa do praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych realizowanych
w warunkach zakładu karnego. W ostatniej zamykającej części dokonano raczej krytycznej oceny funkcjonowania całego modelu wykonywania praw religijnych więźniów,
w sytuacji niezapewnienia odpowiedniego standardu tych „godnościowych” uprawnień
skazanych i tymczasowo aresztowanych.
SŁOWA KLUCZOWE: godność człowieka, więźniowie, prawo do wolności sumienia
i religii.
Abstract
This article focuses on the issues of human dignity in correlation with the prisoners’
freedom of conscience and religion. In the first vast part of the article, the author
undertook a comprehensive analysis of human dignity as the source of human rights.
At this point, he referred to the relevant the acts of state law as well as the rules and
teaching of the Catholic Church. The second essential part of the articles has been
devoted to the issues relating to the implementation of specific powers of convicts
regarding their right to freedom of conscience and religion, thee essence of which has
been reduced to recognition of the subjectivity of prisoners (dignity). At this point,
the author referred to individual freedoms and rights to follow religious practices and
use religious services in prison conditions, as laid down Article 106 of the Executive
Penal Code. The conclusive part of the article contains a rather critical assessment of
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the entire model of exercising the religious rights by prisoners and points to the failure
to provide them with appropriate standard of these “dignity” rights of the convicted
and remanded in custody.
KEYWORDS: human dignity, prisoners, right to freedom of conscience and religion.
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Metody wykładni prawa stosowane
przez Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej
Methods of interpretation of the law used by The Court of Justice
of the European Union

I. Interpretacja jako zjawisko kulturowe. Własny
model interpretacji prawa unijnego (european way)
W monografii na temat zagadnień teorii stosowania prawa prof. L. Leszczyński
słusznie zauważa, że: „Interpretacja prawnicza jest zjawiskiem kulturowym
i w tym kontekście ma związki z interpretacją innych zjawisk kultury”1. Ponadto
zaś: „Biorąc pod uwagę wielość i różnorodność obiektów podlegających różnym
aktom interpretacji, nie można nie uznać powszechności czynności interpretacyjnych, odnoszących się niemal do każdego przejawu ludzkiej działalności,
a także do zjawisk naturalnych. Interpretacja prawnicza jest w tym kontekście
jedynie niewielkim objętościowo wycinkiem całego zjawiska”2.
W kontekście powyższego stwierdzenia zaznaczyć należy, iż autora będzie
interesować specyficzne zjawisko kulturowo prawne związane z pewnym
1 Por. L. Leszczyński, Zagadnienia teorii i stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Kraków 2004, s. 110. Jak zauważa autor, jest tak dlatego, że po pierwsze „dokonuje się
ona w ramach określonej kultury społecznej i prawnej (podmioty dokonują wykładni ‘należąc’
do określonej kultury)”, po drugie zaś dlatego, że „prawo jest elementem kultury społecznej (jej
rezultatem, ale także czynnikiem kulturotwórczym)”, po trzecie natomiast dlatego, że „samo
interpretowanie jest nie tylko działaniem i rozumowaniem opierającym się na regułach powstałych
w danej kulturze, ale jest także samoistnym czynnikiem kulturotwórczym”. Wart wnikliwej lektury
jest cały rozdział czwarty pracy, poświęcony problematyce interpretacji w stosowaniu prawa, gdzie
cytowany autor analizuje m. in. problematykę pojęcia, koncepcji i reguł wykładni prawa.
2 Ibidem.
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szczególnym obszarem, a konkretnie z obszarem działalności Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jako stały organ sądowy funkcjonuje, abstrahując oczywiście od ewolucji zarówno samego organu jak i samej organizacji
międzynarodowej, w ramach jednolitej Unii Europejskiej3.
W literaturze przedmiotu wskazuje się, że TSUE w odróżnieniu od wszystkich innych sądów tworzy własny model interpretacji prawa unijnego określany
jako tzw. model europejski (European way)4, który charakteryzuje się tym, że
uwaga analizowanego organu zwrócona jest w kierunku wykładni o charakterze
pozajęzykowym, co zdaniem doktryny wynika nie tylko z immanentnych cech
samego unijnego porządku prawnego, lecz przede wszystkim z istoty i właściwości organu, który w kontekście rozstrzygania pojawiających się ewentualnie wątpliwości czy rozbieżności jakby „potwierdza swoją koncepcję unijnego
porządku prawnego”5. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę „stosowane
przez TSUE sposoby podejścia do problematyki wykładni oraz narzędzia, przy
pomocy których dokonuje on tego procesu, wyróżnia się pewne zasadnicze
metody wykładni prawa unijnego, które z punktu widzenia fenomenu unijnego
porządku prawnego okazują się najbardziej odpowiednie i najbardziej właściwe”6. Należą do nich: wykładni językowa, wykładnia historyczna, wykładnia
celowościowa, wykładnia kontekstowa oraz stanowiąca środek pomocniczy
interpretacji - wykładnia porównawcza.
3 Por. art. 13 i 19 TUE oraz art. 251-281TofUE, gdzie znajdują się podstawy prawne działania omawianego przez nas organu. W świetle np. art. 19 TUE: 1. Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej obejmuje Trybunał Sprawiedliwości, Sąd i sądy wyspecjalizowane. Zapewnia
on poszanowanie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Państwa Członkowskie ustanawiają środki zaskarżenia niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach
objętych prawem Unii. 2. W skład Trybunału Sprawiedliwości wchodzi jeden sędzia z każdego
Państwa Członkowskiego. Trybunał Sprawiedliwości jest wspomagany przez rzeczników generalnych. W skład Sądu wchodzi co najmniej jeden sędzia z każdego Państwa Członkowskiego.
Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału Sprawiedliwości oraz sędziowie
Sądu są wybierani spośród osób o niekwestionowanej niezależności, spełniających warunki określone w artykułach 253 i 254 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej. Są oni mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy Państw Członkowskich
na okres sześciu lat. Ustępujący sędziowie i rzecznicy generalni mogą być ponownie mianowani.
3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeka zgodnie z Traktatami: a) w zakresie skarg wniesionych przez Państwa Członkowskie, instytucje lub osoby fizyczne
lub prawne; b) w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów Państw Członkowskich, w sprawie wykładni prawa Unii lub ważności aktów przyjętych przez instytucje;
c) w innych sprawach przewidzianych w Traktatach.
4 Zob. J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, Wyd.
C. H. Beck, Warszawa 2011, s. 100-101.
5 Ibidem, s. 100.
6 Zob. Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji,
Wyd. A. Marszałek, Toruń 2015, s. 238 i nn.
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II. Wykładnia językowa a multilingwistyczna natura
prawa unijnego
System językowy UE stanowi zjawisko niezwykle rozbudowane7. W doktrynie wyróżnia się w związku z tym trzy podstawowe grupy języków, które ten system tworzą.
Są nimi: języki autentyczne, języki urzędowe, a także języki robocze. W językach
autentycznych sporządzone zostały umowy międzynarodowe tworzące podstawę
funkcjonowania UE, w językach urzędowych sporządza się rozporządzenia i inne
powszechnie wiążące dokumenty, w językach roboczych natomiast sporządza się
dokumenty skierowane przez instytucje (np. do osoby lub do państwa) lub bezpośrednio do instytucji unijnych (przez osobę podlegającą jurysdykcji państwa lub
przez samo państwo). Z punktu widzenia wykładni językowej szczególe znaczenie
mają języki autentyczne, bowiem w sytuacji zaistnienia wątpliwości interpretacyjnych
stanowią one podstawę porównawczą dla działalności orzeczniczej TSUE8.
W kontekście wykładni językowej, której celem powinno być zawsze „wydobycie najściślejszego znaczenia interpretowanego sformułowania” należy zwrócić
uwagę także i na to, że w swojej aktywności orzeczniczej TSUE bierze pod uwagę
przede wszystkim „te same lub zbliżone zwroty zaczerpnięte z języków państw
członkowskich”, następnie przywołuje także „konkretne rozwiązania prawne
zaczerpnięte z porządków prawnych państw członkowskich”, lub też w sposób
ogólny dokonuje „porównania systemów prawnych”, co w efekcie finalnym ma
doprowadzić do „odnalezienia wspólnego mianownika” oraz „nadania swoistego znaczenia konkretnemu zwrotowi prawnemu”9. M. Herdegen, analizując
7 Idem, s. 80-83.
8 Słusznie podkreśla się w związku z tym w doktrynie przedmiotu, że: „Zarówno traktaty, jak
i pochodne prawo unijne są tworzone w językach państw członkowskich, z których każdy jest równie
autentyczny. Stąd też TSUE w razie wątpliwości dokonuje porównania kilku tekstów autentycznych,
zwraca również uwagę na to, aby tekst był interpretowany zarówno w zależności od rzeczywistej woli
autora, jak również od celu stawianego tekstowi. W przypadku zaś rozbieżności między różnymi wersjami językowymi badanego tekstu powinien on być interpretowany w zależności od ogólnej ekonomiki
i celów regulacji, której stanowi element”. Zob. na ten temat: J. Barcik, A. Wentkowska, op. cit., s. 100.
9 Ibidem, s. 101-102. „Trybunał, budując unijny porządek prawny, wielokrotnie konstruował
indywidualne, unijne znaczenie dla tych samych sformułowań, posługując się w tym celu teleologiczną
metodą wnioskowania. Generalnie, można dokonać podział pojęć występujących w prawie unijnym na
te pojęcia, które nie posiadają jednoznacznie wyznaczonej traktatem definicji, pojęcia, które są częściowo
zdefiniowane opisowo przez prawo wtórne lub pierwotne oraz pojęcia, które zostały sprecyzowane przez
prawo wtórne”. Ibidem. Por. także przywołane przez autorów przykłady orzecznictwa TSUE w zakresie
znaczenia językowego określonych zwrotów, takich jak np. „pracownik”, „względy porządku publicznego”, „względy bezpieczeństwa publicznego”, czy też „względy zdrowia publicznego”, gdzie konstatuje
się, że: „Kontynentalny model stosowania prawa przywiązuje większą wagę do znaczenia językowego,
a w dalszej kolejności do kontekstu, ale należy mieć na uwadze charakter prawa unijnego oraz fakt, iż
nie jest to prawo wewnętrzne, uchwalone przez jednolity organ prawodawczy”.
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problematykę wykładni językowej i rozwoju prawa dokonywanego przez sądy,
słusznie zauważył niegdyś, że: „Wykładnia prawa wspólnotowego podąża własnymi drogami, które wyemancypowały się od ogólnych reguł wykładni w prawie
międzynarodowym. Punktem wyjścia dla dokonania wykładni jest brzmienie
normy prawnej, czyli najważniejsza wydaje się wykładnia językowa. Ponadto
niezwykle ważną rolę odgrywają wykładnia systemowa oraz teleologiczna,
a więc celowościowa dokonywania zgodnie z duchem traktatów”10. Konstatacja
powyższa, choć dokonana przed kilkoma laty, wydaje się być aktualna także
i dzisiaj, zwłaszcza w kontekście wspomnianej multilingwistycznej natury prawa
unijnego, w której system językowy stanowi zjawisko niezwykle bogate i bardzo
zróżnicowane.
M. Koszowski z kolei, pisząc o problematyce dwóch modeli wykładni prounijnej, dochodzi do wniosku, że: „[…] trzeba jednak zwrócić uwagę na trudności,
jakie na ogół rodzi wykładnia lingwistyczna prawa unijnego. Jak bowiem wiadomo, akty prawa unijnego publikowane są nie w jednym, lecz w wielu, często
zupełnie różniących się od siebie, językach narodowych, co sprawia, że ich wierne
wzajemne przetłumaczenie jest często praktycznie niemożliwe. Może więc się
zdarzyć, że w zależności od tego, którą wersją językową się posłużymy, ten sam
fragment (słowo, zwrot) unijnego tekstu prawnego - z językowego punktu widzenia
- znaczyć będzie coś trochę innego. Ponieważ zaś wszystkie wersje językowe mają
w przypadku Unii Europejskiej walor autentyczności (żadnej nie przysługuje prawo
pierwszeństwa nad pozostałymi), w razie wystąpienia między nimi rozbieżności,
aby uzyskać jedno wspólne znaczenie, konieczne staje się ich pogodzenie (zbliżenie do siebie). To z kolei, nolens volens, wymaga odejścia od brzmienia, jakie
dany zwrot (słowo), interpretując go literalnie, posiada w językach narodowych”11.
10 Zob. M. Herdegen, Prawo europejskie, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2006, s. 146. „W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości - zdaniem Herdegena - uwidacznia się przyjazny integracji
sposób dokonywania wykładni. Trybunał kieruje się ponadto zasadą effet utile. Niezależnie od
reguł wykładni Trybunał dokonywał dalszego rozwoju prawa w swoim orzecznictwie dotyczącym
bezpośredniego skutku dyrektyw oraz zawartej w prawie wspólnotowym odpowiedzialności
państwa w razie braku implementacji dyrektyw do prawa krajowego oraz naruszenia prawa
pierwotnego dokonywanego przez państwa członkowskie”. Natomiast - jak zauważa cytowany
autor - „Nieco mniejsze znaczenie przypisuje się wykładni historycznej”. Zob. Ibidem: Wykładnia
prawa wspólnotowego i rozwój prawa dokonywany przez sądy.
11 Por. M. Koszowski, Dwa modele wykładni prounijnej, [w:] Studia Europejskie nr 3/2012,
s. 102-103. „W konsekwencji, nie bez uzasadnionych powodów, twierdzi się, że taka mnogość
autentycznych wersji językowych redukuje w dużej mierze doniosłość wykładni językowej. Kwestia
multijęzyczności nie stanowi też końca problemów, jakie wiążą się z wykładnią lingwistyczną prawa
unijnego. Po pierwsze, wiele pojęć w tym prawie posiada wymiar czysto ekonomiczny, a przez to
ich znaczenie determinowane jest nie tyle językami narodowymi, ile zmieniającą się praktyką
i rozwojem gospodarczym na obszarze rynku wewnętrznego. Po drugie, na przeszkodzie wykładni
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Biorąc pod uwagę zarówno konieczność „wydobycia najściślejszego znaczenia
interpretowanego sformułowania”, jak i związane z tym w sposób nieunikniony
„porównywanie systemów prawnych”, w konsekwencji zaś próby „odnalezienia wspólnego mianownika” oraz dążenie do „nadawania swoistego znaczenia
konkretnym zwrotom prawnym”, nie można jednak zapominać także i o tym,
że wspomniana multilingwistyczna natura prawa unijnego będąc powiązana
immanentnie z niezwykle rozbudowanym systemem językowym UE, staje się
zarazem przyczyną tego, iż: „wykładnia językowa stosowana jest przez TSUE
w sposób porównawczy”, przy czym jednak „Trybunał wyraźnie podkreślił kryteria stosowanych dyrektyw interpretacyjnych poprzez wskazanie na możliwość
zastosowania pozostałych metod jedynie w tym wypadku, gdy wykładnia językowa okaże się niewystarczająca”12.
językowej stoi tu również okoliczność, że poszczególne instytucje prawa unijnego wywodzą się często
z tradycji prawnej tylko kilku państw członkowskich (civil law contra common law), a niekiedy
bywają nawet zaczerpnięte z tradycji prawnych państw, które nie są członkami Unii Europejskiej,
np. USA. Po trzecie, nieustanny rozwój Unii Europejskiej oraz związana z nim ekspansja tworzonego
przez UE prawa, ogarniającego coraz to nowe dziedziny ludzkiej aktywności, może powodować,
że niektórym terminom użytym w tym prawie najzwyczajniej będzie brakować stałego znaczenia
językowego. Poza tym wykładnię literalną w przypadku prawa Unii Europejskiej komplikuje też
sam język, w jakim formułowane są teksty aktów prawa unijnego (mówi się nawet o specyficznym
żargonie tego prawa). Język ów ma stanowić bowiem pokłosie dążenia do zapewnienia efektywności
prawu, które - jakkolwiek by to oceniać - docelowo ma być stosowane w odmiennych porządkach
i kulturach prawnych, w dodatku przy użyciu różnych jeszcze języków prawnych. Nie powinno zatem
dziwić, że pojęciom prawa unijnego nader często próbuje się nadawać autonomiczny, już nawet nie
tylko pod względem języka, ponadnarodowy charakter. W rezultacie należałoby przyjąć, że organ
krajowy, harmonizując konteksty językowe, brałby pod uwagę tylko takie wyniki językowej wykładni
postanowień prawa unijnego, które byłyby dla niego możliwe do osiągnięcia. W razie zaś gdyby
nie potrafił zinterpretować jakiegoś zapisu prawa unijnego, np. z racji niedookreśloności użytych
w nim pojęć lub niedającej się usunąć wieloznaczności znajdujących się w nim terminów, zwyczajnie
pomijałby taki zapis w procesie harmonizacji”. Ibidem, s. 103-104. Podaję za: Ł. J. Pikuła, Aksjologia
Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, op. cit., s. 239-240.
12 Zob. J. Barcik, A. Wentkowska, op. cit., s. 101. „Wykładnia literalna jest brana pod uwagę
przez sędziów TSUE, aczkolwiek często nie poprzestaje się na niej, co wynika z ogólności i otwartości tekstu traktatów, jak i braku definicji legalnych zwrotów w nich zawartych”. Autorzy powołują
się w tym przypadku na orzeczenie TSUE z dnia 13.6.1958 r. w sprawie 9/56 Meroni &Co.,
Industrie Metallurgiche, SpA przeciwko Wysokiej Władzy EWWiS). Zob. także: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:61956CJ0009, gdzie znajduje się przedmiotowy
wyrok TSUE w językach: niemieckim, angielskim ,francuskim, włoskim, niderlandzkim, fińskim
oraz szwedzkim. Wspominana „możliwość zastosowania pozostałych metod jedynie w tym
wypadku, gdy wykładnia językowa okaże się niewystarczająca” do pewnego stopnia pokrywa się
z twierdzeniem, wedle którego: „Wykorzystanie podstawowych dyrektyw interpretacyjnych, jak
używanie przez badającego definicji legalnych wprowadzonych przez prawodawcę czy nadawanie
potocznego znaczenia interpretowanym zwrotom doprowadza często do wyjaśnienia znaczenia
badanego tekstu”, co z kolei z perspektywy całości procesu operacji myślowej jaką stanowi wykładnia, oznacza „zakończenie procesu interpretacji prawa na tym etapie, bez potrzeby odwoływania
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III. Wykładnia historyczna jako analiza kontekstu
historycznego
Wykładnia historyczna jest najogólniej definiowana w doktrynie poprzez odwołanie się do analizy kontekstu historycznego w znaczeniu okoliczności towarzyszących powstaniu danej instytucji prawnej czy normy prawnej lub też na
porównywaniu sposobu uregulowania określonej kwestii prawnej w aktach
prawnych już nieobowiązujących13, celem zaś tak rozumianego procesu interpretacyjnego ma być przede wszystkim „uwzględnienie w toku interpretacji
kierunku ewolucji instytucji prawnych, czyli argumentów wynikających z kontekstu historycznego powstania i rozwoju tych instytucji”14.
W literaturze z zakresu prawa unii europejskiej zwraca się uwagę na okoliczność, że szczególne znaczenie w toku interpretacji historycznej przypisać należy
tzw. pracom przygotowawczym (z j. fr. travaux préparatoires), które rozumieć
należy w sensie procedur, debat, a nawet negocjacji, jakie poprzedzają przygotowanie danego aktu prawnego, stanowiąc w ten sposób swoistą dokumentację
całego procesu opracowania projektu np. konkretnej umowy międzynarodowej.
Wspomniane travaux préparatoires „zawierające następujące po sobie kolejno
wersje projektów umowy, pozwalają na ustalenie tego, co nazwaliśmy wolą
historycznego prawodawcy, albo innymi słowy rzeczywistą wolę stron, które
projekt danej umowy negocjowały”15. Dokumenty te pozwalają, jak podkreślają
przedstawiciele doktryny „w sposób łatwiejszy odnaleźć cel i zamiar ustawodawcy, co do projektowanego aktu”16.
się do wykładni pozajęzykowej: celowościowej, funkcjonalnej czy systemowej”. Por. J. Barcik, A.
Wentkowska, op. cit., s. 101; J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2007,
s. 195-197; L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2007, s. 27 i n. Zob. także: Ł. J. Pikuła,
Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, op. cit., s. 240-241.
13 Por. G. L. Seidler, H. Groszyk, J. Malarczyk, A. Pieniążek, Metody stosowane przy dokonywaniu wykładni prawa, [w:] Wstęp do nauki o państwie i prawie, op. cit., s. 176.
14 Por. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, op. cit., s. 152-153. Podaję za: J. Barcik, A.
Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, op. cit., s. 102. Zob. także: Ł. J.
Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, op. cit., s. 242.
15 Por. Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji,
op. cit., s. 242. Jako przykład autor podaje travaux préparatoires dotyczące problematyki Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z 1950 r.
16 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, op. cit.,
s. 102; oraz przywołane w tym zakresie bogate orzecznictwo TSUE. Zgodnie z art. 31 Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów (Ogólna reguła interpretacji): „1. Traktat należy interpretować w dobrej wierze, zgodnie ze zwykłym znaczeniem, jakie należy przypisywać użytym
w nim wyrazom w ich kontekście, oraz w świetle jego przedmiotu i celu. 2. Dla celów interpretacji traktatu kontekst obejmuje, oprócz tekstu, łącznie z jego wstępem i załącznikami: a)
każde porozumienie dotyczące traktatu, osiągnięte między wszystkimi stronami w związku
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Analiza kontekstu historycznego jako metoda właściwa dla procesu wykładni
historycznej prawa UE napotyka jednak na pewne wątpliwości natury praktycznej, związane zwłaszcza z traktatami założycielskimi organizacji jako umowami
stricte międzynarodowymi, co w sposób szczególny odnosi się do „zamierzeń
i intencji negocjujących państw”, które to zamierzenia i intencje z kolei „nie
odzwierciedlają obecnego kształtu Traktatu”, tym samym zaś z perspektywy
dnia dzisiejszego „nie są użyteczne w stosunku do współcześnie badanego tekstu prawa unijnego”17. Niekiedy sugeruje się nawet, że: „Działalność orzecznicza TSUE uznawana jest za aktywną, poprzez realizację dynamicznych teorii
wykładni, polegających na rozwijaniu prawa unijnego nie w oparciu o historyczną wolę ojców założycieli, lecz w świetle współczesnych, zmieniających się
warunków społecznych”18.
Należy także zwrócić uwagę na to, że w jednym z orzeczeń TSUE wskazał
expressis verbis na istnienie granic w zakresie stosowania wykładni historycznej co do prawa wtórnego, w tym przypadku do dyrektywy 69/355 (wyrok
z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie C-366/05, Optimus - Telecomunicaçoes
SA v. Fazenda Pública). Jak zauważa to w swojej interesującej monografii
nt. problematyki interpretacji przepisów prawa podatkowego Unii Europejskiej I. Andrzejewska-Czermek, TSUE odniósł się do kwestii granic wykładni
historycznej bezpośrednio, w ten oto sposób: […] „Odpowiadając na argumentację uczestników postępowania opartą na analizie zmian konkretnych
przepisów prawa wtórnego, stwierdzono, że dla potrzeb wykładni i stosowania
dyrektywy 69/355 w odniesieniu do Republiki Portugalskiej historyczna
z zawarciem traktatu; b) każdy dokument sporządzony przez jedną lub więcej stron w związku
z zawarciem traktatu, przyjęty przez inne strony jako dokument odnoszący się do traktatu. 3.
Łącznie z kontekstem należy brać pod uwagę: a) każde późniejsze porozumienie między stronami,
dotyczące interpretacji traktatu lub stosowania jego postanowień; b) każdą późniejszą praktykę
stosowania traktatu, ustanawiającą porozumienie stron co do jego interpretacji; c) wszelkie odpowiednie normy prawa międzynarodowego, mające zastosowanie w stosunkach między stronami. 4.
Specjalne znaczenie należy przypisywać wyrazowi wówczas, gdy ustalono, że taki był zamiar stron”.
W świetle zaś art. 32: „Można odwoływać się do uzupełniających środków interpretacji, łącznie
z pracami przygotowawczymi do traktatu oraz okolicznościami jego zawarcia, aby potwierdzić
znaczenie wynikające z zastosowania artykułu 31 lub aby ustalić znaczenie, gdy interpretacja
oparta na artykule 31: a) pozostawia znaczenie dwuznacznym lub niejasnym albo b) prowadzi
do rezultatu wyraźnie absurdalnego lub nierozsądnego”.
17 Ibidem.
18 Stąd zapewne konstatacja przywołanych autorów, zgodnie z którą: „Trybunał nie posługuje się często tą metodą wykładni, a zdarza się i tak, że interpretuje wbrew temu, co sugeruje
wykładnia literalna”. Ibidem, s. 103. I dalej: „Wykorzystanie wykładni historycznej przez TSUE
występuje obecnie dość rzadko w porównaniu do pierwszych lat funkcjonowania TSUE. Doktryna
nie jest przychylna jej stosowaniu, gdyż w odniesieniu do prac przygotowawczych nad traktatami
założycielskimi, należy mieć na uwadze ogólną specyfikę negocjacji umów międzynarodowych”.

Artykuł prawniczy | 175

interpretacja celów tej dyrektywy nie może wpłynąć na interpretację dyrektywy w brzmieniu obowiązującym po przystąpieniu tego państwa Wspólnot.
W tym zakresie w przypadku Republiki Portugalskiej nie można powoływać
względów budżetowych, które przed dniem 1 stycznia 1986 r. powstrzymały
niektóre państwa członkowskie od wyrażenia zgody na zniesienie podatku
kapitałowego”19.
Zagadnienie wykładni historycznej jako analizy dokonywanej w kontekście
historycznym wskazuje nolens volens na historyczność ontologiczną i chronologiczną każdorazowego bytu prawa, w tym także bytu prawa właściwego
dla porządku jurydycznego Unii Europejskiej. Odwołanie się do „konkretnej
sytuacji historycznej” wskazuje przede wszystkim na silny związek fenomenu
prawa z innymi zjawiskami kultury, ostatecznie zaś na „osadzenie” samego
prawa pośród „wielość i różnorodność obiektów podlegających różnym aktom
interpretacji”. Zmiany i przemiany instytucji prawnych w przestrzeni i w czasie20
są warunkiem niezbędnym wykładni historycznej, one ją umożliwiają i warunkują. Analiza zmian określonych instytucji prawnych na przestrzeni lat suponuje
zarazem zmiany konkretnych przepisów prawa, a więc zmiany w znaczeniu istoty
i treści materii prawnej jako właściwego przedmiotu interpretacji.
19 Por. I. Andrzejewska-Czermek, Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej,
Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 123. Wykładnię historyczną autorka definiuje za polską
doktryną prawniczą w następujący sposób: „Wykorzystywanie w toku interpretacji kierunku
ewolucji danej instytucji prawnej lub konkretnego przepisu prawa” oraz określa ją jako „rodzaj
wykładni funkcjonalnej lub systemowej”. Jak dalej konstatuje
uczona: „TS praktycznie nie korzysta z tego typu wykładni historycznej. Oczywiste jest,
że aby wykładnia historyczna była możliwa, muszą nastąpić zmiany danej instytucji
prawnej. Prawo podatkowe UE jest ciągle systemem relatywnie młodym i spora część
instytucji nie uległa tu jakiejś znaczącej zmianie, chociaż można wskazać akty prawne
podlegające stałej ewolucji […] Niekorzystanie przez TS z wykładni historycznej
wynika jednak z mojej ocenie z tego, że uważa on ją za mało użyteczną w odniesieniu
do prawa podatkowego UE. […] Podsumowując, należy stwierdzić, że TS nie odżegnuje
się w sposób wyraźny od możliwości zastosowania wykładni historycznej opierającej
się na analizie zmian danej instytucji prawa na przestrzeni lat. Nie można wykluczyć,
że skorzystanie przez TS z tej metody wykładni może mieć miejsce. Jeżeli do tego
dojdzie, wykładnia taka będzie miała znaczenie zdecydowanie drugorzędne i służebne
wobec innych stosowanych przez TS metod”. Ibidem, s. 121-123. Podaje za: Ł. J. Pikuła,
Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, op. cit., s. 244.
20 Na temat historyczności bytu prawa oraz tendencji zachowawczej i tendencji przemiany
w prawie zob. A. Kość, Podstawy filozofii prawa, Lublin 2005, s. 90-93; Ł. J. Pikuła, Ontologiczne
uwarunkowania ewolucji prawa pozytywnego. Analiza filozoficzno-prawna, (w:) D. Tyrawa
(red.), Ewolucja prawa polskiego w dobie globalizacji, Wyd. KUL, Lublin 2013, ss. 9-18;
tenże: Czas i przestrzeń jako kategorie konstytutywne ze stanowiska współczesnej filozofii
prawa, (w:) Fundamentalne kategorie ludzkiego poznania, Czas i przestrzeń, The Pecularity
of Man, 2014, nr 19, ss. 161-174.
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Okoliczności towarzyszące powstaniu danej instytucji prawnej czy normy
prawnej, porównywanie sposobu uregulowania określonej kwestii prawnej
w aktach prawnych już nieobowiązujących, ostatecznie zaś „uwzględnienie
w toku interpretacji kierunku ewolucji instytucji prawnych, czyli argumentów
wynikających z kontekstu historycznego powstania i rozwoju tych instytucji”, stanowią, razem wzięte, o istocie tego, co nazywany historyczną wykładnią prawa.
Niemniej jednak wszystkie powyższe determinanty i faktory, skonfrontowane
z proponowanym w doktrynie przedmiotu „rozwijaniem prawa unijnego nie
w oparciu o historyczną wolę ojców założycieli, lecz w świetle współczesnych,
zmieniających się warunków społecznych”, przy użyciu zarazem dynamicznych
teorii wykładni i „uwadze zwróconej na ogólną specyfikę negocjacji umów międzynarodowych”, wskazują ostatecznie na fakt istnienia wyraźnych granic co do
zakresu i możliwości stosowania wykładni historycznej jako właściwej metody
interpretacji przepisów prawa Unii Europejskiej.
Dokonując pewnego podsumowania w zakresie wykładni historycznej należałoby jeszcze postawić pytanie o tzw. zewnętrzną wykładnię porównawczą
prawa UE, która polegać miałaby na porównywaniu, naturalnie w ramach procesu interpretacji, unijnych przepisów prawnych funkcjonujących w obszarach
jurydycznych określonych (poszczególnych) państw członkowskich. Jak sugerowaliśmy to już wcześniej „wedle naszej opinii wydaje się, że z punktu widzenia
metodologicznego taki rodzaj wykładni prawa unijnego, choć nie utrwalony
jeszcze w doktrynie prawa Unii Europejskiej, wcale nie jest wykluczony”21.
Problematyka ta jednak, z racji na jej przyczynkarski i postulatywny charakter,
nie mieści się obecnie w obszarze niniejszych rozważań.

21 Zob. Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji,
op. cit., s. 245. „Dokonując podsumowania problematyki warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną
kwestię związaną z wykładnią historyczną prawa w ogóle. Mianowicie zdaniem A. Łopatki,
z punktu widzenia całości procesu wykładni, tj. wykładni językowej, celowościowej czy systemowej prawa, posługiwać można się różnymi materiałami. Jeżeli w toku tego procesu posługiwać
będziemy się ‘różnymi danymi i materiałem spoza systemu prawa’, wówczas mówimy o tzw.
wykładni zewnętrznej prawa, gdzie wyróżnić możemy wykładnię zewnętrzną porównawczą
oraz wykładnię zewnętrzną historyczną. Ta druga, w opinii cytowanego autora, ma miejsce
wówczas, kiedy „jako materiału do interpretacji określonego przepisu używa się wszelkich danych,
jakie mogą okazać się pożyteczne. Najczęściej wchodzą tu w rachubę zwierzenia autorów projektu
danego aktu prawotwórczego, dyskusja w parlamencie (także Europejskim - Ł. J. P.) nad projektem
danego aktu, programy partii politycznych, które forsowały dany akt prawotwórczy, przepisy
poprzednio regulujące to samo zagadnienie itp.”.
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IV. Wykładnia celowościowa jako właściwa metoda
interpretacji prawa unii europejskiej
Problematyka celowości jako zgodności celu i środka w prawie wymaga - jak zwracał na to uwagę filozof prawa A. Kość - „aby prawo odpowiadało uwarunkowanym
i ukierunkowanym ku niemu celom. […] Celowość prawa wymaga wiec ustawienia odpowiedniej relacji celu i środka przez prawo i w prawie”22. Wykładnia
celowościowa natomiast, nazywana inaczej także teleologiczną (z j. gr. télos - cel
i logos - badanie), polega najogólniej mówić na analizie celu, jaki ma realizować konkretny przepis, bądź też na badaniu pożądanego stanu obowiązywania
określonych instytucji lub rozwiązań prawnych”23. Już na samym początku
rozważań zwrócono uwagę na to, że zarówno wykładnia teleologiczna jak i problem celowości prawa UE wiążą się w sposób szczególny z dwoma źródłami
prawa wtórnego, które do dnia dzisiejszego konstytuują ten szczególny porządek
prawny, a mianowicie z Traktatem o Unii Europejskiej (TUE) oraz z Traktatem
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TofUE), w szerszym zaś kontekście dotyczą
one zagadnienia aksjologicznych fundamentów i podstaw funkcjonowania Unii
Europejskiej jako organizacji międzynarodowej wyposażonej w podmiotowość
prawną.
W doktrynie zgodnie wskazuje się, że: „Najszerszym źródłem dla zastosowania wykładni teleologicznej jest Preambuła do TofUE oraz pierwsze artykuły
TUE, które jasno określają cele i zadania Unii, będące wskazówką dla funkcjonowania instytucji unijnych oraz wydawanych przez nie aktów prawnych”24.
22 Por. A. Kość, Podstawy filozofii prawa, op. cit., s. 188. W tym też znaczeniu „celowość popierając
urzeczywistnienie stosownego celu, przedstawia ideę przewodnią, która ukierunkowuje kształtowanie
i stosowanie prawa”. Zob. także: R. Spaemann, R. Löw, Natürliche Ziele. Geschichte und Wiederentdeckung des teleologischen Denkens, Stuttgart 2005.
23 Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji, op.
cit., s. 245; tenże: Wykładnia prawa i jej implementacja w prawie administracyjnym, [Rozdz.
IV, ss. 79-131], (w:) L. Bielecki, P. Ruczkowski (red.), Prawo administracyjne. Część ogólna,
Wyd. Difin, Warszawa 2011; J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie
z Lizbony, op. cit., s. 103-104; I. Andrzejewska-Czermek, Wykładnia prawa podatkowego
Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2013; A. Łopatka, Prawoznawstwo, Polskie
Wydawnictwo Prawnicze Iuris, Warszawa 2006; D. Antonów, Wykładnia prawa podatkowego
po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009; E. Michna,
Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na polski system prawa podatkowego,
[w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.),Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski
w Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 244-261.
24 Por. J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, op. cit.,
s. 103; oraz Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni i instytucji,
op. cit., s. 246.
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Zgodnie z Preambułą do TofUE: „JEGO KRÓLEWSKA MOŚĆ KRÓL BELGÓW,
PREZYDENT REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC, PREZYDENT REPUBLIKI
FRANCUSKIEJ, PREZYDENT REPUBLIKI WŁOSKIEJ, JEJ KRÓLEWSKA
WYSOKOŚĆ WIELKA KSIĘŻNA LUKSEMBURGA, JEJ KRÓLEWSKA MOŚĆ
KRÓLOWA NIDERLANDÓW, ZDECYDOWANI stworzyć podstawy coraz ściślejszego związku między narodami Europy, ZDECYDOWANI zapewnić postęp
gospodarczy i społeczny swych Państw poprzez wspólne działanie, usuwając
bariery dzielące Europę, WYZNACZAJĄC jako główny cel swoich wysiłków
stałą poprawę warunków życia i pracy swoich narodów, UZNAJĄC, że usunięcie
istniejących przeszkód wymaga zgodnego działania w celu zagwarantowania
stabilności w rozwoju, równowagi w wymianie handlowej i uczciwości w konkurencji, W TROSCE o wzmocnienie jedności swych gospodarek i zapewnienie
ich harmonijnego rozwoju, poprzez zmniejszenie różnic istniejących między
poszczególnymi regionami oraz opóźnienia regionów mniej uprzywilejowanych,
PRAGNĄC przyczynić się, przez wspólną politykę handlową, do stopniowego
usuwania ograniczeń w handlu międzynarodowym, ZAMIERZAJĄC potwierdzić
solidarność, która łączy Europę z krajami zamorskimi, oraz pragnąc zapewnić ich
pomyślny rozwój zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, ZDECYDOWANI zachować i umocnić pokój i wolność przez połączenie swych zasobów,
oraz wzywając inne narody Europy, które podzielają ich ideały, do połączenia się
w wysiłkach, ZDECYDOWANI popierać rozwój możliwie najwyższego poziomu
wiedzy swych narodów przez szeroki dostęp do edukacji oraz stałe uaktualnianie
wiedzy, POWOŁALI jako swych pełnomocników: (lista pełnomocników została
pominięta) KTÓRZY, po wymianie swych pełnomocnictw uznanych za należyte
i sporządzone we właściwej formie, uzgodnili, co następuje: […]”25.
TUE w art. 3 wskazuje expressis verbis, że: „Celem Unii jest wspieranie
pokoju, jej wartości i dobrobytu jej narodów”. Art. 2 TUE natomiast przypomina
nam, że: „Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej,
wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania
praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są
wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie,
niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości
kobiet i mężczyzn”26.
Na problem wykładni celowościowej w kontekście prawa podatkowego UE
zwróciła uwagę A. Kalisz, dochodząc do konstatacji, że: „Trybunał, (wówczas ETS
25 Por. Preambuła do TofUE.
26 Zob. art 2 i art. 3 TUE w wersji skonsolidowanej (TL).
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- Ł.J. P.) korzystając z argumentów teleologicznych, unika podejścia statycznego
i raczej nie odwołuje się do celu zamierzonego przez prawodawcę w momencie
tworzenia prawa, nie sprzyja temu bowiem dynamiczny charakter traktatów
i całej Unii w ogólności. Ze względu na ową dynamikę przepisy mają często
charakter open texture, to zaś budzi pewną nieufność do wykładni statycznej,
a także jest jedną z przyczyn sięgania po metody pozajęzykowe. […] Można
zatem zaryzykować stwierdzenie, że wykładnia celowościowo-funkcjonalna pojmowana jako jedna całość uważana jest za metodę najbardziej charakterystyczną
dla interpretowania prawa wspólnotowego, bowiem w razie poważnych trudności
derywacyjnych ETS określa hierarchię stosowanych metod w taki sposób, że na
pierwsze miejsce wysuwa się właśnie ten rodzaj wykładni”27. I dalej: „Czynniki
ograniczające stosowanie wykładni językowej przyczyniają się jednocześnie
do wzrostu znaczenia metody celowościowo-funkcjonalnej. W nauce prawa
argumentacje te są często ujmowane jako osobne kategorie […] Ich rola jest
widoczna wszędzie tam, gdzie stanowione prawo wspólnotowe bądź judykatura
ETS odwołuje się (bezpośrednio lub pośrednio) do celów (rezultatów), funkcji
czy efektywności rozwiązań wspólnotowych”28.
Perspektywa zastosowania celowościowej wykładni prawa bez wątpienia nie
może obejść się bez odwoływania do wspomnianych powyżej założeń i celów
27 Por. A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Wyd. Wolters Kluwer,
Warszawa 2007, s. 167 i nn. Zob. także: Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle
źródeł, wykładni i instytucji, op. cit., s. 247-248.
28 Zob. A. Kalisz, Ibidem. „W pierwszej z wymienionych sytuacji (odniesienia w prawie
stanowionym) bierze się je pod uwagę z woli prawodawcy, w drugiej natomiast (użycie ich bez
wyraźnego odesłania zawartego w przepisach prawa) - są samodzielnie przywoływane przez
podmiot decyzyjny. W tym ostatnim przypadku podejście celowościowo-funkcjonalne pojawiło
się (kosztem wykładni językowej) już na przełomie lat 50. i 60. Ubiegłego stulecia. […] Podejście
funkcjonalne polega na ustalaniu znaczenia normy prawnej w świetle skutków, które ona wywoła
lub powinna wywołać, oraz funkcji, jaką pełni w danym systemie prawnym. Podmiot decyzyjny
odwołuje się do funkcji wpisanych w ustrój państwa (bądź organizacji ponadnarodowej) rozumiany
w sensie nie tylko politycznym, lecz także socjalnym i ekonomicznym. Trybunał stara się jednak
unikać samego terminu wykładnia funkcjonalna, może on bowiem sugerować odejście od litery
prawa na rzecz prawotwórstwa sądowego. […] Zasadniczo można powiedzieć, że wykładnia
celowościowo-funkcjonalna spełnia trojaką funkcję. Po pierwsze, podkreśla i chroni cele, którym
ma służyć całe prawo wspólnotowe. Po drugie, zapobiega ewentualnemu osiągnięciu sprzecznych
z nimi rezultatów, jakie mogą być wynikiem stosowania wyłącznie argumentacji językowych
(wykładnia celowościowo- funkcjonalna ma wówczas charakter samodzielny i może prowadzić do
rezultatów sprzecznych z wykładnią językową). Po trzecie, może też pełnić funkcję subsydiarną,
pomagając wypełniać luki w przepisach (co jest widoczne zwłaszcza w formułowaniu zasad ogólnych lub doprecyzowywaniu kryteriów otwartych). Niekiedy ETS łączy w tym celu argumentacje
celowościowo-funkcjonalne z aksjologią systemu i rozumowaniem per analogiam legis”. Ibidem,
s. 164-165; oraz 169-171. Podaję za: Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł,
wykładni i instytucji, op. cit., s.248.
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traktatowych organizacji, jaką Unia Europejska stanowi. Niemniej jednak, ich
faktyczna skuteczność w sensie przepisów realnie determinujących porządek
jurydyczny, byłaby w znacznym stopniu ograniczona a nawet pozbawiona jakiejkolwiek prawnej siły oddziaływania gdyby nie fakt, że przepisy o których mowa
(TUE, TofUE) stanowić mogą, zgodnie zresztą z orzecznictwem TSUE oraz
z poglądami doktryny, środek pomocniczy przy wykładni i stosowaniu innych
przepisów prawa Unii Europejskiej. Konstatacja powyższa jest do pewnego
stopnia równoznaczna z tym, że: „jako przepisy mówiące o celach i zadaniach
Unii nie mają one wyłącznie charakteru ogólnych założeń politycznych, ale są
prawnie wiążące”29.
Biorąc pod uwagę wspomniany „prawnie wiążący charakter” przepisów z zakresu celów i zadań UE nie można jednak zapominać o tym, że:
„pomimo tego, że podstawowe założenia Traktatu, określone w art. 2 i 3
(dawnego TWE) nie mogą zawsze być realizowane jednocześnie w całości,
instytucje unijne powinny cele te mieć stale na uwadze przy rozstrzyganiu konkretnej sprawy, a w momencie zaistnienia konfliktu zobowiązane
są nadać pierwszeństwo generalnym założeniom i celom, niezbędnym
w procesie podejmowania decyzji przez te instytucje, mając również na
uwadze przesłanki gospodarcze oraz okoliczności konkretnej sprawy”30. To
zaś wskazuje na to, że wykładnia celowościowa jako analiza celu w sensie
„ustawienia odpowiedniej relacji celu i środka przez prawo i w prawie” jest
nie tylko „najczęstszą metodą używaną przez sędziów europejskich”, lecz
także wydaje się być najbardziej właściwym i w pełni adekwatnym środkiem
interpretacji przepisów zarówno pierwotnego, jak i pochodnego prawa UE.

29 Por. M. M. Kenig-Witkowska, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, op. cit., s. 51.
„Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości wskazuje na to, że przepisy mówiące o celach i zadaniach Unii nie mają wyłącznie charakteru ogólnych założeń politycznych, ale są prawnie wiążące.
Należy jednak pamiętać o związanych z tym stanowiskiem ograniczeniach, ponieważ - generalnie
rzecz ujmując - przepisy dotyczące celów nie zawierają postanowień kompetencyjnych”.
30 Por. J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, op.
cit., s. 103-104; oraz Ł. J. Pikuła, Aksjologia Unii Europejskiej w świetle źródeł, wykładni
i instytucji, op. cit., s. 248-249; E. Michna, Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
na polski system prawa podatkowego, [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.),Doświadczenia prawne
pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010,
s. 244-261.; D. Antonów, Kształtowanie wykładni prawa podatkowego przez orzecznictwo
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] tenże: Wykładnia prawa podatkowego po
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2009, s. 105-143.
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V. Wykładnia kontekstowa i porównawcza
Wykładnia kontekstowa i porównawcza jako dwa sposoby interpretacji prawa
wykorzystywane przez TSUE są niezwykle ważne, ponieważ wiążą się po pierwsze
z „kontekstem w świetle kodyfikacji prawa traktatów” , gdzie mówić możemy
o tzw. „kontekście sensu largo” i „kontekście sensu stricto”, po drugie zaś
wspomniane przez nas „porównywanie” dotyczy „porównywania porządków
prawnych państw”, gdzie celem najważniejszym ma być „odnalezienie wspólnego mianownika” , który ma za zadanie różnorodne porządki prawne państw
członkowskich scalać i sprowadzać do jedności31. Kontekst sensu largo to „porozumienia i dokumenty nie wchodzące w zakres treściowy traktatu”, natomiast
kontekst sensu stricto rozumie się w doktrynie jako „usytuowanie oraz relacje
z najbliższymi przepisami oraz wszelkie inne dokumenty sporządzone przez
umawiające się strony, a mające integralny związek z zawarciem umowy”32.
Wspomniany podział kontekstualny rozpatrywany w przestrzeni orzeczniczej
TSUE doprowadził przedstawicieli doktryny do jednoznacznego w zasadzie
wniosku, zgodnie z którym TSUE w swoim orzecznictwie „wykracza poza ramy
kontekstu przewidywanego prawem traktatowym, traktując go bardzo szeroko
jako płaszczyznę pewnego procesu”, uznając przy tym kontekst sensu stricto za
kontekst „ograniczający się wyłącznie do wzajemnych więzi pomiędzy ustępami
tego samego artykułu lub jemu najbliżej umiejscowionych”, kontekst sensu largo
natomiast za „odwołujący się nie tylko do innych części traktatu, ale również do
traktatu jako całości, a nawet do całego systemu prawa unijnego”33. W świetle
powyższych uwag można powiedzieć, że zarówno wykraczanie poza obszar
31 Por. J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, op.
cit., s. 104-106 oraz przywołane tamże orzecznictwo TSUE.
32 Por. A. Kozłowski, Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu,
Warszawa 2002, s. 167. Podaję za: j. w., s. 104. Jest to niezwykle pouczając lektura, w której autor
„bada zagadnienie kontekstu traktatów na podstawie teorii i praktyki interpretacyjnej, poprzedzającej Konwencję Wiedeńską Prawa Traktatów z 1969 r. Następnie analizuje postanowienia
KWPT i omawia przykłady orzeczeń sądów międzynarodowych”.
33 Por. J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, op. cit.,
s. 104. „Orzecznictwo zmierza w tym kierunku, aby każdy przepis prawa unijnego był umiejscowiony w swoim kontekście oraz interpretowany w świetle postanowień prawa unijnego jako całości
z uwzględnieniem jego celów jak również z uwzględnieniem stanu rozwoju w chwili, gdy przepis
ten ma zostać zastosowany”. […] W przypadku traktatów tym bardziej wyeksponowana jest rola
wykładni kontekstowej i celowościowej ze względu na to, że zawierają one ogólniejsze założenia
niż akty prawa pochodnego. Jest to konsekwencją tego, że traktaty powstały w drodze negocjacji
państw członkowskich, co spowodowało, że nie sposób było wypracować jednoznacznych oraz
posiadających wąski znaczeniowo zakres przepisów satysfakcjonujących wszystkie negocjujące
państwa”. Ibidem, s. 104-105.
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kontekstu (odwołanie się do procesu), jak i postrzeganie traktatu jako całości
oraz odwoływanie się w pewnych sytuacjach do innych części traktatu lub wręcz
do całej złożoności systemu prawa unijnego stanowią, razem wzięte, charakterystyczne determinanty wykładni kontekstowej dokonywanej przez TSUE.
Wykładnia porównawcza rozumiana jako „porównywanie porządków prawnych państw celem odnalezienia wspólnego mianownika” w zasadzie nie jest
uważana w doktrynie za jeden ze sposobów interpretacji prawa, lecz raczej za
„pomocniczy środek uzupełniający tradycyjne metody interpretacji”34. Zwraca
się uwagę także i na to, że z punktu widzenia celu dokonywanych czynności
o charakterze porównawczym można ten rodzaj wykładni uznać za „jedną
z form wykładni systemowej”, co z kolei doskonale koresponduje z rolą TSUE
jako dynamicznym organem uczestniczącym w budowaniu wspólnego systemu
prawnego scalającego systemy jurydyczne wszystkich państw członkowskich35.
Należy ponadto podkreślić, że tak pojmowany proces porównywania porządków jurydycznych odznacza się pewnymi charakterystycznymi dla siebie faktorami, które pozwalają nie tylko na sprawne przeprowadzenie wspomnianej
analizy prawnoporównawczej, lecz także na efektywne „wydobycie” immanentnych cech właściwych i wspólnych adekwatnym europejskim porządkom
prawnym. Szczególnie ważne są w tym kontekście pojęcia tzw. wspólnego
mianownika oraz mikro i makro komparatystki. Jak wskazuje się w doktrynie
przedmiotu, pierwsze z nich (the highest common denominator) jako wynik
przeprowadzonej analizy nie tylko wskazuje na tzw. „właściwe rozstrzygnięcie”,
lecz zarazem nie stanowi zaprzeczenia w kwestii faktycznej autonomiczności
norm funkcjonujących w przestrzeni jurydycznej porządku prawnego UE, którą
to autonomiczność TSUE „rozwija przy pomocy zarówno systemów prawnych
państw członkowskich, jak i uzupełnia celowościową interpretacją prawa unijnego”36. Mikro i makro komparatystyka (micro - comparative and macrocomparative methods of interpretation) polegają natomiast odpowiednio na
„porównywaniu konkretnych rozwiązań prawnych (znaczeń)” oraz „ogólnym
porównywaniu systemów prawnych”, w kontekście zarówno porządków prawnych
jak i systemów prawnych państw członkowskich UE.
34 Ibidem.
35 Zgodnie z poglądami doktryny i orzecznictwem: „Podnosi się ,że wykładnię porównawczą
wykorzystują organy prawodawcze, jak i stosujące prawo, z tą różnicą, że prawodawca opiera się
na rezultatach wynikłych z zastosowania tej metody przy tworzeniu prawa de lege ferenda. Rola
sędziów sprowadza się natomiast już do badania prawa de lege lata”. Zob. wyr. TSUE z 30.01.1974 r.
w sprawie 159,73 Hannoversche Zucker AG Rethen przeciwko Hauptzollamt Hannover. Podaję
za: J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, op. cit., s. 105.
36 Ibidem, s. 106.
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Dokonując pewnej reasumpcji warto na zakończenie przywołać słowa cytowane przez przedstawicieli doktryny, którzy analizując zagadnienie wykładni
porównawczej jako środka uzupełniającego tradycyjne metody interpretacji
doszli do wniosku, zgodnie z którym: „Olbrzymia przestrzeń prawna, która podlega porównywaniu, służy podstawowemu zamysłowi UE, jakim jest integracja
europejska. Powoduje to, że często zarzuca się TSUE jednostronne i metodologiczne badanego prawa popierające ideę integracyjną, przez co zaniedbuje się
faktyczne i obiektywne znalezienie wspólnego mianownika. Z istoty komparatystyki wynika dynamiczność systemu ulegającego stałym przekształceniom
na skutek porównywania rozmaitych struktur prawnych, szczególnie w takim
systemie, jaki tworzy prawo unijne”37.
Wspomniana idea szacunku dla odrębności narodowych kultur prawnych,
ponadto poszanowanie tradycji narodowych państw członkowskich w ogóle,
w tym szczególnie multilingwistycznej natury prawa unijnego, dążenie do odnalezienia wspólnego mianownika, nadawanie swoistego znaczenia konkretnemu
zwrotowi prawnemu, analiza konkretnych rozwiązań prawnych zaczerpniętych
z porządków prawnych państw członkowskich, porównywanie systemów prawnych, realizacja dynamicznych teorii wykładni, polegających na rozwijaniu prawa
unijnego w świetle współczesnych, zmieniających się warunków społecznych,
odwoływanie się do założeń i celów traktatowych, wykraczanie w toku interpretacji poza ramy kontekstu przewidywanego prawem traktatowym, wreszcie budowanie wspólnego systemu prawnego scalającego systemy jurydyczne
wszystkich państw członkowskich, wszystkie powyższe determinanty stanowią
charakterystyczne narzędzia przy pomocy których TSUE dokonuje wykładni
przepisów tworzących jurydyczną przestrzeń porządku prawnego UE i jako takie
wpływają w sposób zasadniczy na stosowane w procesie owej wykładni metody.
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Judyta Przyłuska-Schmitt

Bitcoin - a multifaceted issue
Bitcoin - zagadnienie wieloaspektowe

I. Introduction
In the Net, Bitcoin could already be encountered in 2009 but, then, there was
some information of little significance, usually coming out as curiosities on
discussion forums. The problem of virtual, decentralised currency which could
function in the real world, was practically unknown and, technically, its use unclear. The history of Bitcoin currency has been continuing for some time now,
in the recent years the knowledge about virtual currencies started to be more
and more common. Now digital currency is of interest not only to “the initiated”,
who have “a better grasp” of the virtual world, but more and more often it is the
subject of investigations for economists and politicians and of attempts to adjust
legal regulations to trading this money. Since the pioneer effects of the use of
new forms of virtual currencies in practice are connected both with benefits for
as well as with threats to their users, it is worth reminding of some important
events (well known to some) which have an important impact on the growing,
social and media interest in a new currency. It was a certain world event, such
as a blocked donation transfer to the WikiLeaks account1, which contributed to
the publicity of alternative financial solutions and the information boom on the
possibilities of independent, digital currency. It was when some advantages of
bitcoin were noticed. Among them, the most frequently noted are:
• no necessity of financial institutions to act as intermediaries in business transactions,
• low costs of keeping an internet account,
1 December 4, 2010 r. American Internet payment service PayPal blocked WikiLeaks
account through which flows a lot of donations, in: Wachsender Druck: Paypal Stoppt Geldfluss
an WikiLeaks. http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/wachsender-druck-paypal-stopptgeldfluss-an-wikileaks-a-732856.html (access: 18.04.2016).
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• higher cryptographic security in relation to banking encryption,
• on some conditions, maintaining practically full anonymity for transaction parties2.
In some people, the strengths of new currency arouse curiosity, in others
a sense of exclusion and, yet in others a sense of fear of the loss of control over the
power of money. Technological novelty also divided economists seeking solutions for the stabilisation of the financial system. They argue about the future
fate and importance of virtual money in the world financial system. Despite
extremely diverse views, the exchange rate of Bitcoin continues to remain at an
unreasonably high level and Internet websites keep updating the data about its
popularity and its current quotes.
The aim of this article to provide a closer look at the multifaceted issue of
Bitcoin which, in the face of current events, gains or loses in value, while the
growing interest and use of the system makes governments adopt specific legal
regulations related to the trading or the ban on trading this money.
Firstly, an attempt was made to explain what new currencies, described as
virtual, digital, electronic, cryptographic or cyber-currencies are and how they
are divided as, despite some classifications appearing, these terms have been
used interchangeably so far.
Next, speculative character of Bitcoin was presented against important events
having an impact on the growth in interest in it and the opportunities and threats
connected with specific character of virtual currency systems (VCS).
Finally, some arising legal regulations were presented, as well as suggested
solutions of using virtual currencies in practice.

II. Clarification of concepts and division of virtual
currencies
The appearance of Bitcoin in the net is a phenomena slightly broader that it
could seem. The Internet was used to create independent financial systems
(e.g., e-Gold3) already earlier. Many sources use the concept of cryptocurrency,
digital currency, cybercurrency, cyber-money or virtual currency to describe
2 J. Przyłuska, W poszukiwaniu nowych rozwiązań dla systemu finansowego [In search of
new solutions for the financial system], Studia i Prace, Kolegium Zarzadzania i Finansów, Zeszyt
Naukowy no. 128, Warszawa 2013, p.16.
3 D. A. Leslie, Legal Principles for Combatting Cyberlaundering, Switzerland 2014, s.83.
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the same type of money used as a medium of exchange4. Whereas the name
Bitcoin appears in two meanings. On the one hand, it means an international
decentralised system of payments; on the other hand, a name of a digital monetary unit5. The Oxford Dictionary6 defines Bitcoin as a type of digital currency
in which encryption techniques are used to regulate the generation of units of
currency and verify the transfer of funds, operating independently of a central
bank; Bitcoin has become a hot commodity among speculators. If you want
to buy something using Bitcoin you need to make sure the seller accepts the
cryptocurrency.
From the above definition, it can be concluded that both digital currency
and cryptocurrency mean the same. Whereas, in a more colloquial meaning
used by commentators dealing with the topic of Bitcoin, Bitcoin is described as
a virtual currency used mainly as a means of payment in online transactions7
and as a cryptocurrency designed in a way that allows us to rediscover the
function of money8.
Here, one must mention that Bitcoin functions in a peer-to-peer system in
which the public key serves to confirm transactions of units already existing,
while new Bitcoin units come into being9. All confirmed transactions are included
in the so-called Blockchain, a common public ledger on which the whole Bitcoin
net is based10. “We define an electronic coin as a chain of digital signatures. Each
owner transfers the coin to the next by digitally signing a hash of the previous
transaction and the public key of the next owner and adding these to the end of
the coin. A payee can verify the signatures to verify the chain of ownership11”.

4 D. Bradbury, Is Bitcoin a Digital Currency or Virtual One? http://www.coindesk.com/
bitcoin-digital-currency-virtual-one/ (access: 10.10.2015)
5 Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, 2009, (pdf).
6 Oxford Dictionary of English (2014), [online] 3rd edn viewed, www.oxfordreference.com.
7 J. Brito, A. Castillo, Bitcoin: A Primer for Policymakers, Policy, vol. 29, no. 4, (2013) pp. 23-27.
8 D. Bradbury, (2013) The problem with Bitcoin, Computer Fraud & Security November
(2013) issue 11, pp.5-8.
9 J. Brito, A. Castillo, Bitcoin: A Primer for Policymakers, Policy, vol. 29, no. 4, (2013) pp.
23-27.
10 D. Kondor, M. Posfai, I. Csabai, G. Vattay, Do the Rich Get Richer? An Empirical Analysis
of the Bitcoin Transaction Network. Matjaž Perc, University of Maribor, Slovenia 2014.
11 Satoshi Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, p. 2.
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Table 1. Transactions system

Source: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, Satoshi Nakamoto, p.2

Since the system has quickly developed in just a few years and bitcoin units
have become the objects of investment reaching speculative values, they are of
interest to financial institutions, particularly central banks, and some countries
have taken steps to define and legally regulate the status of new forms of currencies.
The 2012 report of the Central European Bank, beside the problem of the growing
need for virtual curencies, mentioned the problem of their negative impact on the
reputation of banks.12 Alternative money evolved as a new solution to the dramatic
fall in public trust in financial institutions following the banking crisis of 2007-200913
while the growing interest in transactions concluded outside the banking system
creates a threat to the existing monopoly in the monetary market. In this situation
banks cannot disregard this quickly spreading “technological novelty”, therefore, in
the above quoted report virtual currencies were defined as a type of digital money,
not subject to legal regulations, which is issued and controlled by its creators and
accepted by the members of virtual community. In some cases, these virtual communities have created and circulated their own digital currency for exchanging the
goods and services they offer, thereby creating a new form of digital money (Table
1). The existence of competing currencies is not new, as local, unregulated currency
communities existed long before the digital age. These schemes can have positive
aspects if they contribute to financial innovation and provide additional payment
alternatives to consumers. However, it is clear that they can also pose risks for their
users, especially in view of the current lack of regulation14.

12 Virtual Currency Schemes, European Central Bank, Eurosystem, ECB Report 2012.pdf, p. 46
13 P. Masiukiewicz, Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Warszawa 2009, p.11.
14 Virtual Currency Schemes, 2012, p. 11.
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Table 2. Legal status a money
Regulated

Unregulated

Format

Banknotes und coins

Certain types of local currency (especially historical)

Physical

E-money
Commercial bank money
(deposit)

Virtual currency

Digital

Source: prepared by the Author based on ECB 2012, p.12

There are many different virtual currency schemes and it is not easy to classify
them. One possibility is to focus on their interactions with real money and the
real economy. This occurs through two channels:
• the monetary flow via currency exchanges;
• the real flow in the sense of the possibility to purchase real goods and
services15.
It lets us differentiate the following types of connections:
• Closed systems - isolated from the real world (mainly computer games
in which virtual gold is acquired within the game);
• One-way systems - accepting cash inflows from the outside world (e.g.,
Facebook Credits or Amazon Coins where the virtual currency is bought
at a fixed exchange rate while the reverse transaction is not possible;
• Two-way systems - in which virtual currency can be directly or indirectly
exchanged into other currencies, frequently at the exchange market,
a currency exchange offices or via other intermediaries16.
The construction of last mentioned system of a two-way virtual currency,
reminds us of the system of electronic money, particularly in terms of its form
and the way of resource transfer. These problems are ruled by the Directive of
the European Parliament and the Council of Europe 2009/110/EC of 16 September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the
business of electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC
and 2006/48/EC and repealing Directive 2000/46/EC, defining electronic
money again. Virtual currency schemes can be considered to be a specific type
of electronic money.
However, a distinction should be made between virtual currency schemes
and electronic money (see Table 3).
15 Virtual Currency Schemes, 2012, p. 13.
16 M. Kisiel, Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych na świecie, Kierunki rozwoju,
wybrane przykłady [Card-not-present non-cash payment models in the world, Development
trends, selected examples], Wrocław 2014.
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Table 3. Select differences between electronic money and virtual currencys
Digital format of electronic money

Digital format of virtual money

Acceptance

By undertaking other than the
issuer

Usually within a specific virtual
community

Issuer

Legally established electronic
money institution

Non-financial private company

Supply of money

fixed

Depends on issuer’s decisions

Supervision

Yes

No

Type of risk

Mainly operational

Legal, credit, liquidity, operational

Source: prepared by the Author based on ECB 2012, p.17

The main difference refers to the issuance of electronic money. Entities
subject to legal regulations issue the electronic money which is expressed in
units applicable in a country and can be exchanged into other forms of money.
Whereas virtual currencies create their own units and do not guarantee their
exchangeability. They are not subject to legal regulations involving payment
institutions, electronic money institutions and credit institutions. Such a differentiation is also provided by ECB in their 2012 Report17. It also states that
currencies such as Bitcoin, which have no clearly defined legal status, may be
treated as: alternative currencies (e.g., as a local currency); e-money; virtual
commodity (behaving like commodity money)18.
It is worth indicating that in the Polish legislation, in the Act of 19 August
2011 on payment services19, electronic money is defined (in accordance with
the EU legislation20) as electronically, including magnetically, stored monetary
value issued on receipt of funds for the purpose of making payment transactions,
accepted by entities other than the electronic money issuer only21.
According to such a constructed definition, Bitcoin meets the requirements
of electronic money, and the Directive 2009/110/EC covers more widely technological innovations and all products connected with electronic money available
in the market at present and those which may appear in the future. Whereas,
17 Virtual Currency Schemes, European Central Bank, Eurosystem, ECB Report 2012. pdf
18 M. Kisiel, Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych na świecie, Kierunki rozwoju,
wybrane przykłady [Card-not-present non-cash payment models in the world, Development
trends, selected examples],
19 Act of 19 Aug. 2011 on payment services, (Journal of Laws 2011, No. 100, item 1175)
20 Directive of the European Parliament and the Council of Europe 2009/110/EC of 16
September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of
electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and
repealing Directive 2000/46/EC. This directive gives a new definition of electronic money.
21 (Article 2 p. 21 a).
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electronic money institutions are assigned the task of efficient prevention of
money loundering and financial terrorism.
Considering legal understanding of new forms of currencies, it can be stated that some regulations arising in this area will be clarified with time. From
the above arguments it can also be concluded that different names of virtual
money created in the Net may be used interchangeably. In every case of virtual
money there is a trade of unreal resources which in virtual world play the part
of specific goods. Thus, until virtual goods are not replaced with fiat money,
we deal with virtual money. The diversity of terms used is connected with the
synonym of the word digital and newly arising forms of currencies are only the
evidence of constant word creation in the area of new technologies, which is
characteristic for our times.

III. Present specific nature of bitcoin
The Oxford Dictionary says that Bitcoin has become a commodity among
speculators. However, it does not mean that it came into being with this very
aim in mind. Its speculative character results from several reasons:
• a shallow market,
• a limited number of units,
• investors looking for safe places to protect or deposit the capital,
• increased activity of speculators, connected with the above.
When in 2009 the history of Bitcoin began, its value was not yet of any significance. Important increase in the price of bitcoin happened in August 2012, in
relation to the sanctions imposed on Iran which announced that the uranium
enrichment activities would be continued. People of Iran were experiencing high
fluctuation of their own currency in transactions against Dollar and the price of
Rial (IRR) was changing every 10 minutes. The lack of stability of Rial exchange
rate against Dollar caused a kind of escape into some alternative security which
Bitcoin became22. It allowed Iranians to transfer money outside their country
easily and without the control of banks, and to circumvent sanctions imposed
by the US and EU states23. However, these events did not play a significant part
in making alternative currency popular. Changing fortunes of Bitcoin were
22 B. Panzica, Bitcoins Become Popular Iranian Currency, www.wealthwire.com (Retrieved:
11.12.2012)
23 Przyłuska J., (2014), Kryptograficzna waluta dużych zysków [Cryptograpgic currency of
high profit], Gazeta Bankowa no. 1, pp. 72-77.
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influenced by macroeconomic and political events affecting different economies
and the community of Bitcoin market participants.
It must be emphasised that in this case Bitcoin served as means of payment,
which had nothing in common with the present, speculative character of virtual
currency. Bitcoin served as a tool to solve the problem of embargo. As a monetary
unit it circumvented financial intermediaries with ease and, particularly, banks
which, due to sanctions, blocked payments of transactions made.
Soon after the events in Iran24 the value of Bitcoin rapidly increased as did
the general interest in alternative currencies. There were two events which had
an impact on this change: interest of the Central European Bank in alternative
currency and banking crisis in Cyprus.
In October 2012 CEB published their report on virtual currency systems
and, six months later, in April 2013, the banking crisis occurred in Cyprus. The
“attack” on private savings planned by the government there, undermined public
trust in banks. The plans of the Cyprian government caused panic and escape of
investors to an independent way of investing their capital. This is when Bitcoin
came to prominence. Investors acted in the belief that a decentralised system,
not subjected to any central authority, guarantees the protection of their funds.
Speculators fuelled the unfounded growth in the value of Bitcoin, thus creating
a speculative bubble. In 9 April 2013, the exchange rate of Bitcoin reached 239
USD. This event can be regarded as the beginning of treating Bitcoin as a speculative commodity. Although the value of Bitcoin fell in the next months by 50%,
the end of the year it was only grew, and 28 November 2013 exceeded the value
of 1000 USD (Figure 1).
Figure 1. BTC/USD exchange rate in the years 2009-2016.

Source: blockchain.info
24 In August 2012 Bitcoin price exceeded 10 USD and henceforth it was only grew.
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In order to protect their funds, investors invested them in speculative digital
money whose supply was limited - at the target level 21 million units - which
became a desired commodity comparable to gold. Bitcoin started gaining in
value against gold and traditional currencies and investors-speculators kept
driving its price up.
In the same year and at the beginning of the next there came unexpected
events, both as statements of some countries as to the way the new currency
should be treated, and of the greatest and the longest operating Bitcoin exchange
MtGox, which in February 2014 announced its bankruptcy (Figure 2). Consequently, a slow fall started in the Bitcoin value against gold and traditional
currencies25
Figure 2. BTC/USD exchange rate in the last 3 years

Source: prepared by the Author based on blockchain.info

In January 2014 Bitcoin recorded a 40% fall and, despite the attempts to
recover, was falling systematically, indicating a full-year downward trend. In
December 2014 bitcoin exchange rate slightly exceeded 400 USD, which means
almost 60% fall during the whole 2014. In January 2015 Bitcoin exchange rate
reached “only” 200 USD and, despite slight increases in February and March
2015, this downward trend continued until June 2015. In December Bitcoin
25 In August 2015 Mark Karpeles was arrested in Tokio. The analysis of the Willy Report
shows that bills on Mt. Gox were controlled by the same entity. More about in The Willy Report:
proof of massive fraudulent trading activity at Mt. Gox, and how it has affected the price of Bitcoin,
www.willyreport.wordpress.com
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value doubled in comparison to January 2015, exceeding 400 USD. At present
the BTC/USD exchange rate is about 420 USD, at the simultaneous increase of
the trading volume.
Fluctuations in exchange rate in 2015 were influenced by further macroeconomic events. The growing trend in the first decade of July 2015 is connected with
the events in Greece. Already in April 2015 Yanis Varoufakis26, Greek Minister of
Finance then, announced that Greece would accept Bitcoins unless the Eurogroup
offers a proper deal to Greece27. Accepting Bitcoin by the Greek government is
unlikely but trading it in the situation of the so-called Gexit may significantly
increase (Figure 2). In January 2013, British Prime Minister David Cameron
announced that a Conservative government would hold an in-out referendum
on EU membership before the end of 2017, on a renegotiated package28.
All these events having an impact on continuous exchange rate fluctuations,
constant ups and downs, cause numerous discussions and suggestions that the
Bitcoin bubble will burst in a moment and the holders of virtual currency will
lose their invested real money. These announcements, however, were premature
(many times su Differences between electronic money schemes and virtual
currency schemes Virtual currency schemes can be considered to be a specific
type of electronic money. However, a distinction should be made between virtual
currency schemes and electronic money (Table 3). The main difference refers to
the issuance of electronic money. Entities subject to legal regulations issue the
electronic money which is expressed in units applicable in a country and can be
exchanged into other forms of money. Whereas virtual currencies create their
own units and do not guarantee their exchangeability. They are not subject to
legal regulations involving payment institutions, electronic money institutions
and credit institutions. Such a differentiation is also provided by ECB in their
2012 Report29. It also states that currencies such as Bitcoin, which have no clearly
defined legal status, may be treated as: alternative currencies (e.g., as a local
currency); e-money; virtual commodity (behaving like commodity money)30.
26 A. Papapostolou (2015), Varoufakis Yanis: Greece Will Adopt the Bitcoin
If Eurogroup Does´t Give Us a Deal, http://greece.greekreporter.com/2015/04/01/
yanis-varoufakis-greece-will-adopt-the-bitcoin-if-eurogroup-doesnt-give-us-a-deal/
27 K. Makortoff (2015), Euro, drachma, bitcoin? Greece’s currency options, http://www.
cnbc.com/2015/07/08/euro-drachma-bitcoin-greeces-currency-options.html
28 A referendum on the Britain membership of the EU will be held on 23 June 2016 following
the passing of the European Union Referendum Act 2015.
29 Virtual Currency Schemes, European Central Bank, Eurosystem, ECB Report 2012. pdf
30 M. Kisiel, Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych na świecie, Kierunki rozwoju,
wybrane przykłady [Card-not-present non-cash payment models in the world, Development
trends, selected examples],
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It is worth indicating that in the Polish legislation, in the Act of 19 August
2011 on payment services31, electronic money is defined (in accordance with
the EU legislation32) as electronically, including magnetically, stored monetary
value issued on receipt of funds for the purpose of making payment transactions,
accepted by entities other than the electronic money issuer only33.
According to such a constructed definition, Bitcoin meets the requirements
of electronic money, and the Directive 2009/110/EC covers more widely technological innovations and all products connected with electronic money available
in the market at present and those which may appear in the future. Whereas,
electronic money institutions are assigned the task of efficient prevention of
money loundering and financial terrorism.
Virtual currency schemes can be considered to be a specific type of electronic
money. Virtual currency schemes can be considered to be a specific type of electronic moneyggested earlier), although there is no doubt that these rapid ups and
downs in the Bitcoin value were influenced by important events connected with
the threat to the security of financial resources of citizens and the declarations
of states as to legal regulations of new currency trading.

IV. Opportunities and threats of bitcoin trading
Virtual currencies offer many advantages, yet they also have some disadvantages
to which potential users should pay attention. Both advantages and disadvantages may switch their roles depending on who and with which aim intends to
use them. The same function of Bitcoin may become an opportunity for a new
system of daily payments to arise, yet, in the totally non-regulated form, they can
be abused. Similar problems refer also to traditional currencies in cash, which
cannot be completely eliminated from business transaction, particularly in the
underground world where cash serves to settle illegal exchange of goods and
services or to avoid paying taxes. For Example, Oxfam Report (2016) blamed tax
havens on income inequality, for much of the widening gap between rich and

31 Act of 19 Aug. 2011 on payment services, (Journal of Laws 2011, No. 100, item 1175)
32 Directive of the European Parliament and the Council of Europe 2009/110/EC of 16
September 2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of
electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and
repealing Directive 2000/46/EC. This directive gives a new definition of electronic money.
33 (Article 2 p. 21 a).
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poor34. Tax havens are at the core of a global system that allows large corporations
and wealthy individuals to avoid paying their fair share, depriving governments
of the resources they need to provide vital public services and tackle rising inequality. In July 2015, International Monetary Fund (IMF) researchers published
an estimate of profits shifted by multinational companies. That suggesting, that
on this practice, developing countries such as Uganda lose around 213 billion
USD a year, almost 2% of their national income35.
The hottest discussions raise doubts to what extent criminal offenders will
use the system which ensures anonymity of its users to launder money while
exchanging illegal goods and services, although it also refers to cash used for
legal, as well as illegal purposes.
The most often quoted example of Bitcoin abuse may be the Deep Web, which
is not part of the Internet and finding it by ordinary search engines is practically
impossible. Thanks to this characteristics, black market websites arise, such as
the Silk Road which, from February 2011 to October 2013, in order to trade with
illegal goods and services, used the pseudonymised character of Bitcoin and the
Tor Net, assuring anonymity to its users. Although Silk Road administrators
informed about the ban on exchanging some fraudulous goods or goods harmful
to health and life of others (e.g., exchange of stolen information on credit cards,
or child pornography trading), they also allowed trading illegal products (forged
identity cards, drugs). Pseudonymised character of Bitcoin allowed illegal goods
and services to be purchased in the Internet in the same way as traditional cash
makes illegal transactions easy in the real world36.
However, they are not important values since, according to the estimates,
total monthly transactions of Silk Road were app. 1.2 million dollars whereas the
whole Bitcoin market (in June 2013) reached 770 million dollars37. This statement
proves that the market of illegal transactions in this case is marginal. There is
no doubt that Silk Road damaged the reputation of Bitcoin, particularly after
the publication in 2011 of the article in which Senator Charles Schumer and Joe
Manchin sent a letter to Eric Holder, Attorney General, and Michele Leonhart,
34 P. Cohen , Wealth inequality rising fast, Oxfam says, faulting tax havens, Boston Globe,
(Retrieved: 19.04. 2016).
35 T. Butagira, Leaked emails expose Heritage plot to dodge Uganda tax https://panamapapers.investigativecenters.org/uganda/ (Retrieved: 19.04.2016)
36 J. Brito, J. A. Castillo (2013), Bitcoin: A Primer for Policymakers, Policy, vol. 29, no. 4,
pp. 23-27.
37 N. Christin (2012), Traveling the Silk Road: A Measurement Analysis of a Large
Anonymous Online Marketplace, Carnegie Mellon CyLab Technical Reports: CMU (updated:
28.10.,2012) http://www.cylab.cmu.edu/files/pdfs/tech_reports/CMUCyLab12018.pdf.
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Administrator, Drug Enforcement Administration, urging them to take action
against: Silk Road, Tor software and Bitcoin38.
As a result of the two-year investigation, FBI led to the closure of the Silk
Road website on 2 October 2013 and to the arrest of Ross Ulbricht, the alleged
Silk Road administrator under the pseudonym “Dread Pirate Roberts” and the
confiscation of 26.000 BTC, of 3.6 million dollar value. However the Silk Road
closure has not eliminated the problem of illegal trade. Other websites facilitating
the black market trade, such as Black Market Reloaded, Sheep Marketplace and
Silk Road 2.0 have become a new challenge for law enforcement authorities.
However, newly arising alternatives were short-lived. Sheep Marketplace was
entirely closed at the end of November 2013 as a result of security gaps which
cost its customers 6 million dollars; soon afterwards Black Market Reloaded was
also closed, also in response to concerns connected with its security system39.
Huge publicity given to such situations causes that the problem of bitcoin started
to be considered as illegal business (money laundering, terrorism financing, child
pornography and other illegal goods trafficking), particularly because this aspect was
highlighted by the Liberty Reserve40, with which Bitcoin system compted. Although
these concerns are more theoretical than real, one cannot exclude the possibility that
Bitcoin may be used by those who want to discreetly transfer their illegally earned
money. Liberty Reserve (based in Costa Rica) has been closed by the authorities due to
money laundering. Liberty Reserve Bitcoin system was assessed in a similar way (both
systems provided digital currencies). Whereas, there were fundamental differences
between them. Liberty Reserve was a private venture providing centralised services
of anonymous exchange of virtual currencies and facilitating money laundering,
while Bitcoin is a decentralised open currency, whose transaction records are still
available in public. Offenders involved in money laundering may try to protect their
Bitcoin addresses and their identity but the record of their transactions will always
be public and accessible for law enforcement authorities at any time. It causes that
money laundering by means of Bitcoin will be perceived by offenders as considerably more risky than the use of a centralised system like Liberty Reserve. Besides,
in order to safeguard the interests of their customers, Bitcoin exchanges have taken
steps to adjust to the requirements of record keeping and reporting to prevent money
38 Wolf, B., (2011), Senators Seek Crackdown on Bitcoin Currency, Reuters, http://www.
reuters.com/article/2011/06/08/us-financial-bitcoins-idUSTRE7573T320110608.
39 A. Greenberg (2013), Silk Road Competitor Shuts Down and Another Plans
to Go Offline after Claimed $6 Million Theft, Forbes, 1.12. 2013,http://www.forbes.
com/sites/andygreenberg/2013/12/01/silk-road-competitor-shuts-down-and-another
-plans-to-go-offline-after-6-million-theft/.
40 Liberty Reserve: https://de.wikipedia.org/wiki/Liberty_Reserve
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laundering. Public record and the cooperation of these exchanges will discourage
criminal users for whom the Bitcoin system will be less attractive41.
It is worth paying attention to the fact that many such potentially negative
Bitcoin characteristics refers to traditional cash which was and still is used in
the criminal world to launder money coming from illegal sources. Urgent need
for regulations of trading in virtual money results mainly from its massive rise.
Currently there are app. 500 decentralised virtual currency systems of the total
market capitalisation of about 3.3 billion Euro. The majority of them, of little
market value (below 1 million Euro) will probably disappear from the market
giving way to those which will exceed 10 m Euro42.

V. Supervision and monitoring of bitcoin
transactions
In order to assess which measures would be the best to regulate legal problems
of Bitcoin trading, the Law Library of Congress in the US examined the legal
regulations of forty different countries43. Although the studies indicated differences in the approach to the bitcoin problem in individual countries, the countries
can be divided into the following categories:
• countries in which there are no actions taken in order to implement
regulations related to virtual currency,
• countries which investigate the problems of taxing virtual currency
without further regulations,
• countries which ban the use of virtual currency or limit it in another way,
• countries which acknowledge virtual currency as a form of money44
(Table 5).
The majority of the studied countries belong to the first group. They are the
countries which have not taken any formal action yet aimed at regulating the
law related to functioning of virtual currencies and, bearing in mind that Bitcoin
has started gaining common acceptance only recently, no wonder that many
countries took the position of an observer. Since directives often stay behind
41 J. Brito, A Castillo, (2013), Bitcoin: A Primer for Policymakers, Policy, vol. 29, no. 4, pp. 23-27.
42 ECB Report (2015), Virtual Currency Schemes - a further analysis, https://www.ecb.
europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf.
43 A. Ramasastry (2014), Bitcoin: If You Can’t Ban It, Should You Regulate It? The Merits of
Legalization, JUSTIA.COM, pdf.
44 Tu, K.V., Meredith, M.W., (2015), Rethinking virtual currency regulation in the bitcoin
age, pdf. Washington Law Review, (Vol. 90:271), s. 301-304.
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the innovations appearing in the market, it can be assumed that only time will
tell how and when virtual currencies will be regulated in these countries. This
group includes: Alderney, Argentina, Australia, Belgium, Canada, Chile, Croatia,
Cyprus, Denmark, Estonia, France, Greece, Hong Kong, Indie, Indonesia, Ireland, Japan, Malesia, Malta, the Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Poland,
Portugal, Russia, Singapore, South Korea, Taiwan, Turkey, Italy45.
The countries which may qualify for the second group are the countries
focused on investigating how virtual currencies like Bitcoin will be taxed, but
such countries have not decided yet if and how the legal problems related to the
use of virtual currencies will be regulated. This group includes countries such
as: Finland, Spain, Israel, Norway, Slovenia, the UK. For example, the UK stated
that “currently Bitcoin is non-regulated”; despite that, the British Revenue and
Customs Office (HMRC) classed it as a single-aim voucher, i.e., 10-20% taxable
goods. Norway, Spain and Finland acknowledged Bitcoin as an asset of property
capital also charged with 25% VAT. A slightly different approach was accepted
by Slovenia and Israel, assessing gains coming from Bitcoin as taxable revenue.
Although the treatment of tax issues in these countries is slightly diversified, it
can be assumed that the first steps have already been taken to clarify legal issues
related to virtual currencies. However, limiting oneself only to tax problems
(without regulating other legal aspects which are connected with the uncertainty
of virtual currency use) should be considered a failure.
The third group decided to introduce a ban or strict restrictions for Bitcoin
users. This group includes: China, Island and Thailand.
The Bank of Thailand has taken the most drastic measures declaring that,
in Thailand, Bitcoin is illegal. In China, although this money is not illegal, the
People’s Bank of China, together with four ministries and agencies, has forbade
banks and companies providing payment services to settle any transactions
by means of Bitcoin, which seriously limits the use of virtual currency46. Also
Island, on the basis of the national Foreign Exchange Act, banned engaging in
foreign exchange with Bitcoins.
Whereas, the countries which qualify for the fourth group are the ones
which accept the importance of virtual currencies and are trying to prepare new
provisions or increase the existing ones. It seems that, by doing that, they use
45 Tu, K.V., Meredith, M.W., (2015), Rethinking virtual currency regulation in the bitcoin
age, pdf. Washington Law Review, (Vol. 90:271), s. 301-304.
46 K. Hill (2013), Bitcoin in China: The Fall-out from Chinese Government Banning Real World Use, FORBES, http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/12/06/
bitcoin-in-china-the-fall-out-from-chinese-government-banning-real-world-use/
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the concepts of traditional financial regulations, adjusting them to a new form
of money. This group includes: Brazil, Germany and Sweden. They have taken
steps aimed at recognising and regulating Bitcoin as an important currency or
form of payment similar to traditional methods of payment.
Brazil, on 9 October 2013 passed the Act No.12.865, which enables normalising systems of mobile payments and creating electronic currencies, including
Bitcoin.
Germany accept Bitcoin exchange as financial service provision. Such companies must meet stringent standards, also referring to capital requirements,
maintaining appropriate professional qualifications and reporting transactions
to BaFin47, a German financial supervising authority.
Sweden has not created any exceptional legal framework for virtual currency
but also treats Bitcoin as a financial service, subject to compulsory reporting.
Table 4. Differences in the approach to the bitcoin in individual countries
Categories

Countries according to the approach to bitcoin

Group 1

Alderney, Argentina, Australia, Belgium, Canada, Chile, Croatia, Cyprus,
Denmark, Estonia, France, Greece, Hong Kong, Indie, Indonesia, Ireland,
Japan, Malesia, Malta, the Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Poland,
Portugal, Russia, Singapore, South Korea, Taiwan, Turkey, Italy

Group 2

Finland, Spain, Israel, Norway, Slovenia, the United Kingdom

Group 3

China, Island and Thailand

Group 4

Brazil, Germany and Sweden

Source: prepared by the Author

The above examples show that many countries make some attempts to design
legal frameworks which would encompass further use of virtual currencies but
there are also countries who hold a totally opposed or even hostile position
towards the future development and use of such currencies 48.The countries which
were in the fourth group are the most open to enable further development of
virtual currencies provided that the risk connected with them is minimised. In
individual countries legal regulations and the willingness to accept the possibility of adopting virtual currency used as an alternative means of payment vary.
47 Mitteilungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin Journal, 1/2014,
p. 14
48 Tu, K.V., Meredith, M.W., (2015), Rethinking virtual currency regulation in the bitcoin
age, pdf. Washington Law Review, (Vol. 90:271), s. 301-304.
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However, bearing in mind that, from a technical point of view, it is practically unfeasible to totally ban or block the Bitcoin system in a way which would
make it impossible to use a decentralised cryptocurrency, this problem should
be addressed in terms of its use in the near future.

VI. Bank proposals of bitcoin transaction supervision
Virtual currency schemes (VCS) have experienced many developments over
the past years. In Europe, ECB has been examining these developments, partly
in order to understand their potential relevance for retail payments and some
circumstances, in which can be used as an alternative to money. It is show in
Report 2012 and 2015.
The system of payments offered by virtual currencies could be practically
applied in everyday life as, e.g., micropayments. Since the present system of
digital payments offered by banks and payment card operators does not offer
a possibility of easy, economically cost-effective micro-transactions, admitting
Bitcoin to trading would solve this problem. On the other hand, it is connected
with unavoidable control of state authorities and with the question how far it
should go.
The Conference of State Bank Supervisors (CSBS)49 in the US has already
proposed some regulations and the areas to supervise and control in which
companies connected with the cryptocurrency sector should be subject to.
Their suggestions focus on legal and control solutions proposed in the
BitLicense project. The aim of the project is to create new legal regulations
regarding business operations based on cybercurrencies on the territory of the
State of New York, which is what the NY Department of Finance works on. The
CSBS proposals are based on licensing entities providing services in the area of:
• exchanging digital currencies into fiat currency;
• exchanging one type of virtual currency into another;
• transmitting digital currencies;
• intermediary services in exchanging, storing and transmitting
cryptocurrencies.

49 CSBS (2014), Policy on Virtual Currency Regulation, Conference of State Bank Supervisors,
https://www.csbs.org/regulatory/ep/Documents/CSBS%20Policy%20on%20%State%20Virtual%20
Currency%20Regulation%20--%2016%202014.pdf.
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One part of the CSBS report informs: “For financial services, in most state
laws there are regulations related to this kind of activity, generally including
transmitting, exchanging and/or holding the value on someone’s behalf. Such
financial transactions or services place service providers in a position of trust.
This position of trust is the foundation of most financial laws and regulations
and should be applied, regardless of the medium responsible for the transfer
of values”.
The legal structure proposed by CSBS participants stresses the principles
of documenting protocols responsible for cyber-security and standards of data
exchange. Whereas, intermediaries are required to gather the information about
the users engaged in transactions in cryptocurrencies. The information gathered
should refer to personal data and IP addresses of the users.
Additionally, CSBS participants draw the attention of companies to the obligation to observe regulations related to preventing money laundering and applying
appropriate principles of recording and protecting the rights of their customers.
These suggestions include:
• insurance obligations,
• having required data protection mechanisms,
• disclosing the data to proper authorities, if necessary.
Published CSBS recommendations were subjected to public discussion lasting
until 15 February 2015. Here it is worth putting forth a question whether such
actions, intended to legally approve the control of virtual currency users, are
not too far-reaching and whether they will not become the main cause for the
decline in the interest of “free currency” proponents and, consequently, in the
loss of its value?

VII. Conclusions and next steps
The analysis allows draw some conclusions.
1. The problem of Bitcoin should be considered in terms of regulating and
adjusting it to ordinary everyday life. One should remember about the
danger resulting from excessive legal regulations. In the worst of cases,
the regulators may make it impossible for companies to use the Bitcoin
net, which will not prevent using the net for money laundering and drug
trafficking. And if Bitcoin exchanges are overloaded with regulations,
they will be closed for legal users, which also does not mean, that money
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laundering and drug trafficking will cease, as the criminal world will still
be developing and using Bitcoin in exchange transactions.
2. Otherwise, regulations will bring adverse effects because they will have
a negative impact on adapting to the conditions of everyday transactions.
Simultaneously, will not prevent any abuse against which they have been
originally targeted.
3. More and more countries and banks demonstrate their interest in this
form of trading, which means that it is necessary to follow legislative
changes related to e-currency trading.
4. Coherent rules of virtual currency trading, clarifying the terminology in
order to differentiate between transactions feasible to make and transactions purely virtual, will make the internationalisation of trade this
type of money possible.
5. Certainly it will not happen instantly but, as indicated by public interest
and the need to restructure the present financial system, the development
and the use of virtual currencies seem to be inevitable.
Though virtual money trading is still marginal, the new form may spread and it
has a chance to gain importance in everyday commercial transactions.
Bibliography
Literature:
Bradbury, D., (2013) The problem with Bitcoin, Computer Fraud & Security November
2013, issue 11.
Bradbury, D., (2014) Is Bitcoin a Digital Currency or Virtual One? http://www.coindesk.com/bitcoin-digital-currency-virtual-one/
Brito, J. and Castillo, A. (2013), Bitcoin: A Primer for Policymakers, Policy, vol. 29, no. 4.
Butagira T., (2016) Leaked emails expose Heritage plot to dodge Uganda tax, Panama
Papers, How The Elite Hide Their Wealth, ANCIR 2016 https://panamapapers.
investigativecenters.org/uganda/
Cohen, P., Wealth inequality rising fast, Oxfam says, faulting tax havens, Boston Globe,
https://www.bostonglobe.com/business/2016/01/18/wealth-inequality-risingfast-oxfam-says-faulting-tax-havens/yK7ge90muZME6UWTPj25hN/story.html
CSBS (2014), Policy on Virtual Currency Regulation, Conference of State Bank Supervisors, https://www.csbs.org/regulatory/ep/Documents/CSBS%20Policy%20on%20
%State%20Virtual%20Currency%20Regulation%20--%2016%202014.pdf
Christin, N., (2012), Traveling the Silk Road: A Measurement Analysis of a Large
Anonymous Online Marketplace, Carnegie Mellon CyLab Technical Reports:

Artykuł prawniczy | 205
CMU (updated: 28.10.,2012) http://www.cylab.cmu.edu/files/pdfs/tech_reports/
CMUCyLab12018.pdf.
ECB Report (2012), Virtual Currency Schemes, European Central Bank, Eurosystem,
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf
ECB Report (2015), Virtual Currency Schemes - a further analysis, European Central
Bank, Eurosystem, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf.
Greenberg, A., (2013), Silk Road Competitor Shuts Down and Another Plans to Go
Offline after Claimed $6 Million Theft, Forbes, 1.12. 2013,http://www.forbes.
com/sites/ andygreenberg/2013/12/01/silk-road-competitor-shuts-down-andanother-plans-to-go-offline-after-6-million-theft/.
Hill, K., (2013), Bitcoin in China: The Fall-out from Chinese Government Banning
Real World Use, FORBES, http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2013/12/06/
bitcoin-in-china-the-fall-out-from-chinese-government-banning-real-worlduse/
Kisiel, M.,(2014), Niekartowe schematy płatności bezgotówkowych na świecie, Kierunki rozwoju, wybrane przykłady [Card-not-present non-cash payment
models in the world, Development trends, selected examples], Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu, (pdf).
Kondor D., Posfai M,. Csabai I., Vattay G., (2014), Do the Rich Get Richer? An Empirical Analysis of the Bitcoin Transaction Network. Matjaž Perc, University of
Maribor, Slovenia.
Leslie D. A., Legal Principles for Combatting Cyberlaundering, Switzerland 2014.
Liberty Reserve: https://de.wikipedia.org/wiki/Liberty_Reserve
Makortoff K. (2015), Euro, drachma, bitcoin? Greece’s currency options, http://www.
cnbc.com/2015/07/08/euro-drachma-bitcoin-greeces-currency-options.html
Masiukiewicz P. (red.) (2009), Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna
Wydawnicza SGH, Warszawa.
Mitteilungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin Journal, 1/2014.
Oxford Dictionary of English (2014), [online] 3rd edn viewed, www.oxfordreference.
com.
Panzica B., (2012), Bitcoins Become Popular Iranian Currency, www.wealthwire.com
Papapostolou A., (2015), Varoufakis Yanis: Greece Will Adopt the Bitcoin If Eurogroup
Does´t Give Us a Deal, http://greece.greekreporter.com/2015/04/01/yanis-varoufakis-greece-will-adopt-the-bitcoin-if-eurogroup-doesnt-give-us-a-deal/
Przyłuska J., (2014), Kryptograficzna waluta dużych zysków [Cryptograpgic currency
of high profit], Gazeta Bankowa no. 1.

206 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 36 (3/2016)
Przyłuska J.,(2013), W poszukiwaniu nowych rozwiązań dla systemu finansowego [In
search of new solutions for the financial system], Studia i Prace, Kolegium
Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy no. 128, SGH, Warszawa.
Ramasastry A. (2014), Bitcoin: If you can´t ban it, should you regulate it? The Merits of
Legalization, Justia.com (pdf)
Satoshi Nakamoto (2009), Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, (pdf).
Tu K.V., Meredith M.W., (2015), Rethinking virtual currency regulation in the bitcoin
age, pdf. Washington Law Review, (Vol. 90:271).
Willy Report (2014), https://willyreport.wordpress.com
Wolf, B., (2011), Senators Seek Crackdown on Bitcoin Currency, Reuters, http://www.reuters.com/article/2011/06/08/us-financial-bitcoins-idUSTRE7573T320110608.
Legal acts:
Act of 19 Aug. 2011 on payment services, (Journal of Laws 2011, No. 100, item 1175)
Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September
2009 on the taking up, pursuit and prudential supervision of the business of
electronic money institutions amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/
EC and repealing Directive 2000/46/EC.
STRESZCZENIE
Obecnie na rynku mamy do czynienia z transakcjami zawieranymi w Internecie, z udziałem ok. 500 różnych systemów wirtualnych walut, z których najbardziej popularną
jest zdecentralizowany system Bitcoin. Projekty takie, znajdujące się w fazie eksperymentalnej, poddaje się analizie i stopniowemu dostosowaniu do regulacji prawnych,
aby ułatwić zawieranie transakcji z wykorzystaniem tego typu walut. Celem artykułu
jest przedstawienie zdarzeń mających wpływ na rosnące zainteresowanie wirtualnym
pieniądzem poprzez znalezienie odpowiedzi na następujące pytania badawcze:
1. Czym są wirtualne waluty, jak się je dzieli i zdefiniuje?
2. Jaki jest obecny charakter Bitcoin?
3. Jakie są szanse i zagrożenia związane z transakcjami przy użyciu Bitcoin?
4. Jaki jest zakres regulacji prawnych dla systemu Bitcoin?
5. Jaki stopień kontroli proponują banki?
Główny wniosek dotyczący wirtualnych walut wskazuje, że nowa forma płatności ma
szanse się upowszechnić i zyskać znaczenie w codziennych transakcjach handlowych.
SŁOWA KLUCZOWE: bitcoin, handel walutą cyfrową, regulacje prawne waluty cyfrowej,
JEL: F31, F33, F34
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Summary
Currently, in the market we are dealing with the transactions in the Internet
with the participation of approx. 500 different virtual systems of currencies50, of which
the most popular is a decentralized Bitcoin system. These projects - which are still in
the experimental stage - are analyzed and gradually legal actions are taken in order to
control the trading of that money. The aim of the article is to present events affecting
the growing interest in virtual money by finding answers to the following research
questions:

1.
2.
3.
4.
5.

What are virtual currencies, how are they divided and defined?
What is the current state of bitcoin?
What are the opportunities and threats of trading Bitcoin?
What is the scope of regulation for Bitcoin?
What degree of control is suggested by banks?

Key conclusion on virtual currency show that new form may spread and it has a chance
to gain importance in everyday commercial transactions.
KEYWORDS: bitcoin, digital currency trading, legal regulations of digital currency,
JEL: F31, F33, F34
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Wybrane aspekty pobierania
i przeszczepiania narządów, tkanek
i komórek post mortem w Azji na
przykładzie Singapuru i Indii
Selected aspects of recovery and transplantation of organs, tissues and cells
in Asia on the example of Singapore and India

I. Transplantacja - uwagi wprowadzające
Transplantacja uznawana jest obecnie za rutynową metodę leczenia, która
umożliwia przedłużenie życia lub poprawę jego jakości u osób zmagających
się ze skrajną niewydolnością narządów. Transplantacja (łac. transplantare przesadzać) definiowana jest jako „zabieg przeniesienia komórek (np. szpiku),
tkanek (np. skóry) lub narządów (np. serca, nerek, wątroby) w obrębie jednego
organizmu lub między dwoma organizmami”1. Współcześnie funkcjonuje
wiele sposobów klasyfikowania przeszczepów. Jednym z najbardziej popularnych jest podział uwzględniający zgodność genetyczną, który to pozwala
dokonać rozróżnienia na tak zwaną autotransplantację polegającą na przemieszczeniu narządu, tkanek i komórek z jednego miejsca w inne w ramach
tego samego organizmu; homotransplantację polegającą na pobraniu narządu,
tkanek lub komórek od jednej osoby i przeszczepieniu ich innej osobie, przy
czym zarówno dawca jak i biorca są przedstawicielami tego samego gatunku
oraz heterotransplantację polegającą na przemieszczeniu narządu, tkanek
lub komórek od osobnika jednego gatunku do osobnika innego gatunku2.
1 M. Makara-Studzińska, A. J. Kowalska, K. Jakubowska, Poziom wiedzy oraz opinie
pielęgniarek na temat transplantacji organów, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 2012,
tom 18, nr 1, s. 31.
2 T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników, Warszawa 1982, s. 100.
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W większości aktów prawnych poruszających problematykę transplantacji przesądzającym kryterium podziału jest witalność dawcy. Kryterium to
pozwala dokonać rozróżnienia na tak zwaną transplantację post mortem,
która polega na pobraniu narządu, tkanek lub komórek z organizmu dawcy
zmarłego i przeniesieniu ich do organizmu biorcy żyjącego oraz transplantację
ex vivo, która polega na pobraniu narządu, tkanek lub komórek z organizmu
dawcy żyjącego i przeniesieniu ich do organizmu biorcy żyjącego. Ze względu
na obszerność poruszanej tematyki dalsze rozważania zostaną ograniczone do
transplantacji post mortem.
Procedura pobrania i przeszczepienia narządu, tkanek lub komórek jest
bardzo żmudna i skomplikowana, a na jej sukces składa się wiele nierzadko
niezależnych od siebie czynników takich jak chociażby świadomość społeczna,
kwalifikacje zespołu medycznego, ilość środków finansowych przekazywanych
na opiekę zdrowotną z budżetu państwa czy obowiązujące ustawodawstwo.
By przeprowadzić zabieg pobrania post mortem konieczne jest spełnienie nie
tylko licznych warunków medycznych, lecz również prawnych. Do podstawowych przesłanek legalności transplantacji post mortem zalicza się: określenie
celu pobrania (najczęściej będzie to cel diagnostyczny, leczniczy, naukowy lub
dydaktyczny); stwierdzenie zgodnie z obowiązującymi regułami śmierci dawcy;
dokonanie autoryzacji pobrania, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia,
że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo,
ustalenie czy właściwy organ nie wyraża sprzeciwu wobec zamiaru pobrania.
Dokonanie autoryzacji pobrania, w zależności od przyjętego przez konkretne państwo rozwiązania, polega na ustaleniu, czy dawca lub upoważnieni
do tego członkowie rodziny wyrażają zgodę na pośmiertne pobranie narządów.
Zasadniczo dokonuje się rozróżnienia na tak zwany model zgody domniemanej
(system opt-out), w którym obowiązuje prawnie wiążące domniemanie, że
każda osoba wyraża zgodę na pobranie narządów po śmierci. Domniemanie to
można jednak wzruszyć ustalając, że dawca lub osoba bliska wyraziła sprzeciw
wobec pobrania. Drugim rozwiązaniem znajdującym powszechne zastosowanie jest model zgody rzeczywistej (system opt-in), w którym potencjalny dawca
lub jego najbliżsi muszą wyrazić wprost, bezpośrednio zgodę na pośmiertne
pobranie narządów. W praktyce wskazuje się, że przyjęty przez państwo model
wyrażania zgody jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na
dostępność narządów.
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II. Problematyka niedoboru narządów
do przeszczepienia
Pomimo swej niezaprzeczalnej skuteczności medycyna transplantacyjna wciąż
boryka się z licznymi problemami. Poza kwestiami stricte medycznymi, w zakresie
transplantacji pojawia się wiele problemów etycznych, społecznych, psychologicznych, socjologicznych, kulturowych i prawnych. Jednym z najbardziej dotkliwych
jest problem niedoboru narządów. Wskazuje się, że „w ciągu ostatnich dziesięcioleci wykorzystanie narządów ludzkich do przeszczepów stale rosło, [zaś - P.K.]
przeszczepianie narządów jest obecnie najbardziej opłacalnym sposobem leczenia
całkowitej niewydolności nerek i jedyną dostępną metodą leczenia całkowitej
niewydolności takich narządów jak wątroba, płuca czy serce”3. Niestety, pomimo
ogromnego postępu jaki ostatnimi czasy dokonał się w medycynie, transplantacja
nadal nie jest metodą powszechnie dostępną dla każdej osoby, która potrzebuje
leczenia. Niedobór organów to problem, z którym w większym lub mniejszym
stopniu zmaga się współcześnie znakomita większość państw na świecie.
Wskaźniki przeszczepialności w państwach azjatyckich są niższe niż w państwach innych regionów świata. Wyniki przeprowadzanych badań wskazują,
że na niedobór narządów w państwach azjatyckich wpływa szereg różnych
czynników4. Po pierwsze, większość państw azjatyckich uznawanych jest wciąż
za kraje rozwijające się. Ogólny, zły stan finansów państwa powoduje, że nie
przeznacza się odpowiedniej ilości środków, na w gruncie rzeczy stosunkowo
kosztowną procedurę jaką jest transplantacja5. Po drugie, dużym problemem są
poglądy Azjatów, którzy ze względu na wyznawaną religię lub przyjętą tradycję są
w stanie odmówić akceptacji kryterium śmierci mózgowej lub sprzeciwić się idei
pośmiertnego dawstwa narządów6. W końcu, w większości państw azjatyckich
nadal istnieje szereg barier prawnych, administracyjnych i organizacyjnych,
które uniemożliwiają wykorzystanie w pełni potencjału dawstwa post mortem.
Brak przepisów regulujących kryteria i sposób stwierdzenia śmierci mózgu, brak
odpowiednich instytucji nadzorujących i koordynujących procedury transplantacyjne, przyjęcie przez większość państw modelu zgody rzeczywistej (system
3 Komisja Wspólnot Europejskich, Komunikat Komisji dawstwo i przeszczepianie
narządów: działania polityczne na poziomie UE, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2007)0275_/COM_COM(2007)0275_pl.pdf,
08.04.2016.
4 L. Chung-Mau, Deceased Donation in Asia: Challenges and Opportunities, ‘Liver
Transplantation’ 2012, no 18, p. 5.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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opt-in), a także wciąż widoczne zjawiska patologiczne takie jak handel organami
to tylko niektóre z przyczyn powodujących, że wskaźniki przeszczepialności
w państwach azjatyckich są wciąż o wiele niższe niż w państwach europejskich.

III. Wybrane aspekty pobierania i przeszczepiania
narządów, tkanek i komórek w singapurze
a) Medical (Therapy, Education and Research) Act z 1972 r.
Zasady i procedurę przeszczepiania narządów, tkanek i komórek w Singapurze
regulują zasadniczo dwa akty prawne. Pierwszym z nich jest uchwalony 28
marca 1972 r. Medical (Therapy, Education and Research) Act (dalej: MTERA),
który reguluje problematykę pobierania wszystkich narządów, tkanek i komórek
w celach diagnostycznych, leczniczych, naukowych i dydaktycznych. Pod rządami MTERA każda osoba (niezależnie od narodowości), która ukończyła 18 rok
życia może wyrazić za życia zgodę na pośmiertne pobranie narządów7, jednakże
zgoda obcokrajowca będzie skuteczna jedynie na terytorium Singapuru8. Zgodę
można wyrazić w formie pisemnej lub w formie ustnej w obecności co najmniej
dwóch świadków9. W sytuacji gdy potencjalny dawca przed śmiercią nie złożył
odpowiedniego oświadczenia, zgodę na pobranie mogą wyrazić jego bliscy10.
Wśród osób uprawnionych do wyrażenia zgody wymieniono małżonka, pełnoletnie dzieci, rodziców, pełnoletnie rodzeństwo, pełnomocnika ustanowionego
za życia oraz każdą inną osobę uprawnioną lub zobowiązaną do dysponowania
ciałem zmarłego11. Potencjalny dawca może ofiarować swoje narządy na rzecz
konkretnego biorcy lub bez wskazania konkretnego biorcy12, zaś biorca uprawniony jest przyjąć lub odrzucić przekazany przez potencjalnego dawcę dar13.
Zasadniczym celem przyświecającym ustawodawcy było uczynienie transplantacji post mortem rutynową, powszechnie dostępną metodą leczenia. Niestety, pod rządami uchwalonego w 1972 r. MTERA wskaźnik przeszczepialności
7 Medical (Therapy, Education and Research) Act, Part II, sec. 3, http://statutes.agc.
gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=DocId%3Aa43d10ca-4939-485c-bc0dc774fd9b4090%20Depth%3A0%20ValidTime%3A02%2F01%2F2011%20TransactionTime%3A30%2F03%2F1987%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes, 18.04.2016.
8 Ministry of Health, Understanding HOTA, https://www.liveon.sg/content/ dam/moh_
liveon/docs/info_booklets/SO20870_Hota_english2013.pdf, p. 14.
9 Medical (Therapy, Education and Research) Act, Part. II, sec. 8.
10 Ibidem, Part II, sec. 4.
11 Ibidem, The schedule.
12 Ibidem, Part II, sec. 10.
13 Ibidem, Part II, sec. 11.
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w Singapurze był bardzo niski i pomimo licznych, rządowych akcji edukacyjno-informacyjnych oscylował wokół 1-2 % zdeklarowanych dawców pośmiertnych14. Wskazuje się, że w latach 1970 - 1978 w Singapurze przeprowadzono
jedynie 22 przeszczepienia nerek, zaś w latach 1979 - 1981 nie odbył się tam ani
jeden taki zabieg15. Problem chronicznego niedoboru narządów, skłonił władze
do zmiany obowiązującego modelu wyrażania zgody16.
b) Human Organ Transplant Act z 1987 r.
W 1987 r. Singapur stał się pierwszym krajem azjatyckim, w którym przyjęto model
zgody domniemanej17. Uchwalony w 1987 r. Human Organ Transplant Act (dalej:
HOTA) w pierwotnej wersji obejmował swym zakresem jedynie pobranie nerek od
osób zmarłych w wyniku wypadku18. Obecnie, na skutek nowelizacji dokonanej
w 2004 r., ustawa obejmuje swym zakresem przedmiotowym nie tylko pobranie
nerek, lecz również wątroby, serca i rogówki19. Na skutek zmiany z 2004 r. pobrania
można dokonać od wszystkich osób zmarłych, niezależnie od przyczyny śmierci20.
Początkowo HOTA znajdowało zastosowanie do wszystkich obywateli i stałych
rezydentów Singapuru pomiędzy 21 i 60 rokiem życia, z wyjątkiem tych, którzy
są muzułmanami oraz tych, którzy cierpią na zaburzenia psychiczne21.
Zakres podmiotowy ustawy uległ jednak zmianie na skutek dwukrotnej
nowelizacji aktu. Pierwsza z nich dotyczyła likwidacji górnej granicy wieku (60
lat)22. Druga skutkowała rozszerzeniem zakresu stosowania HOTA na muzuł14 J.L. Chin , T. H. Kwok, Ethical challenges in the deceased organ donation programme:
Asian perspectives. After presumed consent: a review of organ donation in Singapore, ‘Indian
Journal of Medical Ethics’ 2015, vol. XI, no 3, p. 139.
15 National Library Board Singapore, Human Organ Transplant Act (HOTA), http://
eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1401_2009-01-08.html, 10.04.2016.
16 J.L. Chin , T. H. Kwok, op.cit., p. 139.
17 K.S. Prabhakar, Cadaveric and living organ donation. natural limitations. Possible
solutions. Singapore experience, ‘Annals of Transplantation’ 2004, no 9 (1), p. 31.
18 A. Chern, Regulation of Organ Transplants: A Comparison Between the Systems in the
United States and Singapore, https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8963882/Arthur%20
Chern%20-%20Food%20%20 Drug%20Law%20Final%20Paper%20-%20Regulation%20of%20
Organ%20Transplants.pdf?sequence=1 https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/8963882/
Arthur%20Chern%20-%20Food%20%20Drug%20Law%20Final%20Paper%20-%20Regulation%20
of%20Organ%20Transplants.pdf?sequence=1, p. 22.
19 T.K. Kwek, T. Lew, H. Ling Tan, S. Kong, The Transplantable Organ Shortage in Singapore - Has Implementation of Presumed Consent to Organ Donation Made a Difference?,
‘Annals Academy of Medicine Singapore’ 2009, no 38, p. 347.
20 Ibidem.
21 Bertelsmann Stiftung Foundation, Organ Transplant Act, http://www.hpm.org/en/
Surveys/University_of_Singapore_-_Singapore/01/Organ_Transplant_Act.html, 07.04.2016.
22 Ministry of Health, Understanding…, p. 9.
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manów. Pierwotnie muzułmanie zostali bowiem wyłączeni spod zastosowania
HOTA23. Do 2007 r. mogli oni wyrazić zgodę rzeczywistą wobec pobrania zgodnie z postanowieniami HOTA, lub przekazać organy zgodnie z postanowieniami MTERA24. Na skutek zmiany stanowiska Rady Religii Islamskiej w 2008
r. usunięto przepisy zakładające automatyczne wyłączenie muzułmanów spod
zastosowania konstrukcji zgody domniemanej25. W przypadku osoby, która nie
ukończyła 21 roku życia pobrania można dokonać, jeśli przedstawiciel ustawowy
takiej osoby wyraził zgodę na zabieg26.
Ustawa z 1987 r. wprowadziła model zgody domniemanej, zgodnie z którym
pobrania można dokonać tak długo, jak długo nie ustali się, że potencjalny dawca,
za życia wyraził sprzeciw wobec pośmiertnego dawstwa. Zgłoszenie sprzeciwu, zgodnie z obowiązującym prawem, powinno nastąpić w formie pisemnej,
poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza i następnie przesłanie go do
właściwej instytucji - National Organ Transplant Unit27. Sprzeciw zgłoszony przez
potencjalnego dawcę może dotyczyć zarówno wszystkich jak i tylko wybranych
narządów28. Ma on również charakter odwołany29. Pod rządami nowej ustawy
członkowie rodziny potencjalnego biorcy nie mają formalnie prawa zgłoszenia
sprzeciwu wobec pobrania, niemniej jednak w praktyce ich zdanie jest przez
lekarzy brane pod uwagę i w przypadku zgłoszenia stanowczego sprzeciwu,
odstępuje się od pobrania30. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że zgon
potencjalnego dawcy nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego
przestępstwo, przed dokonaniem pobrania należy ustalić, czy właściwy organ
(ang. coroner) nie wyraża sprzeciwu wobec zamiaru pobrania31.

23 Przyczyną takiego stanu rzeczy było związane z wyznawaną religią podejście do śmierci,
zgodnie z którym śmierć człowieka następuje dopiero wtedy gdy obumrą wszystkie części jego ciała.
W tym rozumieniu potencjalny dawca, pomimo stwierdzonej śmierci mózgu, poddawany resuscytacji
krążeniowo-oddechowej nadal żyje, z tego względu niedopuszczalne jest usunięcie narządu do dawstwa
- L. Chee Han, Giving and receiving: Organ transplantation in Singapore, http://scholarbank.nus.
edu.sg/bitstream/handle/10635/14438/Cover%20thesis.pdf?sequence=1, p. 36.
24 J.L. Chin , T. H. Kwok, op.cit., p. 140.
25 Ibidem.
26 Human Organ Transplant Act, Part II, sec. 5 (2), http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/
view.w3p;page=0;query=DocId%3Adb05e985-f8a0-4d61-a906-9fd39f3b5ac9%20Depth%3A0%20
ValidTime%3A02%2F01%2F2011%20TransactionTime%3A31%2F07%2F2005%20Status%3Ainforce;rec=0;whole=yes, 18.04.2016.
27 Ministry of Health, Understanding…, p. 10.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
30 L. Chin , T. H. Kwok, op.cit., p. 140.
31 Human Organ Transplant Act (HOTA), Part II, sec. 6.
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c) Interpretation Act z 1965 r.
Trzecim aktem regulującym problematykę pobierania narządów, tkanek i komórek w Singapurze jest Interpretation Act z 1965 r.32. Interpretation Act zawiera
min. definicje, kryteria i sposoby stwierdzenia śmierci33. W Singapurze, podobnie
jak w Polsce i wielu innych krajach34, za przesądzające kryterium, umożliwiające
pobranie narządów, tkanek i komórek uznano nieodwracalne ustanie czynności
mózgu (śmierć neurologiczna) oraz alternatywnie nieodwracalne ustanie krążenia. Kryteria i sposoby stwierdzenia nieodwracalnego zatrzymania krążenia oraz
kryteria i sposoby stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności
mózgu określa Interpretation Act. Nieodwracalne ustanie czynności mózgu
w Singapurze stwierdza jednomyślnie, na podstawie kryteriów określonych
w ustawie, komisja złożona z dwóch lekarzy, posiadających odpowiednie kwalifikacje, przy czym, zgodni z zasadą obiektywizmu, co najmniej jeden z nich
nie może być zaangażowany w proces leczenia pacjenta oraz żaden z lekarzy
nie może brać udziału w procedurze pobrania i przeszczepienia narządów35.
d) Aktualny status transplantologii w Singapurze
Model zgody domniemanej obowiązuje w Singapurze już przeszło 29 lat. Pomimo
wielkich nadziei jakie w nim pokładano, dziś wiadomo, że wprowadzenie systemu opt-out nie przyniosło oczekiwanego efektu w postaci znacznego wzrostu
liczby potencjalnych dawców z bijącym sercem36, a wskaźniki przeszczepialności
w Singapurze wciąż pozostają bardzo niskie w porównaniu z innymi krajami37.
Pod rządami HOTA w latach 1987 - 2004, jedynie 222 pacjentów otrzymało
przeszczep nerek38. Od drugiej połowy 2004 r., na skutek nowelizacji HOTA,
liczba przeprowadzanych rokrocznie zabiegów nieznacznie wzrosła39. W 2007
roku, przeprowadzono 46 przeszczepień nerki, 12 przeszczepień wątroby, 4
32 L. Chee Han, Giving and receiving: Organ transplantation in Singapore, http://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/handle/10635/14438/Cover%20thesis.pdf?sequence=1, p. 37.
33 Ibidem.
34 Kryterium śmierci mózgu przyjęły min. Australia, Austria, Dania, Holandia, Niemcy,
Kanada, Polska, Zjednoczone Królestwo oraz Stany zjednoczone.
35 Interpretation Act, Part I, sec. 2a http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.
w3p;page=0;query=DocId%3Ad941b6c1-05c5-44e6-bd77-dfbb48c7b95c%20Depth%3A0%20
Status%3Ainforce;rec=0#pr2A-he-, 18.04.2016.
36 Wskaźnik przeszczepialności w Singapurze w 2004 r. wynosił 35 pmp, zaś w 2012 r.
wyniósł 34 pmp - Ministry of Health, Organ transplant rates, https://www.moh.gov.sg/content/
moh_web/home/pressRoom/Parliamentary_QA/2013/organ-transplant-rates.html, 20.04.2016.
37 T.K. Kwek, T. Lew, H. Ling Tan, S. Kong, op.cit., p. 352.
38 National Library Board Singapore, Human Organ Transplant Act (HOTA), http://
eresources.nlb.gov.sg/infopedia/articles/SIP_1401_2009-01-08.html, 10.04.2016.
39 Ibidem.
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przeszczepienia serca i 106 przeszczepień rogówki40. Dla porównania, w Polsce
w 2007 r., przeprowadzono 652 przeszczepienia nerki, 178 przeszczepień wątroby
i 64 przeszczepienia serca41.
Przyczyn takiego stanu rzeczy można wymienić wiele. Przede wszystkim,
pomimo wzrostu poziomu wykształcenia ogółu społeczeństwa w Singapurze
wciąż widoczna jest ogólna niechęć do oddawania narządów po śmierci42. Wiele
osób nadal wierzy, że konieczne jest zachowanie „jedności” ciała po śmierci,
a jego rozczłonkowanie może przynieść nieszczęście lub zaburzyć spokój osoby
zmarłej43. Po wtóre, w Singapurze wciąż widoczne jest zjawisko tak zwanego
„efektu gapowicza” (ang. „free rider”) 44. „Gapowicz” to osoba która pragnie
korzystać z dobrodziejstw systemu transplantacyjnego, jeśli pojawi się u niej
taka potrzeba, jednakże nie ma zamiaru w nim partycypować, tj. nie zamierza
ofiarować swoich organów po śmierci45. By wyeliminować to zjawisko, na mocy
postanowień HOTA, w Singapurze wprowadzono reguły pierwszeństwa w zakresie alokacji narządów46. Na mocy przyjętych reguł, każda osoba która zdecyduje
się ofiarować swoje narządy po śmierci otrzyma pierwszeństwo, w sytuacji gdy
sama potrzebować będzie przeszczepienia47. Jeżeli potencjalny dawca złoży sprzeciw wobec pobrania, utraci pierwszeństwo w toku procedury alokacji narządu48.
Ze względu na dużą liczbę pacjentów oczekujących na przeszczepienie, szanse
osoby, która utraciła pierwszeństwo na otrzymanie narządu są bliskie zeru49.
Niestety, ani zmiana obowiązującego modelu wyrażania zgody, ani wprowadzenie reguł pierwszeństwa nie spowodowało oczekiwanego wzrostu liczby
potencjalnych dawców narządów, stąd wniosek, że inne obok obowiązującej
regulacji prawnej czynniki, mają większy wpływ na wskaźniki przeszczepialności
w danym państwie.

40 Ibidem.
41 Poltransplant, Statystyka 2007, http://www.poltransplant.org.pl/statystyka_2007.html,
20.04.2016.
42 T.K. Kwek, T. Lew, H. Ling Tan, S. Kong, op.cit, p. 352.
43 Ibidem.
44 A. Zúñiga-Fajuri, Increasing organ donation by presumed consent and allocation
priority: Chile, ‘Bulletin of the World Health Organization’ 2015, no 93, p. 199-202.
45 J.A. Chandler, Priority Systems in the Allocation of Organs for Transplant: Should We
Reward Those Who Have Previously Agreed to Donate?, ‘Health Law Journal’ 2005, no13, p. 122.
46 A. Zúñiga-Fajuri, op.cit., p. 199-202.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 A. Chern, op.cit., p. 24.
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IV. Wybrane aspekty pobierania i przeszczepiania
narządów, tkanek i komórek w indiach
Przez wiele lat Indie uznawano za „lidera” w zakresie przeszczepiania nerek.
W kraju, gdzie jedna na trzy osoby żyje w skrajnym ubóstwie, wprowadzenie
możliwości ofiarowania swoich organów osobie niespokrewnionej doprowadziło
w krótkim czasie do komercjalizacji transplantacji oraz do rozwoju turystyki
transplantacyjnej50. Wzrost liczebności klasy średniej, brak krajowego systemu
ubezpieczeń zdrowotnych oraz rosnąca dysproporcja między bogatymi i biednymi to tylko niektóre z czynników, które wpłynęły na komercjalizację transplantacji w Indiach51. Wzrost różnego rodzaju zjawisk patologicznych takich
jak sprzedaż narządów52 doprowadził w krótkim czasie do rozwoju turystyki
transplantacyjnej. Pacjenci z innych krajów zaczęli podróżować do Indii, by
tam stosunkowo szybko, za odpowiednią opłatą otrzymać potrzebny narząd,
na który w innym państwie musieliby czekać miesiącami, bądź nawet latami.
W końcu, pod wpływem nacisków ze strony środowiska międzynarodowego
i mediów rząd indyjski przyjął ustawę53 regulującą problematykę pobierania,
przechowywania i przeszczepiania narządów, tkanek i komórek pochodzenia
ludzkiego, zakazującą ich komercyjnego obrotu.
a) Transplantation of Human Organ Act z 1994 r.
Uchwalona 11 lipca 1994 r. Transplantation of Human Organ Act (dalej: THOA)
wzorowana była na ustawie brytyjskiej54. Po ogłoszeniu ustawy, w 1995 r., rząd
wydał do niej przepisy wykonawcze - Transplantation of Human Organ Rules
(dalej: THOR)55. Ustawę transplantacyjną zmieniono w 2011 r., reguły zaś nowelizowano dwukrotnie - w 2008 i 2014 r. Do czasu uchwalenia THOA w Indiach
praktycznie nie pobierano organów od dawców zmarłych - za wyjątkiem dwóch
stanów, pobranie narządów, tkanek lub komórek od osoby zmarłej było bowiem
nielegalne56. Dopiero wyżej wskazana ustawa wprowadziła kryteria i sposoby
50 S. Shroff, Legal and ethical aspects of organ donation and transplantation, ‘Indian Journal of
Urology’ 2009, no 25 (3), http://www.indianjurol.com/article.asp?issn=0970-1591;year=2009;volume=25;issue=3;spage=348; epage=355;aulast=Shroff, 18.04.2016.
51 Ibidem.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 L. Srivastava, Law & Medicine, New Delhi 2010, p. 106.
55 Ministry of Health and Family Welfare, Transplantation of Human Organs Rules, http://
notto.nic.in/WriteReadData/Portal/images/THO-Rules-1995-(Original-Rules).pdf, 16.04.2016.
56 V.R Muraleedharan, S.R. Prasad, Regulation in Health Care in Tamil Nadu (India):
A study of the implementation of Transplantation of Human Organs Act (THOA) 1994, and
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stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierci
mózgowa) oraz zalegalizowała eksplantacje post mortem, co pozwoliło na
wykorzystanie narządów pochodzących od zmarłych dawców57.
Niemniej jednak, pomimo uchwalenia THOA, potencjał transplantacji post
mortem nie jest w Indiach w pełni wykorzystywany. Przykładowo, w latach
1994 - 2003 od dawców zmarłych przeszczepiono tam jedynie 600 organów58.
Przyczynami takiego stanu rzeczy są przede wszystkim: brak odpowiednich
funduszy rządowych, brak aktywności szpitali w zakresie identyfikacji potencjalnych dawców oraz brak akceptacji kryterium śmierci neurologicznej przez
społeczeństwo59. Niestety, również uchwalona w 1994 r., wielokrotnie nowelizowana indyjska ustawa transplantacyjna, w pewnym stopniu przyczyniła się do
niepowodzenia programu dawstwa post mortem60. Liczne luki prawne w THOA
spowodowały bowiem, że była i nadal jest ona interpretowana i wdrażana przez
władze i szpitale w różny sposób, a co za tym idzie, brak jest spójności w jej
stosowaniu61.
b) Pobieranie i przeszczepianie narządów, tkanek i komórek w Indiach
pod rządami THOA
Zasada celowości w indyjskiej ustawie transplantacyjnej została określona bardzo wąsko - obejmuje ona bowiem jedynie cel leczniczy62. W aktualnym stanie
prawnym pobranie narządów, tkanek lub komórek ludzkich w jakimkolwiek
innym celu jest niedopuszczalne, co niewątpliwie należy ocenić negatywnie.
Podobnie jak w innych państwach azjatyckich, w Indiach obowiązuje obecnie
system opt-in, co w praktyce oznacza, że konieczne jest wyrażenie rzeczywistej
zgody na pośmiertne pobranie narządów. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem
THOA, w pierwszej kolejności, upoważnionym do wyrażenia zgody był potencjalny dawca, pod warunkiem jednak, że ukończył 18 rok życia63. Zgoda taka
Consumer Protection Act (CPA) 1986, http://r4d.dfid.gov.uk/PDF/Outputs/HealthEcFin_KP/
WP08_03.pdf, 11.04.2016, p. 27.
57 S. Srinivasan, Will the law against organ sale remain a moral victory?, http://infochangeindia.org/public-health/analysis/will-the-law-against-organ-sale-remain-a-moral-victory.
html, 11.04.2016.
58 Ibidem.
59 S. Seshdri, Organ transplantation in India: Problems and solutions, ‘The National
Medical Journal of India’ 2008, vol. 21, no 2, p. 60.
60 S. Shroff, op.cit.
61 Ibidem.
62 The Transplantation of Human Organs Act, Preamble, http://notto.nic.in/WriteReadData/
Portal/images/THOA-ACT-1994.pdf, 16.04.2016.
63 Ibidem, chap. II sec. 3 (1).
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powinna być wyrażona w formie pisemnej lub ustnie w obecności co najmniej
dwóch świadków64. W takiej sytuacji biorcą narządu mogła być dowolna osoba65.
Jeśli dawca nie wyraził zgody w formie pisemnej, zgodę mogła wyrazić osoba
uprawniona do dysponowania ciałem zmarłego np. członek rodziny, jednakże
przyjmując to rozwiązanie biorcą mogła być jedynie osoba najbliższa66. W przypadku osób zmarłych w szpitalu lub w więzieniu, w stosunku do których nie
można było ustalić najbliższych krewnych w ciągu czterdziestu ośmiu godzin
od chwili śmierci danej osoby, podmiotem uprawnionym do wyrażenia zgody
był podmiot zarządzający szpitalem lub więzieniem bądź osoba przez niego
upoważniona67.
Przyjęte rozwiązanie okazało się jednak nieskuteczne. By zwiększyć dostępność narządów, tkanek i komórek w 2014 r. dokonano nowelizacji THOA
w zakresie przeprowadzania autoryzacji pobrania. Od tej pory każdy lekarz ma
obowiązek ustalić, czy członkowie najbliższej rodziny pacjenta przebywającego
na oddziale intensywnej opieki medycznej (wobec którego rozpoczęto procedurę
stwierdzenia śmierci pnia mózgu) wyrażają zgodę na pośmiertne pobranie
narządów (model required request)68. Zatem aktualnie, nawet jeśli potencjalny
biorca wyrazi za życia zgodę na donację post mortem, lecz jego najbliżsi w toku
autoryzacji sprzeciwią się pobraniu, lekarz nie będzie mógł przeprowadzić eksplantacji69. Ze względu na przyjęcie tego rozwiązania postuluje się wyrabianie
kart dawcy (które jednak nie mają waloru prawnego, aczkolwiek sygnalizują
wolę potencjalnego dawcy) oraz informowanie członków najbliższej rodziny
o chęci ofiarowania swych narządów po śmierci70.
c) Stwierdzenie śmierci pnia mózgu
Podobnie jak w innych państwach, w Indiach warunkiem pobrania organów jest uprzednie stwierdzenie śmierci mózgu (konkretnie śmierci pnia
mózgu)71. W Indiach śmierć pnia mózgu stwierdza komisja złożona z czterech
lekarzy (z czego dwóch lekarzy zatwierdzanych jest przez władze rządowe),
64 Ibidem, chap. II sec. 3 (2).
65 Ibidem.
66 Ibidem, chap. II sec. 3 (3).
67 Ibidem, chap. II sec. 5 (1).
68 S. Nagral, J. Amalorpavanathan, Deceased organ donation in India: where do we go
from here?, ‘Indian Journal of Medical Ethics’ 2014, vol XI no 3, p. 164.
69 The Organ Receiving & Giving Awareness Network (ORGAN) India, Become a donor,
http://www.organindia.org/become-a-volunteer/, 16.04.2016.
70 Ibidem.
71 The Transplantation of Human Organs Act, chap. II, sec. 3 (5).

Artykuł prawniczy | 219

przeprowadzając odpowiednie badania i testy, dwukrotnie, w odstępie maksymalnie 6 godzin72. Diagnozowanie śmierci mózgu w Indiach może mieć miejsce
tylko i wyłącznie w autoryzowanych jednostkach (obecnie odbywa się to na
wybranych oddziałach intensywnej opieki medycznej)73. Niestety tego typu
oddziałów jest w Indiach stanowczo za mało, ponieważ znajdują się one zazwyczaj jedynie w dużych szpitalach. Brak odpowiednich procedur organizacyjnych
oraz przeciążenie pracowników medycznych powoduje, że procedura wysunięcia
śmierci mózgu przeprowadzana jest nadzwyczaj rzadko. W przeciwieństwie do
innych państw, Indie nie posiadają również żadnego centralnego organu, którego zadaniem byłoby zarządzanie procedurą transplantacyjną. Brak krajowego
rejestru dawców oraz brak krajowej listy osób oczekujących na przeszczepienie
prowadzi do wielu nieetycznych praktyk i nierzadko skutkuje marnotrawstwem
z trudem pozyskanych organów74.
d) Aktualny status transplantologii w Indiach
Indie posiadają jeden z najniższych na świecie wskaźników przeszczepialności
- od wielu lat oscyluje on wokół 0,08 PMP (ang. persons as organ donors per
million population)75. Jeszcze do niedawna przeszczepiano tam właściwie jedynie nerki od żywych dawców niespokrewnionych76. Pomimo iż Indie uznawane
są za lidera w zakresie przeszczepiania nerek, ok. 90% pacjentów z krańcową
niewydolnością tego narządu umiera jakiś czas po zdiagnozowaniu77. Szacuje
się, że jedynie ok. 2,5 % chorych ostatecznie otrzymuje potrzebny narząd78.
Pozostali przez wiele lat są dializowani79. W zakresie innych narządów takich
jak serce, płuca, czy wątroba statystyki są jeszcze gorsze80.
Indie nie wykorzystują w pełni potencjału dawstwa post mortem. Dzieje się
tak z kilku powodów. Po pierwsze, nadal brakuje tam infrastruktury niezbędnej
72 S. Shroff, op.cit.
73 N. Nadir, Law And Medicine: An Analysis Of The Organ Transplantation Law In
India, http://www.legalserviceindia.com/article/l224-Organ-Transplantation-Law-In-India.html,
18.04.2016.
74 The Organ Receiving & Giving Awareness Network (ORGAN) India, A study of the
deceased organ donation environment in Delhi/NCR. An initiative of the Parashar Foundation
in partnership with MOHAN Foundation, http://organindia.org/wp-content/uploads/2014/11/
ORGAN-Research-Report.pdf, p. 11.
75 The Times of India, About organ Donation, http://timesofindia.indiatimes.com/aboutorgandonation.cms, 11.04.2016.
76 S. Nagral, J. Amalorpavanathan, op.cit., s. 162.
77 Ibidem, p. 163.
78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Ibidem.
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do pozyskiwania narządów81. Jak wspomniano na wcześniejszym etapie niniejszego opracowania, procedurę wysunięcia podejrzenia śmierci mózgowej przeprowadza się jedynie w dużych szpitalach. Konieczne jest jednak wykorzystanie
potencjału mniejszych szpitali posiadających OIOM-y82. Kolejnym powodem
jest stosunkowo niska świadomość społeczna83. Mieszkańcy Indii nierzadko nie
wiedzą czym w istocie jest śmierć mózgu oraz że możliwe jest pobranie narządów od osoby zmarłej84. Nawet wśród lekarzy brak jest odpowiedniej wiedzy
i doświadczenia85. Ponadto, w wielu regionach Indii wciąż panuje przekonanie,
że ofiarowanie narządów po śmierci jest sprzeczne z islamem86. W celu eliminacji
tego problemu postulować należy stałe promowanie idei dawstwa post mortem
(również przez osoby duchowne) oraz systematyczne edukowanie społeczeństwa. Przyczyną społecznej niechęci wobec pośmiertnego dawstwa może być
również wciąż występujące w praktyce zjawisko handlu organami87. By jednak
wyeliminować to zjawisko nie wystarczy wprowadzanie coraz to surowszych
i bardziej kazuistycznych przepisów prawnych. Konieczne jest również propagowanie odpowiednich postaw i wprowadzenie instrumentów, które zagwarantują
transparentność całej procedury.

V. Pobieranie narządów, tkanek i komórek od
zmarłych dawców w azji - uwagi końcowe
Współcześnie „medycyna transplantacyjna ma z punktu widzenia interesu człowieka - zarówno jako jednostki, jak i całego społeczeństwa - znaczenie nad wyraz
istotne. Dzięki postępowi osiągniętemu w tej dziedzinie powstały i nadal powstają
nowe jakościowo i szerokie możliwości ratowania zdrowia i życia ludzkiego”88.
Jednakże, pomimo starań lekarzy, bez odpowiedniej liczby potencjalnych dawców, gotowych ofiarować swoje narządy, możliwość ratowania zdrowia i życia
81 S. Srinivasan, Will the law against organ sale remain a moral victory?, http://infochangeindia.org/public-health/analysis/will-the-law-against-organ-sale-remain-a-moral-victory.
html, 11.04.2016.
82 Ibidem.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Ibidem.
86 Ibidem.
87 Ibidem.
88 A. Skorek, Pośmiertne dawstwo organów - kwestie prawne i etyczne w protokole II
do EKB w sprawie transplantacji organów i tkanek pochodzenia ludzkiego, „Kardiochirurgia
i Torakochirurgia Polska” 2008, nr 5 (3), s. 339.
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ludzkiego przy pomocy transplantacji stanie się iluzoryczna. Brak odpowiedniej
ilości materiału transplantacyjnego to problem, z którym zmaga się obecnie znakomita większość państw. Niemniej jednak, wśród państw azjatyckich jest on o wiele
bardziej widoczny i dotkliwy niż w innych regionach świata. Azja to kontynent
pod wieloma względami bardzo różnorodny. Nawet w obrębie poszczególnych
krajów, brak tam jednolitych poglądów religijnych, politycznych, społecznych
i kulturowych89. Z całą pewnością ta mozaika poglądów powinna być brana pod
uwagę w toku dyskusji nad promocją idei dawstwa post mortem90.
W większości krajów azjatyckich brak jest odpowiednich struktur administracyjno-organizacyjnych dotyczących omawianej metody leczenia. By zagwarantować transparentność procedur transplantacyjnych należy postulować ustanawianie
ogólnokrajowych, niezależnych organów zajmujących się nadzorowaniem i koordynowaniem owych procedur. Konieczne jest również wprowadzenie centralnych rejestrów potencjalnych dawców (ewentualnie zgłoszonych sprzeciwów)
oraz krajowych list osób oczekujących na przeszczepienie, wydaje się bowiem, że
jedynie wprowadzenie tego typu rejestrów jest w stanie zagwarantować sprawiedliwy i przejrzysty proces alokacji pozyskanych narządów91. Postęp w zakresie
transplantacji - czy to post mortem, czy też ex vivo nie będzie również możliwy
bez odpowiedniego zwiększenia ilości przekazywanych ze środków publicznych
funduszy. Ponadto, w wielu krajach azjatyckich wciąż brakuje odpowiednich regulacji prawnych. Wprowadzenie jednolitych, wewnętrznie spójnych regulacji wraz
z odpowiednimi przepisami wykonawczymi dodatkowo przyczyniłoby się do
lepszego wykorzystania potencjału omawianej metody leczenia.
Zarówno w Singapurze, jak i w Indiach nadal widoczna jest ogólnospołeczna
niechęć do poruszania tematyki śmieci i kwestii z nią związanych. Wiele osób wciąż
nie rozumie bądź nie akceptuje kryterium śmierci mózgu, co w efekcie prowadzi
do wyrażania sprzeciwu wobec pośmiertnego dawstwa w momencie dokonywania
autoryzacji przez personel medyczny. By uzyskać zaufanie społeczeństwa konieczne
jest nie tylko wprowadzenie przejrzystych procedur stwierdzania śmierci mózgu92,
lecz również uczynienie kryterium śmierci mózgu przedmiotem publicznej debaty.
Jedynie przeprowadzona na szeroką skalę, ogólnokrajowa akcja informacyjno-edukacyjna może przynieść rozwiązanie tego problemu. Pozytywny wpływ na
89 L. Chung-Mau, Deceased Donation in Asia: Challenges and Opportunities, ‘Liver
Transplantation’ 2012, no 18, p.
90 Ibidem, p.
91 The Organ Receiving & Giving Awareness Network (ORGAN) India, Recommendations
- Future Strategy and Action Plan, http://www.organindia.org/recommendations-future-strategy-action-plan-2/, 18.04.2016.
92 J.L. Chin , T. H. Kwok, op.cit., p. 142.
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ilość dokonywanych autoryzacji może mieć również wprowadzenie funkcji koordynatora transplantacyjnego93. W szeregu państw, w których koordynatorzy pełnią
już swoje funkcje, wskaźniki przeszczepialności wyraźnie wzrosły.
Pomimo iż na świecie większość narządów, tkanek i komórek przeszczepia
się od osób zmarłych, w Azji prawdopodobnie jeszcze przez najbliższych kilka lat
żyjący dawcy pozostaną głównym źródłem materiału transplantacyjnego. Wydaje
się, że nawet zmiana obowiązujących przepisów prawnych i ustanowienie odpowiednich struktur nie jest w stanie zmienić tej sytuacji, bowiem jak trafnie wskazuje
się w piśmiennictwie, „transplantacja to szczególny rodzaj leczenia, wymagający
akceptacji społecznej”94. Zatem by w pełni wykorzystać ogromny potencjał omawianej metody leczenia w krajach azjatyckich konieczna jest zmiana ogólnospołecznego nastawienia do transplantacji. W Azji ogólnospołeczne nastawienie do
transplantacji wynika z różnorodnych tradycji, dlatego też zmiana ta nie może
dokonać się z dnia na dzień. Systematyczne upowszechnianie wiedzy o transplantacji wśród społeczeństwa może w niedalekiej przyszłości zmotywować potencjalnych
dawców i ich najbliższych do wyrażania zgody na pośmiertne pobranie narządów.
Jedynie działania podejmowane na różnych szczeblach, wielotorowo są w stanie
wesprzeć program dawstwa post mortem, a co za tym idzie, ograniczyć niezwykle
dotkliwy problem niedoboru narządów w krajach azjatyckich.
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Streszczenie
Transplantacja uznawana jest obecnie za rutynową metodę leczenia, która umożliwia
przedłużenie życia lub poprawę jego jakości u osób zmagających się ze skrajną niewydolnością narządów. Pomimo swej skuteczności medycyna transplantacyjna wciąż boryka
się z licznymi problemami. Jednym z najbardziej dotkliwych jest problem niedoboru
narządów, z którym zmaga się współcześnie znakomita większość państw na świecie.
Niemniej jednak, wskaźniki przeszczepialności w państwach azjatyckich są o wiele niższe
niż w państwach innych regionów świata. Wyniki przeprowadzanych badań wskazują,
że na niedobór narządów w państwach azjatyckich wpływa szereg różnych czynników.
Systematyczne upowszechnianie wiedzy o transplantacji; zwiększenie funduszy przekazywanych z budżetu państwa; wprowadzenie niezależnych, centralnych organów
koordynujących procedury oraz zmiana obowiązującego prawa mogą przyczynić się do
rozwoju programu dawstwa post mortem, a co za tym idzie, wpłynąć na ograniczenie
problemu niedoboru narządów w krajach azjatyckich.
SŁOWA KLUCZOWE: transplantacja post mortem, niedobór narządów, Singapur, Indie.
Summary
Nowadays, transplantation is regarded as a routine method of treatment. Despite its
undeniable effectiveness transplantation medicine still suffers from many problems.
One of the most severe is the problem of shortage of organs. The shortage of organs is
a problem with which is struggling today the vast majority of countries in the world.
However, transplantation rates in Asian countries are lower than in the other regions of
the world. The results of the research indicate that the shortage of organs in the Asian
countries affected by a variety of factors. To fully exploit the potential of this method
of treatment in Asian countries it is necessary to change the general social attitude. The
systematic dissemination of knowledge, increase the funds transferred from the state
budget, the introduction of independent central coordinating bodies and amend the
existing laws may contribute to the development program of post-mortem donations
and thus, influence the limit problem shortage of organs in the Asian countries.
KEY WORDS: deceased donation, organ shortage, Singapore, India.
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Zbigniew Klimiuk

Odbudowa gospodarki i stabilizacja
walutowa Włoch w latach 1945-60
(część II)
Economic recovery and stabilization of the currency of Italy in the years
1945-1960 (Part II)

I. Lata stabilizacji pieniądza i wzrostu
gospodarczego
Powrót do normalnej sytuacji walutowej był częścią ogólnej poprawy, jaka rozpoczęła się w 1950 r. Okres ten charakteryzował się m.in. równowagą między
ilością pieniądza a ilością towarów, stabilizacją cen, poprawą sytuacji bilansu
płatniczego i związanym z tym wzrostem rezerw złota i dewiz oraz wzmocnieniem pozycji Włoch w obrotach z zagranicą.

Wzrost produkcji przemysłowej
Znaczny rozwój produkcji przemysłowej we Włoszech w tym okresie (poczynając
od połowy 1950 r.) był spowodowany wzrostem militaryzacji gospodarki pod
wpływem wojny koreańskiej. Wydatki na zbrojenia zaczęły szybko wzrastać.
Główne firmy włoskie do 1 lipca 1952 r. otrzymały od rządu 328 mld lirów
na realizację zamówień wojskowych, z czego 312 mld lirów przejął przemysł
metalowy i budowy maszyn. Równocześnie przemysł włoski realizował duże
zamówienia wojskowe w USA (off-shore) dla krajów NATO1. W ciągu 4 lat (195155) Włochy otrzymały od USA zamówienia o wartości 563 mln dol. (ponad 350
1 Zamówienia obejmowały głównie statki desantowe i samochody.
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mld lirów). Realizacja zamówień rządu włoskiego i USA spowodowała zwiększenie do 13% udziału produkcji wojennej w ogólnej produkcji. Drugim ważnym
czynnikiem, który wywarł wpływ na zwiększenie produkcji przemysłowej Włoch
w okresie 1950-60 był wzrost nakładów kapitałowych (inwestycji) do gospodarki.
Wzrost ten był pobudzany wyjątkowo dużymi zyskami i zwiększonym popytem,
głównie na produkcję zbrojeniową oraz koniecznością walki o rynki zbytu.
Tabela 1. Ogólna suma nakładów kapitałowych w latach 1950-56 (w mld lirów, w cenach
bieżących)
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

Przemysł
Transport i komunikacja
Budownictwo i roboty publiczne
Rolnictwo
Inn (handel, szkoły)

570
270
410
180
90

700
270
485
265
115

780
330
620
270
120

740
358
726
310
120

750
414
821
337
144

847
424
963
372
144

940
486
1030
373
163

Razem

1520

1835

2120

2254

2454

2750

2992

Źródło: E. Puczik, Italja- ekonomika i wnesznaja targowa, Moskwa 1957, s. 55.

Ogólna suma nakładów kapitałowych zwiększyła się w okresie 1950-56
o 1472 mld lirów, czyli o 96,8%, w tym nakłady kapitałowe w przemyśle zwiększyły się o 370 mld lirów, czyli o 65%. Największy wzrost nastąpił w dziedzinie
robót publicznych i budownictwa mieszkaniowego, gdzie wzrost nakładów kapitałowych stanowił ok. połowy ogólnego wzrostu. Zmiany w poziomie nakładów
spowodowane były zmianami wydatków na cele wojenne. Wzrost produkcji
przemysłowej przedstawia poniższe zestawienie.
Tabela 2. Produkcja przemysłowa Włoch w latach 1950-60 (1953 r.=100)
1950

1951

1952

1954

1955

1956

1957

1958

1959

78

89

91

109

119

128

138

142

158

1960

Źródło: International Fianancial Statistics 1955, 1960.

Jeśli wziąć za podstawę 1938 r. w celu porównania z okresem przedwojennym to index wzrostu produkcji wynosił: w 1950 r.- 121, w 1952 r.- 142,
w 1955 r.- 197 i w 1956 r.- 2122. Jeśli chodzi o końcówkę lat 60. to 1958 r. był
okresem stosunkowej stagnacji w porównaniu z 1959 r., kiedy to nastąpił wzrost
produkcji przemysłowej we wszystkich dziedzinach o 11%. Boom gospodarczy

2 E. Puczik, Italja- ekonomika i wnesznaja targowa, Moskwa 1957, s. 36.
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w 1960 r. przyniósł wzrost produkcji przemysłowej o 17,5% w porównaniu
z rokiem poprzednim3.

Wzrost dochodu narodowego
Tempo wzrostu dochodu narodowego w okresie 1949-54 wynosiło 6,8%,
a w okresie 1954-59 7,1%4.
Tabela 3. Dochód narodowy Włoch w latach 1950-59 (w mld lirów)
1938

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

132

6894

7914

8368

9362

9881

10789 11469 12319 13136

Źródło: International Fianancial Statistics 1955, s. 1960.

Udział poszczególnych gałęzi gospodarki w dochodzie narodowym zmienił
się na korzyść przemysłu, co widać z poniższego zestawienia.
Tabela 4. Realizacja dochodu narodowego w poszczególnych działach gospodarki (w %)
1938

1948

1958

1959

Rolnictwo i rybołówstwo
Przemysł i budownictwo
Usługi

32,0
34,2
33,8

39,0
36,6
24,4

23,4
45,5
30,8

22,0
46,7
31,3

Razem

100,0

100,0

100,0

100,0

Źródło: Mieżdunarodnaja mirowaja ekonomia, Moskwa 1959/60, s. 70.

Stabilizacja cen
Charakterystyczną cecha omawianego okresu poczynając od 1951 r. była stabilizacja cen, które wykazywały następujące zmiany.
Tabela 5. Zmiany cen hurtowych, wzrost (+), spadek (-)
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

+14

+1

-3

-1

+0,8

+0,5

+1,1

-1,3

-4,1

-0,7

Źródło: Bank for International Settlements, Basiel 1952, 1953, 1956, 1957, 1960.

3 Bank for International Settlements, Basiel 1960.
4 Bank for International Settlements, Basiel 1960, s. 53.
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Wzrost cen w 1950 r. spowodowany był gwałtowną podwyżką cen światowych, co wpłynęło na podwyżkę cen importowych o 34%. Ponadto na wzrost
cen oddziaływały również zwiększone zakupy ludności i gromadzenie zapasów
w związku z wybuchem wojny koreańskiej. Włochy były jednym z krajów, gdzie
wzrost cen hurtowych w czasie konfliktu koreańskiego był najmniejszy, pomimo
znaczącej podwyżki tuż przed kryzysem. Spadek cen na wiosnę 1951 r. świadczył o dużym stopniu stabilizacji gospodarki i wzmocnieniu zaufania do lira.
Procentowe zmiany cen i kosztów utrzymania w okresie kryzysu przedstawia
poniższe zestawienie.
Tabela 6. Procentowe zmiany cen i kosztów utrzymania, wzrost (+), spadek (-)
Ceny hurtowe

Kraj
Włochy
USA
Belgia
Francja
Wielka Brytania

Koszty utrzymania

1952

1952

1953

1951

1952

1953

+1
+1
+9
+26
+13

-3
-3
-10
-7
-1

-1
-3
-10
-7
-1

+8
+6
+10
+22
+12

+4
+1
-1
+2
+7

+1
+1
+0
-2
+1

Źródło: Bank for International Settlements, Basiel 1954, s. 4.

Obieg pieniądza
W okresie stabilizacji waluty i wzrostu ekonomicznego zwiększenie obiegu
pieniądza dokonywało się zgodnie ze wzrostem rezerw złota i walut obcych oraz
dochodu narodowego. We Włoszech w okresie kryzysu koreańskiego zmniejszony napływ złota i dewiz został zrównoważony dodatkowymi sumami z funduszu stabilizacyjnego tak, iż zwiększona podaż pieniądza nie miała charakteru
inflacyjnego.
Tabela 7. Obieg banknotów we Włoszech w latach 1950-59 (w mld lirów)
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1165

1292

1382

1449

1538

1671

1818

1914

2061

2237

Źródło: International Financial Statistics 1955-60.
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Deficyt budżetowy
Deficyt budżetowy w przeciwieństwie do lat poprzednich już pod koniec 1949 r.
był finansowany bez uciekania się do Banku Włoch czy banków komercyjnych,
lecz z pomocy zagranicznej i oszczędności.
Tabela 8. Deficyt budżetowy Włoch (w mld lirów)
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

-450

-429

-488

-466

-455

-438

-189

-210

-280

-336

Źródło: International Financial Statistics 1955-60.

Do pozycji dochodowych budżetu włączono sumy z Funduszu Stabilizacyjnego. Kiedy w okresie 1951-52 pomoc ta została zmniejszona deficyt
budżetowy zaczął rosnąć. Zmusiło to władze do podjęcia próby zredukowania
rozpiętości pomiędzy dochodami i wydatkami. Jedną z metod było wprowadzenie reformy fiskalnej. Przeprowadzona w 1951 r. reforma fiskalna miała za
zadanie zmianę struktury opodatkowania, gdyż we Włoszech w odróżnieniu
od innych krajów głównym źródłem dochodu było opodatkowanie pośrednie,
które w okresie 1952-53 stanowiło 78,3% dochodów podczas, gdy np. w Wielkiej Brytanii tylko 45,5%5. Reforma zwiększyła również wpływy z podatków
dochodowych na skutek wprowadzenia obowiązku corocznego deklarowania
wysokości dochodów, gdyż poprzedni poziom tego podatku obliczany był na
podstawie stanu dochodów z 1938 r. Po dokonaniu nowych zgłoszeń okazało
się, że poziom dochodów był 2-krotnie wyższy od przedwojennego. Pomimo
postępu w tej dziedzinie deficyt budżetowy w 1952 r. wzrósł na skutek zwiększenia wydatków wojskowych z 372 mld lirów w 1950 r. do 465 mld lirów
w 1952 r. Odpływ fali koreańskiej przyniósł z sobą poprawę budżetu. Charakterystyczny był 1956 r., w którym największym osiągnięciem było zmniejszenie
deficytu budżetowego z 438 mld lirów w 1955 r. do 189 mld lirów w 1956 r.
W okresie tym sumy wykorzystane przez rząd spadły z 438 mld lirów w 1953
r. do 189 mld lirów w 1956 r. tak, iż gospodarka mogła wykorzystać o 21%
funduszy więcej niż w 1955 r6. Równocześnie oszczędności netto sektora
prywatnego były większe niż inwestycje. Powstała więc w tym sektorze nadwyżka finansowa, która przyczyniła się w znacznym stopniu do zmniejszenia
deficytu budżetowego. W tym czasie pożyczki rządu wykazywały tendencję
5 Survey of Italy’s Economy, Milano 1977, s. 53.
6 Bank for International Settlements, Basiel 1957, s. 101.
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spadkową. Wydatki władz lokalnych i innych organów publicznych pozostały
stałe w 1956 r. w porównaniu z 1955 r. z tym, że wydatki Funduszu Rozwoju
Południa spadły w porównaniu z poziomem maksymalnym w 1955 r., kiedy
wynosiły 150 mld lirów. W latach następnych nadwyżka finansowa sektora
prywatnego wzrosła z 370 mld lirów w 1957 r. do 725 mld lirów w 1958 r.
podczas, gdy deficyt władz lokalnych i rządu pozostał niezmieniony7.

Rynek pieniężny i kapitałowy we Włoszech
System bankowy we Włoszech

Zgodnie z ustawą z 6 maja 1926 r. istniał tylko jeden bank emisyjny Banca
d’Italia. Powstał on w 1893 r. jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
a w 1936 r. został przekształcony w instytucję prawa publicznego. Rezerwy
złota i dewiz Banku Włoch wynosiły w czerwcu 1959 r. 6995 mln lirów8. Oprócz
banku centralnego istniało w tym czasie 1247 instytucji kredytowych, które od
1936 r. podlegały kontroli organu państwowego zwanego „Inspectorate of Credit”.
Większość z nich stanowiły banki komercyjne. Wszystkie te instytucje można
było sklasyfikować następująco:
a) instytucje kredytowe prawa publicznego (Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Monto dei Paschi de Siena, Instituto de S. Paolo de Turin,
Banco di Sardegana).
b) banki krajowe (banks of national interest): Banca Comerciale Italiano
in Milan, Credito Italiano in Cenca, Banco di Roma).
c) koncerny bankowe, w tym 145 bankowych spółek akcyjnych i 211 kooperatyw bankowych.
d) 90 banków oszczędnościowych i Monti de Pegno (instytucji udzielających
pożyczek pod zastaw nieruchomości).
e) banki rolne założone jako instytucje z nieograniczoną odpowiedzialnością
(Casse rarali e agrari).
W końcu 1958 r. 365 spośród tych instytucji kredytowych operowało 99%
wszystkich wkładów na rachunkach bieżących oraz posiadało kapitał i rezerwy
w wysokości 218.093 mln lirów.

7 The Statsman’s. Year Book 1960 r.
8 Ibidem.
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Rynek pieniężny i kapitałowy- charakterystyczne cechy

Najbardziej zorganizowanym sektorem była giełda papierów wartościowych. Włoska giełda rozwinęła się w aktywny rynek odpowiednio do bieżących potrzeb. Istniało dziesięć giełd pieniężnych, spośród których największe znaczenie miała giełda
w Mediolanie, która była najbardziej aktywna i wpływowa. Ponadto istniały giełdy
sektorowe: obligacji rządowych w Rzymie, ubezpieczeniowe w Treście, górnicze we
Florencji, okrętowe i rafinerii cukrowych w Genui. Zdolność absorpcyjna tych giełd
znajdowała się pod wpływem działalności państwa, jego polityki fiskalnej i emisji.
Przy tym rynek ten znajdował się pod wpływem psychozy paniki wynikającej
z obowiązku rejestracji papierów giełdowych wprowadzonego w celu zapobieżenia
unikania kontroli fiskalnej9. Obowiązek rejestracji dotyczył tylko akcji. Banki mogły
występować bezpośrednio na giełdach pieniężnych, gdzie monopol mieli urzędnicy
państwowi zwani brokerami giełdowymi. Jedynie większe banki miały prawo
występować na giełdach pieniężnych jako obserwatorzy. We Włoszech w tym czasie
nie było dziennego rynku pieniężnego. Stopy od zaciągniętych pożyczek były objęte
umowami bankowymi. Oficjalna stopa dyskontowa reprezentowała minimalny
poziom, a na rynku ulegała ona podwyższeniu. Po dewaluacji Włochy zastosowały
politykę „income-stabilization” mającą na celu utrzymanie równowagi walutowej
i gospodarczej. Znalazło to m.in. wyraz w kształtowaniu się stopy dyskontowej,
która w ciągu długiego okresu czasu pozostawała na jednakowym poziomie (4%)
od chwili jej zredukowania z 4,5% w 1949 r. do 4% w 1950 r. Kryzys koreański nie
wpłynął na zmianę stopy dyskontowej dzięki utrzymaniu się płynnych zasobów na
normalnym poziomie. Również stopa rezerw minimalnych nie została zmieniona
(stanowiła 25% ogólnych wkładów).
Tabela 9. Stop dyskontowa i oprocentowanie długoterminowych rządowych papierów
wartościowych (w %) we Włoszech w latach 1950-60
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3,5

3,5

5,73

6,11

5,9

6,06

6,06

6,20

6,74

6,81

6,61

5,43

5,27

Źródło; International Financial Statistics 1955-1960, 23 i 37.

W okresie 1950-51 nastąpiły zmiany w polityce kredytowej. Doktryna taniego
pieniądza zaczęła upadać. Podniesiono długoterminową stopę procentową oraz
wprowadzono restrykcje kredytowe10. Jakie przyczyny spowodowały taką zmianę?
9 F. Coltorti, Borsa, territorio e sviluppo economico (1861-2011), in Dall’Unità ai giorni
nostri: 150 anni di borsa in Italia, Consob 2011, s. 56.
10 Należy zauważyć, że wzrost stopy procentowej miał dwa różne skutki: a) działał jako
czynnik powstrzymujący od zaciągania pożyczek, ograniczał podaż pieniądza i wywierał wpływ
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Otóż polityka taniego pieniądza oznaczała niską stopę procentową zarówno
w odniesieniu do krótko- jak i długoterminowych kapitałów. Utrzymaniu niskiej
stopy procentowej bez uciekania się do interwencji ze strony banku centralnego
sprzyjała nadmierna płynność, która była spuścizną powojenną. Jeśli rząd chciał
kontynuować politykę taniego pieniądza, a długoterminowe papiery wartościowe
wykazywały tendencję rosnącą, wtedy bank centralny wykupywał część rządowych
papierów wartościowych dla podtrzymania ich cen. Jeśli taka akcja prowadziła do
zwiększenia nowych funduszy banku centralnego istniało prawdopodobieństwo, że
nowo kreowane pieniądze zostaną zużyte na inwestycje, co miałoby efekt podobny
do tego, jaki miał miejsce przy finansowaniu z tych środków deficytu budżetowego.
Niebezpieczeństwo inflacyjnych skutków interwencji banku na rynku kapitałów
długoterminowych zostało rozpoznane i bank centralny wycofał się z niego. Oznaczało to zaniechanie polityki taniego pieniądza, jeśli chodzi o długoterminową stopę
procentową. Stopa procentowa krótkoterminowa pozostawała na niskim poziomie.
Przyczyną utrzymywania stopy procentowej długookresowej na wysokim poziomie
było duże zapotrzebowanie na kredyt w związku z realizacją programu rozwoju. Na
przestrzeni kilku lat Bank Włoch nie musiał uciekać się do restrykcji kredytowych
częściowo dzięki zadawalającemu poziomowi rezerw i pożyczek zagranicznych,
częściowo dzięki wysokiemu poziomowi współpracy bankowej oraz stałej poprawie kondycji finansów publicznych11. Od 1958 r. polityka finansowa zmierzała do
obniżenia długoterminowej stopy procentowej i skłonienia banków do szukania
alokacji nadmiaru płynnych zasobów raczej w ekspansji prywatnych pożyczek niż
w mało rentownych bonach skarbowych.

Bilans płatniczy i polityka handlu zagranicznego
włoch w latach 1945-49 i 1950-60
Bilans handlowy

Charakterystyczną cechą bilansu płatniczego Włoch w okresie powojennym
był jego chroniczny deficyt wynikający z ujemnego salda bilansu handlowego.
Na takie kształtowanie się bilansu handlowego wpływ miała przede wszystkim
struktura handlu zagranicznego. Domunujacą część importu stanowiły surowce
na obniżenie cen, b) powodował wzrost kosztów produkcji mógł przyczynić się do wzrostu cen.
W normalnej sytuacji podwyżka stopy procentowej wywoływała pierwszy z wymienionych skutków.
W warunkach inflacji pełzającej natomiast (creeping inflation), kiedy podaż pieniądza utrzymywała
się na wysokim poziomie, podwyżka stopy procentowej mogła spowodować wzrost cen.
11 Bank for International Settlements, Basiel 1958, s. 208.
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i żywność, a eksportu wyroby gotowe i pófabrykaty, pochodzące w 60% z przemysłu tekstylnego i maszynowego. W takich warunkach import miał charakter
sztywny i nie mógł być zasadniczo zmniejszony bez zagrożenia równowagi gospodarki. Wynikała z tego konieczność zwiększenia eksportu w celu zredukowania
deficytu bilansu handlowego, a w konsekwencji również płatniczego. Z analizy
bilansu handlowego Włoch w tym okresie wynika, iż zarówno wielkośc importu,
jak i eksportu zwiększyła się, przy czym można było zauważyć tendencję do
zmniejszania się rozpiętości między nimi, a nawet do jej całkowitego zaniku12.
Po raz pierwszy od zakończenia wojny we wrześniu 1948 r. różnica ta zmieniła
się na korzyść eksportu.
Tabela 10. Bilans handlowy Włoch w latach 1946-49 (w mld lirów)
Okres

Import

Eksport

Saldo

1938
1946
1947
1948
1949

11
92
930
821
1172

10
65
339
571
922

-1
-27
-592
-250
-250

Źródło: Bank for International Settlements, Basiel 1949, s. 226.

Jeśli chodzi o udział poszczególnych stref w deficycie bilansu handlowego to
w 1949 r. przedstawiał się on nastepujaco.
Tabela 11. Bilans obrotów bieżących w 1949 r. (w mld dol. USA)
Strefa walutowa

Nadwyżka (+) ;lub deficyt (-)

Strefa dolarowa
Strefa szterlingowa
Kraje OECE (bez szterlingowej)
Inne strefy

-451
+126
-10
+30

Saldo ogółem

-305

Źródło: Bank for International Settlements, Basiel 1951, s. 105.

Deficyt ze strefą dolarową był ogromny, a w obrotach z krajami OECE wystepowało w tym okresie również saldo ujemne. Sytuacja ta uległa zasadniczej
zmianie dopiero w latach następnych na skutek liberalizacji obrotów z krajami OECE, co wpłyneło na zmianę kierunków handlu oraz na zmianę udziału
poszczególnych stref w deficycie bilansu handlowego Włoch.
12 G. Hlldebrand, Growth and Structure in the Economy of Modern Italy, London 1965.
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Obroty niewidoczne

Jeśli chodzi o inne pozycje bilansu płatniczego Włoch to ich struktura zmieniła
się również w porównaniu z okresem przedwojennym, gdyż dochody z obrotów
niewidocznych zmniejszyły się znacznie. W 1938 r. dochody z tych pozycji pokrywały 66% deficytu bilansu płatniczego, a w 1949 r. zaledwie 21%. Zmniejszenie
wpływów z tytułu „eksportu niewidocznego” nastapiło głównie na skutek zwiększenia wydatków transportowych, spłat procentów i dywidend oraz reparacji
wojennych. Największy deficyt występował w pozycji „usługi transportowe”, który
w 1947 r. wynosił 156,9 mln dol., w 1948 r. 111,7 mln dol., a w 1949 r. 106,1 mln
dol. Taki stan rzeczy był spowodowany utrata w czasie wojny prawie całej floty
handlowej i powolna jej odbudową w okresie powojennym. Ponadto odpowiednia
klauzula Planu Marshalla wymagała, ażeby 50% dostaw towarowych w ramach
tego planu było przewożone statkami amerykańskimi, co powiększało wydatki
z tego tytułu. Jedną z ważniejszych pozycji dochodowych bilansu płatniczego
Włoch była turystyka, która w 1938 r. stanowiła 87% wszystkich wpływów
z operacji niehandlowych, pkrywając 50% pasywnego salda bilansu handlowego
w porównaniu z 21% w 1949 r. Odpowiednie dane dla okresu powojennego
przedstawiały się następująco: 1947 r.- 6,4 mln dol.; 1948 r.- 23,9 mln dol., 1949
r.- 34,4 mln dol13. Drugą nie mniej ważną pozycją dochodową bilansu płatniczego stanowiły przekazy emigrantów, które stanowiły w 1938 r. 48% wszystkich
dochodów z operacji niehandlowych pokrywając 58% ujemnego salda bilansu
handlowego, a odpowiednie dane dla 1949 r. wynosiły 30% i 24%,
Obroty kapitałowe

Po II wojnie światowej import kapitału do Włoch zwiekszył się znacznie, co
w następstwie pociągneło za sobą konieczność większych spłat i zwiększenie
ujemnego salda bilansu płatniczego. Import kapitału prywatnego do Włoch
wynosił: 1947 r.- 191 mln dol., 1948 r.- 152 mln dol., 1949 r. 41,1 mln dol14.
Różne

Pozycja ta obejmuje wpływy i wydatki rządowe na służbę dyplomatyczną i konsularną, dary osób prywatnych, wpływy z wymiany praw autorskich, patentów
itd. W ciągu 1948 r. i 1949 r. wykazywała ona saldo dodatnie na łączną sumę
20 mln dol.

13 Puczik, Italja ekonomika: wniesznaja targowla, Moskwa 1957.
14 International Financial Statistics 1950 r.
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Finansowanie deficytu bilansu płatniczego
Pokrywanie ujemnego salda bilasu płatniczego Włoch było w tym okresie dokonywane z pomocy amerykańskiej. Była ona udzielana w takich rozmiarach, że
pozwalała nawet na zwiększenie rezerw kruszcowo- dewizowych. Łączna pomoc
USA i Wielkiej brytanii od 1943 r. do 1946 r. wynosiła 17 mln dol. Składały się
na nią nastepujące pozycje15.
Tabela 12. Pomoc amerykańsko- brytyjska dla Włoch (w mln dol.)
Rodzaj pomocy

USA

Wielka Brytania

Ogółem

Pomoc cywilna
Lend-lease
UNRRA
Dostawy wojsk brytyjskich
Płatności na potrzeby
armii
Kredyt Exim- Banku
Nadwyżki towarowe

375
140
373
159
25
160

125
160
220
4
-

500
140
533
220
163
25
160

Razem

1232

509

1741

Źródło: Bank for International Settlements, Basiel 1947, s. 120.

W latach 1947-49 pomoc unrowska i pounrowska wynosiła 573,9 mln
dol., a darowizny i pożyczki w ramach planu Marshalla stanowiły 680,2 mln
dol. Stany Zjednoczone udzielały chętnie tej pomocy z uwagi na własne
zainteresowanie w dynamicznym rozwoju Europy. Doprowadziło to do podpisania w dniu 28 marca 1948 r. przez 19 krajów Europy oraz Włochy Ustawy
o Współpracy Gospodarczej w ramach Planu Marshalla. Stany Zjednoczone
zastrzegły sobie, iż każdy z tych krajów, który chce skorzystać z pomocy
musi przedstawić najpierw program odbudowy podlegający zatwierdzeniu
przez OECE. Równocześnie utworzono fundusze w walutach krajowych (jako
rówmowartość pomocy) pochodzace ze sprzedaży towarów amerykańskich
dostarczonych w ramach tej pomocy. Z tej kwoty 5% pozostawione było do
dyspozycji USA, a 95% do dyspozycji danego kraju, na cele zgodne z programem przedstawionym OECE.
Rząd włoski przedstawił wieloletni program gospodarczy w listopadzie
1948 r. Zostały w nim nakreślone główne linie polityki gospodarczo- finansowej zmierzającej do osiągnięcia równowagi ekonomicznej i walutowej.
W pierwszym roku trwania ERP (European Recovery Program) Stany
15 Bank for International Settlements, Basiel 1947, s. 120.
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Zjednoczone udzieliły Włochom pożyczki w wysokości 585,9 mln dol.,
z czego główną część stanowiła pożyczka bezzwrotna (pomoc), a 10% ogólnej
sumy stanowiła pożyczka oprocentowana. Pomoc marshallowska odegrała
dużą rolę w odbudowie gospodarczej Włoch i zwiększeniu aktywności handlu zagranicznego, dzięki ożywieniu eksportu, odprężeniu w dziedzinie
kontroli dewizowej i ograniczeniach towarowych, jak również w związku
z rozwojem współpracy ekonomicznej między krajami europejskimi. Pomoc
ta w znacznym stopniu przeciwdziałała infacji, głównie dzięki dostawom
żywności i surowców dla przemysłu. Równocześnie Włochy wykorzystały
kwoty Funduszu Stabilizacyjnego zgodne z założeniami programu odbudowy, a więc zgodne z życzeniami Stanów Zjednoczonych. Przykładowo
wykorzystanie pierwszej kwoty funduszu stabilizacyjnego w wysokości 250
mld lirów prezentuje poniższa tabela.
Tabela 13. Program wykorzystania Funduszu Stabilizacyjnego w 1949 r. (w mld lirów)
Pożyczka bezzwrotna

Pożyczka oprocentowana

Rolnictwo- 70
Flota handlowa- 10
Budownictwo-15
Bezrobocie-20
Roboty publiczne-20
Transport-89

Flota handlowa-5
Żelazo i stal-13
Turystyka-8

Razem-224
Źródło: Bank Nazionale del Lavoro, Roma 1949, s. 114.

Należy zauważyć, że 75% tej sumy zostało wykorzystane na Południu
Włoch, ponieważ ta część kraju musiała być traktowana preferencyjnie ze
względu na chroniczny brak kapitału i potrzebę wyrównania poziomu gospodarczego w obu częściach kraju. Dla przykładu z 70 mld lirów przeznaczonych
dla rolnictwa 50 mld lirów przeznaczono na kulywację gleby na Południu. Cała
suma przeznaczona na transport i roboty publiczne została zainwestowana
na Południu.
Jeśli chodzi o sposób wykorzystania funduszu stabilizacyjnego w pierwszym okresie to w głównej mierze był on przeznaczony na import żywności,
paliwa stałego i półfabrykatów, a nieznaczna część na zakupy dóbr produkcyjnych potrzebnych dla zwiększenia potencjału przemysłu. Związane to
było z większym ryzykiem przy szacowaniu zapotrzebowania na import
dóbr produkcyjnych niż żywności. W przypadku bowiem importu dóbr
inwestycyjnych należało uniknąć nadmiernego czy niewłaściwego przywozu, który mógłby konkurować z wyrobami krajowymi lub też zaciążyć
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na budżecie w wypadku, gdyby później okazał się zbędny. W późniejszym
okresie nastapiło zwiększenie importu surowców w celu zapewnienia bazy
materialnej dla produkcji. Ogółem do 31 grudnia 1961 r. zatwierdzono
do wykorzystania w ramach funduszu stabilizacyjnego Włoch nastepujące
sumy16: a) na rozwój produkcji (696 mln dol.), b) na inne cele (247 mln dol.),
c) razem- 943 mln dol. Dla ogólnej orientacji warto uzupełnic, iż pomoc dla
wszystkich krajów wynosiła 23 mld dol. w całym okresie funkcjonowania
Plamu Marshalla, tj. do 1952 r.

Wzrost rezerw kruszcowo- dewizowych
Dzięki poważnej pomocy zagranicznej pomimo istnienia deficytu bilansu płatniczego Włochy mogły nie tylko nie zmniejszać swoich rezerw lecz ciągle je
zwiekszać.
Tabela 14. Rezerwy złota i dewiz Włoch w latach 1945-49 (w mld dol.)
1937

1945

1946

1947

1948

1949

Złoto
Rezerwy

210
2

24
-

28
221

66
188

112
421

256
637

Razem

212

24

249

254

533

894

Żródło: International Financial Statistics 1950, s. 36.

Polityka handlu zagranicznego
Organy nadrzędne w handlu zagranicznym

1. Odpowiedzialność za politykę handlu zagranicznego i politykę dewizową
Włoch ponosiło Ministerstwo Handlu Zagranicznego, które mogło podejmować decyzje w porozumieniu z innymi ministerstwami, np. Finansów,
Przemysłu i Handlu, Rolnictwa itd. w przypadku zaistnienia potrzeby
takiego współdziałania.
2. Ministerstwo Finansów, pod którego kontrolą znajdował się system celny.
3. Uffico Italiano dei Cambi, czyli Włoskie Biuro Walutowe, które posiadało
wyłączne prawo kontroli nad wszystkimi operacjami walutowymi i działało
w porozumieniu z odpowiednimi ministerstwami oraz Bankiem Włoch.
16 Survey of Italy’s Economy, Milano 1957, s . 53.
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4. Instituto Nazionale per Commercio Estero, czyli Krajowy Instytut Handlu
Zagranicznego związany ścisle z Ministerstwem Handlu Zagranicznego.
Zajmował się on popieraniem włoskiego eksportu.
Środki polityki walutowej

Charakterystyczną cechą polityki walutowej i handlu zagranicznego Włoch
w tym okresie było wprowadzenie ograniczeń dewizowych i ilościowych.
W istotnym stopniu wpłynęły na nią chroniczne trudności związane z utrzymaniem równowagi bilansu płatniczego. W związku z wyczerpaniem rezerw
kruszcowo- dewizowych w okresie wojny, powstała konieczność zmniejszenia
wydatków na import towarów o drugorzędnym znaczeniu i ustanowienia
nad nimi kontroli. Kontrolę tę sprawowano poprzez obowiązek eksporterów
dostarczenia organom walutowym (UIC) 50% swoich wpływów dewizowych,
które z kolei mogły być nabyte przez importerów w celu dokonania zakupów
towarów określonych na dwóch listach towarowych. Obok ograniczeń dewizowych istniały ograniczenia ilościowe realizowane poprzez system licencji
importowych i eksportowych oraz poprzez taryfę celną. Obowiązywała zasada,
że żaden import ani eksport nie mógł być dokonany bez uzyskania pozwolenia
odpowiednich władz. W praktyce jednak rygory te były złagodzone na skutek
regulowania obrotów poprzez umowy bilateralne, istnienie specjalnych list
dopuszczających swobodny import czy eksport oraz wreszcie liberalizację
obrotów.
Rodzaje porozumień w okresie 1945-49

Zwiększenie ograniczeń walutowych we Włoszech określało również charakter
umów płatniczych zawartych w tym okresie. Podstawowa częśc obrotów zagranicznych regulowana była poprzez umowy clearingowe. W okresie 1946-47
Włochy zawarły takie porozumienia z 22 krajami, w tym z Polską, Węgrami,
Czechosłowacją i Bułgarią. Później clearingowa forma rozliczeń była stosowana
w odniesieniu do wszystkich krajów z wyjątkiem strefy dolarowej i Wielkiej
Brytanii, z którymi rozliczenia dokonywane były w walutach wymienialnych
(dolar amerykański i kanadyjski, frank szwajcarski). Operacje rozliczeniowe
związane z ruchem dewiz podlegały specjalnej kontroli Włoskiego Biura Walutowego. Rozliczenia walutowe Włoch z Wielką Brytanią dokonywane były
poprzez rachunki transferowane w funtach szterlingach. Sumy z tych rachunków mogły być uzyte do rozliczeń z krajami strefy szterlingowej lub przelane
na rachunki transferowe innych krajów w związku z transferami bieżącymi.
Umowy clearingowe na mocy których dokonywano rozliczeń z wiekszością
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krajów dotyczyły nie tylko rozliczeń z tytułu wymiany towarowej , lecz również operacji nietowarowych. Umowy te w pierwszych latach powojennych,
w warunkach istnienia ograniczeń walutowych, odegrały istotną rolę w rozwoju włoskiego handlu zagranicznego. W miarę jednak rozwoju przemysłu
i zwiększania możliwości eksportowych kraju dały się odczuć ujemne strony
tych porozumień, takie jak: a) ograniczenie eksportu do możlwości słabszego
partnera; b) niemożliwośc wykorzystania aktywnego salda z jednym krajem
w obrotach z drugim; c) konieczność udzielenia właściwie bezprocentowych
kredytów krajowi dłużnika itd. Zmusiło to Włochy do szukania nowych form
porozumień płatniczych, które w większym stopniu odpowiadały zmienionym
warunkom ekonomicznym. Dopiero jednak w okresie 1950-58 problem ten
znalazł rozwiązanie.

III. Bilans płatniczy i polityka handlu zagranicznego
włoch w okresie 1950-60
Bilans handlowy

Pogorszenie się bilansu handlowego Włoch w okresie kryzysu koreańskiego
spowodowane było zwiększeniem importu na potrzeby rozwijającej się produkcji oraz wzrostem cen importowych o 34%. Od marca 1951 r. ceny na surowce
zaczęły spadać i terms of trade poprawił się. Równocześnie we Włoszech rozpoczął się boom eksportowy, który trwał do pierwszej połowy 1952 r. Pomimo
to do końca 1952 r. deficyt bilansu handlowego zwiększył się znacznie (ponad
dwukrotnie) w porównaniu z 1950 r., kiedy deficyt był najmniejszy w ciągu
całego okresu powojennego. Taki stan rzeczy spowodowany był: a) liberalizacją
importu z krajów OECE; b) światowym kryzysem tekstylnym17; c) ograniczeniami importowymi stosowanymi przez inne kraje; d) pogorszeniem terms of
trade o 40% w porównaniu z 1951 r.

17 Włochy były wówczas głównym eksporterem tekstylii.
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Tabela 15. Udział eksportu tekstylii w ogólnym eksporcie (w %)
Kraj
Włochy
Wielka Brytania
Francja
Belgia
RFN

1938

1951

25
17
13
7
4

37
15
13
11
1

Źródło: Bank for International Settlements Press Review 1961, s. 11.

Zwiększający się deficyt bilansu handlowego wpłynął na zmianę kierunków
importu na korzyśc tych rynków, które mógły stworzyć dodatkowy popyt na
towary eksportowe włoskie. Potrzeba ta wynikała z faktu, iż deficyt Włoch
w obrotach z krajami OECE ciągle wzrastał, gdyż Wielka Brytania i kraje strefy
szterlingowej zmierzały do powiększenia własnych rezerw walutowych przez
ograniczenie importu spoza strefy, co uderzyło mocno w pozycję Włoch jako
eksportera zwłaszcza, że musiały one w tym czasie zwiększyć swój import ze
strefy. W związku z tym deficyt obrotów ze strefą szterlingową zwiększył się o 200
mln dol. Z drugiej strony w stosunku do strefy dolarowej wystapiła nadwyzka
w wysokości 82 mln dol., w tym wpływy z turystyki i przekazy emigrantów.
Poprawa bilansu handlowego nastapiła w 1954 r., gdyż wolumen eksportu wzrósł
w porównaniu z rokiem poprzednim o 8% podczas, gdy import zwiększył się
o 2%. Zmniejszenie importu w tym okresie związane było z istnieniem znacznych rezerw oraz odkryciem źródeł metanu i ropy naftowej, co wpłynęło za
zmniejszenie importu węgla. Równoczesnie nastapiła zmiana struktury eksportu,
w którym tekstylia nie zajmowały już czołowej pozycji. Na pierwszy plan wysunął
się eksport artykułów żywnościowych wysokiej jakości, chemikalii, farmaceutyków oraz samochodów. Natomiast w 1955 r. sytuacja uległa zmianie na skutek
konieczności zwiększenia importu żywności oraz surowców na potrzeby przemysłu. Struktura eksportu przedstawiała się następujaco: 23% stanowił eksport
żywności, 22% eksport artykułów przemysłowych. Ekspansja eksportu w tym
okresie stała się możliwa dzięki konkurencyjnym cenom i dużej elastyczności
podazy eksportowej. Czynniki te wpłynęły na wzrost popytu zagranicy na włoskie artykuły techniczne i przemysłowe, które w eksporcie wysunęły się przed
artykuły żywnościowe. Rok 1957 zasługuje na uwagę, gdyż po raz pierwszy od
zakończenia wojny wystąpiło dodatnie saldo obrotów bieżących pomimo wzrostu
deficytu bilansu handlowego. Było to możliwe dzięki wzrostowi wpływów z turystyki i frachtów. Jeśli wezmiemy pod uwagę obroty towarowe to import wzrósł
o 14%, a eksport o 18%, przy czym chemikalia wysunęły się na czoło eksportu.
W sumie saldo bilansu płatniczego przekształciło się po raz pierwszy w dodatnie
w okresie powojennym. Z kolei 1958 r. był dla reszty Europy okresem stagnacji
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gospodarczej (głównie dla USA) w przeciwieństwie do sytuacji gospodarczej
we Włoszech, która była pomyślna również w dziedzinie bilansu płatniczego
i handlowego. W tym roku saldo bilansu płatniczego było również dodatnie
i wynosiło 562 mld lirów. Utrzymało się ono również w 1959 r. lecz obnizyło się
do 509 mld lirów. Spadek ten w porównaniu z rokiem poprzednim był spowodowany zwiększeniem się o 10 mld lirów deficytu z tytułu frachtów, o 18 mld
lirów wpływów z przekazów emigrantów i o 23 mld lirów dotacji prywatnych.
Ubytek ten został częściowo skompensowany przez zwiększenie o 19 mld lirów
wpływów z turystyki i zmniejszenie o 17 mld lirów płatności z tytułu procentów.
W 1960 r. obroty handlowe Włoch osiagnęły niespotykane rozmiary. Rekordowe wyniki zanotowano zarówno po stronie eksportu, jak i importu. Tempo
wzrostu eksportu wynosiło 25,3% (najwyższe w Europie). Przyrost importu
(40,2%) osiągnął najwyższy poziom w grupie krajów Europy Zachodniej. Dzięki
istnieniu dużego popytu zagranicy na gotowe wyroby przemysłowe i dużej elastyczności przemysłu włoskiego, możliwy był znaczny wzrost eksportu wyrobów gotowych, które stanowiły 73% całego eksportu powodując zaangażowanie
przemysłu włoskiego w produkcji eksportowej w granicach 30-40%. Pomimo
jednak wysokiego stopnia ekspansji eksportu, duży wzrost importu przyczynił
się do wzrostu ujemnego salda bilansu handlowego o 132,5%18. Sytuacja ta nie
była jednak groźna pomimo znacznego wzrostu deficytu bilansu handlowego
ponieważ: a) import składał się z surowców i półfabrykatów przeznaczonych do
uszlachetnienia oraz dóbr inwestycyjnych; b) import rozkładał się na duzy wolumen obrotow. Dodatnie saldo bilansu płatniczego wynosiło 463 mld dol. Nastapił
przy tym wzrost cen eksportowych Włoch osiagnięty w wyniku modernizacji
przemysłu, zastosowania automatyzacji i automatyki elektronowej. Wpłynęło
to na poprawę term of trade, których ogólna tendencję prezentuje poniższe
zestawienie.
Tabela 16. Terms of trade Włoch (1953 r.=100)
1950

1951-54

1955

1956

1957

1958

1959

1060

106

98-101

97

92

90

97

96

102

Źródło: International Financial Statistics 1960 r.

Udział poszczególnych krajów w obrotach handlowych Włoch w 1960 r.
przedstawiał się następująco: import z RFN zwiększył się o 43,1%, z USA o 78,2%,
z Francji o 53,3%. Ogólny przyrost importu z krajów EWG wynosił 44,3%, co
18 Neue Zuricher Zeitung, marzec 1961.
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stanowiło 29,1% importu Włoch. Udział ten w 1956 r. wynosił 22,7%, a w 1959 r.
28,2%. Rozwój wymiany towarowej z krajami EWG powiązany był z obniżką ceł
w ramach Wspólnego Rynku oraz z urealnieniem kursu franka szwajcarskiego.
Import z krajów Europy Środkowo- Wschodniej wzrósł o 77,9%, a z krajów EFTA
o 25,7%. Struktura importu uległa zmianie na korzyśc surowców przemysłowych,
przed żywnością i wyrobami gotowymi (maszynami).
Jeśli chodzi o eksport to największym odbiorcą towarów eksportowych była
RFN. Wartościowo eksport do tego kraju wzrósł o 27,4%. Eksport do USA zwiększył się o 11,5%, a do Francji o 53,6% (w ujęciu ilościowym), lecz wartościowo
był o połowę mniejszy niż do USA. Eksport ilościowy do Wielkiej Brytanii
zwiększył się o 15,3%. Eksport do krajów EWG wzrósł o 32% i stanowił 50,9%
całego eksportu włoskiego w 1960 r., do krajów EFTA o 17,9%, a do krajów bloku
komunistycznego o 42,8%19.
W strukturze eksportu głównymi pozycjami w 1960 r. były: maszyny i urządzenia, samochody, buty, chemikalia i farmaceutyki oraz wyroby gotowe.
Pomoc zagraniczna

W sumie w okresie 10 lat Włochy otrzymały w ramach pomocy 1,8 mld dol.
Ok. 70% tej sumy zostało przeznaczone na pokrycie deficytu bilansu obrotów
kapitałowych, który w tym okresie wynosił 2,7 mld dol.
Tabela 17. Pomoc zagraniczna (w mln dol.)
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

225

283

220

133

134

74

77

137

81

1959

Źródło: International Financial Statistics 1960 r.
Tabela 18. Bilans płatniczy Włoch w latach 1957-60 (w mln dol.)
1957

1958

1959

1960

Pozycje bieżące:
Saldo towarów
Saldo usług
Saldo świadczeń nieodpłatnych

-880,3
+856,0
205,9

-441,1
992,1
106,6

-385
1038
82

-893
1182
75

Razem

121,6

657,6

735

364

Pozycje kapitałowe:
Saldo kapitałów długo- i krótkoterminowych

-102,7

-130,0

+29

-158

78,9

477,6

764

522

Saldo bilansu płatniczego

Źródło: Valutario, Instituto Nazionale per il Commercio Estero, Roma 1958, Nr 1, s. 8; Nr 5, s. 6.

19 Neue Zuricher Zeitung marzec 1961 r.
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Rezerwy złota i walut wymienialnych

O znacznej poprawie sytuacji bilansu płatniczego Włoch w tym okresie świadczył
gwałtowny wzrost rezerw złota i dewiz, które w 1960 r. przekroczyły 3 mld dol.
Tendencja spadku i wzrostu rezerw złota i dewiz była zgodna ze zwiększaniem
się i zmniejszaniem deficytu bilansu płatniczego.
Tabela 19. Rezerwy złota i walut wymienialnych (w mln dol.)
1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

876

1003

918

952

1041

1237

1308

1532

2321

2953

3080

Źródło: International Financial Statistics 1955, 1960.

Środki polityki walutowej Włoch w okresie 1950-60
Konieczność zastąpienia starej taryfy celnej z 1921 r. stanęła przed Włochami
bezpośrednio w związku z zaproszeniem ich do wzięcia udziału w konferencji
GATT. Konieczność ta spowodowana została przede wszystkim przez wzrost
cen importowych i deprecjację waluty, na skutek czego taryfa straciła swój
protekcyjny charakter. Ponadto stara taryfa celna oparta była na cłach specyficznych, co było sprzeczne ze wskazaniami GATT. Nowa taryfa celna oparta
na cłach „ad walorem” weszła w życie w dniu 15 lipca 1950 r. Taryfa ta miała
przede wszystkim znaczenie teoretyczne, gdyż oprócz niej wytworzył się cały
szereg róznych stawek celnych obowiązujących na mocy porozumień międzynarodowych. Ponadto wprowadzono taką liczbę wyjątków od stosowania taryfy
generalnej, iż w rzeczywistości powstała druga tzw. stosowana taryfa (working
tariff). Taryfa ta wysokimi cłami obciążyła żywność, co miało na celu ochronę
producentów krajowych, a niskimi surowce ze względu na zapewnienie niskich
kosztów produkcji. Najwyższe cła ustanowione zostały dla towarów produkowanych przez duże przedsiębiorstwa. Tak np. import traktorów (Fiat) obłożony
został według taryfy generalnej cłami w wysokości 50% ich wartości. Import
samochodów obłożony był cłami w wysokości 80% ich wartości, maszyn do
pisania i liczenia (Clivetti) 40%, aluminium (Montecatini) 55%. Ustalona taryfa
celna nie różniła się wysokością ceł od przedwojennej i stawiała Włochy w grupie
krajów o wysokim protekcjonizmie. Natomiast poziom „taryfy stosowanej” był
w praktyce niższy od poziomu taryfy generalnej. Taryfę generalną traktowano
jako maksymalną i stosowano tylko w przypadku krańcowej potrzeby. Cła stosowane w praktyce rosły lub malały w stosunku do taryfy generalnej w zależności
od polityki celnej USA, Wielkiej Btytanii, a także w zależności od wyników
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porozumień i konferencji międzynarodowych. Ponadto obniżek ceł dokonywano
w ramach krajów członkowskich EWG (początkowo o 10%).
Popieranie handlu zagranicznego

Od 1953 r. importerzy włoscy mogli otrzymywać pożyczki w walutach krajów
EPU po obnizonej stopie procentowej w celu zwiększenia importu z tych krajów.
Dla popierania eksportu towarów specjalnych wprowadzono w 1955 r. specjalne
ułatwienia kredytowe, jak również zwrot podatków eksportowych od wielu towarów. Fundusze na ten cel pochodziły z podatku importowego w wysokości 1-4%.
Formy porozumień płatniczych Włoch z innymi krajami w okresie 1950-60
1. Rozliczenia wielostronne w ramach EPU. Przystąpienie Włoch do EPU we
wrześniu 1950 r. wpłyneło na rozszerzenie rozliczeń wielostronnych, które
były dokonywane poprzez Unię każdego miesiąca. Oprócz tego Włochy
zawarły dwustronne porozumienia walutowe z każdym uczestnikiem
EPU, na mocy których dokonywano z tymi krajami rozliczeń w lirach
transferowych. Sumy z rachunku jednego kraju mogły być swobodnie
przenoszone na rachunek drugiego kraju. Wielostronne rozliczenia
Włoch w tym okresie zostały rozszerzone poza kraje EPU z chwilą przystąpienia Włoch do Klubu Haskiego i Klubu Paryskiego.
2. Rozliczenia wielostronne w ramach Klubów Płatniczych. W 1955 r.
Włochy przystąpiły do Klubu Haskiego, czyli wielostronnego systemu
rozliczeń Brazylii z jednej strony oraz Austrii, Wielkiej Brytanii, Beneluksu, Holandii, RFN i Francji z drugiej strony. W ramach tego systemu
eksport np. kawy brazylijskiej do Holandii mógł być kompensowany przez
brazylijski import lokomotyw z RFN, czy maszyn z Wielkiej Brytanii.
W 1956 r. Włochy przystapiły do klubu paryskiego, czyli systemu rozliczen wielostronnych między Argentyną z jednej strony a Austrią, Wielką
Brytanią, Beneluksem, Holandią, Danią, Norwegią, Francją, Szwajcarią
i Szwecją z drugiej strony. Porozumienie to zostało zawarte w wyniku
zmian na rynku dewizowym Argentyny w 1956 r., kiedy wprowadzono
oprócz oficjalnego, wolny rynek dewizowy (częściowy). Umożliwiło to
wyżej wymienionym krajom transfer ich walut w transakcjach z Argentyną, a więc zmniejszyło ścisły bilateralizm w obrotach z tym krajem. Na
mocy porozumienia z 1956 r. eksport zboża argentyjskiego np. do Szwecji
mógł być skomensowany przez import samochodów z Francjilub brytyjski
eksport maszyn włókienniczych do Włoch mógł być skompensowany
przez argentyńskie dostawy mrożonego mięsa do Wielkiej Brytanii. Znaczenie Klubów Płatniczych Argentyńskiego i Brazylijskiego polegało na
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rozszerzeniu rozliczeń wielostronnych poza kraje EPU. Oprócz porozumień wielostronnych Włochy zawarły porozumienia dwustronne ze
wszystkim krajami socjalistycznymi i niektórymi krajami kapitalistycznymi: Egiptem, Iranem, Hiszpanią, Finlandią itd. Z chwilą wprowadzenia
wymienialności lira umowy clearingowe przestały obowiązywać wraz
z upływem terminu ich ważności i w ten sposób wielostronny system
rozliczeń stał się dominujący.
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Streszczenie
W okresie po II wojnie światowej z krajów zachodnioeuropejskich Włochy wykazywały
największe tempo rozwoju. W 1950 r. rozpoczęła się faza długookresowego rozwoju
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gospodarczego. Rozwój ten nawiązywał do pierwszych lat odbudowy. Tempo wzrostu
produktu narodowego brutto (PNB), które w dziesięcioleciu do 1959 r. wynosiło rocznie średnio 6%, w latach szczytowej koniunktury 1960-61wzrosło do 7,8%. Dynamika
rozwoju gospodarczego Włoch była porównywalna w tym czasie z RFN i Japonią. Włoskie firmy uzyskały znaczne sukcesy w międzynarodowej walce konkurencyjnej oraz
wykorzystywały impulsy wynikające z polityki Wspólnego Rynku. Wraz z zewnętrzną
ekspansją dokonały się poważne zmiany strukturalne, które uplasowały Włochy w grupie krajów wysoko uprzemysłowionych. W 1962 r. tempo wzrostu produktu narodowego brutto (PNB) spadło do 6%, a w 1963 r. do 4,8%. Koniunktura ustąpiła miejsca
objawom kryzysowym, które przejawiały się w „galopującej” inflacji. W obawie przed
deprecjacją lira nastąpiła masowa ucieczka kapitału za granicę. Polityka walutowa prowadzona w tym okresie przez władze włoskie okazała się skuteczna. Lir włoski stał się
mianowicie nie tylko walutą stabilną, ale także jedną z „twardych” walut europejskich.
Potwierdzały to wypowiedzi na łamach bieżącej prasy międzynarodowej, ale również
sytuacja w dziedzinie bilansu płatniczego Włoch, który od 1957 r. wykazywał wysokie
dodatnie saldo. Jeśli wziąć pod uwagę handel zagraniczny Włoch w 1960 r. to należy
stwierdzić, iż w tym roku został osiągnięty najwyższy wzrost obrotów zagranicznych
w krajach Europy Zachodniej. Był to również najwyższy poziom obrotów osiągnięty
przez Włochy w okresie powojennym (wyższy o 1/3 w stosunku do poziomu w 1959 r.).
Globalny import Włoch, który w 1953 r. stanowił 3,2% importu swiatowego wzrósł do
3,8%, a udział eksportu zwiekszył się w tym czasie z 2% do 3,2%.
SŁOWA KLUCZOWE: gospodarka Włoch, lir, dewaluacja, rewaluacja, reforma walutowa,
stabilizacja walutowa, rozwój gospodarczy, inflacja, bilans handlowy i płatniczy, polityka
handlu zagranicznego, terms of trade.
Summary
For several years after World War II Italian economy showed the highest growth rate
among western European countries. In 1950 the phase of long-term economic development began, which was contributed to the first years of reconstruction. The growth rate
of gross national product (GNP), which in the decade to 1959 amounted to an annual
average of 6% and later - in 1960 -1961 - reached a climax of 7.8%. The dynamics of
economic development in Italy was at the time comparable to the Federal Republic of
Germany and Japan. Italian companies obtained considerable success in the international scale, using impulses that arose from the policy of the Common Market. Along
with external expansion, major structural changes which took place at the time ranked
Italy in the group of the most industrialized countries. In 1962, the growth rate of the
gross national product (GNP) fell to 6%, and in 1963 - to 4.8%. These results marked
the first symptoms of crisis, which manifested in the galloping inflation. Fearing the
depreciation of the lira, a massive capital was transferred abroad. However, monetary
policy conducted by the Italian authorities proved very effective. Italian lira became
not only a stable currency, but also one of the „hard” European currencies. This feat
was highlighted by the international press, as well as the Italian balance of payments,
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which from 1957 showed a very positive balance. It should be noted that in 1960 the
highest growth of foreign trade in the countries of Western Europe was made by Italy
again. That year marked also the highest level of turnover achieved by Italy in the
postwar period (an increase of 1.3 compared to the level in 1959.). Global imports of
Italy, which in 1953 accounted for 3.2% of world imports rose to 3.8%, and the share
of exports increased during this period from 2% to 3.2%.
Key words: Italian economy, Italian lira, devaluation, revaluation, currency reform,
currency stabilization, economic growth, inflation, balance of trade and balance of
payments, foreign trade policy, terms of trade.
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Łukasz Furman

Kierunki modyfikacji istniejących
rozwiązań w systemie poboru
podatków
Directions of modification of existing solutions in the tax system

Wstęp
W obecnym czasie wiele uwagi poświęca się systemowi podatkowemu, szczególnie jak mają wyglądać konstrukcje i ich poszczególne elementy. Problematyka ta jest bardzo obszerna, bowiem w Polsce mamy dzisiaj ponad 10 różnego
rodzaju podatków. Niektóre z podatków istnieją od lat 90 ubiegłego wieku, inne
zaś podjęły funkcjonowanie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. System
podatkowy ma wiele dobrych rozwiązań, które wzmacniają przedsiębiorczość
oraz rozwój gospodarczy. Istnieją w nim również złe elementy, które powodują,
że system jest skomplikowany, zawiły i prowadzi m.in. do szarej strefy i uszczupleń podatkowych. Dużą rolę w funkcjonowaniu całego modelu podatkowego
odgrywa również aparat skarbowy, który jest w Polsce znacznie rozbudowany,
a to generuje znaczne koszty poboru. Konieczne zatem jest by spojrzeć jeszcze
raz na system podatkowy w Polsce i wskazać kierunki, w którym powinien się on
rozwijać, by móc usprawnić funkcjonowanie gospodarki, obniżyć koszt poboru
czy też zmienić konstrukcje podatkowe. Każda zmiana dotycząca poszczególnych
podatków musi być przemyślana i wyważona.
Celem niniejszego artykułu jest próba wskazania kierunków zmian treści
i konstrukcji systemu poboru, adekwatnego do współczesnych polskich uwarunkowań gospodarczych, który zdaniem autora przyczyniłby się do wzrostu
i rozwoju gospodarczego.
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I. Pożądany system podatkowy
Ekonomiści przyznają bardzo często, że nie ma idealnego systemu podatkowego,
który w tym samym czasie zapewniałby dobrobyt państwu, jak również jego
obywatelom. Na podstawie wypracowanej wiedzy empirycznej i teoretycznej,
można jednoznacznie stwierdzić, że system podatkowy powinien zawierać
następujące cechy:
• wpływać na opłacalność pracy oraz zdarzeń gospodarczych,
• sprowadzić do minimum czynności związane z poborem danego podatku,
• opierać się na doświadczeniach podmiotów gospodarczych i innych instytucji w celu stworzenia precyzyjnych przepisów, które będą minimalizować niejasne i wątpliwe przypadki,
• wykazywać stabilność w długim okresie czasu bez podlegania ciągłym
modyfikacjom,
• przejawiać prostotę konstrukcji podatkowych1.
Sprawny i nowoczesny system danin publicznych w dzisiejszych realiach
gospodarczych stanowi o pozycji państwa danego kraju na arenie międzynarodowej. Podkreśla on ponadto atrakcyjność danej gospodarki dla podatników
będących mieszkańcami kraju, jak i inwestorów z zagranicy.
Na tle analizowanej tematyki niezwykle trudnym zadaniem jest wypracowanie stanu, który odpowiadałby wszystkim podatnikom, a równocześnie
zapewniałby spełnienie wyznaczonych celów gospodarczych. Konstrukcje podatkowe, w ujęciu teoretycznym, muszą odpowiadać konkretnym rozwiązaniom
praktycznym. Przedsiębiorcy i inne podmioty podległe systemowi podatkowemu uogólniają swoją wiedzę w zakresie systemu podatkowego przez pryzmat
doświadczeń z organami podatkowymi. Taki stan rzeczy bardzo często utrudnia
spojrzenie na system danin poprzez zadanie, które on realizuje będąc narzędziem
wspierającym zrównoważony rozwój kraju w długim okresie czasu. W praktycznym ujęciu opracowanie i wprowadzenie w życie takiego modelu jest niezwykle
trudne, ponieważ trudno jest niekiedy pogodzić sprzeczne propozycje odnoszące
się do dogodności i taniości sytemu podatkowego oraz obligatoryjnemu przeciwdziałaniu oszustwom podatkowym.
Ważnym wyznacznikiem każdego systemu podatkowego, jak wcześniej już
o tym wspomniano, jest także jego stabilność, gdyż nadmierna zmienność wprowadza dodatkowy element ryzyka, przy którym inwestorzy i przedsiębiorcy
nie mogą podejmować decyzji racjonalnych w długim horyzoncie czasowym,
1 G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, PWN 2007, s. 36.
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co z kolei przekłada się na funkcjonowanie i rozwój całej gospodarki. W tym
kontekście istotne jest tworzenie jak najszerszej bazy podatkowej, warunkującej poziom stawek podatkowych i pozwalającej działać wszystkim podmiotom
w takim samym otoczeniu zewnętrznym (zbyt wysokie podatki powodują przenoszenie części działalności do szarej strefy).
W Polsce panuje pogląd, że polski system podatków jest nieefektywny
i cechuje go duży fiskalizm, i nieprzyjazność dla podatników. Ta sytuacja znajduje
potwierdzenie w licznych publikacjach naukowych z tego zakresu2. Wyrażane
poglądy klasyfikują polskie podatki, jako jedne z najmniej efektywnych w Unii
Europejskiej. Przyczyn upatruje się głównie w systemie tworzenia przepisów
i reguł podatkowych. Po pierwsze to proces stanowienia prawa podatkowego
wymaga gruntownej przebudowy. Wprowadzanie modyfikacji i różnego rodzaju
rozwiązań w polskim systemie podatkowym nie jest poprzedzone gruntownymi analizami, jakiego typu korzyści z danego rozwiązania należy spodziewać
się w przyszłości i jakie negatywne cechy oraz ryzyko będą towarzyszyć temu
systemowi.
Dla wielu ekonomistów podejście w zakresie istnienia podatków sprowadza się jedynie do funkcji zapewnienia dochodu budżetowi państwa. Jednak
wyzwanie stawiane systemowi podatkowemu sprowadza się do efektywności
pod względem ekonomicznym i sprawiedliwości przy jednoczesnym minimalizowaniu koszów procesu fiskalnego. Racjonalny i efektywny system danin
publicznych jest zgodny z zasadami podatkowymi. Współzależność pomiędzy
efektywnością a sprawiedliwością jest niezmiernie istotna z punktu widzenia
problematyki podatkowej.
System podatkowy w Polsce nie jest powszechnie akceptowany i charakteryzuje się niespójnością, co jest niewątpliwie barierą w rozwijaniu działalności
gospodarczej.
W ramach prowadzonych rozważań zasadnym jest postulowanie wprowadzenia najbardziej optymalnych rozwiązań w systemie danin publicznych w Polsce,
a przystających do obecnych realiów gospodarczych. Opracowanie i zaistnienie
takiego modelu podatkowego, by maksymalizował dobrobyt społeczny, jest rzeczą niełatwą do opracowania. Poszukiwanie właściwych rozwiązań odnoszących
się do systemu podatkowego jest skomplikowane.

2 np. J. Ostaszewski, Z. Fedorowicz, T. Kierczyński, (red.), Teoretyczne podstawy reformy
podatków w Polsce, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
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Po pierwsze, potrzeba uwzględnić w polityce społeczno - gospodarczej plany,
jakie mają być realizowane w danym kraju w określonym czasookresie. Wydaje
się, że efekty rozwiązań powinny być widoczne w perspektywie kilku lat, ale
bezpiecznym czasem wydaje się być jedna dekada.
Po drugie, daniny publiczne powinny być niskie, a konstrukcje nieskomplikowane, by w miarę najmniejszym stopniu powodować zakłócenia na rynku. Stawki
podatkowe powinny być o charakterze liniowym, ponieważ te o charakterze
progresywnym mogą powstrzymać skłonność do pracy przy przechodzeniu do
wyższych progów podatkowych. Tłumaczenie zasadności istnienia w gospodarce
podatków o charakterze progresywnym, regułą sprawiedliwości społecznej jest
bardzo wątpliwe. Osoby fizyczne, czy też przedsiębiorcy wypełniając obowiązki
podatkowe według skali progresywnej nie będą zainteresowani większą aktywnością gospodarczą lub wprowadzaniem innowacji w celu zwiększenia rozwoju
gospodarczego, bowiem nie będą do tego zachęcały zasady opodatkowania. Brak
jest motywacji do lepszej pracy i tym samym prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli wypracowany zysk nie zostanie zatrzymany w przedsiębiorstwie, ale
zostanie przeznaczony do budżetu w formie zwiększonego podatku. Jednostka
pozbawiona wypracowanej nadwyżki środków finansowych nie będzie silna
kapitałowo. Jest to przeszkodą do prowadzenia ekspansji rynkowej i tym samym
zagrożeniem do jej finansowania. System gospodarczy państwa nie może być
obciążeniem dla podatników, którzy starają się o rozwój swoich przedsiębiorstw.
Nie może również przerzucić odpowiedzialności na zapewnienie wyższych
wpływów z tytułu podatków jedynie na podmioty dysponujące dużymi zasobami
pieniężnymi. Wprowadzanie stawek progresywnych może okazać się destrukcyjne dla gospodarki z uwagi na fakt, że może nastąpić odpływ bazy podatkowej
np. do szarej strefy i będzie bardzo trudno niwelować ten stan. Co więcej takie
rozwiązanie jest również niebezpieczne z punktu widzenia całkowitej likwidacji
działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może przenieść jednostkę na terytorium raju podatkowego, gdzie spotka się z o wiele lepszymi warunkami ze strony
opodatkowania. Sugerowanym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie stawki liniowej zarówno w podatkach bezpośrednich, jak również w podatkach pośrednich.
Wysokość stawki musiałaby uwzględniać kilka założeń, których rozstrzygnięcie
w sposób bezpośredni rzutowałoby na późniejsze wpływy podatkowe. Pierwsze
dokonania powinny być skierowane na ustaleniu właściwej stawki liniowej dla:
• podatków pośrednich poprzez statystyczną analizę wolumenu sprzedaży
dóbr i usług w gospodarce narodowej w okresie rocznym. Odniesienie
się do danego poziomu sprzedaży towarów czy usług pozwoliłoby ustalić
we właściwym wymiarze stawkę podatkową,
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• podatków bezpośrednich w celu określenia stawki liniowej, co odbyłoby
się po weryfikacji danej branży przez pryzmat osiąganej stopy zwrotu
z zainwestowanego kapitału. Jeśli wyniki finansowe branży byłyby na
odpowiednio zadowalającym poziomie, wówczas można by rozważyć
wprowadzenie stawki podatkowej z maksymalną wysokością do 20%.
Ponadto w celu uproszczenia systemu podatkowego należałoby rozważyć
całkowitą likwidację preferencji podatkowych. Funkcjonujące preferencje w polskim systemie podatkowym należałoby zastąpić programami rządowymi, które
w sposób docelowy pomagałyby osiągnąć zamierzony skutek - taki, jaki był przewidziany w stosunku do istniejących ulg i zwolnień. Nadmienić należy, że obecne
istnienie ulg pociąga za sobą zwiększone wydatki, które przypisane są do podatnika, jak również do organu podatkowego. Podatnik musi ponieść niezbędne
koszty administracyjne związane z zastosowaniem ulgi (np. koszty doradztwa
podatkowego), a aparat skarbowy koszty związane z kontrolą zasadności i prawidłowości zastosowania preferencji podatkowych, jaką są ulgi. Dodatkowym
kosztem dla państwa jest obsługa pomocy publicznej kierowanej do określonego
typu obywateli, której cele pokrywają się ze stosowanymi ulgami. Budżet państwa
ponosi zatem wydatki w dwukrotnie zwiększonej wartości. Jeśliby ulgi i inne
preferencje zostały zlikwidowane, to z całą pewnością państwo mogłoby się zająć
tylko i wyłącznie transferowaniem pieniędzy do potrzebujących podmiotów.
Innym dążeniem powinno być opracowanie takich rozwiązań, wobec których
pobór danin publicznych odznaczałby się znikomymi kosztami społeczeństwa.
W istniejącym skomplikowanym systemie, ze względu na dużą ilość ulg i zwolnień, reguła ta nie może być wypełniona z przyczyn technicznych. Modele
takie charakteryzują się wysokim kosztem funkcjonowania i są niezrozumiałe
dla podatników. Ponadto, w trakcie praktycznego zastosowania ulg dochodzi
do sporów natury prawnej pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami,
którzy wykorzystują w swoich rozliczeniach te rozwiązania. Spory często nie
kończą się na I instancji odwoławczej, ale znane są w praktyce sytuacje, gdzie
sprawy kierowane są do wojewódzkich sądów administracyjnych, a w przypadku
niezadowalającego wyroku wnoszone są skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Komplikacja systemu podatkowego rodzi więc tutaj koszty w zakresie
obsługi prawnej podatnika w przedmiocie sporu podatkowego, a dla państwa
stanowi koszt funkcjonowania organów odwoławczych zarówno w I jak i w II
instancji. Eliminacja tego rodzaju patologii podatkowej jest konieczna, ponieważ
państwo ponosi wydatki, które w zasadzie nie przynoszą żadnej wartości dodanej. Ryzykiem objęty jest również spór z podatnikiem, gdyż w przypadku jego
wygranej budżet państwa musi zwrócić podatek wraz z należnymi odsetkami.
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Priorytetowa zmiana, adekwatna do panujących warunków gospodarczych,
powinna skupić się na ustaleniu reguł polityki podatkowej i wskazaniu, które
z rodzajów podatków mają dostarczać największe dochody dla budżetu, aby
mógł on wykonywać swoje zadania. Duża ilość celów ekonomicznych i społecznych przyświecająca systemowi podatkowemu sprawia, że nie funkcjonuje
on prawidłowo. Koniecznym więc działaniem jest ustalenie podstaw jakie cele
ma realizować system podatkowy, a następnie wcielenie ich w życie poprzez
odpowiednie rozwiązania.
Obecny system podatkowy nie sprzyja efektywności gospodarowania, jak
również powiększaniu oszczędności. Cechuje go ponadto brak stabilności. Antidotum na powyższe niedogodności powinna być eliminacja dotychczasowych
niekorzystnych rozwiązań, głównie z systemu podatków bezpośrednich i pośrednich. Przytoczyć można sytuację w podatku dochodowym od osób prawnych,
gdzie opodatkowuje się osiągnięty dochód przez spółkę, a następnie z zysku
netto wypłaca się dywidendę, która również jest opodatkowana zryczałtowanym
podatkiem. Z kolei, w podatku od towarów i usług, do czynienia mamy z opodatkowaniem podatku. Sprawa dotyczy przypadku, kiedy np. do Polski sprowadzamy
samochód z UE, i płacimy od niego należną akcyzę i podatek VAT. Od wartości
samochodu liczony jest podatek akcyzowy, który następnie powiększa wartość
netto. Od tych dwóch skumulowanych kwot następnie liczony jest podatek od
towarów i usług. Takich sytuacji, które burzą efektywność prowadzonej działalności można by wymienić więcej.
Nieodzownym kierunkiem eliminacji tego typu rozwiązań jest przeanalizowanie funkcjonujących reguł opodatkowania, a następnie wprowadzenie
konstrukcji zwalniających dane zdarzenie z podatku bądź wprowadzenie reguł,
że dana transakcja może być opodatkowana podatkiem pośrednim tylko raz.
Odnosząc się do stabilności systemu podatkowego warto wskazać, że naczelna
zasada funkcjonowania konstrukcji podatkowych powinna wyrażać się w braku
przyzwolenia na zmiany w trakcie roku kalendarzowego. Koresponduje to z planami strategicznymi jednostek gospodarczych i wytyczonych założeniach przez
przedsiębiorców w zakresie rozwoju działalności. W przypadku zmian podatkach w trakcie roku (nawet kilkukrotnych) potrzebne są korekty opracowanych
założeń strategii długookresowej.
Głównymi elementami, mającymi znaczenie przy budowie optymalnego
i efektywnego systemu podatkowego, powinny być poszczególne części składowe kształtujące podstawę opodatkowania. Ustawy o podatkach dochodowych
i z zakresu opodatkowania towarów i usług ze swej konstrukcji powinny eliminować przepisy, które sprawiają, czy też są odpowiedzialne za powstanie fiskalizmu
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podatkowego. Nadrzędną zasadą przyświecającą realizacji celu wyznaczonego
w zdaniu poprzednim powinno być uproszczenie przepisów podatkowych, co
zmniejszy nakłady pracy wśród podatników, na rozliczenia podatkowe oraz
ograniczy możliwość manipulacji w podatkach.
Z uwagi na całkowitą eliminację zawiłych przepisów podatkowych, zmniejszenie kosztów opodatkowania będzie widoczne zarówno po stronie podatników
jak i aparatu skarbowego.
Poprzez system podatkowy powinno być komponowane makrootoczenie dla
jednostek gospodarujących, szczególnie chodzi tutaj o daniny dochodowe płacone przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz podatki pośrednie. W pierwszym
podejściu powinna nastąpić harmonizacja przepisów podatków dochodowych
z prawem bilansowym. To pole wymaga gruntownej przebudowy ze względu
na to, że przepisy podatkowe odmiennie traktują ponoszone koszty jako koszt
uzyskania przychodu a przychody jako osiągnięte. Jednostki gospodarcze są
zobowiązane do stosowania ustawy o rachunkowości, co wiąże się z rejestrowaniem i ewidencją operacji gospodarczych według prawa bilansowego. Z drugiej
strony istnieje prawo podatkowe rządzące się zupełnie innymi zasadami, dotyczącymi przychodów i kosztów. W ramach prawa regulującego rachunkowość
funkcjonuje zasada memoriałowa, dzięki której przychody i koszty uważa się
za osiągnięte lub poniesione w momencie ich wystąpienia, a nie w momencie
wpływu lub wydatku pieniężnego. Oznacza to, że przychody i koszty ujmowane
są w okresach, w których powstały.
W podatkach obowiązuje natomiast zasada kasowa, dzięki której zaliczeniu
do przychodów danego okresu podlegają tylko przychody, będące efektem rzeczywistego wpływu środków pieniężnych do kasy lub na rachunek bankowy. To
samo dotyczy również kosztów. Mogą one być kosztami uzyskania przychodów,
jeśli nastąpiło rzeczywiste uregulowanie zobowiązania powstałego na skutek
poniesienia wydatku. Oczywiście wiąże się to tylko z sytuacjami, kiedy wydatek
pociąga za sobą wystąpienie kosztu. Ta zasada nie ma zastosowania np. w przypadku amortyzacji, bowiem ona nie powoduje wystąpienia wydatku.
Podatnik, by wypełnić prawidłowo obowiązki podatkowe, musi przestrzegać reguł obydwu ustaw, przez co może popełnić nieświadomie błąd i zarazem
pominąć do opodatkowania ważne zdarzenie gospodarcze. Racjonalne więc jest
wprowadzenie zmian na płaszczyźnie prawa podatkowego i bilansowego. Każde
z tych norm prawnych realizuje inne cele. Prawo podatkowe ma celu uregulowanie poboru danin publicznych poprzez sprecyzowanie zasad do ustalania
podstawy opodatkowania. Z kolei prawo bilansowe ma za zadanie doprowadzić do precyzyjnego wyliczenia wyniku finansowego. By zbliżyć do siebie te
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konstrukcje, niezbędnym jest wyznaczenie wspólnych celów, jakie ma realizować
prawo podatkowe i bilansowe. Wobec powyższego powinno nastąpić zbliżenie
sfer tych dwóch rodzajów praw.
W ramach funkcjonującego modelu podatkowego w Polsce istnieje jeszcze
jeden podatek, który nie wywiera dobrego wpływu na wydatkowanie środków pieniężnych i ich rozmieszczenie na rynku. Należy on do grupy podatków
bezpośrednich. Jest to podatek od zysków kapitałowych, który ma obciążać
oszczędności, jednakże wprowadza dużo zakłóceń dla gospodarki, ponieważ
osoby fizyczne, są zmuszone płacić podatek dwukrotnie. Pierwszy raz na okoliczność uiszczenia podatku dochodowego od uzyskanego dochodu, natomiast
drugi raz, kiedy posiadając oszczędności płacą podatek od odsetek uzyskanych
od ulokowanych oszczędności. Zgodnie z ekonomiczną zasadą pieniądze te
mogłyby być przeznaczone na kredyty dla podmiotów gospodarczych i powiększyć w ten sposób środki na inwestycje. Negatywny oddźwięk funkcjonowania
tego podatku to także zmniejszenie skłonności do oszczędzania, a ten stan jest
dla gospodarki niebezpieczny. Należy uznać, że podatek ten powoduje wiele
szkody w gospodarce i powinien być wyeliminowany z obiegu prawnego.
Reasumując, można stwierdzić, że system poboru podatków powinien ulec
diametralnej zmianie, ponieważ obecne rozwiązania nie przystają do współczesnych uwarunkowań gospodarczych. Władza podatkowa powinna zatem dążyć
do przeobrażenia obecnych zasad przewidzianych w prawie podatkowym pod
kątem skuteczności, efektywności i przejrzystości. Takie podejście usprawni
funkcjonowanie całego systemu fiskalnego i przyczyni się do wzrostu gospodarczego. Uproszczenie konstrukcji podatkowych, procedur postępowania podatkowego i minimalizacja kosztów funkcjonowania jednostek odpowiedzialnych za
pobór, kontrolę i egzekucję podatków będzie wymagała następujących zmian tj.:
• zmniejszenie kosztów poboru podatków poprzez likwidację pionu skarbowego związanego z funkcjonowaniem Izb Skarbowych oraz Izb Celnych.
Konieczna jest ich reorganizacja poprzez włączenie dotychczasowych
zadań do struktur Izb Skarbowych i Urzędów Skarbowych. Istnienie
obecnych dwóch struktur odrębnie nie ma ekonomicznego sensu, bowiem
w ten sposób rośną koszty stałe związane z utrzymaniem administracji.
W tym stanie rzeczy korekty będzie również wymagał stan zatrudnienia
związany szczególnie z pracownikami administracji obsługującymi urząd,
którzy nie będą przydatni w nowej strukturze. Połączenie dwóch struktur
w jeden organ podatkowy pozwoli na skuteczniejsze i tańsze pozyskiwanie
materiałów eksploatacyjnych związanych z realizowanymi zadaniami
(zakup materiałów i sprzętu biurowego). Jeśli chodzi o pracowników
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•

•

•

•

merytorycznych to oszczędności zostałyby wygospodarowane poprzez
ograniczenie stanowisk kierowniczych.
uproszczenie ośrodków decyzyjnych w pionie Ministerstwa Finansów
poprzez ujednolicenie kontroli związanej z kompetencjami Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej oraz Szefa Służby Celnej. Zmiany
polegałyby na połączeniu funkcji tych dwóch organów w jeden. Nie
ma ekonomicznego, ani prawnego uzasadnienia do funkcjonowania ich
odrębnie, tym bardziej, że postępowanie prowadzone przez te jednostki
opiera się o ustawę Ordynacja podatkowa.
uproszczenie przepisów prawa podatkowego - brak spójności i jednoznaczności obowiązujących aktów prawnych wymaga dokonania interpretacji zapisów przez aparat skarbowy (interpretacje indywidualne), oraz
sądy, jeśli podatnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w otrzymanym rozstrzygnięciu. Sposobem na uproszczenie przepisów w podatkach
dochodowych byłaby likwidacja art. 16 w ustawie o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz art. 23 w ustawie o podatku dochodowym od
osób fizycznych, gdzie jest mowa co nie uważa się za koszty uzyskania
przychodu. Pozwoliłoby to m. in. na eliminację różnic przejściowych
w podstawie opodatkowania. W zakresie podatków pośrednich do uproszczenia przyczyniłoby się zlikwidowanie szczególnego momentu powstania
obowiązku podatkowego, określonego art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług, bowiem to sprawia podatnikom najwięcej trudności. Tym
samym podjęte kroki mające na celu kształtowanie nowego ładu w prawie
podatkowym ograniczą wydawanie interpretacji indywidualnych.
minimalizacja obowiązków podatkowych nałożonych na podatnika
poprzez ograniczenie liczby składanych deklaracji i zeznań podatkowych
oraz złączników do nich. Przykładowo ograniczyć można załączniki
do zeznań o osiągniętych dochodach bądź poniesionej stracie w roku
podatkowym zarówno do osób fizycznych, jak też osób prawnych. Obowiązujące załączniki w postaci informacji o wysokości odliczenia od
dochodu oraz podatku z pewnością można skrócić, a dane liczbowe
umieścić bezpośrednio w głównej deklaracji.
obniżenie stawki podstawowej w podatku od towarów i usług o 2-4%,
ponieważ istnienie jej na poziomie 23 % powoduje zwiększenie luki
podatkowej w podatku od towarów i usług.
przebudowa istniejących ulg i zwolnień podatkowych w podatku CIT i PIT,
ponieważ po stronie organów podatkowych zwiększyło to koszty poboru,
co w efekcie spowodowało potrzebę sprawdzania zeznań podatkowych
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podatników, czy właściwie rozliczono ulgi oraz dokonywać zwrotów, co
wiąże się ze zwiększonym czasem pracy oraz kosztami obsługi bankowej.
Wnioskuje się, iż najlepszym rozwiązaniem co do zmiany systemu ulg
i zwolnień, byłoby wprowadzenie jedynie takich preferencji w konstrukcji
podatku, które kreowałyby długofalowy wzrost i rozwój gospodarczy,
• ograniczenie katalogu innych preferencji podatkowych, poza wymienionymi podatkami dochodowymi, bowiem, by z nich skorzystać, podatnik
musi skorzystać z specjalistycznej pomocy doradcy podatkowego, a to
zwiększa koszty prowadzenia działalności gospodarczej (w tym koszty
poboru leżące po stronie podatnika).
• proces legislacyjny w zakresie podatków powinien być realizowany przez
specjalistów i opierać się na wzajemnych konsultacjach pomiędzy sferą
rządową a przedsiębiorcami i innymi podmiotami podlegającymi obciążeniom podatkowym. Obecnie brak jest tego rodzaju inicjatyw legislacyjnych, które w swym podsumowaniu doprowadzałyby do obustronnej
akceptacji wprowadzanych reguł ustalania zobowiązań podatkowych.
Zaistnienie takiego zdarzenia pozwoliłoby również dokładniej rozstrzygać
sprawy podatkowe, bowiem w tym stanie rzeczy można poznać stanowisko podatnika. W konsekwencji doprowadziłoby do „wyważenia” decyzji
podatkowych i odpowiedniego zinterpretowania prawa podatkowego, co
skutecznie ograniczyłoby proces odwoławczy w II instancji.
Zdaniem autora realizacja powyższych postulatów sprawiłaby, że system
podatkowy byłby bardziej akceptowalny przez społeczeństwo i podmioty
gospodarcze.

II. Przewidywane skutki ekonomiczne nowych
rozwiązań
Wprowadzenie w życie gospodarcze zmian omówionych w poprzednim podrozdziale sprawi, że system poboru danin publiczno - prawnych będzie funkcjonował
poprawnie i będzie stanowił podstawy do rozwoju i wzrostu gospodarczego.
Ponadto, wyeliminuje w dużym stopniu szarą strefę, która tak bardzo rozwinęła
się w polskiej gospodarce na skutek nietrafnych rozwiązań podatkowych. Przedstawione nowe rozwiązania i usprawnienia w zakresie systemu podatkowego
wprowadzone w życie spowodują:
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• ułatwienie podatnikom wypełniania obowiązków podatkowych w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich, poprzez uproszczenie prawa
podatkowego,
• łatwiejsze przeprowadzanie kontroli podatkowych z wykorzystaniem systemu informatycznego, który na bieżąco pozwoli na monitoring sytuacji
finansowo - majątkowej podmiotu gospodarczego,
• skrócenie terminów co do załatwiania spraw w organie podatkowym,
szczególnie co do kontroli podatkowej oraz postępowań podatkowych,
• bieżące monitorowanie przez organy państwa legalności i prawidłowości obrotu gospodarczego, związanego z powstawaniem zobowiązań
podatkowych,
• szybsze wykrywanie przestępstw i wykroczeń skarbowych, polegających
m. in. na wyszukaniu fikcyjnych przedsiębiorstw, wystawiających nierzetelne faktury,
• skrócenie czasookresu poświęconego na obsługę danego podatnika m.
in. w zakresie załatwiania spraw, prowadzenia kontroli i postępowań
podatkowych,
• poprawa jakości „świadczonych usług” na rzecz interesantów (podatników) zarówno przy udzielaniu fachowych informacji, jak również
w wszczynanych i prowadzonych postępowaniach, co pozwoli na zmniejszenie skarg i odwołań,
• obniżenie liczby oraz kwot zobowiązań podatkowych, które uległy
przedawnieniu,
• wzrost wpływów podatkowych uzyskanych poprzez wnikliwszą analizę
stanu majątkowego podatników i obrotu gospodarczego,
• poprawa efektywności zarządzania środkami publicznymi oraz polepszenie wizerunku administracji podatkowej,
• wzrost efektywności egzekucji administracyjnej,
• pozyskanie przez usprawnienia oszczędności w budżecie państwa.
Lista wymienionych następstw, które mogą zaistnieć po wprowadzeniu proponowanych zmian nie jest zamknięta. W każdym sektorze gospodarki mogą być
dostrzegalne pozytywne zmiany. Realizacji sformułowanych postulatów mogą
również towarzyszyć niekorzystne skutki, które będą wymagały podejmowania
doraźnych działań. Związane one mogą być z nieaprobowaniem nowych zmian,
ale powinny mieć one charakter krótkotrwały i niezagrażający stabilności systemu gospodarczego, w tym systemu podatkowego.
Dla zaistnienia wszelkich proponowanych działań stojących u progu sprawnego i efektywnego funkcjonowania modelu poboru danin publicznych w Polsce
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potrzeba dłuższego czasu, gdyż nie uda się tego zrealizować od razu. Wprowadzenie zmian wymaga rzetelnego podejścia i przygotowania analizy oraz
projekcji przepływów pieniężnych, jakie będą powstawać przy tego typu przedsięwzięciach. W tym zakresie powinny być również dostosowane możliwości
finansów publicznych do sfinansowania przewidzianego przedsięwzięcia. Duża
część zmian może zostać wprowadzona na drodze uproszczonej poprzez akty
wykonawcze takimi jak rozporządzenia, co pozwoli na pozyskanie sporych
oszczędności i późniejsze ich wykorzystanie przy budowaniu modelu fiskalnego
w polskim systemie gospodarczym.
Propozycja zmian w podatkach pozwoli dodatkowo na wzmocnienie zasobów pracy oraz przedsiębiorczości. Obniżenie kosztów pracy, uzyskane poprzez
zmiany w systemie podatkowym, spowoduje ograniczenie szarej strefy i wzrost
dochodów publicznych. W tym przypadku potrzeba liczyć się z utrudnieniami
w przeprowadzeniu zmian z uwagi na fakt istnienia grup interesów, które mogą
się obawiać wszelkich zmian. Pożądane zmiany, jakie przyniesie nowy system
w zakresie uproszczenia przepisów podatkowych będą również budowały nową
strategię Polski w dziedzinie konkurencji podatkowej. Taki stan, dla polskiej
gospodarki, jest jak najbardziej pożądany i oczekiwany ze względu na inwestorów krajowych i zagranicznych, wyrażających chęć prowadzenia działalności
gospodarczej w Polsce. Z chwilą przemian w systemie podatkowym zmieni się
postrzeganie rodzimego systemu fiskalnego. Wzrost świadomości podatkowej
podatników, jest korzystny dla systemu podatkowego. Ten stan jest szansą na
wzrost zaufania podatników do państwa. Wspomniana konkurencja podatkowa
ma wymiar międzynarodowy ze względu na postępujący proces globalizacyjny
i upowszechniania się wymiany gospodarczej. Zmniejszenie administracyjnych
obowiązków dla podatników, wynikających z podleganiu pod ustawy podatkowe,
a także redukcja stopy opodatkowania zostanie zauważona przez uczestników
rynku zarówno w wymiarze krajowym jak i międzynarodowym. Ściągnięcie kapitału zagranicznego do polskiej gospodarki pozwoli na jej finansowe wzmocnienie
i na przyśpieszenie gospodarcze. Wymienione zmniejszenie barier proceduralnych w podatkach usprawni rozliczenia podatkowe w relacji aparat skarbowy
- podatnik, co w efekcie podniesie efektywność i sprawność aparatu skarbowego.
Poprawna współpraca organów podatkowych z podatnikami pozwoli ponadto
na skuteczne ograniczenie kosztów poboru zaległości podatkowych.
Stworzenie stabilnych i przejrzystych przepisów podatkowych dla podatników jest bardzo dobrym rozwiązaniem, ponieważ umożliwiają one długofalowe
planowanie i opracowanie planu strategicznego dla przedsiębiorstwa. W obliczu
ciągłych i zaskakujących zmian ze strony podatków byłoby to utrudnione lub

262 | Przegląd Prawno-Ekonomiczny 36 (3/2016)

wręcz niemożliwe. Wprowadzone w życie postulaty, dotyczące obniżki stawek
podatkowych w podatku od towarów i usług, spowodują, że w gospodarstwach
domowych pozostanie więcej środków finansowych, które mogą być przeznaczone na dodatkowe oszczędności. Transfer dodatkowych środków na rynek
będzie pobudzał inwestycje w gospodarce. Zauważalne będą również korzyści
wprowadzone z dwóch stawek podatku od towarów i usług. Dobra pierwszej
potrzeby objęte niższą stawką podatkową będą łatwiej osiągalne dla uboższej społeczności. Przy ustalaniu poziomu obniżonej stawki podatku, z jednej
strony powinny być wzięte pod uwagę dochody budżetowe, by nie zmniejszyły
się, a z drugiej sytuacja finansowa gospodarstw domowych, żeby nie uległa
pogorszeniu.
Z kolei, wyeliminowanie katalogu zdarzeń gospodarczych, niedających prawa
do odliczenia podatku naliczonego, przyniesie korzyści w postaci zwiększenia
przejrzystości przepisów oraz zakończenie sporów z organami podatkowymi.
Zmiany te spowodowałyby również pobudzenie gospodarki poprzez ograniczenie
szarej strefy, o czym wcześniej wspomniano.
Zmiany w aparacie skarbowym odnoszące się do scalenia kontroli podatkowej z kontrolą skarbową mogłyby wpłynąć na koszt funkcjonowania zarówno
urzędów skarbowych, jak też urzędów kontroli skarbowej.
Z ekonomicznego punktu widzenia zmniejszą się wydatki, które w obecnym
budżecie są ponoszone, co w końcowym efekcie wpłynie na niższy koszt poboru
danej daniny publicznej. W obecnym stanie gospodarczym i prawnym brak jest
uzasadnienia do funkcjonowania zarówno kontroli skarbowej jak i podatkowej.
Istnieniu tych instytucji kontroli przyświeca ten sam cel - zminimalizowanie
naruszeń prawa podatkowego i zwiększenie wpływów podatkowych poprzez
wykrywanie zaległości. Racjonalnym wydaje się więc scalenie obydwu kontroli.
Takie rozwiązanie przyniesie korzyści dla budżetu, ponieważ będzie finansowana
jedna struktura kontroli ustanowionych podatków, a nie dwie jak dotychczas.

III. Podsumowanie
Przedstawiona problematyka jest niezwykle ważna w aspekcie polskiego systemu gospodarczego. Właściwie dopasowany system podatkowy, współgrający
z poszczególnymi sektorami gospodarki pozwala na uniknięcie niekorzystnych sytuacji związanych np. z szarą strefą. Drugą ważną sprawą jest dostarczanie dochodów dla budżetu państwa, które to mogą być transponowane na
pobudzanie wzrostu i rozwoju gospodarczego. Właściwe sprecyzowanie zasad
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podatkowych musi uwzględniać w pierwszej kolejności sytuację podatnika, by
ta w efekcie zapłaty podatku nie uległa znacznemu pogorszeniu. Należy mieć
nadzieję, że przedstawione postulaty pod adresem systemu podatkowego przyczynią się do doskonalenia systemu podatkowego.
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Summary
The article describes important issues related to the tax system. Currently functioning
system in Poland is very complex both in terms of the amount of taxes, as well as the
dispersion of tax administration. On the pages of this article were taken the attempts to
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Damian Gil

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej - „Zasady
postępowań sądowych w świetle
ostatnich nowelizacji”
Sandomierz, 25 kwietnia 2016 roku

W dniu 25 kwietnia 2016 r. odbyła się w Sandomierzu, Ogólnopolska Konferencja
Naukowa nt. „Zasady postępowań sądowych w świetle ostatnich nowelizacji”.
Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej
Woli. Konferencja była kolejną inicjatywą naukową, którą dorocznie organizuje
pracownik Katedry - dr Damian Gil. W dniu poprzedzającym konferencję,
uczestnicy zwiedzili Sandomierz w towarzystwie Pana mgr Mariana Więcława
- przewodnika PTTK o/Sandomierz.
Otwarcia konferencji dokonał ks. dr Bartłomiej Krzos, pełniący obowiązki
Prodziekana WZPiNoS KUL w Stalowej Woli. W krótkim wystąpieniu wskazał
na istotne problemy „nadążania za zmianami w prawie” i zachęcił do dyskusji
nad ważnymi aspektami reformowania prawa sądowego. W ramach wystąpień
zaproszonych gości, głos zabrał J.E. ks. bp dr Krzysztof Nitkiewicz (Biskup Sandomierski), gospodarz miejsca w którym odbywała się konferencja. Przybliżył
krótką historię gmachu przy ul. Mariackiej 9 w Sandomierzu oraz zwrócił uwagę
na problemy wykładni prawa i rzetelnego stosowania prawa. Zachęcił wszystkich
zebranych do owocnej dyskusji nad tematem przewodnim konferencji.
W ramach sesji wprowadzającej wystąpili pracownicy naukowi, zajmujący się różnymi gałęziami prawa sądowego. Sesję poprowadził dr Damian Gil
(KUL). Prof. dr hab. Piotr K. Sowiński z Uniwersytetu Rzeszowskiego w referacie
„Zasada kontradyktoryjności w świetle nowel k.p.k. z września 2013 roku
oraz marca 2016 roku” wskazał na istotne problemy praktyczne, wynikające z odwrócenia reformy zwiększającej kontradyktoryjność procesu karnego.
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Kolejne dwa referaty traktowały o wybranych zagadnieniach reformowania
postępowania sądowoadministracyjnego. Dr Jacek Jaworski (UKSW) przedstawił
referat nt. „Prawo do sądu w przypadku skargi na akty prawa miejscowego”.
Dr Martyna Wilbrandr-Gotowicz (UKSW) poruszyła zagadnienie „Zmiany
regulacji skargi kasacyjnej i postępowania kasacyjnego w świetle zasad postępowania sądowoadministracyjnego”. Następne wystąpienie dr Piotra Gila (UO)
było związane z kluczową zasadą postępowania cywilnego. W referacie „Zasada
kontradyktoryjności w postępowaniu nieprocesowym - wybrane zagadnienia”, prelegent poruszył wiele kwestii, które w praktyce nie są jednoznacznie
rozumiane. Mgr Łukasz Łukowski (UŁ) wygłosił kilka ciekawych i zarazem
kontrowersyjnych tez nt. „Zasada procedowania w pełnym składzie w świetle
ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 2015 r.”
Następnie mgr Błażej Pawlik (KUL) w sposób interesujący zaprezentował zasadę
prawa podatkowego i sądowoadministracyjnego w referacie „Zasada in diubio
pro tributario w świetle nowelizacji z 5 sierpnia 2015 r.” Ostatnie wystąpienie w sesji wprowadzającej, mgr Łukasza Jagiełłowicza (UW) było poświęcone
„Konstytucyjnym zasadom procesu karnego”. W krótkiej dyskusji głos zabrali:
prof. P. K. Sowiński (UR), dr Ewa Kruk (UMCS), dr Jakub Kosowski (UMCS), dr
Sławomir Krześ (ORA we Wrocławiu) i dr Damian Gil (KUL).
Po sesji wprowadzającej i krótkiej przerwie, uczestnicy obradowali w dwóch
równoległych panelach. Pierwszy - karny poprowadził prof. P. K. Sowiński
(UR). Na wstępie prof. Monika Klejnowska zaprezentowała dość intrygujący
temat - „Zasady procesu karnego w świetle tzw. wielkiej nowelizacji k.p.k.
- w kierunku multiplikacji czy modyfikacji”. Kolejni referenci przedstawili
problematykę wybranych zasad procesowych w kontekście ostatnich reform. Dr
Ewa Kruk (UMCS) wnikliwie omówiła „Zasadę jawności wyrokowania i jej
ograniczenia”. Mgr Ewelina Bachera przedstawiła kilka interesujących tez nt.
„Zasada prawdy materialnej w nowym modelu procesu karnego”. Z kolei
mgr Michał Borek (UAM) odniósł się do „Nowej odsłony zasady in dubio pro
reo w świetle wielkiej nowelizacji Kodeksu postępowania karnego”. Następnie mgr Paweł Dębowski (UJ) wystąpił z referatem „Zasada kontroli procesu
w świetle zmiany art. 437 k.p.k.” „Wpływ udziału pełnomocnika w postępowaniu karnym na prawo pokrzywdzonego do sądu w znowelizowanej
procedurze karnej” ukazała mgr Marta Flis-Świeczkowska z Uniwersytetu Gdańskiego. Ostatnie wystąpienie mgr Katarzyny Kochel (UŁ) dotyczyło „Nowego
ujęcia zasady bezpośredniości w sądowym postępowaniu karnym w świetle
nowelizacji obowiązującej od 1 lipca 2015 r.”. Zwieńczeniem tego panelu
była dyskusja, w której udział wzięli: prof. P. K. Sowiński (UR), dr Ewa Kruk

Sprawozdanie | 267

(UMCS), dr Jakub Kosowski (UMCS), dr Damian Gil (KUL), mgr Michał Borek
(UAM), mgr Paweł Dębowski (UJ). Drugi równoległy panel - cywilny poprowadziła prof. Elwira Marszałkowska-Krześ (U. Wroc.). Pierwsza prelegentka prof.
Kinga Flaga-Gieruszyńska (US) przedstawiła kluczowe uwagi nt. „Jawność
zewnętrzna procesu cywilnego - wizja przyszłości”. Dr Aneta Arkuszewska
(UR) odniosła się do jakże aktualnego zagadnienia - „Postępowanie mediacyjne
a względy ekonomii procesowej w świetle nowelizacji z dnia 10 września
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wsparciem polubownych
metod rozwiązywania sporów”. Z kolei dr Marcin Białecki (UKSW) ukazał
ważny problem - „Odwołalność czynności procesowych w świetle wybranych
zasad postępowania cywilnego”. Dwa kolejne referaty wiązały się z koniecznością wdrażania nowych technologii, które z założenia mają usprawnić przebieg
procesu cywilnego. Dr Anna Kościółek (UR) referowała nt. „Zasada jawności
postępowania w świetle nowelizacji wybranych zasad postępowania cywilnego”, zaś dr Magdalena Skibińska (UZ) poruszyła szerszy problem - „Nowe
technologie w służbie zasad jawności oraz ustności w postępowaniu cywilnym”. Następnie zabrała głos dr Joanna Studzińska (KUL) i wygłosiła referat
„Interwencja uboczna a zasady procesu cywilnego”. Ostatnie wystąpienie
mgr Anny Banaszewskiej (U. Wroc) dotyczyło „Obowiązku dążenia do ugodowego załatwienia sporów - postulat czy zasad postępowania cywilnego”.
W kameralnej i owocnej dyskusji, podsumowującej ten panel udział wzięli m.in.
: prof. Elwira Marszałkowska-Krześ (U.Wroc.), prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska
(US), dr Sławomir Krześ (ORA we Wrocławiu), dr Marcin Białecki (UKSW), dr
Aleksandra Klich (US). Uwiecznieniem tej części konferencji były pamiątkowe
zdjęcia wykonane na dziedzińcu Instytutu Teologicznego w Sandomierzu.
Po wspólnym obiedzie odbyły się dwa kolejne panele. Pierwszemu - karnemu
przewodniczył dr Filip Ciepły (KUL). W tej części, rozważania prelegentów
dotykały konkretnych problemów nowelizacyjnych w perspektywie respektowania wybranych zasad procesowych. Dr Jakub Kosowski (UMCS) wygłosił
referat nt. „Formalizm procesowy w świetle zmian Kodeksu postępowania
karnego”. Z zainteresowaniem uczestnicy wysłuchali uwag mgr Anny Grochowskiej (UW), która mówiła „O tzw. jawności zewnętrznej posiedzeń sądowych
w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego”. Piszący niniejszy tekst,
zaprezentował kilka tez nt. „W kierunku kontradyktoryjności procesu karnego
- kilka uwag na temat „chwilowego” przemodelowania postępowania przed
sądem pierwszej instancji”. Następnie mgr Magdalena Komar-Zabłocka zajęła
się zagadnieniem „Prawo do sądu oskarżyciela posiłkowego. Uwagi na tle
art. 180 § 2 k.p.k.” Mgr Łukasz Łuczak (ORA w Warszawie) wygłosił referat
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nt. „Formułowanie zarzutów odwoławczych na tle zasady kontroli procesu
w świetle nowelizacji k.p.k. z 27 września 2013 r.” O „zasadzie szybkości
postępowania i jej wpływie na gwarancje procesowe uczestników w nowym
procesie karnym” mówili Anna Sikora i mgr Mateusz Nowak (UJ). Na skutek
nowelizacji k.p.k. z 11 marca 2016 r. prelekcja mgr Piotra Misztala miała już
wymiar historyczny. Niemniej jednak doktorant z Uniwersytetu Łódzkiego ocenił
„Instytucję umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego w trybie
art. 59a k.k. jako przejaw oportunizmu procesowego w sprawach o drobne
czyny zabronione”. Ostatnie wystąpienie mgr Łukasza Wiśniewskiego (UW)
dotyczyło „Realizacji zasady koncentracji w nowym modelu postępowania
karnego”. W dyskusji udział wzięli: dr Filip Ciepły (KUL), dr Damian Gil (KUL),
mgr Mateusz Nowak (UJ), mgr Łukasz Wiśniewski (UW). Drugiemu panelowi cywilnemu przewodniczyła prof. Kinga Flaga-Gieruszyńska (US). W pierwszym
referacie - prof. Izabella Gil z Uniwersytetu Wrocławskiego poruszyła kwestię
„Ciężaru twierdzenia i dowodzenia w postępowaniu cywilnym i upadłościowym - w aspekcie zasady czynnego udziału stron”. Następnie głos zabrał
praktyk mgr Zygmunt Drożdżejko (SSR Kraków N.H.) z referatem nt. „Art. 207
k.p.c. jako realizacja postulatu szybkości postępowania. Wybrane zagadnienia”. Kolejna prelegentka dr Aleksandra Klich (US) zaprezentowała temat
„Działanie sądu z urzędu a zasada koncentracji materiału procesowego”.
Zupełnie nowe zagadnienie poruszyła adw. mgr Agata Jakieła (KUL) - „Rola
Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów a zasady postępowania
cywilnego”. Kolejna prelegentka - mgr Karolina Ziemianin (US) przedstawiła
równie aktualny problem procesowy - „Nowy model jawności postępowania
na tle informatyzacji postępowania cywilnego”. Ostatni referat mgr Michała
Wojdały (US) był poświęcony „Dociekaniu prawdy przez sąd w sprawach
cywilnych - wybrane zagadnienia”. W dyskusji wzięli udział m.in.: prof. Kinga
Flaga-Gieruszyńska (US), dr Aleksandra Klich (US), mgr Agata Jakieła (KUL).
W trakcie poszczególnych paneli i dyskusji wieńczących daną część konferencji padały często „gorzkie” słowa pod adresem ustawodawcy. Niezależnie od
płaszczyzny rozważań, uczestnicy konferencji zwracali uwagę na niekompatybilność zmian w prawie, wadliwe przepisy intertemporalne lub ich brak. Prelegenci
zauważyli, że wraz z reformami zmienia się znaczenie i zakres obowiązywania
kluczowych dla danej gałęzi prawa zasad. W procesie karnym, po 1 lipca 2015 r.
zwiększono kontradyktoryjność postępowania, a już 15 kwietnia 2016 r. weszły
przepisy, które zanegowały ten model postępowania pierwszoinstancyjnego.
Zbyt częste zmiany na zasadzie „lepsze jest wrogiem dobrego” nie zyskały
zwolenników wśród uczestników konferencji.
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Na zakończenie obrad głos zabrał dr Damian Gil - organizator konferencji,
który podziękował prelegentom za przyjęcie zaproszenia do udziału w konferencji, wygłoszone referaty i głosy w dyskusji. Wyraził również wdzięczność pod
adresem przybyłych gości: praktyków, pracowników WZPiNoS KUL w Stalowej
Woli, studentów prawa - szczególnie z Koła Naukowego Studentów Prawa „Viribus Unitis” i wszystkich zainteresowanych.
Pokłosiem badań poprzedzających konferencję będą dwie monografie naukowe recenzowane: D. Gil, E. Kruk (red.), Reformy procesu karnego
w świetle jego zasad, Lublin 2016 (ISBN 978-83-8061-261-7) i D.Gil, E.Kruk
(red.), Zasady postępowań sądowych w perspektywie ostatnich nowelizacji,
Lublin 2016, (ISBN 978-83-80-61-260-0), które niebawem ukażą się nakładem
Wydawnictwa KUL.
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Agnieszka Ogrodnik - Kalita

Sprawozdanie z Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej
- „Prawo i Wychowanie”
Kraków, 16 lutego 2016 roku

Zestawienie terminów „prawo” i „wychowanie” na pierwszy rzut oka budzi
skojarzenia z władzą rodzicielską. Wychowanie dziecka jest jednym z elementów tej władzy, wchodzącym w skład pieczy nad osobą dziecka. Organizatorzy
i prelegenci konferencji naukowej „Prawo i wychowanie”, która odbyła się 16
lutego 2016 r. w Akademii Ignatianum w Krakowie udowodnili jednak, że prawo
„spotyka się” z wychowaniem także na wielu innych obszarach.
Konferencja została zorganizowana przez Katedrę Nauk o Rodzinie Akademii
Ignatianum i Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji. Według organizatorów celem
konferencji było podjęcie rozważań nad relacją właśnie prawa i wychowania jako
rzeczywistościami wzajemnie się przenikającymi, i uzupełniającymi.
Konferencja została uroczyście zainaugurowana przez władze Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Dyrektor Krakowskiego Instytutu Rozwoju Edukacji.
Obrady przeprowadzono w dwóch panelach. Pierwszy dotyczył prawnych
aspektów prawa i wychowania, drugi natomiast aspektów pedagogicznych.
Pierwszy referat wygłosił prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
(Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). W swoim wystąpieniu
zwrócił uwagę na to, że od 21 lat jako subdyscyplina w ramach teorii prawa dojrzewa pedagogika prawa. Podkreślił, że jej celem jest działanie na rzecz formacji
prawnika, jako podmiotu urzeczywistniającego prawo, i człowieka, jako adresata
normy prawnej, a także rozwijanie metod przydatnych w dydaktyce prawa.
Dr Anna Pawlak (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
skupiła się na wybranych aspektach socjalizacji prawnej, podkreślając, że jest
ona jednym z elementów socjalizacji i w trakcie tego procesu osoby nabywają
postawy, i poglądy wobec prawa. Prelegentka zauważyła, że obecnie niestety nie
są prowadzone badania w obszarze socjalizacji prawnej. Na zakończenie swojego
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wystąpienia podkreśliła, że prawo jest czymś więcej niż często zmienianymi
tekstami ustaw, jest elementem kultury, który wychowuje i z założenia powinien
nas czynić lepszymi.
Psychologiczne aspekty poznawania prawa analizowała dr Justyna Stadniczeńko (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). Natomiast dr
Piotr Zamelski (Politechnika Opolska) wygłosił referat Prawo wychowawcą
do dobra wspólnego.
Dr Marta Prucnal-Wójcik (Akademia Ignatianum w Krakowie), w wystąpieniu na temat prawnych aspektów ochrony małoletniego przed wczesną inicjacją
seksualną, sformułowała tezę, że prawo polskie chroni w tym zakresie także
małoletnich pomiędzy 15. i 18. rokiem życia, a przeświadczenie, zgodnie z którym, ochronie podlegają tylko małoletni poniżej 15. roku życia, jest błędne. Na
poparcie swojego stanowiska prelegentka przywołała przekonujące argumenty
nie tylko z zakresu prawa karnego, ale również prawa rodzinnego.
Referat dr hab. Teresy Olearczyk (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego) pt. Prawo do miłości i jego realizacja w procesie wychowania
otworzył drugi panel konferencji. Prelegentka dokonała w nim analizy m.in.
terminu „wychowanie”, a także podkreśliła, że prawo to nie martwy przepis, ale
człowiek, który je stosuje.
W drugim wystąpieniu w tym panelu dr Dorota Pauluk (Uniwersytet Jagielloński) krótko nakreśliła historię zmian w przepisach o szkolnictwie wyższym
i w sposób krytyczny odniosła się do niektórych z przyjętych rozwiązań.
Kolejny referat na temat Wychowanie seksualne - prawa i obowiązki rodziców wygłosiła mgr Teresa Król (Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji). Autorka
zwróciła uwagę na treść art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym
uregulowano obowiązek rodziców troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój
dziecka. Jako konsultant ds. wychowania do życia w rodzinie poddała analizie
również dane na temat liczby osób przed ukończeniem 15. roku życia, mających
już za sobą inicjację seksualną.
Rola statutów szkolnych w kształtowaniu postaw dotyczących zachowań
seksualnych uczniów była tematem ostatniego wystąpienia, którego autorem
był dr Marek Babik (Akademia Ignatianum w Krakowie). Prelegent zauważył,
iż chociaż z relacji nauczycieli wynika, że aktywność seksualna w szkole nie jest
dużym problemem, w statutach szkół powinny znajdować się regulacje dotyczące
zachowań seksualnych i należy zastanowić się nad ich ewentualnym brzmieniem.
Konferencja była niezwykle interesującym wydarzeniem, podczas którego,
zarówno prawnik, jak i pedagog, mogli pogłębić swoją wiedzę, a także uzyskać
wiele wartościowych informacji. Należy również podkreślić aktualność i wagę
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poruszanych tematów, o czym świadczyła dyskusja, która odbyła się na zakończenie konferencji, podczas której dyrektorzy szkół oraz nauczyciele zwracali
uwagę na problemy, występujące w ich pracy, i pojawiające się na obszarze
relacji „prawa” i „wychowania”. Należy wyrazić nadzieję, że, zgodnie z obietnicą
organizatorów, takie spotkania będą kontynuowane.
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