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O prawie medycznym i pojęciach 
o proweniencji medycznej 
w systemie prawa

On Medical Law and Medicine-Based 
Notions in the Law System

Medical law is subject to various approaches and definitions in the jurisprudence. 
It can be derived from the complexity of the matter, as well as its considerable 
novelty. Methods applied to define medical law stem from various jurispruden-
tial convictions. This article turns attention to such basic problems of defining 
medical law as ratione materiae of the regulation, social structure underpinning 
regulation, and theoretical approaches (conceptual approach to law system, de-
rivative concept of interpretation) to building a law system.
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1. Uwagi wprowadzające. 
Prawo i bioetyka

Już najogólniejsze nazwy doty-
czące sfery regulacyjnej tych pojęć, 
nie zaś tylko znaczenia samych 
pojęć, są tu kwestią sporną. Rodzi 
to podwójny problem: po pierwsze 
denominacji samych pojęć w prze-
pisach prawa, po wtóre powielenia 
tych znaczeń w zakresie argumen-
tacji i wykładni, w oparciu o okre-
ślone znamiona systematyczności 
norm prawnych, jakie przychodzi 
stosującemu prawo odczytywać. 
Problem specyfiki pojęć i samego 
systemu prawa medycznego docze-
kuje się refleksji proporcjonalnej 

do stopnia wewnętrznej komplika-
cji tego, co Leszek Kubicki określił 
jako gałąź prawa in statu nascendi1. 
Paradoksalnie zaś pierwsze chyba 
chronologicznie rozważania teo-
retycznoprawne dotyczące struk-
tury ustawodawstw zawodowych 
ochrony zdrowia miały miejsce 
na łamach periodyku związanego 
z ochroną zdrowia, nie zaś perio-
dyku prawniczego2.

 1 L. Kubicki, Prawo medyczne – próba 
ustalenia zakresu, „Prawo i Medy-
cyna” 2000, nr 5, s. 19–26.

 2 W. Patryas, Koncepcje teoretyczno-
prawne a akty normatywne dotyczące 
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Określając, czym jest prawo medyczne, w małym 
stopniu zmagamy się z kwestią obowiązywania prawa. 
W dużym zaś stopniu sporny jest przedmiot regulacji, 
jej metoda, a więc i „rozczłonkowanie normatywne” 
źródeł prawa medycznego, które ma istotny rzeczy-
wisty wpływ na przyjęcie i odkrycie takiej koncepcji 
wykładni prawa medycznego, jaka uwzględnia jego 

specyfikę. Wydaje się, że dla tej ostatniej kwestii zna-
czenie podstawowe ma zespół pojęć, które dla prawa 
medycznego mają charakter niezbywalny i pierwotny. 
Te zaś można usystematyzować, dać im określone 
w systemie prawa miejsce, poprzez rozważenie kon-
cepcji konceptualistycznej (której założeniem, fun-
damentem wydaje się być jurysprudencja pojęć) oraz 
koncepcji derywacyjnej3.

służby zdrowia, „Pielęgniarstwo Polskie” 2005, nr 2(20), 
s. 435–438.

 3 W najogólniejszym, jak się wydaje, sensie: M. Zieliński, 
Derywacyjna koncepcja wykładni jako koncepcja zin-
tegrowana, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-
giczny” 2006, nr 3, s. 93–101. Zob. również w aspekcie 
bardziej szczegółowym B. Brożek, Derywacyjna koncepcja 
wykładni prawa z pespektywy logicznej, „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, s. 81–92; zob. także 
A. Choduń, Koncepcja wykładni prawa Macieja Zielińskiego, 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 4, 
s. 57–67; M. Zirk-Sadowski, Problemy wyboru między kon-
kurującymi metodami wykładni prawa, „Przegląd Prawa 
i Administracji” 2006, nr 103, s. 155–169. Szeroko na temat 
rodzajów wykładni K. Płeszka, Wykładnia rozszerzająca, 
Warszawa 2010.

Podstawowe pojęcia związane z normowaniem rela-
cji próbowałem przedstawić już wcześniej4. Używa się 
tu takich zwrotów jak biojurysprudencja5 lub prawo 
medyczne, które oczywiście nie posiadają definicji 
ustawowej. Ostatnie zaś znajduje się w stosownym Roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 
2017 r. w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego 

i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego6, 
jako „zakres problematyki” i „wiedza”. Zacznijmy 
od terminu biojurysprudencja. Termin ten jest mocą 
reguły różnego znaczenia terminów określeniem 
o innym zakresie niż „prawo medyczne”7. Oznacza on 

 4 A. Górski, Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne, 
Warszawa 2019, s. 19–20.

 5 Począwszy od 1995 r. R. Tokarczyk, Biojurisprudenz. Eine 
Richtung der Jurisprudenz – Grundriss der Problematik (w:) 
J.C. Joerden (Hrsg.), Der Mensch und seine Behandlung in 
der Medizin. Bloss ein Mittel zum Zweck?, Berlin–Heidelberg–
Nowy Jork 1999, s. 91–103; R. Tokarczyk, Biojurisprudence – le 
noveau courant de la jurisprudence (w:) Konstytucyjny ustrój 
państwa. Księga jubileuszowa profesora Wiesława Skrzydły, 
Lublin 2000, s. 311–324, jak również liczne publikacje tego 
autora podawane w: tegoż, Prawa narodzin, życia i śmierci, 
Warszawa 2012 i wydania wcześniejsze tej książki. Na temat 
pojęcia biojurysprudencji w literaturze zagranicznej por. 
chociażby: B. Deryck, Human Dignity in Bioethics and Biolaw, 
Oxford 1993, passim.

 6 Dz.U. 2017 poz. 1877, s. 2.
 7 W piśmiennictwie występuje także pojęcie „bioprawo”, co 

do niego por. chociażby R. Tokarczyk, Biojurysprudencja 
i bioprawo odpowiedzią na potrzeby ochrony życia w XXI 
wieku, „Doctrina” 2004, nr 1, s. 13–37.

Określając, czym jest prawo medyczne, w małym 
stopniu zmagamy się z kwestią obowiązywania 
prawa. W dużym zaś stopniu sporny jest przedmiot 
regulacji, jej metoda, a więc i „rozczłonkowanie 
normatywne” źródeł prawa medycznego.
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zbiór norm prawnych regulujących całość zagadnień 
dotyczących ochrony życia człowieka od chwili jego 
poczęcia aż do śmierci. Jak się wydaje, do polskiego 
języka prawniczego wprowadził go Roman Tokarczyk8, 
który wymienia biojusgenezę, biojusterapię i bioju-
stanatologię9. Uznaje on, że biojusgeneza zajmuje się 
dylematami związanymi z koncepcjami prawa do 
życia, inżynierią genetyczną, eugeniką, sztucznym 
zapłodnieniem i aborcją. Biojusterapia obejmuje m.in. 
skomplikowane problemy transplantacji, transseksu-
alizmu, terapii AIDS czy pewnych aspektów terapii 
w psychiatrii, zaś biojustanatologia stawia pytanie 
o kres ludzkiego życia. Dyskusję bioetyczną w pra-
wie zgłębili natomiast w inny sposób Jerzy Stelmach, 
Bartosz Brożek, Marta Soniewicka i Wojciech Załuski 
w monografii Paradoksy bioetyki prawniczej10. Defi-
nicje lub pojęcia związane z bioetyką spotykamy na 
kartach licznych książek i podręczników. Ben Mep-
ham przywołuje tu definicję, według której jest to 

„badanie moralnych i społecznych następstw wywoła-
nych przez technikę i płynących z postępu w naukach 
biologicznych”11. Autor wspomina Van Rensseleara 
Pottera, który określił bioetykę jako „nową dyscy-
plinę, która łączy w sobie wiedzę biologiczną z wiedzą 
o systemach ludzkich wartości, która przerzuci pomost 
między naukami ścisłymi i humanistycznymi, pomoże 
humanistyce przetrwać oraz podtrzyma i wzbogaci 
cywilizowany świat”12. Według krytycznych zapatry-
wań Tadeusza Ślipki bioetyka stanowi dział filozoficz-
nej etyki szczegółowej, która ma ustalić oceny i normy 
(reguły) moralne ważne w dziedzinie działań (aktów) 
ludzkich, polegających na ingerencji w granicznych 
sytuacjach związanych z zapoczątkowaniem życia, jego 
trwaniem i śmiercią13. Barbara Chyrowicz rozpoczyna 
rozważania pojęciowe od przywołania pojęcia etyki 
medycznej, jakim posłużył się Thomas Persival; pod-

 8 Zob. R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 
1999, s. 24.

 9 Zob. również A. Górski, Wykonywanie…, dz. cyt., passim.
10 J. Stelmach i in., Paradoksy bioetyki prawniczej, Warszawa 

2010.
11 B. Mepham, Bioetyka, Warszawa 2008, s. 5.
12 Tamże.
13 T. Ślipko, Bioetyka. Najważniejsze problemy, Warszawa 2008, 

s. 18.

kreśla ono związek tradycyjnych wartości istotnych dla 
zawodu lekarza z nowymi wytycznymi odnośnie do 
współpracy między lekarzami14. Według Encyklopedii 
bioetyki15 jest to wyspecjalizowana część filozoficznej 
etyki szczegółowej, ustalająca oceny i normy moralne 
w stosunku do ingerencji w życie ludzkie w granicz-
nych sytuacjach jego powstawania (biogeneza), trwa-
nia (bioterapia) i śmierci (tanatologia). Z kolei Maja 
Grzymkowska przywołuje ujęcie Van Rensselleara 
Pottera, zgodnie z którym bioetyka miałaby być nauką 
przetrwania, zajmującą się poszukiwaniami metody 
ocalenia życia całej przyrody w obliczu rozwoju tech-
niki i cywilizacji16. Skomplikowane, mimo pozornie 
określonych przez prawoznawstwo relacji między 
różnymi systemami regulacyjnymi a systemem prawa 
pozytywnego, związki między etyką a prawem opisują 
Maria Boratyńska i Przemysław Konieczniak17. Pod-
kreślają dyskursywność i postulatywność bioetyki, jej 
swoistą deklaratywność w stosunku do określoności 
prawa, jak również takich jego cech jak zupełność. 
Autorzy trafnie podkreślają też inne cechy systemu 
prawa, związane z koniecznością promulgacji aktu 
normatywnego, a więc komunikacyjne18, jako odróż-
niające prawo od bioetyki. Różnice te wynikają z faktu, 
iż są to dwa byty, systemy normatywne, co w sposób 
najbardziej pojemny określa normatywna teoria prawa, 
zaś odkrywa to już mało złożona analiza relacji norm 
prawnych i moralnych (choć bioetyka jest raczej nauką 
o normach moralnych). Konkluzję tę potwierdzałaby 
ocena treści najbardziej kompleksowych opracowań 
dotyczących etyki medycznej, ważąca antynomie 
i postulująca, miast normować (określać zachowania) 
i określać pewność. Boratyńska i Konieczniak pod-
kreślają jednak, iż wpływ bioetyki może prowadzić 
do reinterpretacji niedookreślonych pojęć prawnych, 
niekiedy istotnie zmieniając ich treść19, co niejako 

14 B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015, s. 16.
15 A. Muszala (red.), Encyklopedia bioetyki, Warszawa 2007, 

s. 63.
16 M. Grzymkowska, Standardy bioetyczne w prawie europejskim, 

Warszawa 2009, s. 23.
17 M. Boratyńska, P. Konieczniak, Bioetyka a prawo (w:) 

J. Różyńska, W. Chańska, Bioetyka, Warszawa 2013, s. 64 i n.
18 Tamże.
19 Tamże, s. 69.
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umniejsza znaczenie jurysprudencji pojęciowej (kon-
ceptualizmu prawniczego) dla prawa medycznego. 
Związki między prawem medycznym a bioetyką bada 
także Paweł Łuków, w szczególności eksponując zasady 
bioetyki20.

2. Czym jest prawo medyczne?
Również poglądy doktryny dotyczące w różny spo-

sób prawa medycznego różnią się od siebie zasadni-
czo, co częściowo już przedstawiłem21, zaś w niniej-
szym opracowaniu poddane to zostanie rozwinięciu. 
Teresa Dukiet-Nagórska22 zauważa, że „[Na] prawo 
medyczne składa się stosunkowo duża liczba aktów 
prawnych, które nie są ze sobą zharmonizowane, 
przy czym występujące niespójności ujawniają się 
w obszarach o podstawowym znaczeniu zarówno dla 
personelu medycznego, jak i pacjentów. Z tej przy-
czyny nieodzowne jest podjęcie działań zmierzających 
do poprawy stanu rzeczy – efektem czego powinno 
być prawo spełniające standardy prawidłowej legisla-
cji”. Pisze dalej, iż „w ocenie stanu prawa nie można 
pomijać kwestii spójności pomiędzy ustawami okre-
ślającymi obowiązki personelu medycznego a usta-
wami określającymi uprawnienia pacjenta, bowiem 
te akty powinny pozostać w harmonii”. Istotne jest, 
że autorka tak klarownie podnosi potrzebę analizy 
pojęć prawa medycznego przez pryzmat prawidło-
wości prawodawczej. Także Rafał Kubiak23, który 
omawia wszystkie kryteria wyodrębniania prawa 
medycznego wynikające z nauk prawnych, w tym 
dogmatyki (specyfika wykładni), uznaje istnienie 

20 P. Łuków, Prawo medyczne a bioetyka (w:) M. Safjan, L. Bosek 
(red.), System prawa medycznego, t. 1: Instytucje prawa 
medycznego, Warszawa 2017, s. 46–60; zob. także J. Różyń-
ska, P. Łuków, Narodziny i natura bioetyki (w:) J. Różyń-
ska, W. Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa 2013, s. 15–31; 
T. Bechaump, J. Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 
1996. Kontekstowo M. Soniewicka, Selekcja genetyczna w pro-
kreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria, 
Warszawa 2018.

21 A. Górski, Wykonywanie…, dz. cyt., s. 20–21.
22 T. Dukiet-Nagórska, O potrzebie nowelizacji prawa medycz-

nego, „Prawo i Medycyna” 2002, nr 11, s. 7–8.
23 R. Kubiak, Wprowadzenie do prawa medycznego (w:) E. Zie-

lińska (red.), System prawa medycznego, t. 1: Pojęcie, źródła 
i zakres prawa medycznego, Warszawa 2018, s. 40 i n.

gałęzi prawa, jaką jest prawo medyczne. Autor nazywa 
ją jednak „gałęzią kompleksową”24, przy czym powo-
łuje się na Sławomirę Wronkowską25. Uwypukla on 
pewne zewnętrzne cechy wskazujące na istnienie 
gałęzi prawa, natomiast nie nawiązuje do argumentu 
potrzeby regulacyjnej określonych stosunków spo-
łecznych, co wydaje się istotnym argumentem doty-
czącym istnienia prawa medycznego (opartego na 
stosunku prawnomedycznym). Należy więc dążyć 
do określenia istoty stosunku prawnomedycznego, 
opierającego się na specyficznych relacjach spo-
łecznych, bazujących na normach konstytucyjnych, 
w szczególności w zakresie prawa do ochrony życia, 
prawa do ochrony zdrowia, zakazu eksperymentów 
bez uprzedniej zgody czy (nie wprost odniesionej 
w Konstytucji do medycyny) autonomii woli pacjenta. 
Komentatorzy Konstytucji, co skądinąd oczywi-
ste, nie wskazują w swoich rozważaniach żadnej 
szczególnej „metody prawnomedycznej”, próbując 
doszukać się definicji materialnych pojęć takich jak 
zdrowie lub świadczenie zdrowotne26, analizując 
warstwę prawnomiędzynarodową problemu27, jak 
również związków z innymi przepisami Konstytu-
cji. W podobny sposób ujmuje się prawo do ochrony 
życia (art. 38 Konstytucji RP)28 czy problem zgody na 
eksperyment naukowy29. Zwykle jednak prawa te są 
przez komentatorów mocno osadzone w koncepcji 
etycznej i pojęciowej, w szczególności w wypadku 
analizy (w tym dogmatycznej) początków życia ludz-
kiego oraz świadczeń zdrowotnych (zdrowia). W tym 
pierwszym wypadku nieodmiennie dyskutowany 
jest, pojęciowo właśnie, zwłaszcza status zarodka, 
w drugim natomiast sporne jest pozostawanie nie-
których czynności medycznych, zwłaszcza aborcji, 

24 Tamże, s. 38.
25 S. Wronkowska, Zarys teorii prawa, Poznań 2001, s. 193.
26 L. Bosek, Komentarz. Art. 68. Prawo do ochrony zdrowia 

(w:) M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do 
art. 1–86, Warszawa 2016, s. 25.

27 Tamże.
28 T. Sroka, Art. 38. Prawo do ochrony życia (w:) M. Safjan, 

L. Bosek, Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, War-
szawa 2016, s. 1 i n., System Legalis.

29 M. Królikowski, K. Szczucki, Art. 39. Prawo do ochrony życia 
(w:) M. Safjan, L. Bosek, Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do 
art. 1–86, Warszawa 2016, s. 1 i n., System Legalis.
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w obrębie definicji świadczeń zdrowotnych. Jeśli 
jednak konstruowane są tu „definicje”, to wyłącznie 
w rozumieniu dogmatycznym, zaś regulacja konsty-
tucyjna terminów medycznych jest niejako zanego-
waniem jurysprudencji pojęć. Pojęcia o proweniencji 
medycznej charakteryzuje również z punktu widze-
nia komentatorów, w przeciwieństwie do niektórych 
rozważań na poziomie ustawowym, jednolitość inter-
pretacyjna. Wskazuje to na wartość pojęć w procesie 
tworzenia się prawa medycznego, która zyskuje na 
znaczeniu, im bardziej jednolita i oczywista – jak 
w tym wypadku – jest warstwa tekstualna i legity-
mizacyjna rozważań.

Należy zauważyć, iż cytowany Kubiak nie uznaje 
jednego sposobu wyodrębniania prawa medycznego 
za przeważający czy dominujący. Autor odnosi się 
co prawda do elementów stosunku prawnego, jednak 
nie wydaje się wyciągać stąd zupełnie kategorycznych 
konkluzji. Z kolei Zbigniew Banaszczyk30 bazuje na 
koncepcji zobowiązaniowego stosunku prawnego, 
wskazując na podmiot, przedmiot i treść stosunku 
zobowiązaniowego jako wyczerpujące stosunek praw-
nomedyczny, z czym można by polemizować z uwagi 
na powyższe stwierdzenie istotności kompleksu sto-
sunków społecznych, co jest bliższe ujęciu Kubiaka31.

Dla porządku i uzupełnienia należy również przy-
wołać opisową definicję prawa medycznego. Agnieszka 
Fiutak traktuje je jako zbiór przepisów prawnych 
regulujących prawa i obowiązki pacjenta i personelu 
medycznego oraz sposób funkcjonowania NFZ, zakła-

30 Z. Banaszczyk, Istota i znaczenie prywatnoprawnego stosunku 
medycznego (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), System prawa 
medycznego, t. 1: Instytucje prawa medycznego, Warszawa 
2017, s. 321 i n.

31 R. Kubiak, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 38 i n.

dów opieki zdrowotnej (zakładów leczniczych), a także 
innych podmiotów świadczących usługi medyczne. 
W szerszym zaś zakresie Fiutak dodaje przepisy innych 
gałęzi prawnych odnoszących się do wykonywania 
zawodów medycznych32.

W cytowanej wyżej książce Wykonywanie zawodu 
lekarza a prawo karne zwracałem uwagę na relacje 
prawa medycznego i prawa karnego wymieniając takie 
konwencjonalne lub doktrynalne pojęcia jak „lekar-
skie prawo karne”33 czy „odpowiedzialność karna 
lekarza”34 oraz „odpowiedzialność karna personelu 
medycznego”35. Termin „lekarskie prawo karne” ma 
słabe oparcie w języku prawnym Kodeksu karnego. 

W Kodeksie karnym nie ma ani jednego przestępstwa 
indywidualnego, którego podmiot ponad wszelką 
wątpliwość definiowałaby wyłącznie cecha „lekarz”. 
Brak jest właściwie, wzorem niektórych innych usta-
wodawstw, szczególnego stypizowania przestępstw, 
z uwagi na to, że ingerują one w procesy terapeutyczne 
i pojęcia bioetyczne. Krajami takimi są w pewnym 
zakresie Słowenia36 i Chorwacja37. Z drugiej strony 
nie ulega wątpliwości, że istnieją stworzone przez 
doktrynę i orzecznictwo pewne szczególne warunki 
odpowiedzialności karnej dla profesjonalistów medycz-

32 A. Fiutak, Prawo w medycynie, Warszawa 2019, s. 3 i n.
33 Zob. M. Filar, Lekarskie prawo karne, Warszawa 2000.
34 Zob. np. E. Zielińska, Odpowiedzialność zawodowa lekarza 

i jej stosunek do odpowiedzialności karnej, Warszawa 2001, 
s. 87 i n.

35 W tej materii por. R. Kubiak, Odpowiedzialność karna za 
wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Zagadnienia teorii 
i praktyki, Warszawa 2012; R. Kubiak, Prawo medyczne, 
Warszawa 2014.

36 Wydaje się to wynikać z rozważań D. Korošca, Medicinsko 
kazensko prawo, Lubliana 2016, s. 300 i n.

37 Informacja D. Korošca.

W Kodeksie karnym nie ma ani jednego przestępstwa 
indywidualnego, którego podmiot ponad wszelką 
wątpliwość definiowałaby wyłącznie cecha „lekarz”.
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nych, a ściślej i poprawniej rzecz ujmując – dla lekarzy. 
Z innej strony ten kompleks zagadnień (składający 
się na prawo medyczne) można trafnie definiować 
przedmiotowo, jak uczynił to dla prawa słoweńskiego 
Damjan Korošec, który po analizie definicji medycz-
nego prawa karnego38 uznaje, iż jest to kompleks prze-
pisów dotyczących poważnych, nieetycznych zachowań 
personelu medycznego popełnionych wobec pacjenta 
w ramach ochrony zdrowia (świadczeń zdrowotnych) 
i w związku z nimi39. Pozwala to oddzielić medyczne 
prawo karne od społecznie szkodliwych zachowań 
lekarza związanych z mieniem pacjenta, ubezpiecze-
niami czy korupcją w ochronie zdrowia. Dla tej defi-
nicji istotne jest również w dużej mierze kryterium 
pojęciowe relacji.

3. Niektóre pojęcia medyczne w systemie 
prawa i ich konstytutywny wpływ na prawo 
medyczne

Stwierdzenie, że powyższe terminy, odnoszące się 
ogólnie do relacji pacjent – personel medyczny, są 
składnikiem pojęciowym właściwym gałęzi prawa 
(a więc założenie, że są autonomiczne), mogłoby wpły-
nąć również na interpretację przepisów prawa karnego 
dotyczących tych relacji. Są to jednak tylko ogólne 
ramy czy próby definiowania gałęzi (subgałęzi?) prawa. 
Pojęcia o proweniencji medycznej występują jednost-
kowo zwłaszcza jako elementy znamion przestępstw, 
również poprzez odesłania. Na gruncie Kodeksu kar-
nego oprócz art. 192 pojęcie to pojawia się w art. 162 § 2 
i jest dookreślone przymiotnikiem „lekarski”. Paweł 
Daniluk40 wymienia również takie przepisy, jak art. 74 
§ 2 pkt 2 k.p.k, art. 28 ust. 1 Ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi czy 
też art. 40 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o dyscyplinie wojsko-
wej41. Autor ten zauważa, iż pojęcie „zabieg” obejmuje 
bardzo szeroki zakres czynności i podaje przykłady 
szeregu aktów normatywnych42.

38 D. Korošec, Medicinsko…, dz. cyt., s. 29–30.
39 Tamże, s. 30.
40 P. Daniluk, O pojęciach „zabieg leczniczy” i  „pacjent” 

w rozumieniu art. 192 k.k., „Prawo i Medycyna” 2011, nr 45, 
s. 66–76.

41 Tamże; Dz.U. 2017 poz. 2014 ze zm.
42 Referowane w A. Górski, Wykonywanie…, dz. cyt., s. 35.

Zabieg, o którym mowa w art. 192 k.k., precyzowany 
jest przez cel leczniczy, co z kolei powoduje koniecz-
ność wyjaśnienia pojęcia zdrowia, o czym niżej43.

Pisałem już44, że ostatnio szeroko pojęcie to omawia 
Iwona Wrześniewska-Wal45, nie rozstrzygając jednak 
jego zakresu (jak się wydaje, autorka najbliższa jest kon-
cepcji wniknięcia w powłoki cielesne). Zwraca uwagę 
brak precyzji w używaniu przez ustawodawcę terminu 

„zabieg”. Na gruncie jednego aktu prawnego używa się 
np. w sposób nieprecyzyjny tego pojęcia, doprecyzo-
wując je jako „leczniczy” oraz „lekarski”. W obu przy-
padkach ta differentia specifica jest nietrafna z punktu 
widzenia celów, jakie powinien osiągnąć ustawodawca. 
Można zauważyć, iż jedyną kwestią nieulegającą wąt-
pliwości jest zawieranie się tych terminów – dowolnie 
rozumianych – w pojęciu świadczeń zdrowotnych.

Warto zauważyć, iż w ostatnim czasie podjęto w piś-
miennictwie prawniczym bardziej systematycznie trud 
analizy terminów składających się – w każdym razie 
w języku prawniczym46 – na pojęcie leczenia, to jest 
profilaktyki47, diagnostyki48 czy terapii49. Jest to bar-
dzo ważne wobec dość intuicyjnego traktowania tych 
pojęć w klasycznej literaturze prawniczej.

Przed nawiasem wszystkich pojęć, również wyraź-
nie denominowanych w systemie prawa, będzie poję-
cie zdrowia.

W zakresie nauk społecznych aktualna pozostaje 
tendencja do szerokiego zakresowo definiowania 
pojęcia „zdrowie”. Taka definicja zawiera zarówno 
aspekt biomedyczny, jak i psychologiczny.

43 Por. P. Daniluk, Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny 
i prawa, „Prawo i Medycyna” 2005, nr 1, s. 37–47.

44 A. Górski, Wykonywanie…, dz. cyt., s. 36.
45 I. Wrześniewska-Wal, Terapia (w:) E. Zielińska (red.), System 

prawa medycznego, dz. cyt., s. 697 i n.
46 I. Wrześniewska-Wal traktuje leczenie jako pojęcie autono-

miczne w stosunku do diagnozy i terapii, por. tejże Terapia 
(w:) E. Zielińska (red.), System prawa medycznego, dz. cyt., 
s. 697 – czyni to jednak z perspektywy nauk medycznych.

47 A. Jacek, E. Sarnacka, Profilaktyka (w:) E. Zielińska (red.), 
System prawa medycznego, dz. cyt., s. 680–688.

48 I. Wrześniewska-Wal, Diagnostyka, diagnoza, proces diag-
nostyczny (w:) E. Zielińska (red.), System prawa medycznego, 
dz. cyt., s. 689–695.

49 I. Wrześniewska-Wal, Terapia (w:) E. Zielińska (red.), System 
prawa medycznego, dz. cyt., s. 696–699.
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W tym duchu utrzymana jest definicja zdrowia pro-
ponowana przez WHO. Zgodnie z tą definicją zdrowie 
to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego 
dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy 
niepełnosprawności50.

Trzeba przyznać, że powyższy opis pojęcia zdro-
wia przemawia za derywacyjną jego interpretacją 

i, w kontekście powyższych rozważań na gruncie 
prawa karnego, przemawia za jak najszerszym ujęciem 
zdrowia na gruncie systemu prawa, jednak czynność 
lecznicza (dążąca w kierunku zdrowia) na gruncie 
prawa karnego (jako usprawiedliwiająca leczenie lub 
określająca jego pierwotną legalność) określana będzie 
przez węższe, somatyczno-psychiatryczne ujęcie, nie 
zaś wyłącznie pełny dobrostan psychiczny. Oznacza to, 
że nawet podstawowe dla prawa medycznego pojęcie 
nie znajduje, na gruncie definicji i określeń legalnych 
oraz wykładni, jednolitego znaczenia w systemie prawa.

Niewątpliwie pojęciem zbiorczym najbardziej ugrun-
towanym w obszarze norm prawnych dotyczących dóbr, 
o których tu mowa, jest wzmiankowane już co do prób 
definicji „prawo medyczne”51. Mając na względzie ano-
nosowane wyżej wątpliwości odnośnie do jego znacze-
nia, można roboczo spróbować określić je jako zespół 
norm określonych w aktach prawnych różnej rangi – 
konstytucyjnej, ustawowej czy w aktach wykonawczych 
odnoszących się do tematyki ochrony zdrowia, w tym 
praw pacjenta52, szerzej zaś opisane zostało zakresowo 

50 Tzw. dobrostan subiektywny, w tym duchu por. D. Cianciara, 
Zdrowie publiczne w Polsce – problemy i wyzwania, „Studia 
BAS” 2018, nr 4, s. 77 i n.

51 Na temat definicji istoty i zakresu prawa medycznego zob. 
cytowany już L. Kubicki, Prawo medyczne…, dz. cyt., passim.

52 J. Potulski, Prawo medyczne (w:) A. Górski (red.), Leksykon 
prawa medycznego, Warszawa 2012. Na temat prawa medycz-

przede wszystkim przez Mirosława Nesterowicza53. 
Leszek Kubicki uznał je za powstającą gałąź prawa54, 
co stanowi główny motyw dyskusji o pojęciu prawa 
medycznego i co powinno oznaczać autonomizację jego 
pojęć i rzucać inne światło na ich znaczenie dla konstru-
owania norm dotyczących odpowiedzialności karnej 
i cywilnej lekarza czy innych zawodów medycznych55.

Należy jednak podtrzymać powyższe rozważania, 
że różnie rozumiany jest sposób, a zwłaszcza związany 
z grupą (rodzajem) stosunków społecznych przed-
miot regulacji prawa medycznego. Definicja (ujęcie) 
cywilisty Nesterowicza, podobnie jak Marka Safjana56, 
nie wskazuje na ograniczenie prawa medycznego 
do domeny prawa prywatnego. Dotyczy (zwłaszcza 
w wypadku wypowiedzi Safjana57) bardziej meta-
przemiotu niż metody regulacyjnej58.

nego por. również przykładowo w literaturze polskiej: L. Kubi-
cki (red.), Prawo medyczne, Wrocław 2003; M. Nesterowicz, 
Prawo medyczne, Toruń 2000 (a także wydanie z roku 2013), 
ponadto: J. Zajdel (red.), Meritum. Prawo medyczne, Warszawa 
2016; R. Kubiak, Prawo medyczne. Wykłady specjalizacyjne, 
Warszawa 2010; R. Kubiak, Prawo medyczne w pytaniach 
i odpowiedziach, „Medycyna Praktyczna” 2014, nr 6.

53 M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2013.
54 L. Kubicki, Prawo medyczne…, dz. cyt., s. 20. Co do tego 

por. także: R. Kubiak, Wprowadzenie do prawa medycznego 
(w:) Pojęcie i ewolucja prawa medycznego (w:) System Prawa 
Medycznego, red. E. Zielińska, t. 1…, s. 40 i n.

55 Analogicznie O. Nawrot w stosunku do bioprawa, Modele 
wykładni funkcjonalnej bioprawa, GSP nr 2, 2010, s. 539–550.

56 M. Safjan, Zakres prawa medycznego i próba definicji, (w:) 
System Prawa Medycznego, tom 1. Instytucje prawa medycz-
nego, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2017, s. 5.

57 M. Safjan, Zakres… passim.
58 Podobnie wydaje się czynić J. Zajdel-Całkowska, która uznaje 

prawo medyczne za autonomiczną gałąź prawa, opartą na 

Niewątpliwie pojęciem zbiorczym najbardziej 
ugruntowanym w obszarze norm prawnych 
dotyczących zdrowia ludzkiego jest „prawo medyczne”.



10 FORUM PR AWNICZE | 2019 

artykuły

Co prawda do tego ostatniego, cywilistycznego uję-
cia – ale poprzez pojęcie stosunku zobowiązaniowego – 
zbliża się ostatnio Zbigniew Banaszczyk59, wydaje się 
jednak, że o differentiae specificae prawa medycznego 

decyduje przede wszystkim metaprzedmiot normowa-
nia (przedstawiony dość dobrze przez Nesterowicza60), 
nie zaś metoda normowania61. Punktem wyjścia do 
normowania są przecież specyficzne regulacje, prawa 
i dobra konstytucyjne, które w kontekście pewnych 
stosunków społecznych stanowią o potrzebie reakcji 
prawnej ustawodawcy za pomocą różnych metod.

Pozorna „niesystematyczność” systemu prawa 
medycznego, jak również jego „niekodeksowość” nie 
są argumentem przeciwko takiemu ujęciu62. Owszem, 

prawie publicznym i prywatnym; por. tejże Prawo medyczne, 
Warszawa 20029, s. 1

59 Z. Banaszczyk, Istota i znaczenie prywatnoprawnego stosunku 
medycznego, (w:) System Prawa Medycznego, tom 1. Instytu-
cje prawa medycznego, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 
2017, s. 327. Nie oznacza to, że autor nie dostrzega innych 
metod regulacji stosunku prawnomedycznego (przeciwnie, 
poprzedza swoją konkluzję wielostronną analizą), jednak 
ostatecznie uznaje, że „ta społeczna relacja (…) winna być 
regulowana za pomocą metody cywilnoprawnej”, uwy-
puklając, iż dominantą stosunku prawnomedycznego jest 
autonomia.

60 Który również gdzie indziej zauważa, że prawo medyczne 
łączy wspólny przedmiot i krąg adresatów, tegoż Prawo 
medyczne, w: Wielka encyklopedia prawa. Tom X, Warszawa 
2016, s. 110.

61 Zob. również A. Górski, Wykonywanie…, s. 24
62 Zob. A. Górski, Wykonywanie…, passim.

rodzą konieczność używania różnych, często odmien-
nych metod interpretacji (co stanowi pewien problem 
dla ujęcia systemowego), jednak nie wykluczają syste-
matyczności. Systematyka aktów prawnych nie musi 

oznaczać braku kompleksowego zespołu regulacji 
(gałęzi), ponieważ o jej istnieniu decydują w sposób 
przeważający dwa argumenty: argument wspólnych 
pojęć (organizowany przez jurysprudencję pojęciową 
lub wykładnię derywacyjną) i równie silny argument 
tożsamych i specyficznych stosunków społecznych. 
To one decydują o istnieniu prawa medycznego jako 
(sub)gałęzi prawa.

Argumentacja prawnicza i wykładnia odnosi się do 
norm i pojęć prawnych specyficznych dla danej grupy 
stosunków społecznych. To one stanowią kręgosłup 
prawa medycznego, będąc – powtórzmy – silnie zako-
rzenione w Konstytucji63. Metody prawnicze (argumen-
tacji i wykładni) stosowane w prawie medycznym nie 
oznaczają rezygnacji z metod charakterystycznych dla 

„klasycznych” gałęzi prawa, choć mogą podlegać znacznej 
modyfikacji, o czym pisze ostatnio zwłaszcza Kubiak64. 
Istotne znaczenie przy analizie pojęciowej mają w tym 
względzie pragmatyki i obwieszczenia, o których pisze 

63 Odnośnie do Konstytucji jako źródła prawa medycznego zob. 
przede wszystkim L. Bosek, Źródła prawa medycznego (w:) 
System Prawa Medycznego, tom 1. Instytucje prawa medycz-
nego, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2017, s. 237 i n.; 
W. Brzozowski, Konstytucyjne aspekty prawa medycznego 
(w:) E. Zielińska (red.), System prawa medycznego, dz. cyt., 
s. 86–107.

64 R. Kubiak, Pojęcie i ewolucja…, dz. cyt., passim.

Argumentacja prawnicza i wykładnia odnosi 
się do norm i pojęć prawnych specyficznych 
dla danej grupy stosunków społecznych. 
To one stanowią kręgosłup prawa medycznego, 
będąc silnie zakorzenione w Konstytucji.



 2019 | FORUM PR AWNICZE 11

artykuły

Leszek Bosek65, niemające oczywiście charakteru źródeł 
prawa powszechnie obowiązującego. Chodzi tu zwłasz-
cza o „definicję” śmierci. Analizowane przez tego autora 
dokumenty to dobry przykład wpływu doktryny prawa 
na wykładnię norm prawa powszechnie obowiązują-
cego, którymi wspomniane pragmatyki i obwieszczenia 
w sposób oczywisty nie są. W tym sensie trafne będzie 
anonsowane wcześniej spostrzeżenie Kubiaka66, iż ist-
nieje wykładnia specyficzna dla prawa medycznego. Jest 
ona jednak determinowana przede wszystkim przed-
miotem prawa medycznego, który czasami (choć nie 

zawsze) bierze górę nad metodą regulacji, do momentu, 
do którego za użyciem wykładni specyficznej dla metody 
regulacji nie przemawiają względy gwarancyjne. Ma to 
miejsce przede wszystkim w wypadku prawa karnego, 
które w moim przekonaniu (w przeciwieństwie, jak 
się wydaje, do zapatrywania Boska) nie jest wyłączone 
z kręgu prawa medycznego.

4. Podsumowanie
Analiza pojęć o proweniencji medycznej w prawie 

wskazuje na potencjalne zjawisko polimorficzności 
znaczeniowej wielu pojęć i z zasady braku ich defi-
nicji i innych określeń legalnych. Nie potwierdza to 
intuicji, zgodnie z którą prawo medyczne jest może 
w pierwszym rzędzie prawem pojęć, organizowanym 
i scalanym przez jurysprudencję pojęciową (dla której 
podstawowym budulcem byłyby owe definicje). Jego 

65 L. Bosek, Źródła prawa medycznego (w:) M. Safjan, L. Bosek, 
System prawa medycznego, t. 1: Instytucje prawa medycznego, 
Warszawa 2017, s. 237–314.

66 R. Kubiak, Wprowadzenie do prawa medycznego (w:) tegoż, 
Pojęcie i ewolucja…, dz. cyt., s. 43–44.

scalającym elementem są prawa konstytucyjne, dla 
jakich pojęcia te są esencjalne. Niemałe znaczenie 
w reorganizacji tych pojęć ma rozumienie godności 
ludzkiej67. To pierwotne źródło pojęć nie oznacza 
jednak zawsze możliwości ich wywodzenia z systema-
tycznych argumentów analizy prawa (argumentacji 
prawniczej i wykładni, np. lege non distinguente, lub 
wykładni funkcjonalnej czy systemowej na gruncie 
analizy relacji aktów normatywnych). Ładowi poję-
ciowemu prawa medycznego nie odpowiada bowiem 
pełen ład strukturalny – źródeł prawa – co konwencjo-

nalnie nazwano „niekodeksowością”. Podobnie jednak 
jak powątpiewa się w pewne atrybuty systemu prawa68, 
tym bardziej założyć można, że kompleks regulacyjny 
zwany prawem medycznym zbudowany jest w sensie 
technicznolegislacyjnym na niezupełnie racjonal-
nej (wbrew temu podstawowemu w systemie prawa 
domniemaniu) strukturze normatywnej, co z punktu 
widzenia teoretycznego i technicznego utrudnia jego 
interpretację i argumentację (w tym w pewnym stop-
niu interpretację powyższych pojęć fundamentalnych 
dla prawa medycznego), jednak nie uniemożliwia jego 
funkcjonowania i stosowania. Istnienie tego zespołu 
norm, obok wymienionych tu przedmiotu regula-
cji i specyficznych stosunków społecznych, pomaga 
odczytać (ze wszelkimi jej mankamentami) derywa-

67 P. Tuleja, Stosowanie Konstytucji RP w świetle zasady jej 
nadrzędności (wybrane problemy), Kraków 2003, tamże 
jednostki i rozważania dotyczące godności ludzkiej.

68 A. Dyrda, T. Gizbert-Studnicki, Czy systemowość jest 
konieczną właściwością prawa?, „Przegląd Prawa i Admi-
nistracji” 2016, nr 104, wydanie specjalne (Systemowość 
prawa), s. 19–37.

Analiza pojęć o proweniencji medycznej 
w prawie ukazuje polimorficzność znaczeniową 
wielu pojęć i z zasady brak ich definicji 
czy innych określeń legalnych.



12 FORUM PR AWNICZE | 2019 

artykuły

cyjna koncepcja wykładni prawa. Wzmiankowane 
wyżej pojęcia, istotne dla prawa medycznego, dadzą 
się zdekodować w znacznej mierze w sposób derywa-
cyjny (w kierunku przepis prawny – norma prawna). 
To, że w jakimś stopniu przenosi to odczytanie zna-
czenia pojęć do umysłu stosującego prawo, uznać 
trzeba za okoliczność konieczną prawa medycznego, 
nie zaś przyczynek do tworzenia definicji legalnych 
większości pojęć związanych z medycyną.

„Pojęciowość” prawa medycznego (niebędącą jego 
jedyną cechą) sprawia, iż szczególne znaczenie mają 
w nim kwestie nazywane zarówno przez prawo, jak 
i bioetykę. W tym sensie i dla prawa medycznego 
znaczenie ma bliźniacze bioetyce pojęcie biojuryspru-
dencji i bioprawa, jednak przedmioty tych zespołów 
regulacyjnych tylko w znacznej mierze się pokry-
wają, nie będąc tożsamymi. Wspomniano (głównie 
za Safjanem i Nesterowiczem), że prawo medyczne 
określa przedmiot regulacji (u którego fundamentów 
znajdują się pojęcia). Biojurysprudencja znacznie ten 
przedmiot i te pojęcia „zapładnia”, jako część tego 
samego systemu prawa, nie może być jednak z pra-
wem medycznym utożsamiona. Dzieje się tak nie tylko 
ze względu na przedmiot regulacji, ale i w mniejszej 
mierze ze względu na konstytuujący prawo medyczne 
kompleks określonych i homogenicznych stosunków 
społecznych, leżących u jego podstaw.

Te właśnie elementy tworzą prawo medyczne jako 
rozwijającą się w kontekście źródeł prawa, zaś istniejącą 
w innych konstytuujących elementach gałąź prawa.
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Not the End of History. The Dynamics 
of Legal Discussions on Prescription

The author presents trends in modern legal discussion on prescription. He sug-
gests that the trends are defined by three basic issues. The first question is on 
relevance of prescription in the 21st century. The second issue concerns the future 
of the legal institution and the scope of its application in the new reality, i.e. 
determined by technological changes. The third makes us discuss whether we 
deal with a single legal construct or with many institutions covered for historical 
reasons by the same name. The article discusses the judgment of the European 
Court of Human Rights in case JA Pye (Oxford) Ltd v. The United Kingdom, opin-
ions of lawyers in common law countries, specialists in continental law, mixed 
jurisdiction, and legal systems of Asian states. The author suggests significant 
importance of technological changes, including technologies based on blockchain 
and the Internet of Things. He discusses in detail the shape of legal regulations 
regarding prescription in Louisiana (USA) and the province of Quebec (Canada). 
Finally, he refers to the Roman legal tradition as the best tertium comparationis 
for discussions on prescription in any major legal orders of the world.
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W dniu 14  listopada 2005 r. 
w  zdecydowanej większości 
porządków prawnych na świe-
cie obecna była instytucja zasie-
dzenia. Nieistotne, czy mówimy 
o systemach jurydycznych Europy 
kontynentalnej, common law czy 
też mixed jurisdiction. Oczywiście 
była często efektem różnych tra-

dycji i w różny sposób była uregu-
lowana. Niemniej reguły pozwa-
lające, aby niewłaściciel stał się 
właścicielem rzeczy w wyniku jej 
wieloletniego posiadania obowią-
zywały powszechnie. Dzień póź-
niej, 15 listopada 2005 r., Czwarta 
Izba Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka orzekła, że „uzy-
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skanie własności bez zapłaty wynagrodzenia odpo-
wiadającego jej wartości tworzy nieproporcjonalną 
ingerencję [w prawo własności], która nie może być 
uzasadniona na gruncie artykułu 1 protokołu nr 1 
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wartości”1. Wyrok zapadł w sprawie, do której zasto-
sowanie miało prawo Wielkiej Brytanii. Niemniej pod 
znakiem zapytania postawił zgodność z Konwencją 
instytucji zasiedzenia także w kształcie, w jakim funk-
cjonuje ona w wielu „innych” porządkach prawnych. 
Spowodował larum wśród badaczy prawa rzeczowego 
w Unii Europejskiej, którzy obawiali się, że decyzja 
Czwartej Izby ETPC podważa istotę instytucji zasie-
dzenia w ich krajach2.

Opisane zdarzenie nie przekreśliło jednak instytu-
cji zasiedzenia. W dalszym ciągu jest ona jedną z naj-
ważniejszych instytucji prawa rzeczowego na świecie3. 
Szczególnie wobec uchylenia orzeczenia Czwartej Izby 
przez Wielką Izbę ETPC w dniu 30 sierpnia 2007 r. 
Niemniej wyroki obu izb w sprawie JA Pye (Oxford) 
Ltd v. The United Kingdom są istotnym elementem 
niegasnącej dyskusji o istocie zasiedzenia i potrze-
bie jego regulacji w różnych porządkach prawnych. 
Zresztą wcale nie jest oczywiste, czy prawnicy na 
całym świecie bezwzględnie akceptują tę instytucję. 
Jest wręcz odwrotnie – pojawiają się kwestionujące ją 
głosy autorów, którzy opowiadają się za koniecznością 
jej znacznego ograniczenia albo wręcz ostatecznego 
usunięcia z niektórych systemów prawnych.

To jedna strona medalu. Z drugiej niektórzy praw-
nicy sugerują wykorzystanie zasiedzenia do regulo-
wania stosunków wykraczających poza te, których 
instytucja tradycyjnie dotyczy. Postuluje się de facto, 
aby w wielowiekową formę usucapio wtrysnąć nowe 

 1 Wyrok Czwartej Izby ETPC z dnia 15 listopada 2015 r., JA Pye 
(Oxford) Ltd v. The United Kingdom, wniosek nr 44302/02.

 2 A.J. van der Walt, E.J. Maris, The Constitutionality of Acquisi-
tive Prescription. A Section 25 Analysis, „Tydskrif vir die Suid-

-Afrikaanse Reg” 2012, nr 4, s. 715–716. Zob. także: V. Sagaert, 
Prescription in French and Belgian Property Law after the 
Pye Judgment, „European Review of Private Law” 2007, nr 2, 
s. 265–272. R. Caterina, Some Comparative Remarks on JA 
Pye (Oxford) Ltd v. The United Kingdom, „European Review 
of Private Law” 2007, nr 2, s. 273.

 3 G.L. Gretton, A.J.M. Steven, Property, Trusts and Succession, 
Haywards Heath–London 2017, s. 78.

treści – przez jej wykorzystanie chociażby na grun-
cie prawa własności intelektualnej. Jedni widzą więc 
w zasiedzeniu przestarzałą już instytucję, która prędzej 
czy później przestanie być częścią naszych porząd-
ków prawnych. Inni traktują ją jako narzędzie do 
rozwiązania pojawiających się wraz ze zmianami 
społeczno-gospodarczymi problemów, na gruncie 
dziedzin prawa, do których dotychczas nie miała 
ona zastosowania.

Tymczasem z uwagi na krytykę instytucji zasiedze-
nia warto zwrócić uwagę na pewne dające się zauwa-
żyć różnice w jej ukształtowaniu w poszczególnych 
porządkach prawnych. Przy czym nie mówimy tutaj 
o kwestiach na poły technicznych, takich jak na przy-
kład wymagany czas posiadania. Można mieć bowiem 
poważne wątpliwości, czy określane tą samą (lub zbli-
żoną) terminologią konstrukcje prawne w rzeczywi-
stości mają taki sam charakter. Czy – posługując się 
rzymską terminologią ujętą w późniejszych wiekach 
w formę heksametru4 – usucapio, dla którego prawo 
wymaga dobrej wiary (bona fides) i słusznego tytułu 
(iustus titulus) na pewno jest tą samą instytucją jak 
zasiedzenie, które może dokonać się bez zaistnienia 
tych elementów?

Jeśli patrzymy na przyszłość zasiedzenia jako pojęcia 
prawnego, nie możemy nie zwrócić uwagi na poważne 
zmiany nie tylko społeczno-gospodarcze, ale przede 
wszystkim technologiczne. Rozpowszechnienie róż-
nego typu rejestrów nieruchomości, powiązane z coraz 
łatwiejszym dostępem do nich i znacznym zmniejsze-
niem się kosztów transakcyjnych związanych z ewi-
dencjonowaniem transakcji dotyczących gruntów 
sprawia, że z czasem zasiedzenie nieruchomości staje 
się kwestią coraz bardziej teoretyczną. Ma ono jed-
nak wciąż istotne znaczenie gospodarcze chociażby 
w przypadku nabycia służebności, szczególnie prze-
syłu i drogi koniecznej. Czy nie zapominamy jednak 
o ruchomościach? Wraz z rozwojem techniki wartość 
wielu z nich, w tym tych najdrobniejszych, znacznie 
rośnie i stają się one istotnym elementem mienia osób 
fizycznych i prawnych. Dodatkowo coraz większe 

 4 E.J.H. Schrage, Res habilis, titulus, fides, possessio, tempus. 
A medieval mnemonic hexameter? (w:) F. Sturm, P. Thomas, 
J. Otto, Liber Amicorum Guido Tsuno, Frankfurt nad Menem 
2013, passim.
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znaczenie mają dobra niematerialne, w tym przede 
wszystkim treści cyfrowe. Interesująca jest kwestia 
stosunku prawa rzeczowego, którego instytucja zasie-
dzenia jest elementem, do zagadnienia Internet of 
Things (IoT). Powiązanie z rzeczami materialnymi 
programów komputerowych i przetwarzanie z ich 
wykorzystaniem znacznej liczby danych o coraz więk-
szej wartości siłą rzeczy prowadzi do konfliktu między 
regułami znanymi prawu rzeczowemu a tymi powią-
zanymi chociażby z prawem własności intelektualnej.

Dyskusja o zasiedzeniu jest więc wciąż żywa i nie-
pozbawiona znaczenia. Definiują ją trzy podstawowe 
problemy. Pierwszy każe zadać pytanie, czy ma ona 
jeszcze rację bytu w prawie XXI wieku. Drugi dotyczy 
jej przyszłości i zakresu zastosowania w nowej rzeczy-
wistości, w tym przy uwzględnieniu zmian technolo-
gicznych. Trzeci zmusza nas do podjęcia dyskusji, czy na 
pewno mamy do czynienia z zasiedzeniem jako jedną 
konstrukcją prawną, czy też z wieloma instytucjami 
jedynie z przyczyn historycznych objętymi jedną nazwą.

1. Czy zasiedzenie jest nam jeszcze 
potrzebne?

W polskiej doktrynie prawa panuje powszechna 
zgodna odnośnie do tego, że „utrzymanie przez dłuż-
szy czas rozdźwięku pomiędzy rzeczywistym stanem 
posiadania a formalnym stanem własności byłoby 
sprzeczne z interesem porządku publicznego”5. O tym, 
jak silne jest przekonanie o zasadności zastosowania 
instytucji zasiedzenia w polskim porządku prawnym, 

 5 R. Morek, Komentarz do art. 172 Kodeksu cywilnego (w:) 
K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Legalis 2018, 
teza 1.

świadczy lakoniczność argumentacji za zgodnością 
art. 172 Kodeksu cywilnego z Konstytucją RP przed-
stawionej przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku 
z dnia 14 grudnia 2005 r., sygn. akt: SK 61/03. Try-
bunał uznał wręcz przywołanie przez skarżącego 
w rozpatrywanej sprawie wzorca konstytucyjnego 
ujętego w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP „za pewnego 
rodzaju nieporozumienie”6. Podobnie, z trochę szer-
szą argumentacją, orzekł Sąd Najwyższy w wyroku 
z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt: II CSK 258/11, 

stwierdzając między innymi: „Okoliczność, że nabycie 
własności rzeczy przez posiadacza kosztem właściciela 
jest w razie ziszczenia się przesłanek zasiedzenia uspra-
wiedliwione ochroną porządku publicznego, pozwala 
uznać przepisy o zasiedzeniu, mimo iż nie przewidują 
one dla właściciela rekompensaty utraconej własności, 
za zgodne z art. 31 ust. 3 Konstytucji”.

Co ciekawe, oba te orzeczenia powołują się na wska-
zany we wstępie wyrok Wielkiej Izby Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka z dnia 30 sierpnia 2007 r. 
w sprawie J.A. Pye (Oxford) Ltd v. The United King-
dom. Ani Sąd Najwyższy, ani Trybunał Konstytucyjny 
nie wzięły pod uwagę tego, że właśnie to orzeczenie 
ETPC oraz poprzedzające je orzeczenie Czwartej Izby 
ETPC wskazują na istotny problem w ocenie instytucji 

 6 Interesujące argumenty z punktu widzenia prawa przedstawił 
współautor skargi konstytucyjnej rozstrzygniętej tym wyro-
kiem, niebędący prawnikiem: A. Henclewski, Zażalenie do 
Pana Boga – czyli utrata prawa własność i nieruchomości przez 
zasiedzenie, cz. 1, „Nieruchomości” 2004, nr 11; A. Henclew-
ski, Zażalenie do Pana Boga – czyli utrata prawa własność 
i nieruchomości przez zasiedzenie, cz. 2, „Nieruchomości” 
2004, nr 12.

Powiązanie z rzeczami materialnymi programów 
komputerowych prowadzi do konfliktu 
między regułami znanymi prawu rzeczowemu 
a powiązanymi z prawem własności intelektualnej.
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zasiedzenia – i to nie tylko pod kątem jej zgodności 
z Konwencją. Zwróćmy uwagę, że wyrok Wielkiej Izby 
ETPC z dnia 30 sierpnia 2007 r. zapadł większością 
głosów 10 na 17 członków składu orzekającego. Sied-
miu sędziów zgłosiło opinie odrębne. Sędzia Loukis 
Loucaides stwierdził, że „tam gdzie dane geodezyjne 
i tytuł własności do gruntu nie są ewidencjonowane 
w rejestrach gruntów – jak to miało miejsce w różnych 
czasach i ma miejsce w niektórych krajach – ta instytu-
cja adverse possession, prowadząca do nabycia tytułu, 
może bez wątpienia być usprawiedliwiona przez usu-
wanie niepewności w zakresie własności gruntów. Jed-
nakże tam, gdzie ustanowiono rejestr gruntów i prawo 
własności do gruntu może być łatwo ustalona przez 
kontrolę rejestracji aktów przenoszących własność, 
osobiście mam problem z akceptacją tego, że instytu-
cja adverse possession służy jakiemukolwiek ogólnemu 
interesowi”7. Pięciu innych sędziów ETPC8 w swoich 
zdaniach odrębnych uznało, że centralnym pytaniem 
w sprawie było, czy reguły rządzące instytucją adverse 
possession w Wielkiej Brytanii, znajdujące zastosowanie 
do gruntów wpisanych do rejestru gruntów, zapewniały 
odpowiednią równowagę między prawem właściciela 
gruntu i interesem ogólnym chronionym przez system 
prawa. Ich odpowiedź była negatywna i dlatego zde-
cydowali się na niepoparcie stanowiska większości 
członków składu orzekającego. Tym samym orzecze-
nie Wielkiej Izby ETPC nie kończy dyskusji dotyczącej 
zasiedzenia. Szczególnie, że rozstrzygnięcie to zostało 
poprzedzone wyrokiem Czwartej Izby, która zakwe-
stionowała wprost zgodność z Konwencją brytyjskiej 
regulacji dotyczącej adverse possession.

Rozważania dotyczące sensu utrzymania zasiedze-
nia jako instytucji prawnej toczą się zresztą w wielu 
miejscach na świecie. Zdecydowanie najbardziej żywa 
była i jest w Stanach Zjednoczonych. Streścił ją ostat-
nio w dużej części John Lovett, przedstawiając całą 
doktrynę USA w tym zakresie: od 1881 r. zaczynając, 
a na 1986 r. kończąc9. Toczy się ona w Republice Połu-

 7 Stanowisko to poparł sędzia Anatoly Kovler.
 8 Christos Rozakis, Nicolas Bratza, Margarita Tsatsa-Niko-

lovska, Alvina Gyulumyan, Ján Šikuta.
 9 J. Lovett, Disseisin, Doubt, and Debate. Adverse Possession 

Scholarship in the United States (1881–1986), „Texas A&M 
Law Review” 2018, t. 5, nr 1, passim.

dniowej Afryki, gdzie André van Walt w interesujący 
sposób rozróżnił te regulacje dotyczące zasiedze-
nia, w których obowiązuje przesłanka dobrej wiary 
i słusznego tytułu, od tych, w których – jak w prawie 
polskim – można nabyć własność rzeczy w zasadzie 
wyłącznie przez długotrwałe posiadanie. Widząc 
w centralnej roli prawa własności swoisty paradygmat 
prawa rzeczowego10, wskazał, że zasiedzenie oparte 
na bona fides i iusta causa paradygmat ten wzmacnia, 
zaś w przypadku, gdy system prawny ich nie wymaga, 
omawiana tutaj instytucja w rzeczywistości sprzeci-
wia się temu paradygmatowi11. W opublikowanym 
w 2012 r. artykule van Walt wraz z Ernstem Marais, 
zainspirowani omówionym powyżej orzeczeniem 
ETPC, przeanalizowali zgodność instytucji zasiedze-
nia w kształcie, w jakim funkcjonuje ona w Republice 
Południowej Afryki, z konstytucją tego państwa12 – 
co dobitnie pokazuje, że tak daleko idące wątpliwości, 
jak zgodność zasiedzenia z podstawowymi zasadami 
porządków prawnych, coraz częściej się pojawiają i są 
przedmiotem pogłębionych analiz.

Wątpliwości pojawiają się także wśród prawników 
działających w innych systemach prawnych. Na gruncie 
australijskiego prawa sens dalszej regulacji zasiedze-
nia zakwestionował Hong Yin Teo13. Z istotną kry-
tyką instytucja ta spotkała się w trakcie prac komisji 
ds. reformy prawa w Hong Kongu. W opublikowanym 
w 2014 r. ostatecznym raporcie komisja ta stwierdziła, 
że w momencie, w którym system rejestracji tytułów do 
nieruchomości zacznie w Hong Kongu obowiązywać, 
zasiedzenie (adverse possession) nie powinno wygaszać 
tytułu do nieruchomości ujętej w rejestrze, a opubliko-
wane tam prawo własności powinno być chronione14. 
Dyskusja w sprawie przedmiotowej instytucji toczy 
się także w Chinach. W 2007 r. za pomocą Real Right 
Law usunięto z Civil Code Draft z 2002 r. instytu-

10 A.J. van Walt, Property in the Margins, Oxford–Portland 
2009, s. 41.

11 Tamże, s. 175.
12 A.J. van der Walt, E.J. Marais, The Constitutionality of Acqui-

sitive Prescription…, dz. cyt.
13 H. Yin Teo, A Critique of the Doctrine of Adverse Possession, 

„Australian National University, Cross sections” 2008, t. 4, 
s. 133.

14 Law Reform Commission of Hong Kong, Report. Adverse 
Possession, 2014, s. 147.
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W systemach zawężających zastosowanie prawa 
rzeczowego do rzeczy materialnych zasiedzenie 
może być postrzegane jako relikt przeszłości.

cję zasiedzenia15. Niektórzy chińscy badacze stanęli 
na stanowisku, że instytucja ta jest przeciwna chiń-
skim zasadom, które nakazują każdemu, kto znalazł 
zagubioną rzecz, zwrócić ją właścicielowi. Niemniej 
w ostatnim czasie podejście chińskich prawników ulega 
zmianie na rzecz wprowadzenia do chińskiego prawa 
prywatnego możliwości nabycia własności w drodze 
długotrwałego posiadania16.

Nie można przejść do porządku dziennego nad 
tak licznymi wątpliwościami podnoszonymi przez 
prawników na całym świecie. Miejsce i przyszłość 
zasiedzenia w porządkach prawnych podlega dysku-
sji. Argumenty przedstawiane za ograniczeniem bądź 
wręcz usunięciem tej instytucji z systemów norma-
tywnych państw, w szczególności tych o rozwiniętych 
rejestrach publicznych nieruchomości, nie są bezpod-
stawne. Nie można jednak wydać ostatecznych sądów 
bez uwzględnienia tego, że dyskusja o zasiedzeniu nie 
powinna ograniczać się do gruntów, bowiem zakres 
zastosowania tej instytucji jest (lub może być) zdecy-
dowanie szerszy oraz bez znacznego zróżnicowania 
przesłanek zasiedzenia w poszczególnych porządkach 
prawnych, także w ujęciu historycznym.

2. Wyjść poza nieruchomości?
W systemach prawnych zawężających zastosowanie 

prawa rzeczowego do rzeczy materialnych (szczegól-
nie nieruchomości) instytucja zasiedzenia siłą rzeczy 
może być postrzegana jako relikt przeszłości. W dobie 
poprawy jakości zarządzania danymi o gruntach 

15 Z. Lihong, The Latest Developments in the Codification of 
Chinese Civil Law, „Tulane Law Review” 2009, nr 83, s. 1022.

16 G. Shengping, Five Attempts to Draft the Civil Code of New 
China and Its Latest Development, „China Legal Science” 
2016, nr 4, s. 158.

i budynkach, w szczególności poprzez tworzenie 
rejestrów publicznych i wprowadzanie obowiązku 
rejestracji transakcji, coraz mniej potrzebna wydaje 
się ta konstrukcja prawna. Jednak dyskusja o niej 
pozostaje wciąż żywa tam, gdzie nie dotyczy zasie-
dzenia samych nieruchomości, ale chociażby innych 
praw niż prawo własności. Dobrym przykładem są 
tutaj służebności. Widać to chociażby w polskim pra-

wie, gdzie najważniejsze w ostatnich latach orzecze-
nia Sądu Najwyższego odnoszące się do zasiedzenia 
dotyczą służebności przesyłu i służebności grunto-
wej odpowiadającej treścią służebności przesyłu17. 
Także w innych krajach dyskusja dotycząca zasie-
dzenia najżywsza jest na gruncie nabycia służebno-
ści w wyniku jej długotrwałego posiadania (czy też 
quasi-posiadania)18.

W 2003 r. Constance E. Bagley i Gavin Clarkson 
zaproponowali zastosowanie koncepcji zasiedzenia 
na gruncie prawa własności intelektualnej19. Kwestia 
zasiedzenia stała się elementem dyskusji dotyczącej 
w prawie Stanów Zjednoczonych utworów osieroco-
nych20. Publikuje się jest coraz więcej artykułów, któ-
rych autorzy sugerują zastosowanie omawianej tutaj 
instytucji do własności intelektualnej. Mówi się dziś 

17 Ponad 40 orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych od 2016 r.
18 Czego przykładem jest Luizjana, por. J.A. Lovett, Precarious 

Possession, „Louisiana Law Review” 2017, t. 77, s. 618–700.
19 C.E. Bagley, G. Clarkson, Adverse Possession for Intellectual 

Property. Adapting and Ancient Concept to Resolve Conflicts 
Between Antitrust and Intellectual Property Laws in the 
Information Age, „Harvard Journal of Law & Technology” 
2003, t. 16, nr 2, s. 365.

20 K.M. Meeks, Adverse Possession of Orphan Works, „Loyola 
of Los Angeles Entertainment Law Review” 2012, nr 33.
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o adverse possession patentów21, co zresztą nie jest 
nowym pomysłem, a jego źródeł można się doszuki-
wać już w czasach powstawania prawa patentowego 
i to w pracach Fryderyka Zolla młodszego22. W USA 
instytucja została zastosowana do prawa autorskiego 
już w 1979 r. przez Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczo-
nych dla Wschodniego Okręgu Pensylwanii w wyroku 
Gee v. CBS, Inc.23 Analogiczna dyskusja toczy się w tym 
państwie w kontekście prawa do znaków towarowych 
i innych praw własności intelektualnej, de facto będąc 
częścią większego sporu o unifikację prawa własności 
i zastosowanie reguł dotyczących rzeczy materialnych 
do tych niematerialnych24.

Problem zastosowania instytucji zasiedzenia do 
praw własności intelektualnej został już jak widać zde-
finiowany. Prawdziwym wyzwaniem stojącym przed 
prawem rzeczowym jest jednak dostosowanie funkcjo-
nujących rozwiązań do postępującej, kolejnej już, rewo-

21 A.N. Broder, Comparing Apples to APPLs. Importing the 
Doctrine of Adverse Possession in Real Property to Patent 
Law, „NYU Journal of Law & Liberty” 2007, t. 2.

22 F. Zoll, Privatrechtliche Studien aus dem Patentrechte mit 
vornehmlicher Berücksichtigung des österreichischen Rech-
tes, „Zeintschrift für das privat- und öffentliche Recht der 
Gegenwart” 1894, t. 21, s. 533–582, 575; F. Zoll, Posiadanie 
według prawa cywilnego austriackiego, Lwów 1902, s. 96; Th. 
Rüfner, Possession of Incorporeals (w:) E. Descheemaeker (ed.), 
The Concequences of Possession, Edinburgh 2014, s. 181.

23 Gee v. CBS, INC., 471 F. Supp. 600 (E.D. Pa. 1979), por. 
M.W. Daus, The Adverse Possession of Copyright, „Loyola of 
Los Angeles Entertainment Law Journal” 1992, t. 13, passim.

24 J. Linford, Trademark Owner as Adverse Possessor. Productive 
Use and Property Acquisition, „Case Western Reserve Law 
Review” 2013, t. 63, nr 3, passim; M.J. Arrett, Adverse Possession 
of Copyright. A Proposal to Complete Copyright’s Unification with 
Property Law, „The Journal of Corporation Law” 2005, passim.

lucji technologicznej. Powszechnie określana mianem 
Industry 4.0 coraz intensywniej zaczyna kształtować 
naszą rzeczywistość, korzystając z takich atrybutów 
jak blockchain, internet rzeczy, szersze wykorzystanie 
wirtualnej i przede wszystkim rozszerzonej rzeczy-
wistości. Wbrew pozorom nie są to technologie, dla 
których kluczowe znaczenie ma tradycyjnie rozumiane 
prawo własności intelektualnej i prawo zobowiązań. 
Przykładowo dla opisu technologii blockchain wyko-
rzystywana jest koncepcja własności. W opracowanym 
na potrzeby osób nieposiadających wiedzy technicz-
nej wprowadzeniu do blockchain kwestii zrozumienia 
natury własności poświęcono cały rozdział (zatytu-

łowany Understanding the Nature of Ownership)25. 
Tytułem wyjaśnienia zauważmy, że blockchain jest 
rozwiązaniem informatycznym funkcjonującym jak 
wielki arkusz i system księgowy służący rejestracji 
wszelkich dóbr i dotyczących ich transakcji na skalę 
globalną – może dotyczyć wszelkiej formy dóbr, któ-
rymi władają różne typy podmiotów na całym świe-
cie26. Może być on używany do rejestrowania, inwenta-
ryzowania i wymiany nie tylko rzeczy niematerialnych 
(do czego został stworzony), ale także materialnych. 
Technologia ta opiera się zarówno na wykorzystaniu 
smart kontraktów (smart contract), jak i na koncepcji 
smart property, zakładającej funkcjonowanie syste-
mów rejestracji, inwentaryzacji i wymiany rzeczy 
materialnych opartych na blockchain27. Co ciekawe, 
technologie wykorzystujące tę technologię rozwijane 
są także w celu rozwiązywania problemów z rejestracją 

25 D. Drescher, Blockchain Basics. A non-technical introduction 
in 25 steps, Frankfurt am Main 2017, s. 39–47.

26 M. Swan, Blockchain. Blueprint for a New Economy, Bejling 
2015, s. XI.

27 Tamże, s. 14.

Prawdziwym wyzwaniem prawa rzeczowego 
jest dostosowanie się do postępującej, 
kolejnej już rewolucji technologicznej.
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gruntów i dotyczących ich transakcji28. Podejmowane 
są już próby opracowania transakcji mających na celu 
przeniesienie własności nieruchomości gruntowych 
za pomocą smart kontraktów – jak chociażby ta pod-
jęta przez OpenLaw29 wraz z australijską kancelarią 
prawną Corrs Chambers Westgarth z wykorzystaniem 
blockchain Ethereum30.

Jeszcze ciekawsza wydaje się w kontekście zasiedzenia 
i znaczenia prawa rzeczowego w ogóle kwestia inter-
netu rzeczy. Jest to pojęcie odnoszące się do fizycznych 
i wirtualnych obiektów, które mają unikalną identyfi-
kację i są podłączone do internetu w celu zarządzania 
różnego typu inteligentnymi aplikacjami31. Co istotne, 
wskazuje się na to, że IoT jako technologia już dziś 
dotyka właściwie każdego aspektu życia ludzkiego 
(gospodarki, przemysłu, ochrony zdrowia, edukacji 
itp.)32. W nieznanej dotychczas skali prowadzi ona do 
digitalizacji powszechnie wykorzystywanych w życiu 
codziennym ruchomości, które same w sobie nie przed-
stawiają często dużej wartości33. Wartość rzeczy mate-
rialnych wykorzystywanych przy zastosowaniu IoT jest 
tym samym niejednokrotnie znacznie mniejsza niż 
wykorzystywanych w niej i nierozerwalnie związanych 
z tymi ruchomościami (czy też częściami składowymi 
nieruchomości) programów komputerowych, różnego 
typu danych, algorytmów innych praw własności inte-
lektualnej. Zasiedzenie takiej rzeczy z całą pewnością 
rodzić będzie pytanie o swój zakres: czy dotyczy tylko 
ruchomości, czy też aspektu niematerialnego?

28 J.M. Gragilia, Ch. Mellon, Blockchain and Property in 2018, 
„Innovations” 2018, t. 12, nr 1/2, s. 92.

29 Zespół pracujący nad rozwojem rozwiązań pozwalających 
na budowanie fragmentów umów z wykorzystaniem kodu 
programistycznego (smart contract), por. https://openlaw.io, 
5.11.2018.

30 H. Diedrich, Ethereum, [b.m.] 2015, passim; OpenLaw 
Team, The Purchase and Sale of Real Property on Ethereum, 
24.04.2018, https://media.consensys.net/the-purchase-

-and-sale-of-real-property-on-ethereum-55bdc289a7b5, 
5.11.2018.

31 A. Bahga, V. Madisetti, Internet of Things. A Hand-On Appro-
ach, Hyderabad 2015, s. 11.

32 S.G. Tzafestes, Ethics and Law in the Internet of Things World, 
„Smart Cities” 2018, nr 1, s. 99.

33 P. Rej, A.C. Raman, The Internet of Things. Enabling Techno-
logies, Platforms, and Use Cases, Boca Raton 2017, s. XIX.

Jak widać trwa dyskusja dotycząca zakresu zasto-
sowania zasiedzenia i wydaje się, że jego znaczenie 
dla współczesnego prawa znaczenie wykracza poza 
uregulowanie stosunków własnościowych w zakre-
sie nieruchomości. Dotychczas stosowana najczęściej 
właśnie w tym celu, dziś nie jest już w wielu państwach 
potrzebna w tym zakresie – z uwagi na powszechność 
rejestrów gruntów. Okazuje się jednak, że zmiany 
społeczno-gospodarcze i przede wszystkim techno-
logiczne sprawiają, że usucapio wciąż jest istotnym 
tematem w dyskursie prawniczym. Nowa rewolucja 
przemysłowa niesie bowiem nowe wyzwania dla całego 
prawa rzeczowego. Instytucje dotychczas kojarzące 
się głównie z prawem nieruchomości – wciąż jednak 
istotnym z punktu widzenia obrotu i ekonomii – mogą 
wkrótce istotniej kształtować te dziedziny życia gospo-
darczego, których wartość wciąż rośnie.

3. Jedna czy więcej instytucji?
Mimo sporych podobieństw w regulacji instytucji 

zasiedzenia obecnej we współczesnych porządkach 
prawnych można też mówić o znacznej różnorodności 
rozwiązań. Co ciekawe, nie zawsze największe różnice 
zachodzą między skrajnie innymi systemami praw-
nymi, takimi jak common law i civil law. Już bowiem na 
gruncie prawa kontynentalnego dostrzegamy istotne 
rozbieżności między romańską i germańską tradycją 
prawną. W ramach pierwszej z nich prawo niechętnie 
dopuszcza nabycie własności rzeczy przez osobę nie-
posiadającą do niej słusznego tytułu34. Podczas gdy 
w systemach opartych na tej drugiej iusta causa nie 
warunkuje uzyskania najszerszego prawnego władz-
twa nad rzeczą, szczególnie przez tego, który wszedł 
w jej posiadanie w dobrej wierze35.

W obu tych tradycjach istnieje zresztą możliwość 
nabycia własności przez usucapio bez konieczności 

34 Por. A.F. Salomons, How to Draft Rules on the Bona Fide 
Acquisition of Movables for Europe? Some Remarks on Method 
and Content (w:) W. Faber, B. Lurger (eds.), Rules of the 
Transfer of Movables. A Candidate for European Harmoni-
zation or National Reforms?, Münich 2008, s. 143; B. Lurger, 
W. Faber (eds.), Principles of European Law. Study Group on 
a European Civil Code. Acquisition and Loss of Ownership of 
Goods (PEL Acq. Own.), Oxford 2011, s. 973–981.

35 Tamże.
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legitymowania się tymże tytułem i dobrą wiarą, pod 
warunkiem posiadania w dłuższym okresie. Tutaj 
szczególnie interesująca jest tradycja romańska, w któ-
rej możemy zaobserwować dwie formy zasiedzenia: 
jedną – opartą na przesłankach dobrej wiary i słusznej 
przyczyny zasiedzenia, i drugą – w której do nabycia 
własności wystarczy samo długotrwałe posiadanie 
nieruchomości. Przykładami porządków prawnych, 
w których obowiązuje takie rozwiązanie, są francu-
skie i hiszpańskie prawo cywilne.

Le Grand Coutumier de France – zredagowana 
w XIV w. po Chr.36 i niezwykle popularna w XVI w. 
na terenie centralnej i północnej Francji kompilacja 
prawa zwyczajowego37 – przewidywała zasiedzenie 
nieruchomości w dobrej wierze i ze słusznym tytułem 
zasiedzenia po 10-letnim posiadaniu w przypadku 
osób obecnych, a po 15-letnim w przypadku nieobec-
nych38. Nie dopuszczała zaś zasiedzenia w przypadku 
braku dobrej wiary, zaś w przypadku braku słusznego 
tytułu pozwalała na nabycie w ten sposób własno-
ści nieruchomości po 30 latach. Kodeks Napoleona 
przewidział potem możliwość zasiedzenia po upły-
wie 10 albo 20 lat (w zależności od tego, czy mówimy 
o osobach obecnych, czy też nie) w przypadku zaist-
nienia przesłanek dobrej wiary i tytułu zasiedzenia39. 
W przypadku braku tych elementów obowiązywał 
30-letni termin zasiedzenia40. Marcel Planiol wprost 
zaznaczył, że francuska regulacja przewidywała dwie 
formy zasiedzenia, z czego regułą miało być zasiedze-
nie w terminie 30 lat41.

Prawo hiszpańskie pozwala na zasiedzenie nieru-
chomości i innych praw rzeczowych w przypadku 

36 L. Delisle, L’auteur du Grand coutumier de France, Paris 1880, 
s. 325.

37 M.L. Polain, Les éditions du Grand Coutumier de France, 
1514–1539–1598–1868 (w:) L. Loviot (éd.), Revue des livres 
anciens. Documents d’histoire littéraire, Paris 1914, s. 411.

38 É. Laboulaye, R. Dareste (éds.), Le Grand Coutumier de France, 
Aalen 1969, s. 199.

39 W pierwotnej wersji art. 2265 Kodeksu Napoleona zob.: 
C. Aubry, C. Rau, Droit Civil Francais, t. 2, Paris 1962, Saint 
Paul (Minnesota) 1966, s. 359–363.

40 Art. 2272 Kodeksu Napoleona, pierwotnie art. 2262 Kodeksu 
Napoleona.

41 M. Planiol, Treatise on the Civil Law, t. 1, cz. 2: Nos. 1610 to 
3097, 1939, s. 574.

zaistnienia przesłanki dobrej wiary i słusznego tytułu 
po upływie 10 lat (między osobami obecnymi) albo 
20 lat (między osobami nieobecnymi)42. W przypadku 
zaś posiadania nieruchomości lub innych praw rze-
czowych przez okres 30 lat dopuszczalne jest zasie-
dzenie bez spełnienia tych przesłanek43. Terminy 
te i odpowiadające im warunki zostały wcześniej 
w analogiczny sposób uregulowane w Siete Partidas 
(część III, księga 29, prawo XVIII i XIX)44.

4. Za oceanem: Luizjana i Quebec
Wyżej wskazane rozwiązania: francuskie i hiszpań-

skie przekroczyły ocean, kształtując w istotny sposób 
dwa największe systemy ius civile Ameryki Północnej: 
Luizjany w Stanach Zjednoczonych i kanadyjskiej 
prowincji Quebec. W tym ostatnim przypadku wsze-
lako trzeba raczej zauważyć, jak doszło do wycofania 
się z konstrukcji prawnych bazujących wcześniej na 
prawie francuskim, o czym poniżej.

Rozwiązania znane prawu hiszpańskiemu i fran-
cuskiemu zostały recypowane przez prawo stanu 
Luizjana, co nie może dziwić, biorąc pod uwagę jego 
historię i tradycję prawną45. Kodeks cywilny z 1825 r. 
dopuszczał zasiedzenie nieruchomości po okresie 
10-letnim (jeśli właściciel przebywał w stanie Lui-
zjana) albo 20-letnim (jeśli właściciel przebywał poza 
stanem Luizjana), pod warunkiem zaistnienia dobrej 
wiary i słusznego tytułu46. Po upływie 30 lat możliwe 
było zasiedzenie bez spełnienia obu tych przesłanek47. 
W obowiązującym dziś kodeksie cywilnym Luizjany 
funkcjonują dwa terminy: 10-letni w przypadku speł-

42 Art. 1940 i 1957 Hiszpańskiego Kodeksu Cywilnego, T. Rodri-
guez de las Heras Ballel, Introduction to Spanish Private Law. 
Facing the social and economic challenges, London–New York, 
s. 189–191.

43 Art. 1959 Hiszpańskiego Kodeksu Cywilnego.
44 Las Siete Partidas, t. 3: Medieval. Lawyers and Their Work, 

trans. S.P. Scott, Philadelphia 2001, s. 444–445.
45 Zob. Louisiana Legal Archives, A Republication of the Pro-

ject of the Civil Code of Louisiana of 1825, New Orleans 1937, 
s. I–X; B. Sison, Good Faith as an Element of Prescription to 
Immovables, „Phillipine Law Journal” 1950, t. 25, s. 718–727.

46 Art. 3437 i art. 3442 Kodeksu Cywilnego Luizjany z 1825 r., 
wg W. Upton, N. Jennings (eds.), Civil Code of The State of 
Louisiana, New Orleans 1838.

47 Art. 3438 Kodeksu Cywilnego Luizjany z 1825 r.



22 FORUM PR AWNICZE | 2019 

artykuły

nienia przesłanek dobrej wiary i słusznego tytułu48 
oraz 30-letni w przypadku ich niespełnienia49, a roz-
różnienie pomiędzy nimi pełni istotną rolę w porządku 
prawnym tego stanu50.

Interesująca zmiana zaszła w ostatnich latach 
w prawie cywilnym kanadyjskiej prowincji Quebec. 
W 1866 r. przyjęto Kodeks cywilny Kanady Mniejszej, 
który w znacznej części zawierał wręcz identyczne 
normy jak Kodeks Napoleona51. Po upływie 10 lat 
można było zasiedzieć nieruchomość pod warunkiem 

wejścia w jej posiadanie w dobrej wierze i na podstawie 
tytułu translatywnego (translatory title) rozumianego 
jako podstawa uzasadniająca nabycie prawa własno-
ści, taka jak sprzedaż, darowizna, zamiana, legat52. 
Od początku równolegle obowiązywały przepisy 
pozwalające na zasiedzenie nieruchomości po upły-
wie 30 lat posiadania także bez tytułu i dobrej wiary. 
W najważniejszym od czasu wejścia w życie nowej 
regulacji prawa cywilnego (o czym poniżej) wyroku 
Sąd Najwyższy wyłożył w następujący sposób różnicę 
pomiędzy zasiedzeniem w tych dwóch różnych okre-
sach53. Zasiedzenie w terminie 30-letnim sąd określił 

48 Art. 3475 Kodeksu Cywilnego Luizjany; L. Kilgore, The Ten-
-Year Acquisitive Prescription of Immovables, „Louisiana Law 
Review” 1975, t. 36, s. 1000–1017.

49 Art. 3486 Kodeksu Cywilnego Luizjany; por. L. Kilgore, The 
Ten-Year Acquisitive…, dz. cyt., s. 1000–1017.

50 J. Lovett, Tacking in a Mixed Jurisdiction (w:) Nothing so 
Practical as a Good Theory. Festschrift for George L. Gretton 
162, Avizandum 2017, s. 162.

51 M. Franklin, D. Franklin, Introdution to Quebec Law, Toronto 
1972, s. 8.

52 W. de Montmollin Marler, The Law of Real Property. Quebec, 
Toronto 1932, s. 170.

53 Wyrok z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie Ostiguy v. Allie, 
2017 SCC 22.

mianem squatter scenario, co dotyczyło przypadków 
umyślnego posiadania nieruchomości wbrew woli 
właściciela. Tymczasem zasiedzenie w okresie 10 lat 
dotyczy sytuacji, w której istniał słuszny tytuł ku 
nabyciu własności, ale posiadał pewne wady. Tym 
samym funkcją zasiedzenia było „zamknięcie tytułu” 
(quieting title) w sytuacji, w której posiadacz zachował 
istotne warunki dla nabycia prawa własności przez akt 
translatywny. Tymczasem w 1994 r. w życie weszła 
nowa regulacja – Kodeks Cywilny Quebecu. W jego 

artykule 2918 określono jeden termin zasiedzenia – 
10-letni – niezależnie od dobrej albo złej wiary oraz 
obecności czy też braku tytułu. Jest to sytuacja dość 
nietypowa we współczesnych porządkach prawnych. 
W zasadzie zmieniono całkowicie zasady funkcjono-
wania zasiedzenia, likwidując dwa jego typy obowią-
zujące wcześniej w prowincji Quebec.

Powstaje więc pytanie, czy uprawnione jest w każ-
dym z powyższych przypadków posługiwanie się 
pojęciem zasiedzenia. Czy mówimy o jednej znanej 
nam od czasów rzymskich instytucji, czy też historia 
przyniosła nowe rozwiązania – tylko pozornie zbli-
żone do usucapio. Żeby przybliżyć się do odpowiedzi 
na to pytanie, sięgnijmy do korzeni – prawa rzym-
skiego, w którym omawiana tutaj instytucja po raz 
pierwszy została ujęta w ramy porządku prawnego. 
Trudno zresztą o lepsze tertium comperationis dla 
dyskusji nad zasiedzeniem na gruncie zasadniczo 
wszystkich istotniejszych porządków prawnych świata 
niż prawo rzymskie.

5. U źródeł: prawo rzymskie
Nie wiemy, kiedy to pierwsze ujęcie miało miejsce, 

choć wskazuje się tutaj już na ustawę XII Tablic54. Nie-

54 E.J.H. Schrage, Res habilis…, dz. cyt., s. 270.

Czy mówimy o jednej znanej z Rzymu instytucji, 
czy historia przyniosła nowe rozwiązania – 
tylko pozornie zbliżone do usucapio?
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mniej pierwsze pewne informacje, jakimi dysponujemy, 
pochodzą od jurystów działających w I w. przez Chr. 
i I w. po Chr. Wówczas usucapio była już instytucją 
znaną. Co jednak istotne, forma zasiedzenia, w której 
nie występują przesłanki dobrej wiary i słusznej przy-
czyny zasiedzenia, jest jednak tworem zdecydowanie 
późniejszym – i nie była znana w tamtym okresie.

Juryści rzymscy bardzo poważnie traktowali przede 
wszystkim przesłankę słusznego tytułu zasiedzenia. 
Do zasiedzenia mogło dojść wyłącznie w przypadku, 
gdy istniał wcześniejszy akt prawny o charakterze 
translatywnym, który wywarł skutki prawne. Tak też 
nie można było zasiedzieć rzeczy, które nie mieściły 
się w zakresie dóbr będących przedmiotem emptio-

-venditio – nawet jeśli przy okazji realizacji tego kon-
traktu przeniesiono ich posiadanie55. Nie dochodziło 
do usucapio w wyniku kontraktu kupna-sprzedaży 
rzeczy, jeśli nastąpił error in corpore przy jej wydaniu 
(w konsekwencji wydano res, która nie była przed-
miotem kontraktu)56. Usucapio nie mogła nastąpić 
na podstawie darowizny między małżonkami, skoro 
była ona zakazana57. Wpływ na możliwość nabycia 
rzeczy w wyniku długotrwałego posiadania miało też 
ziszczenie się warunku zawieszającego58. Zasadniczo 
Rzymianie wykluczali tytuł dorozumiany – titulus 
putativus. Jak podkreślił Paulus w D. 41,4,2 pr.: Pro 
emptore possidet, qui re vera emit, nec sufficit tantum 
in ea opinione esse eum, ut putet se pro emptore possi-
dere – „pro emptore posiada ten, który rzecz prawdziwie 
kupił, nie wystarczy zaś, że ma taką opinię i uważa, 
że rzecz posiada pro emptore”59. Przykładów ścisłego 
traktowania przesłanki słusznej przyczyny przez 

55 Tak Trebacjusz powołany w D. 41,4,2,7 (Paulus ks. 54 ad 
edictum).

56 Tak Paulus powołany w D. 41,4,2,6 (Paulus ks. 54 ad edictum). 
Przy czym mowa tutaj o błędzie przy wydaniu (traditio) 
rzeczy, nie zaś przy zawarciu samej umowy, co czyniłoby ją 
nieważną, por. B. Szolc-Nartowski, Error in nomine. Rzymska 
myśl prawnicza i współczesne wyzwania, Bielsko-Biała 2013, 
s. 33.

57 Tak m.in. Trebacjusz powołany w D. 41,6,3 (Pomponiusz 
ks. 24 ad Quintum Mucium); Terencjusz Klemens w D. 24,1,25 
(Terencjusz Klemens ks. 5 ad legem Iuliam et Papiam); Kasjusz 
powołany w D. 41,6,1,2 (Paulus ks. 54 ad edictum).

58 Tak Sabinus powołany w D. 41,4,2,2 (Paulus ks. 54 ad edictum).
59 D. 41,4,2,2 (Paulus ks. 54 ad edictum).

jurystów rzymskich można by wymienić oczywiście 
znacznie więcej.

Można zadać sobie pytanie, dlaczego rzymscy praw-
nicy tak ściśle interpretowali przesłankę iustus titulus 
i nie wykreowali w najbardziej dynamicznym dla roz-
woju prawa rzymskiego okresie formy zasiedzenia dziś 
powszechnie obecnej w porządkach prawnych – to jest 
opartej de facto na samym długotrwałym posiadaniu. 
Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć 
na tak zadane pytanie, co nie znaczy, że nie warto go 
zadać. Przez pryzmat dzisiejszej dyskusji o zasiedzeniu 
spójrzmy na to, w jaki sposób uzasadniano tę insty-
tucję i jaką funkcję pełniła w prawie rzymskim. Nie 
mamy wiele źródeł, w których przechowano do naszych 
czasów ślad takiego uzasadnienia i funkcji. Ciekawe 
wnioski można jednak wyprowadzić, pochylając się 
nad kilkoma zaledwie fragmentami Instytucji Gaiusa.

Zacznijmy od G. 2,41: Nam si tibi rem mancipi neque 
manicpavero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, 
in bonis quidem tuis ea res efficitur, ex iure Quiritium 
vero mea permanebit, donec tu eam possidendo usu-
capias: semel enim impleta usucapione proinde pleno 
iure incipit, id est et in bonis et ex iure Quiritium tua 
res esse, ac si ea mancipata uel in iure cessa esset. – 

„Jeśli res mancipi nie przekażę mancypacją, in iure 
cessio, ale tylko tradycją, rzecz ta stanie się częścią two-
jego majątku, ale w rzeczywistości zgodnie z prawem 
Kwirytów zostanie moja, jak długo nie zasiedzisz jej 
posiadając: kiedy bowiem zasiedzenie się dokona, to 
w pełni uzyskasz prawo, to znaczy, że rzecz ta będzie 
i w twoich dobrach, i twoja według prawa Kwirytów, 
tak jakby była przedmiotem mancypacji albo in iure 
cessio”. Gaius wskazuje tutaj wprost na to, jaką funk-
cję pełniła w prawie rzymskim instytucja zasiedzenia. 
Przenosiła własność kwirytarną res mancipi, które 
choć powinny, to nie zostały przeniesione w sposób 
określony przez ius civile. W tym kontekście usuca-
pio wprost jawi się jako instytucja w rzeczywistości 
zastępująca mancypację oraz in iure cessio. Pełniła 
ona więc funkcję zastąpienia tych aktów przenoszą-
cych własność i temu też służyła. Jakie było ku temu 
uzasadnienie? Wydaje się dość oczywiste, że w I w. 
przed Chr. służyła uelastycznieniu obrotu i pozwalała 
na stopniową rezygnację z przeprowadzania bardziej 
sformalizowanych czynności, wcześniej służących 
przenoszeniu własności.
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Na tym jednak Gaius nie kończy – zauważając, że 
wyżej opisana nie jest jedyną funkcją zasiedzenia. 
Drugą opisał ten jurysta w G. 2,43: Ceterum etiam 
earum rerum usucapio nobis conpetit, quae non 
a domino nobis traditae fuerint, sive mancipi sint eae 
res sive nec mancipi, si modo eas bona fide acceper-
imus, cum crederemus eum, qui traderet, dominum 
esse – „Ponadto przysługuje nam zasiedzenie w sto-
sunku do takich rzeczy, które nie zostały przekazane 
nam, przez traditio, przez właściciela, niezależnie 
czy są to res mancipi czy res nec mancipi, jeśli uczy-
niliśmy to w dobrej wierze, wierząc, że przekazujący 

jest właścicielem”. Instytucja ta pozwalała więc na 
nabycie rzeczy wydanej przez niewłaściciela dzia-
łającego w dobrej wierze. Jak Gaius uzasadnił takie 
rozwiązanie? W G. 2,48 wskazuje wprost: Quod ideo 
receptum videtur, ne rerum dominia diutius in incerto 
essent, cum sufficeret domino ad inquirendam rem 
suam anni aut biennii spatium, quod tempus ad usu-
capionem possessori tributum est – „Wydaje się, że 
przyjęto, aby własność rzeczy nie pozostawała przez 
dłuższy czas niepewna, skoro wystarczy właścicielowi 
dla odnalezienie swojej rzeczy roczny albo dwuletni 
termin, który jest okresem koniecznym dla zasiedze-
nia”. W zacytowanym komentarzu Gaiusa pojawia się 
więc uzasadnienie powszechnie przyjmowane także 
dzisiaj – konieczność zapewnienia pewności obrotu. 
Jednak warto zauważyć jedną zasadniczą rzecz. Otóż 
ten argument klasyczny rzymski jurysta ogranicza 
do sytuacji nabycia rzeczy od osoby nieuprawnionej, 
w dodatku w dobrej wierze. Wiemy z innych źródeł, 
że do tego konieczne było, aby przekazanie posiada-
nia rzeczy nastąpiło w oparciu o słuszny tytuł. Tym 
samym zabezpieczony był interes nabywcy rzeczy, 
który miał wszelkie przesłanki ku temu, aby uznać, 
że doszło zgodnie z prawem do przekazania włas-

ności. Zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nie było 
więc jedynym argumentem. Został on uzupełniony 
o konieczność zapewnienia ochrony interesu działa-
jącego w dobrej wierze i w oparciu o słuszną podstawę 
nabywcy. Dodatkowo, co wiemy z innych źródeł, ale 
także z innej wypowiedzi Gaiusa, zasiedzenie w takim 
przypadku było ograniczone zakazem nabycia w jego 
wyniku własności rzeczy skradzionych albo zabra-
nych przemocną – G. 2,45. Tak rozumiana usuca-
pio nie budzi większych kontrowersji, jeśli mówimy 
o uzasadnieniu jej obecności w porządku prawnym 
starożytnego Rzymu. Na pewno zaś nie większych 

niż wiele innych obecnych w nim instytucji prawnych.
Warto, tocząc dyskusję o zasiedzeniu, uwzględnić 

wyżej wskazane różnice w porządkach prawnych, które 
pozwalają wręcz postawić pytanie o to, czy zawsze 
mówimy o tej samej instytucji prawnej. Z drugiej 
strony rzymska perspektywa porównawcza wydaje 
się interesująca nie tylko dlatego, że w Rzymie po 
raz pierwszy ujęto usucapio w ramy dyskusji dogma-
tycznej. Przede wszystkim na przełomie er jawi nam 
się zasiedzenie jako pojęcie niebudzące wątpliwości 
i powszechnie akceptowalne; głównie dlatego, że nie 
godziło wówczas w żadną istotną wartość obrotu praw-
nego, w odróżnieniu od wielu współczesnych regulacji.

6. Zakończenie
Nawet tak silnie zakorzeniona w europejskiej trady-

cji prawnej instytucja jak zasiedzenie bywa kwestio-
nowana przez reprezentantów współczesnej doktryny 
prawnej. Wydaje się ona należeć do krwiobiegu prawa 
prywatnego, a jednak i tych głosów krytycznych nie 
powinno się odrzucać z czysto pryncypialnych wzglę-
dów. Jednak rzetelna dyskusja wymaga uwzględnienia 
różnorodności funkcjonujących dziś rozwiązań. Nie-
które z nich rzeczywiście godzą w istotne dla obrotu 

Nawet silne zakorzenienie w europejskiej tradycji 
prawnej instytucji takiej, jak zasiedzenie bywa 
kwestionowane przez współczesną doktrynę prawną.
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prawnego wartości, jak chociażby konieczność sze-
rokiej ochrony prawa własności. Prawo rzymskie, 
dające zawsze wartą do uwzględnienia płaszczyznę 
prawnoporównawczą, pokazuje jednak, że zasiedze-
nie może być instytucją, której istnienie w konkret-
nym porządku prawnym znajduje pełne uzasadnienie.

Ciekawe, że krytyka zasiedzenia, która opiera się 
często na argumencie z archaiczności tej instytucji, 
nie zawsze dostrzega nowe perspektywy jej zastoso-
wania. Tymczasem historia prawa pokazuje, że to, co 
dziś wydaje się już przeszłością, wkrótce może kształ-
tować przyszłość. W polskim prawie trudno o lepszy 
przykład niż zapis windykacyjny, który powrócił do 
naszego porządku prawnego nie dlatego, że domagało 
się tego środowisko historyczno-prawne, ale z uwagi 
przede wszystkim na potrzeby obrotu prawnego60 – 
chociażby pilną konieczność rozwiązania problemu 
spadkobrania przedsiębiorstwa61.

Nie jest jasne dziś, w jakim kierunku pójdzie histo-
ria instytucji zasiedzenia. Jeśli jednak prognozować, 
to wydaje się, że odgrywać będzie ona coraz mniejszą 
rolę w stosunku do nieruchomości. Nie można jednak 
wykluczyć, że tę sferę jej zastosowania zastąpi szersze 
wykorzystania usucapio w przypadku ruchomości 
i dóbr niematerialnych. Z całą pewnością doktryna 
prawa we wszystkich wiodących tradycjach praw-
nych stoi przed istotnymi pytaniami, na które będzie 
musiała dać odpowiedź. Proces ten jest naturalny, 
a zmiany dotyczące zasiedzenia są niczym innym jak 
dowodem na dynamikę prawa cywilnego, które pod-
lega ciągłym, aczkolwiek często powolnym, przeobra-
żeniom. Niejednokrotnie przejawia się w powrocie do 
rozwiązań znanych z praw dawnych, których aktual-
ność nie przestaje zadziwiać. Być może w przypadku 

60 Por. F. Longchamps de Bérier, Z uwag do metodologii nauki 
prawa prywatnego. Argumenty historyczny, dogmatyczny 
i prawnoporównawczy na przykładzie darowizny na wypa-
dek śmierci oraz zapisu windykacyjnego (w:) A. Wudarski 
(red.), Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, Warszawa 
2016, s. 285–329; K. Żok, Odpowiedzialność zapisobiercy 
windykacyjnego za długi spadkowe – zagadnienia konstruk-
cyjne, „Forum Prawnicze” 2016, nr 5, s. 49–52 i tam podana 
literatura.

61 Por. P. Blajer, Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem 
zapisu windykacyjnego. Aspekty materialno-proceduralno-
prawne, Warszawa 2016, s. 22–23.

zasiedzenia właściwą drogą będzie powrót to pier-
wotnej rzymskiej koncepcji i ograniczenie usucapio 
do przypadków długotrwałego posiadania w dobrej 
wierze i w oparciu o słuszny tytuł. Czas pokaże. Pewne, 
że historia tak zasiedzenia, jak i prawa w ogóle – nie 
kończy się.

Artykuł napisany dzięki finansowaniu ze środków 
Narodowego Centrum Nauki przyznanych na pod-
stawie decyzji nr DEC-2013/11/N/HS5/04217.
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1. Wstęp
Zagadnienie zadośćuczynienia 

pieniężnego za krzywdę doznaną 
wskutek śmierci osoby bliskiej 
jest przedmiotem wzrastającej 
wciąż liczby orzeczeń sądowych 
oraz piśmiennictwa, co świad-
czy o  aktualności omawianej 
problematyki. Analizując bogate 
orzecznictwo sądów powszech-
nych i Sądu Najwyższego w przed-
miotowym zakresie, należy zauwa-
żyć, że na tle poszczególnych 

spraw pojawia się wiele zagad-
nień prawnych wymagających 
szerszego omówienia. Wydawać 
by się mogło, że wszelkie prob-
lemy, jakie mogły ukonstytuować 
się na gruncie komentowanego 
przepisu, zostały już wielokrotnie 
poruszone i dogłębnie objaśnione. 
Z uwagi na niesłabnące zaintere-
sowanie omawianą problematyką 
niezbędne wydaje się jednak doko-
nanie ponownej analizy komen-
towanego przepisu, wskazania 
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kierunków orzeczniczych oraz podsumowania dotych-
czasowych rozstrzygnięć w tym zakresie.

Na wstępie należy wskazać, że zagadnienie zadość-
uczynienia za śmierć osoby bliskiej uregulowane 
jest w art. 446 § 4 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny (dalej: k.c.)1. Ustawodawca zdecy-
dował się wprowadzić komentowany przepis do k.c., 
by zwiększyć ochronę ofiar wypadków komunikacyj-
nych, otoczyć opieką osoby tzw. pośrednio poszko-
dowane, w stosunku do których działanie sprawcze 
nie było bezpośrednio wymierzone2, dostrzegając 
społeczną potrzebę w tym zakresie3. Zadośćuczynie-
nie z art. 446 § 4 k.c. stanowi więc w swym założeniu 
odpowiednią sumę pieniężną służącą kompensacji 
szkody o charakterze niemajątkowym, tj. krzywdy, 
która przejawia się w cierpieniach psychicznych 
i fizycznych powstałych po stracie osoby najbliż-
szej (poczucie tęsknoty, osamotnienia, żal, smutek, 
pustka, rozpacz itd.). Krzywda powinna pozosta-
wać w adekwatnym związku przyczynowym ze zda-
rzeniem, z którym ustawa łączy odpowiedzialność 
odszkodowawczą (np. wypadek komunikacyjny, błąd 
medyczny, ruch przedsiębiorstwa itd., czego następ-
stwem jest śmierć osoby najbliższej)4. Podmiotem 
zobowiązanym do kompensacji krzywdy będzie ten, 
który ponosi odpowiedzialność cywilną za śmierć 
bezpośrednio poszkodowanego.

W polskim prawie cywilnym zadośćuczynienie 
uregulowane jest z uwzględnieniem trzech zasad. Po 
pierwsze, może być przyznane jedynie w wypadkach 
wyraźnie w ustawie przewidzianych: w razie uszko-
dzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia (art. 444 
§ 1 w zw. art. 445 § 1 k.c.), w wypadku pozbawienia 
wolności, skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu 

 1 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. 
2018 poz. 1025 ze zm.

 2 Nad pojęciem osoby pośrednio poszkodowanej w kontekście 
art. 446 k.c. rozważa m.in. SA w Lublinie w wyroku z 4 paź-
dziernika 2012 r., I ACa 487/12, LEX nr 1237241.

 3 Zob. Uzasadnienie projektu ustawy z 30 maja 2008 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 
nr 116 poz. 731, s. 9 i n., http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.
nsf/wgdruku/81, 18.02.2020 (dalej: ustawa zmieniająca).

 4 Zob. J. Szczechowicz, Odpowiedzialność cywilna posiadacza 
mechanicznego środka komunikacji za szkody wyrządzone 
w ruchu lądowym, Olsztyn 2013, s. 207.

lub nadużycia stosunku zależności do poddania się 
czynowi nierządnemu (art. 445 § 2 k.c.), w razie naru-
szenia dóbr osobistych (art. 448 w zw. z art. 24 k.c.), 
wreszcie w razie śmierci najbliższego członka rodziny 
(art. 446 § 4 k.c.).

Po drugie, zasądzenie zadośćuczynienia możliwe jest 
tylko w ramach reżimu odpowiedzialności deliktowej. 
Kompensacja na podstawie art. 446 § 4 k.c. może być 
przyznana w przypadku wszystkich zasad odpowie-
dzialności (winy, ryzyka, słuszności). A contrario nie 
jest możliwe przyznanie zadośćuczynienia na podsta-
wie odpowiedzialności kontraktowej. Nie można jed-
nak wykluczyć sytuacji, kiedy szkoda niemajątkowa 
po stracie osoby najbliższej będzie spowodowana 
wcześniejszym niewykonaniem bądź nienależytym 
wykonaniem zobowiązania (np. umowy zawartej 
z lekarzem dotyczącej zabiegu chirurgicznego, którego 
wadliwe wykonanie doprowadziło do śmierci); zasto-
sowanie art. 446 § 4 k.c. jest więc możliwe w sytuacji 
zbiegu roszczeń5.

Po trzecie zaś przyznanie zadośćuczynienia nie 
jest obligatoryjne. Ustawodawca w art. 446 § 4 k.c. 
posługuje się zwrotem „może przyznać”, co wskazuje 
na fakultatywność zadośćuczynienia pieniężnego. 
Oznacza to, że kompensacja szkody niemajątkowej 
wskutek śmierci osoby najbliższej zależy od uznania 
i oceny sądu, który ma w tym względzie pewien luz 
decyzyjny. Nie należy jednak utożsamiać tego z dowol-
nością przyznania zadośćuczynienia. Sąd powinien 
oprzeć się na całokształcie okoliczności danej sprawy, 
a odmowa kompensacji powinna być oparta na obiek-
tywnych, weryfikowalnych przesłankach, szczegółowo 
umotywowanych w uzasadnieniu orzeczenia (np. 
z uwagi na znikomy rozmiar krzywdy)6.

„Zarówno w orzecznictwie sądowym, jak i w doktry-
nie podkreśla się, że zadośćuczynienie ma przyczynić 
się do powetowania poczucia krzywdy poszkodowa-
nego, dzięki satysfakcji płynącej z możliwości dyspo-
nowania środkami finansowymi uzyskanymi od osoby 

 5 Zob. M. Wałachowska, Komentarz do art. 446 (w:) M. Habdas, 
M. Fras (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. 
Część ogólna (art. 353–534), t. 3, Warszawa 2018, s. 696.

 6 Zob. J. Szczechowicz, Odpowiedzialność cywilna…, dz. cyt., 
s. 209. Zob. także Z. Radwański, Zobowiązania – część ogólna, 
Warszawa 2016, s. 275.



 2019 | FORUM PR AWNICZE 29

artykuły

odpowiedzialnej za krzywdę – w tym przypadku za 
śmierć osoby bliskiej”7. Celem art. 446 § 4 k.c. jest 
złagodzenie cierpienia psychicznego wywołanego 
śmiercią osoby najbliższej i pomoc pokrzywdzonemu 
w dostosowaniu się do zmienionej w związku z tym 
jego sytuacji8. Zadośćuczynienie pieniężne pełni więc 
przede wszystkim funkcję kompensacyjną, której 
istotą jest wyrównanie poniesionego uszczerbku9. 
Kompensacyjna funkcja przejawia się w tym, że zasą-
dzona kwota pieniężna dostarcza pewnej przyjemności, 
satysfakcji; prowadzi do złagodzenia przykrych doznań, 
przywróceniu radości życia10. Chodzi bowiem o „(…) 
poprawienie bytu materialnego poszkodowanego, 
stworzenie mu możliwości szerszego zaspokajania 
potrzeb osobistych, a tym samym złagodzenia skut-
ków wyrządzonej mu szkody niemajątkowej. Skutek 
ten da się oczywiście osiągnąć tylko drogą pośrednią, 
przybliżoną, a nie przez dosłowne zrealizowanie zasady 
restitutio in integrum”11.

2. Pojęcie zmarłego, pojęcie najbliższego 
członka rodziny

Prawnie relewantne dla omawianej problematyki jest 
pojęcie osoby zmarłej na gruncie art. 446 § 4 k.c. Ma to 
istotne znaczenie z uwagi na możliwość domagania się 
zadośćuczynienia w przypadku śmierci dziecka przed 

 7 Zob. J. Zych, Dochodzenie zadośćuczynienia w polskim syste-
mie prawnym, Warszawa 2016, s. 108.

 8 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych 
doznanych przez pośrednio poszkodowanych, Warszawa 2014, 
s. 280.

 9 Istotę zadośćuczynienia i jego funkcji trafnie opisuje (choć 
na gruncie prawa autorskiego, co jednak pozostaje aktualne 
także w odniesieniu do omawianej problematyki) M. Wała-
chowska, Wynagrodzenie szkody niemajątkowej w razie 
naruszenia autorskich praw osobistych – uwagi de lege lata 
i de lege ferenda (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz 
(red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana 
Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 456.

10 Zob. A. Śmieja, Funkcje zadośćuczynienia pieniężnego za 
doznaną krzywdę (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz 
(red.), Experientia docet…, dz. cyt., s. 1081.

11 Zob. Z. Radwański, Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę 
niemajątkową. Rozwój i funkcja społeczna, Poznań 1956, 
s. 143.

jego urodzeniem12. W przeważającym zakresie orzecz-
nictwo stoi na stanowisku, że zmarłym jest osoba, 
która żyła albo była zdolna do samodzielnego życia13. 
W związku z tym, by domagać się zadośćuczynienia za 
śmierć dziecka przed jego urodzeniem, należy przyjąć, 
że dziecko takie w chwili śmierci posiadało zdolność 
do samodzielnej egzystencji poza organizmem matki. 
Z drugiej jednak strony uzależnienie oceny prawnej 
skutków śmierci dziecka w fazie prenatalnej od zdolno-
ści samodzielnego przeżycia poza organizmem matki 
może nie wydawać się do końca zasadne. Za zmarłego 
można uznać każdą istotę ludzką pozbawioną życia14. 
Brak zdolności do samodzielnego życia może dotyczyć 
nie tylko dziecka, ale także osoby dorosłej, która np. 
wskutek choroby musi być podtrzymywana przy życiu 
za pomocą aparatury medycznej15. Rozważania nad 
pojęciem osoby zmarłej w kontekście art. 446 § 4 k.c. 
stanowią w doktrynie i literaturze przedmiot wciąż 
żywej dyskusji16. Ramy niniejszego opracowania nie 
pozwalają na pogłębioną analizę tego zagadnienia. 
Zdaniem Moniki Wałachowskiej za zmarłą należy 
uznać „osobę”, która żyła, choć przez chwilę, a tym 
samym nabyła zdolność prawną17, co w kontekście 

12 Zob. M. Nesterowicz, Glosa do wyroku SN z 9 marca 2012 r., 
I CSK 282/11, „Przegląd Sądowy” 2013, nr 1, poz. 108–113, 
gdzie autor rozważa nad podstawą prawną zadośćuczynienia 
dla rodziców za krzywdę poniesioną ze względu na śmierć 
dziecka przed jego urodzeniem.

13 Zob. m.in. wyrok SA w Rzeszowie z 25 października 2012 r., 
I ACa 352/12, LEX nr 1307480; wyrok SN z 26 listopada 
2014 r., III CSK 307/13, OSNC z 2015 r., nr 12, poz. 147, LEX 
nr 1544410; wyrok SN z 13 maja 2015 r., III CSK 286/14, 
OSNC z 2016 r., nr 4, poz. 45, LEX nr 1781848.

14 Zob. P. Sobolewski, Komentarz do art. 446 (w:) K. Osajda 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2018, Legalis 
nr 1114325, pkt 55.

15 Tamże.
16 Zob. M. Zieliński, Kwalifikacja więzi rodzinnej jako dobra 

osobistego a problem kumulacji roszczeń z art. 446 § 4 k.c. 
i art. 448 k.c. (w:) M. Zieliński (red.), Studia i analizy Sądu 
Najwyższego. Zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego 
w wypadku komunikacyjnym i na rzecz osób najbliższych, 
t. 5, Warszawa 2017, s. 37.

17 M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, dz. cyt., 
s. 380.
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niniejszych rozważań wydaje się stanowiskiem, któ-
rego słuszność należy podzielić.

Podstawową kwestią odnoszącą się do przedmio-
towej tematyki jest pojęcie najbliższego członka 
rodziny. Próżno szukać definicji legalnej w k.c. czy 
k.r.o.18 Nawet Konstytucja RP19, chociaż wielokrot-

nie odnosi się do rodziny i związanych z nią warto-
ści (m.in. w art. 18, art. 41, art. 71), w żaden sposób 
nie definiuje ani pojęcia samej rodziny, ani kręgu 
osób do niej należących. Pojęcie najbliższego członka 
rodziny należy wykładać szeroko. Pokrewieństwo nie 
stanowi bowiem podstawowego ani też wyłącznego 
kryterium przynależności do rodziny. Decydujące 
jest natomiast poczucie bliskości i wspólności, oso-
bistej i gospodarczej, a to może wynikać nie tylko 
z pokrewieństwa. Do kręgu najbliższych członków 
rodziny zaliczyć można więc także osoby spoza kręgu 
osób połączonych więzami krwi20. O tym, kto jest 
najbliższym członkiem rodziny, decyduje faktyczny 
układ stosunków pomiędzy określonymi osobami, 
silna i pozytywna więź emocjonalna, a nie formalna 
kolejność pokrewieństwa21. Prowadzenie wspólnego 
gospodarstwa domowego, istnienie pewnej wspól-
noty natury gospodarczej, ekonomicznej, ale przede 
wszystkim uczuciowej, podtrzymywanej przez te osoby, 
może stanowić czynnik decydujący przy ocenie, czy 
w okolicznościach konkretnej sprawy można uznać 

18 Ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 
t.j. Dz.U. 2019 poz. 2086 ze zm.

19 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., 
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm.

20 Zob. wyrok SN z 13 kwietnia 2005 r., IV CK 648/04, LEX 
nr 150318.

21 Zob. wyrok SA w Łodzi z 30 marca 2017 r., I ACa 1272/16, 
LEX nr 2282403.

daną osobę za najbliższego członka rodziny22. Nie 
ulega wątpliwości, że do kręgu takich osób zaliczyć 
można małżonka, dzieci, rodziców. Natomiast bio-
rąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy, za 
osobę najbliższą można uznać np. narzeczoną/narze-
czonego23; nawet np. macochę, jeżeli tylko stosunki 

łączące ją z pasierbem są szczególnie bliskie i pozy-
tywnie oceniane w świetle zasad współżycia społecz-
nego24 (np. gdy macocha wychowuje pasierba już od 
jego najmłodszych lat i traktuje go jak własne dziecko, 
otaczając opieką i miłością). Najbliższym członkiem 
rodziny może być także przyrodnie rodzeństwo. Co 
więcej, za najbliższego członka rodziny może być 
uznana także konkubina/konkubent, przy czym nie 
powinna mieć znaczenia orientacja seksualna osób 
żyjących w konkubinacie25. Można również zaryzy-
kować stwierdzenie, że przy ustalaniu istnienia więzi 
łączącej osoby domagającej się zadośćuczynienia ze 
zmarłym, a także jej intensywności, nie należy brać 
pod uwagę okoliczności zamieszkiwania bądź nie-
zamieszkiwania pod jednym dachem. Co prawda 
można uznać, że co do zasady utrata osoby bliskiej, 
będącej domownikiem, z reguły świadczy o większym 
rozmiarze doznanej krzywdy przez innych domow-
ników z uwagi na szczególne więzi osobiste uwarun-
kowane faktem wspólnego zamieszkiwania26. Nato-

22 Zob. M. Wałachowska, Komentarz…, dz. cyt., s. 699.
23 Tak SA w Gdańsku w wyroku z 13 listopada 2012 r., V ACa 

849/12, LEX nr 1313253.
24 Zob. J. Zych, Dochodzenie zadośćuczynienia…, dz. cyt., 

s. 108–109.
25 Zob. M. Wałachowska, Komentarz…, dz. cyt., s. 699. Zob. 

także K. Kwiatkowski, Nie tylko krewni zmarłego mogą liczyć 
na zadośćuczynienie, LEX/el. 2017.

26 Na to zwrócił uwagę SA w Warszawie w wyroku z 5 kwietnia 
2018 r., V ACa 344/17, Legalis nr 1772417.

Pojęcie najbliższego członka rodziny należy wykładać 
szeroko. Pokrewieństwo nie stanowi podstawowego ani 
też wyłącznego kryterium przynależności do rodziny. 
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miast wydaje się, że nie może stanowić to okoliczności 
przeważającej, szczególnie w sytuacji rozwijającego 
się społeczeństwa, kiedy to coraz częściej model domu 
wielopokoleniowego przestaje obowiązywać.

Uwzględniając przeprowadzoną przez Józefa Zycha27 
analizę orzecznictwa sądowego z lat 2012–2016 w spra-
wach o zadośćuczynienie za krzywdę doznaną wskutek 
śmierci osoby najbliższej, za najbliższych członków 
rodziny sądy uznają przede wszystkim: małżonków, 
rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, wnuków, kon-
kubentów, narzeczonych, dzieci konkubiny lub konku-
benta; czasami nawet kolegów, jeżeli tylko łączyły ich 
szczególne, wyjątkowe więzi przyjaźni i wzajemnego 
wspierania się. Nie można jednak, bez uwzględnienia 
okoliczności konkretnej sprawy, z góry przesądzać, 
kogo należy uznać za najbliższego członka rodziny, 
a jakie osoby pozostawić w sferze cienia semantycznego 
tegoż pojęcia. Tego rodzaju rozstrzygnięcie podejmuje 
każdorazowo sąd w odniesieniu do uwarunkowań 
konkretnej sprawy.

3. Ewolucja art. 446 § 4 k.c. Więź rodzinna 
jako dobro osobiste?

Nie sposób omawiać problematyki art. 446 § 4 k.c. 
bez sięgnięcia do historii regulacji. Tego rodzaju prze-
pis nie stanowi bowiem w polskim prawie cywilnym 
żadnego novum28. Początkowo art. 166 Rozporządze-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 
1933 r. – Kodeks zobowiązań (dalej: k.z.)29, wzorowany 
na prawie szwajcarskim i orzecznictwie francuskim, 
stanowił, że w razie śmierci poszkodowanego wskutek 
uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia 
sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny 
zmarłego lub instytucji przez nich wskazanej stosowną 
sumę pieniężną, jako zadośćuczynienie za doznaną 
przez nich krzywdę moralną. Artykuł 446 § 4 k.c. jest 
więc reminiscencją dawnej regulacji. Jednakże obec-
nie obowiązujący przepis wyłącza, przewidzianą we 
wcześniejszym art. 166 k.z., możliwość alternatywnego 

27 J. Zych, Zadośćuczynienie. Komu? Kiedy? Ile?, Ząbki 2017, 
s. 176–177.

28 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, 
dz. cyt., s. 266 i n.

29 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 paździer-
nika 1933 r. – Kodeks zobowiązań, Dz.U. 1933 nr 82, poz. 598.

zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej – bądź na 
rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego, bądź 
też na rzecz instytucji przez nich wskazanej. Obec-
nie art. 446 § 4 k.c. ma charakter węższy, tj. zadość-
uczynienie można przyznać tylko najbliższym człon-
kom rodziny zmarłego. Wydaje się, że odpowiednia 
suma pieniężna przyznana na rzecz wskazanej przez 
uprawnionego instytucji może przynieść wystarcza-
jącą satysfakcję, będącą elementem szeroko pojętej 
kompensacji poniesionej krzywdy30. Pozostawienie 
alternatywnego wyboru osobie poszkodowanej wydaje 
się de lege ferenda korzystnym rozwiązaniem31.

W Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Sąd Najwyższy 
stał początkowo na stanowisku, że instytucja zadość-
uczynienia, służąca złagodzeniu bólu po stracie osoby 
najbliższej drogą korzyści pieniężnych, jest sprzeczna 
z zasadami współżycia społecznego32. Z czasem poja-
wiła się możliwość kompensacji szkody niemajątko-
wej, ale tylko wtedy, gdy ściśle wiązała się ze szkodą 
majątkową33. Komponenty majątkowe związane ze 

30 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkody niemajątko-
wej…, dz. cyt., s. 456.

31 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, 
dz. cyt., s. 281.

32 Zob. Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów SN – zasada prawna – 
z 15 grudnia 1951 r., C 15/51, OSNCK z 1953 r., nr 1, poz. 3, 
LEX nr 117056, w której SN orzekł, że „(…) wynagrodze-
nie krzywdy moralnej przez środki materialne zmierzać 
może jedynie do pewnego zrównoważenia doznanej przez 
pokrzywdzonego przykrości zadowoleniem, jakiego dostarczy 
mu zasądzona z tytułu zadośćuczynienia kwota pieniężna. 
Kwota ta może stanowić źródło powstania lub powiększe-
nia majątku pokrzywdzonego bądź też być przeznaczona 
na nabycie przedmiotów osobistego użytku lub wprost na 
zwiększenie bezpośredniej konsumpcji osoby, która doznała 
krzywdy moralnej. (…) Poczucie socjalistycznej moral-
ności razi natomiast myśl o możliwości wyrównywania 
przykrości doznanej przez śmierć drogiej osoby zwiększo-
nymi wydatkami konsumpcyjnymi”. Zob. także G. Bieniek, 
Odpowiedzialność cywilna za wypadki drogowe, Warszawa 
2011, s. 214–215; M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód 
deliktowych…, dz. cyt., s. 268; M. Zieliński (red.), Studia 
i analizy…, dz. cyt., s. 40; zob. także uzasadnienie projektu 
ustawy zmieniającej, s. 10.

33 Zob. Uchwałę SN z 29 stycznia 1957 r., I CO 37/56, LEX 
nr 118891, w którym SN przyjął, że roszczenie o zadośćuczy-
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śmiercią osoby najbliższej zaczęły więc odgrywać 
pierwszoplanową rolę względem aspektów niema-
jątkowych. W istocie zadośćuczynienie nie mogło 
wynagradzać doznanego bólu i smutku, lecz szeroko 
pojętego pogorszenia sytuacji życiowej uprawnionego, 
a więc służyło de facto kompensacji szkody majątko-
wej34. Instytucja zadośćuczynienia początkowo nie 
miała w k.c. z 1964 r. swojego odpowiednika. Arty-
kuł 446 § 3 k.c. uznawano za wystarczającą podstawę 
kompensacji szkody majątkowej i niekiedy związanej 
z nią krzywdy. „(…) dopuszczano niejako pośrednią 
kompensację krzywdy, jeśli pewne ujemne następstwa 
śmierci osoby bliskiej o charakterze niemajątkowym 
wpłynęły na ogólne pogorszenie sytuacji życiowej, 
powodując, że rozmiar tego pogorszenia był in casu 
znaczny”35. Uznawano, że rozmiar doznanego wstrząsu 
psychicznego lub innych niekorzystnych zmian w sta-
nie zdrowia powinny być tego rodzaju, by uzasadniały 
przyjęcie znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, 
np. jeżeli członek rodziny doznał na skutek silnego 
wstrząsu psychicznego spowodowanego tragiczną 
śmiercią osoby najbliższej znaczniejszych zmian w sta-
nie zdrowia (pociągających za sobą także konieczność 
kosztownego leczenia), zachodziły wówczas przesłanki 
do zasądzenia na jego rzecz odszkodowania przewi-
dzianego w art. 446 § 3 k.c.36 Można wobec tego uznać, 
że wykładnia art. 446 § 3 k.c. była zbyt rozszerzająca, 

nienie za krzywdę moralną na podstawie art. 166 k.z. nie 
może być uwzględnione, gdy krzywda ta polega wyłącznie na 
cierpieniu z powodu utraty osoby najbliższej, a nie łączy się 
natomiast z pogorszeniem sytuacji życiowej uprawnionego.

34 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, 
dz. cyt., s. 268–269. Zob. także G. Bieniek (w:) J. Gudowski 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania, część 
ogólna, t. 3, Warszawa 2018, s. 1082. Zob. także Z. Radwań-
ski, Zadośćuczynienie pieniężne…, dz. cyt., s. 163–183, gdzie 
autor szczegółowo omawia proces kształtowania się instytucji 
zadośćuczynienia w PRL.

35 M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, dz. cyt., 
s. 275. Zob. także G. Bieniek, Odpowiedzialność cywilna…, 
dz. cyt., s. 214.

36 Zob. wyrok SN z 8 maja 1969 r., II CR 114/69, OSNC z 1970 r., 
nr 7–8, poz. 129, LEX nr 1037. Zob. także M. Zieliński (red.), 
Studia i analizy…, dz. cyt., s. 41; P. Bucoń, Odpowiedzialność 
cywilna uczestników wypadku komunikacyjnego, Warszawa 
2008, s. 209–210.

jako że zakresem przepisu art. 446 § 3 k.c. obejmo-
wano uszczerbki o charakterze mieszanym.

Ewolucja prawa, a także reakcja na oczekiwania spo-
łeczne związane z kompensacją cierpienia po stracie 
osoby najbliższej, doprowadziła w 2008 r. do noweliza-
cji art. 446 k.c. i dodania § 4, wzorem dawnego art. 166 
k.z. Zmiana weszła w życie 3 sierpnia 2008 r. Sam 
rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu z 17 paź-
dziernika 2006 r. skierowanym do ministra sprawied-
liwości uznał, że takie rozwiązanie jest pożądane; co 
więcej, skoro zasądzenie zadośćuczynienia możliwe 
jest wskutek naruszenia dóbr osobistych (art. 24 k.c., 
448 k.c.), to tym bardziej wprowadzenie takiej regu-
lacji uzasadnia śmierć najbliższego członka rodziny37.

Po wejściu w życie nowelizacji art. 446 k.c. pojawił 
się jednak problem, jaki przepis stanowi podstawę 
kompensacji krzywdy za śmierć najbliższego członka 
rodziny doznanej przed 3 sierpnia 2008 r. W uchwale 
z 22 października 2010 r.38 Sąd Najwyższy stanął na 
stanowisku, że spowodowanie śmierci człowieka przez 
osobę trzecią stanowi naruszenie dobra osobistego 
najbliższych członków rodziny zmarłego w postaci 
niezakłóconego funkcjonowania rodziny, uczucia 
miłości rodzinnej, prawa do życia rodzinnego, więzi 
rodzinnej. Konsekwencją takiego stanowiska była 
możliwość uznania za podstawę ochrony art. 448 k.c. 
w zw. z art. 24 § 1 k.c.39 Co istotne, przed nowelizacją 
z 2008 r. więzi rodzinnych nie uznawano za dobro 
osobiste. Wydaje się, że stanowi to w istocie tworze-
nie z obowiązujących ówcześnie przepisów nieobo-
wiązujących wtedy norm prawnych, przez których 
pryzmat mają być oceniane stany rzeczy sprzed dnia 
wejścia w życie ustawy wprowadzającej art. 446 § 4 k.c., 
a to dla „(…) zamaskowania retroaktywnej wykładni 
art. 446 § 4 k.c., która z kolei motywowana była źle 
pojętą litością”40. Podzielić należy w tym zakresie 
stanowisko wyrażone przez Macieja Naworskiego, 
który – dokonując wykładni gramatycznej, systemowej, 
celowościowej i historycznej – sformułował następu-

37 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, 
dz. cyt., s. 277.

38 Uchwała SN z 22 października 2010 r., III CZP 76/10, LEX 
nr 604152.

39 Zob. M. Zieliński (red.), Studia i analizy…, dz. cyt., s. 43–44.
40 Tamże, s. 45.
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jące wnioski41. Po pierwsze, przepis art. 446 § 4 k.c. 
stanowi samodzielną i wyłączną podstawę dochodze-
nia wymienionych w nim roszczeń. Nie mają one nic 
wspólnego z roszczeniami o ochronę dóbr osobistych, 
którym poświęcone są art. 448 i art. 445 § 1 k.c. Gdyby 
bowiem za podstawę roszczenia o zadośćuczynienie 
za śmierć osoby bliskiej przyjąć art. 24 w zw. z art. 448 
k.c., wprowadzenie nowego przepisu byłoby zbędne 
i stanowiłoby superfluum. Samo umiejscowienie prze-
pisu (po art. 446 § 1 – § 3 k.c.) potwierdza odrębny cha-
rakter roszczeń, których dotyczy. Przepisy, w których 
sąsiedztwie znajduje się art. 446 § 1 k.c., służą napra-
wieniu szkód, które ponoszą inne osoby niż ta, która 
doznała uszczerbku lub rozstroju zdrowia i zmarła; nie 
wynikają z naruszenia dóbr osobistych i bynajmniej 
renta czy zwrot kosztów pogrzebu nie służą ochronie 
dóbr tego rodzaju42. Zgodnie z najczęściej cytowaną 
w piśmiennictwie definicją dobra osobiste to warto-
ści niemajątkowe, związane z osobowością człowieka, 
akceptowane powszechnie w danym społeczeństwie 
lub uznane przez system prawny wartości obejmujące 
fizyczną i psychiczną integralność ludzką, indywidu-
alność, godność i pozycję człowieka w społeczeństwie 
stanowiące przesłanki jego samorealizacji43. Trudno 
więc zgodzić się ze stwierdzeniem, że obejmują także 
sferę interakcji z innymi osobami, a zwłaszcza kiero-
wane ku nim emocje, uwzględniając przy tym obo-
wiązujące na gruncie polskiego prawa obiektywne 
ujęcie dóbr osobistych44. Co więcej, skoro przepisy 

41 M. Naworski, Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, 
do której doszło na skutek zdarzenia mającego miejsce przed 
dniem 3.8.2008 r., „Monitor Prawniczy” 2014, nr 11, s. 562 i n.

42 Tamże, s. 563–564.
43 Zob. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne – część 

ogólna, Warszawa 2013, s. 157.
44 Zob. M. Naworski, Zadośćuczynienie za śmierć…, dz. cyt., 

s. 562. Z uwagi na ograniczony zakres rozważań problema-
tyka więzi rodzinnej jako dobra osobistego pozostaje poza 
ich zakresem. Warto jednak zwrócić uwagę, że koncep-
cja ta znalazła swoje zastosowanie nie tylko w odniesieniu 
do kompensacji krzywdy, którą poniosły osoby najbliższe 
wskutek śmierci bezpośrednio poszkodowanego, ale także 
w odniesieniu do naprawienia szkody, którą poniosły osoby 
najbliższe, jeśli bezpośrednio poszkodowany doznał trwa-
łego i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, skutkującego np. 
kalectwem czy stanem wegetatywnym, uniemożliwiającego 

k.c. przed dniem 3 sierpnia 2008 r. nie przewidywały 
wyraźnej regulacji prawnej umożliwiającej konstruo-
wanie roszczenia o zadośćuczynienie dla najbliższych 
osoby zmarłej, to nie jest dopuszczalne zasądzenie 
go na podstawie art. 23 i art. 24 w zw. z art. 448 k.c. 
Krótko mówiąc, z uwagi na brak podstawy prawnej 
roszczenie to zwyczajnie nie przysługiwało, a zabieg 
odwołania się do konstrukcji dobra osobistego, jak-
kolwiek natury prospołecznej, był jednak zbędny.

kontynuowanie więzi rodzinnej. Stanowisko to uznawane 
było nawet za ugruntowane w orzecznictwie (zob. m.in. wyrok 
SN z 10 lutego 2017 r., V CSK 291/16, LEX nr 2329480; wyrok 
SN z 24 kwietnia 2018 r., V CSK 300/17, LEX nr 2515739; 
wyrok SA w Katowicach z 5 grudnia 2018 r., III APa 46/18, 
LEX nr 2691467; wyrok SA w Białymstoku z 12 czerwca 
2019 r., I ACa 187/19, LEX nr 2716963). Wydaje się jednak, że 
zaliczenie więzi rodzinnej do katalogu dóbr osobistych nie 
jest zasadne. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w Uchwale 
z 22 października 2019 r., I NSNZP 2/19, LEX nr 2729318, 
podkreślając, że taka kwalifikacja podważa sens wprowa-
dzenia art. 446 § 4 k.c., samą konstrukcję dobra osobistego, 
a także założenia prawa deliktów, że kompensacja uszczerb-
ków osób pośrednio poszkodowanych jest dopuszczalna 
na zasadzie wyjątku w przypadkach i w postaci wyraźnie 
określonej przez ustawodawcę. Dobra osobiste wykazują 
ścisły związek z człowiekiem – tak rozumiany osobisty 
charakter dobra nie może być refleksem dynamicznej relacji 
międzyludzkiej. Rozszerzanie w ten sposób katalogu dóbr 
osobistych wkracza na pole zastrzeżone dla demokratycznie 
legitymowanego ustawodawcy, który zdecydował, by w ogóle 
kompensować krzywdy osób bliskich zmarłych poszkodo-
wanego. Zdaniem SN utożsamienie sytuacji osoby chorej 
z osobą zmarłą i kwalifikowanie tej sytuacji jako źródła 
szkody niemajątkowej dla osoby trzeciej rodziłoby liczne 
nieaprobowane przez ustawodawcę konsekwencje systemowe. 
Zob. uzasadnienie prawne przywołanej uchwały. Zob. także 
T. Mróz (red.), Zobowiązania, Warszawa 2016, s. 225; G. Bie-
niek, Odpowiedzialność cywilna…, dz. cyt., s. 216. Zaapro-
bowanie stanowiska uznającego więź rodzinną za dobro 
osobiste mogłoby doprowadzić do sztucznego poszerzenia 
katalogu o inne „dobra osobiste”, przykładowo w postaci 
prawa do uczuć i do zainteresowania ze strony ojca (zob. m.in. 
wyrok SA w Katowicach z 15 maja 2015 r., I ACa 131/15, LEX 
nr 1747245). Zob. także B. Lackoroński, Odpowiedzialność 
cywilna za pośrednie naruszenie dóbr, Warszawa 2013, LEX, 
rozdział III 4.2, w którym autor za dobro osobiste uznaje 
życie i zdrowie najbliższych członków rodziny.
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Podsumowując, można wysnuć wniosek, że znacz-
nie mniej kontrowersji wzbudziłoby kontynuowanie 
po 3 sierpnia 2008 r. dotychczasowej linii orzeczni-
czej, umożliwiającej uwzględnienie pewnych postaci 
krzywdy w ramach odszkodowania zasądzanego na 
podstawie art. 446 § 3 k.c. „Ów zabieg nie dopro-
wadziłby do tak radykalnej zmiany otoczenia praw-
nego, jaka nastąpiła na skutek przyjęcia przez Sąd 
Najwyższy nowej wykładni art. 448 k.c. (…) Tym-
czasem judykatura przyjęła trudniejszą do uzasad-
nienia koncepcję, której podstawową wadą jest to, że 
jej skutki są w praktyce takie same, jak przyznanie 
art. 446 § 4 k.c. mocy wstecznej (wbrew zasadom 
prawa międzyczasowego)”45.

Wskazane wyżej rozważania można z całą pewnoś-
cią przenieść na grunt obecnie obowiązującej regulacji. 
Przepis art. 446 § 4 k.c. stanowi o krzywdzie, ale nie 
o naruszeniu dobra osobistego. Dla potrzeby zasto-
sowania komentowanego przepisu weryfikacji należy 
poddać istnienie więzi emocjonalnej, lecz w oderwa-
niu od konstrukcji dobra osobistego.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym ist-
nieją więc dwie różne podstawy kompensacji szkody 
za śmierć osoby najbliższej w zależności od tego, czy 
miejsce ma szkoda majątkowa (podstawą kompensacji 
będzie wówczas art. 446 § 3 k.c.), czy szkoda niema-
jątkowa (podstawą kompensacji będzie art. 446 § 4 
k.c.). Wprowadzenie przez ustawodawcę tej szczegól-
nej regulacji wyłącza potrzebę szerokiej interpretacji 
art. 446 § 3 k.c., tj. uwzględniania elementów szkody 
niemajątkowej w ramach odszkodowania zasądzonego 
z tytułu istotnego pogorszenia sytuacji życiowej. Nie 
ma również potrzeby kreowania, dla kompensacji 
krzywdy najbliższych członków rodziny zmarłego, 
szczególnego rodzaju dobra osobistego w postaci np. 
więzi rodziców z dzieckiem (art. 23 i 24 k.c. w zw. 
z art. 448 k.c.)46.

45 J. Pokrzywniak, Refleksje wokół zmiany orzecznictwa w odnie-
sieniu do zadośćuczynienia za śmierć lub poważny uszczerbek 
na zdrowiu najbliższego członka rodziny (w:) M. Zieliński 
(red.), Studia i analizy Sądu Najwyższego. Zadośćuczynienie 
na rzecz poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym i na 
rzecz osób najbliższych, t. 5, Warszawa 2017, s. 118.

46 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, 
dz. cyt., s. 280.

Ponadto należy wskazać, że oba roszczenia, tj. 
z art. 446 § 3 k.c. oraz art. 446 § 4 k.c., choć wywo-
dzące się z tego samego zdarzenia, mają charakter 
rozłączny, odmienna jest bowiem ich funkcja i cel. 
Zasądzenie na rzecz osób najbliższych odszkodo-
wania, o którym mowa w przepisie art. 446 § 3 k.c., 
oraz jego wysokość nie rzutują na istnienie i zakres 
uprawnień osób najbliższych do dochodzenia zadość-
uczynienia47. Należy uznać, że z powyżej wskazanych 
regulacji wynikają dwa odrębne roszczenia, uregulo-
wane w odrębnych przepisach k.c. Nie można zatem 
domagać się tej samej kwoty z dwóch różnych tytu-
łów. Wprawdzie zarówno w sferze faktycznej, jak 
i prawnej mogą się one zazębiać, jednakże mają byt 
samodzielny48. Przykładowo niezwykle trudne będzie 
rozgraniczenie uszczerbku majątkowego od niemająt-
kowego w sytuacji śmierci rodzica, kiedy dziecko traci 
oparcie i poczucie bezpieczeństwa, pomoc w orga-
nizowaniu codziennych spraw, szansę na wsparcie 
w przyszłości. Okoliczności te mogą bowiem stanowić 
podstawę zasądzenia zarówno odszkodowania, jak 
i zadośćuczynienia49.

4. Kryteria ustalania wysokości 
zadośćuczynienia

Sama śmierć osoby najbliższej nie stanowi wystar-
czającej przesłanki do zasądzenia zadośćuczynienia. 
Niezbędne jest wykazanie związanych z tym konse-
kwencji w postaci cierpień psychicznych i fizycznych 
(bólu, smutku, poczucia osamotnienia, żalu itd.). Przy 
czym cierpienia te nie muszą mieć charakteru trwa-
łego, choć czas ich trwania i doniosłość determinują 
niewątpliwie wysokość zadośćuczynienia. Na osza-
cowanie „odpowiedniej” kwoty zadośćuczynienia 
wpływ ma głównie długotrwałość cierpień psychicz-
nych, ich wpływ na inne dziedziny życia, osłabienie 
energii życiowej, intensywność więzi emocjonalnej ze 
zmarłym, wycofanie z życia towarzyskiego, trudności 
z ułożeniem życia na nowo50. Nie ma również znacze-

47 Zob. wyrok SA w Gdańsku z 13 grudnia 2017 r., I ACa 186/17, 
LEX nr 2484192.

48 Zob. wyrok SA w Gdańsku z 14 marca 2017 r., V ACa 385/16, 
Legalis nr 1658086.

49 Zob. T. Mróz (red.), Zobowiązania, dz. cyt., s. 225–226.
50 Zob. M. Wałachowska, Komentarz…, dz. cyt., s. 697.
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Sama śmierć osoby najbliższej 
nie stanowi wystarczającej przesłanki 
do zasądzenia zadośćuczynienia. 

nia to, w jakich okolicznościach doszło do utraty osoby 
bliskiej. Istotne jest jedynie, by szkoda niemajątkowa 
miała charakter rzeczywisty51.

Krzywda, w odróżnieniu od szkody majątkowej, 
jest niezwykle trudna do oszacowania. Udowodnienie 
rozmiaru uczuć czy przywiązania do zmarłej osoby za 
pomocą dowodów natury obiektywnej, poddających 
się naukowej weryfikacji, nie jest możliwe w aktual-

nym stanie wiedzy. Z tego względu rozmiar krzywdy 
powinien być każdorazowo badany indywidualnie 
w odniesieniu do każdej z pośrednio poszkodowanych 
osób (jako że omawiane roszczenie przysługuje każ-
demu z uprawnionych samodzielnie)52. Kwota musi 
być bowiem adekwatna do doznanej przez poszkodo-
wanego krzywdy. Jak wskazuje się w orzecznictwie, 
indywidualizacja ta nie może jednak prowadzić do 
arbitralności rozstrzygnięć sądowych i niczym nie-
ograniczonej swobody w zasądzaniu zadośćuczynie-
nia53. Wysokość zadośćuczynienia winna stanowić 
realną wartość ekonomiczną, adekwatną do warunków 
gospodarki rynkowej, a nie być jedynie symboliczną 
sumą pieniężną. We wcześniejszym orzecznictwie 
dominował pogląd, że zadośćuczynienie powinno być 
utrzymane w rozsądnych granicach i odpowiadające 
przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Jak wskazał 
Sąd Najwyższy w wyroku z 7 kwietnia 2017 r.54, ogólny 
poziom życia społeczeństwa, jako punkt odniesienia 
dla wysokości zadośćuczynienia, pozwala określić 
wynikające z zasądzonej sumy możliwości nabywcze 

51 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, 
dz. cyt., s. 279.

52 Zob. M. Wałachowska, Komentarz…, dz. cyt., s. 699.
53 Zob. wyrok SA w Łodzi z 9 września 2016 r., I ACa 275/16, 

Legalis nr 1549598.
54 Wyrok SN z 7 kwietnia 2017 r., V CSK 448/16, LEX nr 2305923.

uprawnionego. Sąd Najwyższy skonstatował w przywo-
łanym wyroku, że „w zamożniejszym społeczeństwie 
osiągnięcie celu zadośćuczynienia uzasadnia zasądza-
nie wyższych sum niż w społeczeństwie uboższym. 
Nieuwzględnienie przy ustalaniu wysokości zadość-
uczynienia przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa 
mogłoby jednak prowadzić do wzbogacenia upraw-
nionego”. Wysokość zadośćuczynienia nie może być 

jednak nadmierna w stosunku do doznanej krzywdy55. 
Kryterium przeciętnej stopy życiowej społeczeństwa 
należy traktować tylko jako pomocnicze, bowiem nie 
może pozbawić roszczenia o zadośćuczynienie jego 
funkcji kompensacyjnej56. Przesłanka ta nie może eli-
minować innych czynników kształtujących rozmiar 
zadośćuczynienia57. Słusznie wskazał Sąd Najwyższy 
w wyroku z 24 września 2019 r.58, że obecnie powoły-
wanie się na potrzebę utrzymania wysokości zadość-
uczynienia w rozsądnych granicach, odpowiadających 
przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, utraciło 
na znaczeniu ze względu na znaczne rozwarstwienie 
społeczeństwa pod względem poziomu życia i zasob-
ności majątkowej. Wskazane kryterium można więc 
traktować jedynie w sposób uzupełniający. Z całą pew-
nością jednak należy podkreślić, że status społeczny 
i materialny poszkodowanego nie może wpływać na 
wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę i nie może wyznaczać należnej mu rekom-
pensaty. Takie rozumienie funkcji kompensacyjnej 

55 Zob. wyrok SA w Białymstoku z 22 maja 2015 r., I ACa 94/15, 
LEX nr 1734656.

56 Zob. M. Wałachowska, Komentarz…, dz. cyt., s. 700. Zob. 
także J. Zych, Zadośćuczynienie…, dz. cyt., s. 181.

57 Zob. wyrok SN z 7 marca 2014 r., IV CSK 374/13, LEX 
nr 1438653.

58 Wyrok SN z 24 kwietnia 2019 r., IV CSK 45/18, LEX nr 2654517.
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prowadziłoby do różnicowania krzywdy w zależności 
od statusu materialnego poszkodowanego, co stałoby 
w sprzeczności z zasadą równości wobec prawa, a także 
powszechnym poczuciem sprawiedliwości.

Wysokość zadośćuczynienia za krzywdę doznaną 
wskutek śmierci osoby najbliższej powinna być „odpo-
wiednia”, co oznacza, że nie jest możliwe wykreowa-
nie pewnego stałego i niezmiennego miernika, który 
określałby, jak kwotowo doznana krzywda powinna 
się przekładać na konkretne sumy, bowiem zawsze 
to okoliczności konkretnego przypadku będą decy-
dujące. Przepis art. 446 § 4 k.c. pozostawia sądowi 
orzekającemu margines uznaniowości co do wyso-
kości zasądzanej kwoty. Zadośćuczynienie ma speł-
niać przede wszystkim funkcję kompensacyjną i sta-
nowić przybliżony ekwiwalent poniesionej szkody 
niemajątkowej. „Na wielkość krzywdy wpływać będą 
przeżycia psychiczne, intensywność więzi emocjonal-
nej ze zmarłym, stopień bliskości, rola, jaką zmarły 
odgrywał w rodzinie, poczucie straty, osamotnie-
nia, utraty oparcia, długotrwałość ich przeżywania, 
a nawet wiek uprawnionego czy jego sytuacja rodzinna. 
Uwzględnieniu podlegają także cechy osobiste powoda, 
a więc stopień osobistej wrażliwości czy trudności 
z ułożeniem sobie życia na nowo”59. Krótko mówiąc – 
celem roszczenia z art. 446 § 4 k.c. jest wynagrodzenie 
poszkodowanemu doznanych przez niego cierpień 
fizycznych i psychicznych oraz ułatwienie przezwy-
ciężenia ujemnych przeżyć.

W przypadku ustalania wysokości zadośćuczynie-
nia za śmierć osoby najbliższej zwraca się uwagę na 
konieczność uwzględniania dynamicznego charak-
teru krzywdy spowodowanej śmiercią takiej osoby, 
stopnia cierpień psychicznych, ich intensywności 
oraz długotrwałości. Zadośćuczynienie ma charakter 
całościowy i obejmuje nie tylko obecne i przyszłe cier-
pienia, ale i te, które już zaistniały. Zadośćuczynienie 
służy kompensacie uszczerbku dotykającego subiek-
tywnej sfery osobowości, uczuciowości człowieka, 
w szczególności cierpienia, bólu i poczucia osamot-
nienia, powstałych utrudnień życiowych, konieczno-
ści zasadniczo odmiennego urządzenia sobie życia. 
Przy rozważaniach w zakresie wysokości należnego 

59 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, 
dz. cyt., s. 283.

zadośćuczynienia należy także uwzględnić, w jakim 
wieku znajdują się osoby poszkodowane i uprawnione 
oraz w jakich relacjach pozostawały między sobą. 
Inaczej bowiem należy oceniać sytuację, w której 
z roszczeniem o zadośćuczynienie za śmierć matki 
wystąpi córka, która wspólnie z matką zamieszkiwała 
i z którą łączyła ją szczególnie silna więź emocjonalna, 
a inaczej należy postrzegać sytuację, w której więzi 
rodzinne są zachwiane, np. gdy córka nie utrzymy-
wała z matką kontaktu przez 10 lat. Orzecznictwo 
wskazuje, że należy przy szacowaniu krzywdy brać 
pod uwagę nie tylko wszystkie okoliczności konkret-
nej sprawy wpływające na rodzaj i rozmiar cierpień 
odczuwanych przez poszkodowanego, ale również 
należy baczyć, by kwota zadośćuczynienia nie stała 
się źródłem wzbogacenia, a dla osoby odpowiedzial-
nej za szkodę – źródłem nieuzasadnionej represji60.

Zakres krzywdy jest ze swej istoty niemierzalny. Bio-
rąc pod uwagę okoliczności konkretnych spraw, prak-
tyka ustalania wysokości zadośćuczynień w związku 
ze śmiercią najbliższych członków rodziny wciąż się 
kształtuje. Przykładowo, w jednym z wyroków61 Sąd 
Apelacyjny uznał, że zadośćuczynienie na rzecz żony 
w związku ze śmiercią męża powinno wynosić 80 000 
zł. W innej sprawie62 za odpowiednią sumę zadość-
uczynienia za krzywdę doznaną wskutek śmierci ojca 
uznano kwotę 50 000 zł dla każdego z synów (uwzględ-
niając przyznaną wcześniej przez zakład ubezpieczeń 
kwotę 12 000 zł). Kwoty zadośćuczynienia za śmierć 
osoby najbliższej wahają się w granicach od ok. 20 000 
zł do 100 000 zł63.

Podkreślić raz jeszcze należy, że zasadniczym kry-
terium ustalenia wysokości zadośćuczynienia jest 
rozmiar cierpienia i niekorzystnych zmian w życiu 
poszkodowanego będących następstwem deliktu. 
Wysokość zadośćuczynienia zasądzona w innych 

60 Zob. wyrok SA w Katowicach z 26 stycznia 2018 r., I ACa 
804/17, LEX nr 2446535.

61 Zob. wyrok SA w Warszawie z 10 czerwca 2015 r., I ACa 
1824/14, LEX nr 1766088. Podaję za: J. Zych, Zadośćuczy-
nienie…, dz. cyt., s. 180.

62 Zob. wyrok SO w Lublinie z 22 grudnia 2015 r., I C 1249/14, 
LEX nr 1955327. Podaję za: J. Zych, Zadośćuczynienie…, 
dz. cyt., s. 177.

63 Zob. wyrok SA w Szczecinie z 19 października 2016 r., I ACa 
370/16, LEX nr 2171169.
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Wysokość zadośćuczynienia zasądzona w innych 
sprawach nie może stanowić dodatkowego 
kryterium miarkowania zadośćuczynienia, 
a jedynie pewną orientacyjną wskazówkę.

sprawach nie może stanowić dodatkowego kryterium 
miarkowania zadośćuczynienia, a jedynie pewną 
orientacyjną wskazówkę. Kryterium to może mieć 
jednak znaczenie o tyle, na ile pozwala ocenić, czy na 
tle innych, podobnych przypadków, zadośćuczynienie 
nie powoduje powstania rażących dysproporcji, tj. czy 
nie stanowi kwoty zbyt wygórowanej, czy też nadmier-

nie zaniżonej64. Wszelkie porównania z innymi spra-
wami i mechaniczne przenoszenie dokonanej w nich 
oceny krzywdy, nawet przy podobnych obrażeniach 
i sytuacji osobistej, mogą okazać się zawodne, choć 
nie jest to reguła bezwzględna. Zadośćuczynienie ma 
na celu kompensatę nie tylko cierpień fizycznych, ale 
również niekorzystnych następstw zdarzenia w sferze 
psychiki poszkodowanego. Ma ono na celu przynie-
sienie poszkodowanemu równowagi emocjonalnej 
naruszonej przez doznane cierpienia psychiczne65. 
Uwzględnienie wysokości sum zadośćuczynienia 
zasądzonych w sprawach podobnych może znaleźć 
zastosowanie, jednakże tylko jako kryterium pomoc-
nicze, przy uwzględnieniu okoliczności konkretnego 
przypadku66. Przykładowo w jednym z orzeczeń67 
Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że w sprawie 
o zadośćuczynienie za śmierć męża (jednocześnie 
ojca trójki dzieci) za punkt odniesienia należy uznać 

64 Zob. J. Zych, Zadośćuczynienie…, dz. cyt., s. 182.
65 Zob. wyrok SA w Katowicach z 10 września 2013 r., I ACa 

402/12, Legalis nr 744664.
66 Zob. M. Wałachowska, Komentarz…, dz. cyt., s. 700.
67 Zob. wyrok SO w Warszawie z 18 maja 2016 r., IV C 458/12, 

LEX nr 2149864. Zob. także R. Kozielewski, Zadośćuczynie-
nie za krzywdę wynikłą wskutek śmierci najbliższego członka 
rodziny, „Monitor Prawniczy” 2012, nr 2, s. 79–81.

kwotę 200 000 zł, dlatego że rodzinom ofiar katastrofy 
smoleńskiej przyznano po 250 000 zł na osobę, podob-
nie jak rodzinom katastrofy samolotu wojskowego 
CASA. W ocenie sądu, ból po stracie „(…) ojca posła 
nie jest bólem większym niż ból syna hydraulika czy 
spawacza, (…) a skoro elita kraju wprowadziła pewne 
standardy wysokości zadośćuczynień, to sąd bierze je 

pod uwagę”. Powodowie żądali znacznie mniejszych 
kwot – powódka jako żona 90 000 zł, a dzieci po 60 000 
zł, więc czterokrotnie mniej, niż w ocenie sądu mogliby 
się domagać. Sąd uwzględnił powództwo w całości, 
jako że nie mógł oczywiście orzec ponad żądanie68.

5. Dziedziczenie roszczenia 
o zadośćuczynienie z art. 446 § 4 k.c.

Roszczenie o zadośćuczynienie ma charakter oso-
bisty, dlatego jego zbywalność w drodze umów inter 
vivos jest niedopuszczalna. Nie wchodzi ono także 
w skład spadku po zmarłym, bowiem nie podlegają 
dziedziczeniu prawa i obowiązki zmarłego ściśle zwią-
zane z jego osobą (art. 922 § 2 k.c.).

Artykuł 445 § 3 k.c. stanowi, że roszczenie o zadość-
uczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, 
gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo 
zostało wytoczone za życia poszkodowanego. Do tego 
uregulowania odsyła art. 448 k.c. Natomiast art. 446 
§ 4 k.c. nie odsyła do art. 445 § 3 k.c., tak jak to czyni 
art. 448 k.c. Słuszne jest stanowisko Moniki Wała-

68 Zob. art. 321 § 1 Ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postę-
powania cywilnego (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1460 ze zm.), który 
stanowi, że sąd nie może wyrokować co do przedmiotu, który 
nie był objęty żądaniem, ani zasądzać ponad żądanie.
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chowskiej69, zgodnie z którym taki brak jednolitości 
stanowi oczywistą pomyłkę legislacyjną. Sytuacja 
osób uprawnionych z art. 445 i art. 448 nie powinna 
bowiem różnić się od sytuacji uprawnionych z art. 446 
§ 4 k.c. De lege ferenda należy postulować noweliza-
cję k.c., by uprawnionym z art. 446 § 4 k.c. zapewnić 
w sposób bezpośredni taką samą ochronę, jaką prze-
widują art. 445 i art. 488 k.c. Próba rozwiązania oma-
wianego problemu pojawiła się także w orzecznictwie. 
Przykładowo Sąd Najwyższy w uchwale z 12 grudnia 
2013 r.70 stwierdził, że w sprawie o zadośćuczynienie 
pieniężne za krzywdę doznaną wskutek śmierci najbliż-
szego członka rodziny zastosowanie ma art. 445 § 3 
k.c. Sąd Najwyższy doszedł do wniosku, że art. 446 
§ 4 k.c. niejako „kreuje” nowe dobro osobiste. Stano-
wisko to nie jest zasadne z przyczyn wskazanych już 
wcześniej – domaganie się zadośćuczynienia za śmierć 
osoby najbliższej jest bowiem oderwane od naruszenia 
dobra osobistego71. Sąd Najwyższy w przedmiotowej 
uchwale wysnuł tezę, że art. 446 § 4 k.c. stanowi lex 
specialis w stosunku do art. 448 k.c. Choć dostrzegalne 
są pewne podobieństwa między zadośćuczynieniem 

z art. 445 i art. 446 § 4 k.c., to jednak nie należy wycho-
dzić z założenia, że odesłanie z art. 448 k.c. do art. 445 
§ 3 k.c. można także pośrednio odnosić do art. 446 § 4 
k.c. Wydaje się, że tezę Sądu Najwyższego winno się 
traktować jedynie jako pewien postulat. Do kompe-
tencji ustawodawcy należy rozstrzygnięcie kwestii, czy 
roszczenie o zadośćuczynienie za śmierć najbliższego 

69 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, 
dz. cyt., s. 289–296.

70 Zob. Uchwała SN z 12 grudnia 2013 r., III CZP 74/13, OSNC 
z 2014 r., nr 9, poz. 88, LEX nr 1405242.

71 Tak też: M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, 
dz. cyt., s. 293–294.

członka rodziny powinno przechodzić na spadkobier-
ców (co jest z oczywistych względów ze wszech miar 
pożądane)72, podczas gdy Sąd Najwyższy próbuje 

„wyręczyć” ustawodawcę w tej kwestii73. Dziedzicze-
nie uprawnienia do dochodzenia zadośćuczynienia 
za krzywdę doznaną wskutek śmierci osoby najbliż-
szej z uwagi na jego osobisty charakter i normatywną 
odrębność musiałoby wprost wynikać z konkretnej 
normy prawnej. Brak takiej normy skutkuje wygaś-
nięciem tego roszczenia z chwilą śmierci uprawnio-
nego i przyjęciem, że nie wchodzi ono do spadku74.

6. Podsumowanie
Nowelizacja art. 446 k.c. poprzez dodanie § 4 sta-

nowi niewątpliwie uzupełnienie luki, którą przed 
2008 r. starano się w różny sposób uzupełniać. Należy 
wyrazić zadowolenie, że ustawodawca dostrzegł i doce-
nił istotę więzi bliskości, których naruszenie wskutek 
śmierci najbliższego członka rodziny jest źródłem 
krzywdy podlegającej wynagrodzeniu, co należy jed-
nak oceniać w oderwaniu od konstrukcji dobra oso-
bistego. Warto ponownie w tym miejscu podkreślić, 

że pojęcie najbliższego członka rodziny należy rozu-
mieć szeroko i obejmować jego zakresem osoby nie 
tylko formalnie spokrewnione. Prawnie relewantne 
są faktyczne, trwałe, głębokie relacje między dwiema 
osobami – wspólnota natury uczuciowej czy gospo-
darczej. Zadośćuczynienie spełniać ma przede wszyst-
kim funkcję kompensacyjną i stanowić przybliżony 

72 Tamże, s. 294–295.
73 Zob. także Postanowienie SN z 26 lutego 2014 r., V CZ 20/14, 

LEX nr 1444630.
74 Zob. M. Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych…, 

dz. cyt., s. 296. Zob. także A. Brzozowski i in., Zobowiązania. 
Część ogólna, dz. cyt., s. 245.

Zadośćuczynienie spełniać ma przede wszystkim 
funkcję kompensacyjną i stanowić przybliżony 
ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej. 
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ekwiwalent poniesionej szkody niemajątkowej. Roz-
miar krzywdy należy każdorazowo ustalać ad casum. 
Kwota zadośćuczynienia powinna być „odpowiednia”, 
uwzględniająca wszelkie okoliczności konkretnego 
stanu faktycznego. Sądy pomocniczo uwzględniają 
wysokości zadośćuczynienia zasądzone w sprawach 
podobnych.

Wydaje się, że ustawodawca powinien rozważyć 
nowelizację art. 446 k.c. w ten sposób, by wprost wska-
zać możliwość przejścia roszczenia o zadośćuczynienie 
na spadkobierców uprawnionego, za wzorem art. 445 
§ 3 i art. 448 k.c. Pożądana jest regulacja jasna, kom-
pleksowa i przede wszystkim sprawiedliwa, nieróżnicu-
jąca sytuacji osób uprawnionych na podstawie art. 445 
§ 3, art. 448 k.c. i osób uprawnionych z art. 446 § 4 k.c.

Warto też zaznaczyć raz jeszcze, że korzystne wydaje 
się przyjęcie przez ustawodawcę możliwości alterna-
tywnego wyboru między roszczeniami, tj. o zadość-
uczynienie albo o zasądzenie odpowiedniej sumy 
pieniężnej na rzecz wskazanej instytucji, wzorem daw-
nego art. 166 k.z. Osoba uprawniona może uznać, że 
dopiero przekazanie sumy pieniężnej na wskazany cel 
społeczny przyniesie jej, choćby częściową, satysfakcję.

Z czasem cierpienia psychiczne związane ze stratą 
najbliższego ulegają osłabieniu, a osoba nimi dotknięta 
po przeżytej żałobie dostosowuje się do zmienionych 
warunków życia. Odpowiednia suma zadośćuczynie-
nia pozwala w pewnym, choć minimalnym stopniu, 
złagodzić doznane cierpienia i poczucie straty.
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the resentments for the harm suffered and the hurt felt. Meanwhile, forgiveness 
is a personal process, involving a person’s entire psyche, the purpose of which 
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1. Wprowadzenie
Przebaczenie stanowi przedmiot 

dociekań etyków, teologów i psy-
chologów, a ze względu na uzależ-
nienie od niego pewnych skutków 
prawnych – również cywilistów. 
Jednak nieuchwytna, tajemnicza 
natura tego zjawiska powoduje, że 
prawnicy mają trudność z ustale-

niem jego prawnego charakteru. 
Dowodem na to jest wieloletnia 
dyskusja nad jednym z najbardziej 
doniosłych zarówno teoretycz-
nie, jak i praktycznie problemów, 
a mianowicie prawną skutecznoś-
cią przebaczenia, które dokonało 
się po sporządzeniu testamentu 
i zawarciu w nim postanowienia 
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o wydziedziczeniu (art. 1008 k.c.1). Sąd Najwyższy 
w swych uchwałach dwukrotnie2 stanowczo opowie-
dział się za skutecznością takiego przebaczenia, w dok-
trynie zaś zagadnienie to nie zostało jednoznacznie 
rozstrzygnięte. Różnice zdań w tej kwestii wynikają 
przede wszystkim z niejednolitego pojmowania cha-
rakteru przebaczenia, a czasem także z dokonywa-
nia niemożliwej próby kwalifikowania przebaczenia 
w konstrukty właściwe prawu cywilnemu.

2. Dopuszczalność przebaczenia po 
dokonaniu wydziedziczenia w świetle 
doktryny i Sądu Najwyższego

Przedstawiony problem sprowadza się do rozu-
mienia normy wynikającej z art. 1010 § 1 k.c. W myśl 
tego przepisu spadkodawca nie może wydziedziczyć 
uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył. Na 
jego podstawie nie da się przesądzić, czy aby pozba-
wić skutku prawnego dokonanego uprzednio wydzie-
dziczenia, wystarczy przebaczyć, czy oprócz tego 
konieczne jest odwołanie tego rozrządzenia.

W piśmiennictwie częściej można spotkać stanowi-
sko, zgodnie z którym zmiana dyspozycji testamento-
wej, jaką jest wydziedziczenie, może nastąpić jedynie 
w drodze jego odwołania (art. 946 k.c.). Możliwość 
pozbawienia ważności określonego rozrządzenia 
w innej formie niż przewidziana dla odwołania testa-
mentu wymagałaby wyraźnego przepisu ustawy. Za taki, 
wedle dominującego zapatrywania doktryny, nie można 
uznać art. 1010 k.c. W konsekwencji przepis ten dotyczy 
wyłącznie sytuacji przed sporządzeniem testamentu3. 

 1 Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 2019 
poz. 1145 ze zm.; dalej: k.c.

 2 W uchwałach: z dnia 14 czerwca 1971 r., III CZP 24/71, OSNC 
1972, nr 2, poz. 23 oraz z dnia 19 października 2018 r., III CZP 
37/18, OSNC 2019, nr 7–8, poz. 75.

 3 J. Gwiazdomorski, glosa do uchwały SN z dnia 14 czerwca 
1971 r., III CZP 24/71, „Nowe Prawo” 1972, nr 10, s. 1583; 
E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński (w:) J. Gudowski (red.) 
Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4, Warszawa 2017, s. 300; 
J. Kremis, R. Strugała (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski 
(red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 1834; 
J. Kosik (w:) W. Czachórski (red.) System prawa cywilnego, 
t. 4: Prawo spadkowe, Wrocław 1986, s. 540–541; zob. wyrok 
SO we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2013 r., I C 284/12, 
Legalis nr 1546330; M. Pogonowski, Wydziedziczenie. Zarys 

Dodatkowo Bogudar Kordasiewicz podnosi, że skoro 
przebaczenie nie jest oświadczeniem woli, ale przejawem 
uczuć, z którym ustawa wiąże skutki prawne, to wydaje 
się dość oczywiste, że tych skutków prawnych nie wolno 
rozszerzać na stany przez ustawę nieuregulowane. Jeśli 
zatem przepis nie reguluje następstw przebaczenia 
dokonanego po wydziedziczeniu przez spadkodawcę, 
to nie wolno ich kreować w drodze interpretacji, także 
z tego względu, że łączenie skutków prawnych ze sta-
nami uczuć należy do wyjątków4.

Tymczasem Sąd Najwyższy, w szczególności w uza-
sadnieniu drugiej z podjętych uchwał, przedstawił 
argumenty przemawiające za odmiennym stanowi-
skiem, uznając, że przebaczenie jest aktem uczuciowym 
wynikającym z bliskich więzi rodzinnych i służącym 
ich umacnianiu. Wola spadkodawcy wyrażona w akcie 
przebaczenia ma priorytet nad formą, w jakiej akt ten 
powinien zostać wyrażony, której zresztą ustawo-
dawca nie uregulował. Wyprowadzenie obowiązku 
odwołania wydziedziczenia stoi także w sprzeczności 
z art. 1010 § 2 k.c., wedle którego do skuteczności tego 
aktu wystarczy tylko, aby zostało dokonane „z dosta-
tecznym rozeznaniem”. Nawiązując do praktyki, Sąd 
Najwyższy podkreślił, że „natura przebaczenia nie 
uzasadnia różnicowania skutków w zależności od 
tego, kiedy przebaczenie nastąpiło, tj. przed, czy po 
wydziedziczeniu”. W związku z tym art. 1010 k.c. 
ma zastosowanie zarówno do sytuacji, w których 
przebaczenie nastąpiło przed sporządzeniem testa-
mentu zawierającego wydziedziczenie, jak i po jego 
sporządzeniu. Zdaniem Sądu Najwyższego przyjęcie 
poglądu prezentowanego w literaturze skutkowa-
łoby odmiennym traktowaniem przebaczenia przy 
wydziedziczeniu i uznaniu za niegodnego, ponieważ 

problematyki, „Rejent” 2005, nr 4, s. 121; M. Pazdan (w:) 
K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, 
art. 1010, Nb 4, Legalis 2018 (el.); P. Walczak, Nietrafność 
powoływania się na przebaczenie przez polski Kodeks cywilny?, 

„Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2018, nr 2, s. 19; 
E. Niezbecka (w:) A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komen-
tarz, t. 4, Warszawa 2012, s. 265–266, chociaż później (s. 266), 
wskazuje, że „z chwilą przebaczenia wydziedziczenie staje 
się bezskuteczne, spadkobierca z powrotem staje się osobą 
uprawnioną do zachowku”.

 4 B. Kordasiewicz (w:) Z. Radwański (red.), System prawa 
prywatnego, t. 10: Prawo spadkowe, Warszawa 2015, s. 1070.
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w ostatnim przypadku przebaczenie może nastąpić 
po zaistnieniu przyczyn uzasadniających uznanie za 
niegodnego, aż do otwarcia spadku.

Powyższe orzeczenie spotkało się zarówno z kry-
tyką5, jak i z aprobatą6. W piśmiennictwie stanowisko 
tożsame z zapatrywaniem Sądu Najwyższego przyj-
mują m.in. Mariusz Załucki7, Tomasz Sokołowski8, 
Grzegorz Wolak9.

3. Ratio legis przebaczenia
W Kodeksie cywilnym nie zdefiniowano przebacze-

nia. Nie skonstruowano również żadnych przesłanek, 
od których zależałaby skuteczność tego oświadczenia. 
Z przepisów ustawy wiadomo jedynie, że przebaczenie, 
ogólnie rzecz ujmując, niweczy sankcje, które można 
zastosować względem osoby, która zachowała się nie-
zwykle nagannie w konkretnie wskazanych przez 
ustawodawcę sytuacjach. Mianowicie, po dokonanym 
przebaczeniu, mimo rażącej niewdzięczności obdaro-
wanego, darczyńca nie może już odwołać darowizny 
(art. 899 § 1 k.c.); sąd nie może uznać spadkodawcy 
za niegodnego dziedziczenia, chociaż zaistniała ku 
temu podstawa z art. 928 § 1 k.c. (art. 930 k.c.); spad-
kodawca natomiast, mimo jawnie nagannego postę-
powania spadkobiercy, nie może pozbawić go prawa 
do zachowku (art. 1010 k.c.).

 5 Zob. glosy krytyczne do uchwały SN z dnia 19 października 
2018 r., III CZP 37/18: M. Sepełowskiego, „Monitor Prawni-
czy” 2019, nr 15, s. 845–848; R.M. Paliwody, „Orzecznictwo 
Sądów Polskich” 2019, nr 7–8, s. 7–15, a także P. Księżak (w:) 
K. Osajda (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 4a, Warszawa 
2019, s. 971.

 6 Zob. glosy aprobujące do uchwały SN z dnia 19 paździer-
nika 2018 r., III CZP 37/18: G. Wolaka, „Rejent” 2019, nr 3, 
s. 120–137, T. Nowakowskiego, „Rejent” 2019, nr 8, s. 101–109 
i T. Justyńskiego, „Krakowski Przegląd Notarialny” 2019, 
nr 3, s. 147-153.

 7 M. Załucki, Wydziedziczenie w prawie polskim na tle porów-
nawczym, Warszawa 2010, s. 435–436; tenże (w:) M. Fras, 
M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 6, Warszawa 
2018, s. 528.

 8 T. Sokołowski (w:) M. Gutowski, Kodeks cywilny. Komentarz, 
t. 3, art. 1010, Nb 6, Legalis 2019 (el.).

 9 G. Wolak, Zrzeczenie się dziedziczenia a wydziedziczenie 
jako instytucje służące wyłączeniu od dziedziczenia, „Jurysta” 
2016, nr 7–8, s. 12–13.

Naturalne jest to, że najczęściej zawarcie umowy 
darowizny i dziedziczenie będą miały miejsce w ści-
słym kręgu osób, które są związane silnymi więziami 
emocjonalnymi opartymi na miłości, życzliwości 
i szacunku. Z tego też powodu ustawodawca stwo-
rzył instrumenty, dzięki którym darczyńca lub spad-
kodawca mogą odwrócić bieg zdarzeń w sytuacjach, 
gdy zachowanie danej osoby świadczy o czymś zgoła 
odmiennym, a w konsekwencji powoduje u darczyńcy 
lub przyszłego spadkodawcy uczucie krzywdy i niespra-
wiedliwości. Ponieważ przysporzenia te najczęściej mają 
miejsce wśród członków rodziny lub najbliższych osób 
dla darczyńcy czy spadkodawcy, dotyka to naruszenia 
więzi międzyludzkich, stanowiących tak ważną wartość 
dla prawa spadkowego, jak i prawa cywilnego w ogóle.

Niegodność dziedziczenia (art. 928 k.c.), wydzie-
dziczenie (art. 1008 k.c.) i odwołanie darowizny 
z powodu rażącej niewdzięczności (art. 898 k.c.) są 
przejawami realizowania na gruncie prawa cywil-
nego sprawiedliwości wyrównawczej, czyli odpłaty 
za wyrządzone drugiemu zło. Instytucje te realizują 
więc zasadę wyrażoną w słowach nullus commodum 
capere potest de iniuria sua propria – nikt nie powinien 
odnosić korzyści ze zła, które wyrządza drugiemu10. 
Jest to rozwiązanie oczywiście słuszne i społecznie 
akceptowalne. Gdyby ustawodawca takich narzędzi 
nie przewidział, to pośrednio dawałby przyzwolenie 
na zachowania społecznie nieakceptowalne. Zapewne 
z tych względów w literaturze można czasem zna-
leźć określenie, że przywołane wyżej instytucje są 

„karami cywilnymi”11, natomiast przebaczenie jest 
aktem anulowania tych „kar”12. Jednocześnie jednak 
ustawodawca ma świadomość, że silne więzi emocjo-
nalne łączące najbliższe sobie osoby mogą wiązać się 
z pragnieniem przebaczenia krzywdzicielowi. Dlatego 
przy wskazanych wyżej instytucjach zdecydował się 
uzależnić skutki prawne od przebaczenia. Oznacza to, 
że wedle prawodawcy bardziej doskonałe moralnie od 
sprawiedliwości jest przebaczenie13.

10 R. Dworkin, Biorąc prawa poważnie, Warszawa 1998, s. 57–58.
11 Zob. M. Załucki, Wydziedziczenie…, s. 49 i 291.
12 M. Wilejczyk, Cywilnoprawne znaczenie przebaczenia, „Studia 

Prawnicze” 2013, nr 1, s. 110.
13 T. Smyczyński (w:) T. Smyczyński (red.), System prawa pry-

watnego, t. 11: Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, 
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Przepisy uzależniające skutki prawne 
od przebaczenia opierają się na założeniu, 
że przebaczający pragnie odstąpić od sankcji, którą 
z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej 
krzywdziciel powinien ponieść. Z przebaczeniem 
powiązano zatem rezygnację pokrzywdzonego 
z wymierzania „własnej sprawiedliwości”.

Wydaje się, że przepisy uzależniające skutki prawne 
od przebaczenia opierają się na założeniu, że przeba-
czający pragnie odstąpić od sankcji, którą z punktu 
widzenia sprawiedliwości społecznej krzywdziciel 
powinien ponieść. Z przebaczeniem powiązano zatem 

rezygnację pokrzywdzonego z wymierzania „własnej 
sprawiedliwości”. Nie oznacza to jednak odstąpienia 
od sankcji nałożonych za dane czyny przez państwo 
(w szczególności dotyczy to odpowiedzialności karnej 
za popełnione przestępstwo).

4. Przebaczenie w świetle poglądów 
doktryny

W piśmiennictwie za Janem Gwiazdomorskim 
uznaje się, że przebaczenie stanowi akt uczuciowy pole-
gający na puszczeniu w niepamięć doznanej krzywdy 
i odczutej urazy14. Takie jest też rozumienie tego ter-
minu w języku powszechnym15.

s. 32; zob. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, 
Warszawa 1998, s. 71.

14 J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Warszawa 
1985, s. 74; E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, War-
szawa 2011, s. 47; M. Pazdan (w:), Kodeks cywilny…, dz. cyt., 
art. 930, Nb 1, Legalis 2018 (el.); J. Ciszewski, J. Knabe (w:) 
J. Ciszewski, P. Nazaruk (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, 
art. 1010, Nb 1, LEX 2019 (el.); E. Niezbecka (w:) Kodeks 
cywilny…, s. 61 i 265.

15 Zob. np. Wielki słownik języka polskiego, hasło: Przebaczyć, 
http://www.wsjp.pl/index.php?id_hasla=20558&ind=0&w_

Niektórzy autorzy prezentują inne rozumienie 
przebaczenia. Przykładowo Magdalena Wilejczyk 
za przebaczenie uznaje uzewnętrzniony przejaw stanu 
uczuciowego spadkodawcy16, a Paweł Księżak – wyra-
żoną na zewnątrz decyzję, by nie wywodzić nic więcej 

z doznanej przykrości17. Z kolei wedle teoretyka prawa 
Stanisława Czepity przebaczenie polega na tym, że 
dana osoba zaciąga zobowiązanie postępowania, tak 
jakby nie pamiętała o czyimś nagannym zachowaniu18.

Przedstawiciele nauki próbują wyjaśnić naturę tego 
zjawiska, przyjmując za punkt odniesienia przede 
wszystkim czynności prawne, ale nie prowadzi to 
do jednoznacznych wniosków. Obecnie w doktrynie 
panuje zgoda jedynie co do tego, że przebaczenie nie 
jest czynnością prawną19, jednak jest oświadczeniem, 

szukaj=przebaczenie, 3.09.2018; Słownik języka polskiego, 
W. Doroszewski (red.), https://sjp.pwn.pl/doroszewski/prze-
baczyc;5482564.html, 3.09.2018.

16 M. Wilejczyk, Cywilnoprawne znaczenie…, s. 103.
17 P. Księżak, Przebaczenie w polskim prawie cywilnym, „Pań-

stwo i Prawo” 2006, nr 11, s. 54; tenże, Zachowek w polskim 
prawie spadkowym, Warszawa 2012, s. 213.

18 S. Czepita, O pojęciu czynności konwencjonalnej i jej odmia-
nach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, 
nr 1, s. 97.

19 Pogląd ten wyrażany był w starszej literaturze m.in. przez 
A. Kozaczkę (Na marginesie przebaczenia w projekcie k.c., 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1962, nr 1, 
s. 101–112), który wycofał się z tego poglądu w artykule 
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które musi zostać wyrażone na zewnątrz20, a także że 
przebaczający nie musi być nastawiony na wywołanie 
swoim zachowaniem skutków prawnych21.

W dyskusji na temat natury przebaczenia zwo-
lenników znajdują dwa poglądy: wedle pierwszego 
przebaczenie jest czynnością podobną do czynności 
prawnych22, natomiast w myśl drugiego – oświad-
czeniem uczuć23. W literaturze rozważa się również, 
w jaki sposób należy odpowiednio stosować przepisy 
dotyczące czynności prawnych w stosunku do prze-
baczenia, w szczególności – czy przebaczenie może 
zostać złożone pod wpływem wad oświadczeń woli24. 
Ustawa nie udziela w tym zakresie żadnych konkret-
nych wskazówek. Nie da się ich również wyprowadzić 
z art. 651 k.c.

Na uwagę zasługuje zapatrywanie Krzysztofa Mular-
skiego, zgodnie z którym przebaczenie jest czynnością 
konwencjonalną25. Co istotne, reguły sensu tej czyn-
ności nie są sformułowane w normach prawnych, lecz 
w innych zbiorach norm postępowania, tj. normach 
moralnych i religijnych. Nie są zatem konstruowane 
przez system prawny, a jedynie rozpoznawane przez 

Charakter prawny przebaczenia w prawie cywilnym, „Nowe 
Prawo” 1972, nr 10, s. 1549.

20 Zob. np. P. Księżak, Przebaczenie…, dz. cyt., s. 61; M. Pogo-
nowski, Wydziedziczenie…, dz. cyt., s. 129; w starszej litera-
turze – F. Zoll, Prawo cywilne w zarysie, t. 4, Kraków 1948, 
s. 128.

21 P. Księżak, Zachowek…, dz. cyt., s. 213–214; jak się wydaje, 
M. Załucki, Wydziedziczenie…, dz. cyt., s. 431.

22 B. Rystwej-Markiewicz, Niegodność dziedziczenia, „Przegląd 
Sądowy” 2006, nr 9, s. 100; A. Kozaczka, Charakter…, s. 1549; 
A. Moskal, Czy przebaczenie niweczy skutki uprzedniego 
wydziedziczenia?, „Studenckie Prace Prawnicze, Administra-
tywiczne i Ekonomiczne” 2017, nr 21, s. 145; zob. K. Mularski, 
Czynności podobne do czynności prawnych, Warszawa 2011.

23 M. Krajewski, Przebaczenie i inne okoliczności wyłącza-
jące możliwość uznania spadkobiercy za niegodnego, „Pań-
stwo i Prawo” 1997, nr 5, s. 68; J.S. Piątowski, System prawa 
cywilnego, t. 4, dz. cyt., s. 202; J.S. Piątowski, H. Witczak, 
A. Kawałko, System prawa prywatnego…, dz. cyt., s. 201; 
J. Zrałek, Niegodność dziedziczenia – uwagi de lege ferenda, 

„Rejent” 2006, nr 2, s. 214; M. Załucki, Wydziedziczenie…, 
s. 433.

24 Zob. P. Księżak, Zachowek…, s. 220.
25 K. Mularski, Czynności podobne…, s. 147.

nie, natomiast jego prawne znaczenie określone jest 
przez skutki prawne, jakie ten akt powoduje26.

5. Czym jest przebaczenie?
Wobec tego konieczne staje się po raz kolejny posta-

wienie pytania, czym jest w rzeczywistości przeba-
czenie.

Przede wszystkim przebaczenie jest zjawiskiem 
psychicznym27. Co za tym idzie, nie sposób go osa-
dzić w ściśle określonym schemacie. To, w jaki spo-
sób będzie on przebiegał, jest kwestią indywidualną, 
zależną zarówno od preferencji moralnych, przyna-
leżności do grup społecznych kultywujących różne 
obyczaje, jak również cech charakterologicznych i oso-
bowościowych, a także od stopnia doznanej krzywdy 
oraz wagi czynu.

Proces przebaczania może składać się z różnych 
etapów o różnym natężeniu i czasie: odstąpienie od 
odpłaty za krzywdę, odstąpienie od dochodzenia 
sprawiedliwości, wyzbycie się złych myśli o sprawcy, 
akceptujące zrozumienie krzywdziciela, pozbycie się 
poczucia krzywdy oraz wewnętrzne pogodzenie się 
z krzywdą28. Wydaje się, że prawnicy utożsamiają 
przebaczenie z dwoma pierwszymi etapami, ponie-
waż te posiadają charakter wolicjonalny, mają na celu 

„rezygnację z własnych roszczeń”29, podczas gdy jest to 
w rzeczywistości dopiero początek procesu. Niemniej 
decyzja o przebaczeniu stanowi punkt wyjścia do 
uzdrawiania psychiki ze złych emocji i negatywnego 
nastawienia do sprawcy oraz jego nagannego zacho-
wania. Pozostałe etapy nie wymagają aktów decyzyj-
nych, a zatem mogą następować niezależnie od woli 

26 Tamże, s. 116 i n.
27 Ten fakt dotychczas w piśmiennictwie prawniczym zauważyli 

jedynie autorzy Systemu prawa prywatnego (zob. J.S. Piątowski, 
H. Witczak, A. Kawałko, System prawa prywatnego…, s. 204); 
odmienne stanowisko zaprezentował M. Krajewski (Prze-
baczenie…, s. 68), który stwierdził, że na gruncie zwrotów 
prawnych należy w pierwszej kolejności sięgnąć po znaczenie 
słów w języku ogólnym.

28 R. Piłat, Krzywda i zadośćuczynienie, „Kultura i Historia” 
2004, nr 7, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archi-
ves/1641, 18.06.2018.

29 M. Szulakiewicz, Fenomenologia przebaczenia – moralny 
i metafizyczny wymiar przebaczenia, „Pedagogia Christiana” 
2016, nr 1, s. 99.
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człowieka. Oznacza to, że zwolnienie się od minio-
nych zdarzeń może się dokonać w bliżej nieokreślo-
nym momencie30. Z tego powodu człowiek może zdać 
sobie sprawę z tego, że przebaczył, dopiero po fakcie.

Z powyższego wynika, że podczas procesu przeba-
czenia pokrzywdzony godzi się z doznaną krzywdą na 
płaszczyźnie poznawczej i emocjonalnej31. W związku 
z tym w ów proces nie musi być zaangażowany sam 
krzywdziciel. Przebaczenie nie jest bowiem równo-

znaczne z pojednaniem ze sprawcą. Oczywiście nie 
można deprecjonować prośby krzywdziciela o przeba-
czenie i uzdrowienia relacji pokrzywdzonego z krzyw-
dzicielem. Można nawet powiedzieć, że przebaczenie 
najpełniej realizuje się poprzez naprawę tej więzi. „Jeśli 
krzywdziciel jest autentycznie skruszony – jak pisze 
Elżbieta Trepkowska – to w momencie wybaczenia mię-
dzy nim a ofiarą odradza się wspólnota moralna, czyli 
relacja oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu”32.

Podsumowując ten wątek, przebaczenie należy zde-
finiować jako proces indywidualny, angażujący całą 
psychikę człowieka, którego celem jest wyzbycie się 
przez przebaczającego chęci odwetu względem sprawcy.

6. Natura prawna przebaczania
Ponieważ przebaczenie, o którym mowa w prze-

pisach Kodeksu cywilnego, odsyła do zjawiska psy-
chicznego, konieczne staje się postawienie kilku tez 
na temat jego natury prawnej.

30 E. Trepkowska, Dwie koncepcje przebaczenia. Przebaczenie 
jako warunek i jako element naprawy relacji międzyludzkich, 

„Etyka” 2009, nr 42, s. 133–134.
31 Tamże, s. 121.
32 Tamże, s. 132.

Po pierwsze, przebaczenie nie jest instytucją prawną. 
Ustawodawca nie stworzył żadnej konstrukcji właś-
ciwej wyłącznie prawu cywilnemu. Prawo nie nadaje 
temu zjawisku żadnej dodatkowej treści czy sensu. 
Z treści art. 899 § 1 k.c., 930 k.c. oraz 1010 k.c. wynika 
jedynie, że przebaczenie ma wywołać określone skutki 
prawne, co nie daje podstaw do automatycznego doszu-
kiwania się w nim oświadczenia właściwego wyłącznie 
dla prawa cywilnego.

Po drugie, przebaczenie nie jest oświadczeniem 
uczuć33. Przebaczenie wymaga wpierw podjęcia decyzji 
o przebaczeniu, co inicjuje następnie proces psychiczny. 
Tymczasem to nie uczucia decydują, czy krzywdzi-
cielowi zostanie przebaczony czyn, czy też nie34, ale 
sam przebaczający dzięki swej wolnej woli. Dlatego 
rację mają ci, którzy widzą w przebaczeniu miejsce na 

„chłodną rozwagę” ze strony przebaczającego35. Powie-
działbym nawet, że decyzja o przebaczeniu dokonuje 
się wręcz wbrew negatywnym emocjom, takim jak 
ból, krzywda i cierpienie, które w naturalny sposób 
towarzyszą skrzywdzonemu.

Nazywanie przebaczenia oświadczeniem uczuć 
stanowi nieporozumienie także z tego powodu, że 
chociażby wydziedziczenie może zostać dokonane 

33 Tak też M. Wilejczyk, Krzywda, przebaczenie, zadośćuczy-
nienie, „Ethos” 2018, nr 2, s. 281, która zmienia swój pogląd 
wyrażony w artykule Cywilnoprawne znaczenie…, dz. cyt., 
s. 103.

34 P. Księżak, Zachowek…, dz. cyt., s. 214; A. Kozaczka, Cha-
rakter…, dz. cyt., s. 1549.

35 P. Księżak, Zachowek…, dz. cyt., s. 214; A. Kozaczka, Na 
marginesie…, dz. cyt., s. 104; B. Rystwej-Markiewicz, Nie-
godność dziedziczenia…, s. 97.

Przebaczenie jest to proces indywidualny, 
angażujący całą psychikę człowieka, którego 
celem jest wyzbycie się przez przebaczającego 
chęci odwetu względem sprawcy.
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również pod wpływem emocji (wzburzenia, gniewu, 
żalu), co nie usprawiedliwia nazwania tego zjawiska 

„aktem uczuć”.
Przebaczenie nie jest więc, jak się przyjęło w piś-

miennictwie prawniczym, wyłącznie puszczeniem 
w niepamięć krzywdy i odczutej urazy36. Podjęcie 
decyzji o przebaczeniu, z którą cywiliści utożsamiają 
przebaczenie, wskazuje, że skrzywdzony chce praco-
wać nad sobą, aby wyzbyć się negatywnych emocji 
i zaprzestać działania pod wpływem gniewu na nie-
korzyść sprawcy.

Po trzecie, przebaczenie nie jest czynnością kon-
wencjonalną37, lecz czynnością naturalną. Nie istnieją 
bowiem żadne reguły sensu przebaczenia, ponieważ zja-
wisko to nie posiada formalnych wymogów nadanych 
przez normy moralne ani tym bardziej normy prawne, 
wedle których się ono odbywa. Proces przebaczenia jest 
indywidualny, wręcz osobisty oraz intymny, i z tego 
względu nie podlega żadnym konwencjom. W szcze-
gólności nie dokonuje się ono wyłącznie wówczas, gdy 
skrzywdzony na zewnątrz wypowie słowa „przebaczam”, 

„wybaczam” czy podobne. Skoro tak, to nie można rów-
nież nazywać przebaczenia czynnością prawną ani też 
czynnością podobną do czynności prawnej.

Po czwarte, przebaczenie nie jest prawem podmioto-
wym38. Nie istnieje bowiem „prawo do przebaczenia”. 
Właśnie z uwagi na to, że nie jest to jednorazowy akt, 
nie może on być uznany za czynność prawnokształ-
tującą, która ma unicestwić skutki dokonania innej 
czynności prawnej (darowizny, wydziedziczenia) lub 
zapobiec jej dokonaniu (jak wydanie wyroku uznają-
cego daną osobę za niegodną dziedziczenia). Przyjęcie 
tego założenia oznaczałoby także, że spadkodawca 
musi mieć świadomość skutków prawnych, a panuje 
przecież zgodne przekonanie, że w przypadku prze-
baczenia skutki prawne przebaczenia nie muszą być 
uświadamiane przez skrzywdzonego.

36 Jak się wydaje, E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, 
dz. cyt., s. 47.

37 Tak również M. Wilejczyk, Aspekt konwencjonalny i aspekt 
realny czynności prawnej (w:) A. Dańko-Roesler i in., (red.) 
Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana 
Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, Wrocław 2018, s. 1277.

38 Sformułowaniem „prawo do przebaczenia” posługuje się 
R.M. Paliwoda (zob. glosę do uchwały…, s. 12).

Po piąte, przebaczenie nie wymaga uzewnętrznienia 
w żadnej znanej prawu formie. Przebaczenie odbywa 
się w psychice człowieka („w sercu”). Istnieje możli-
wość, że krzywdzicielowi zostanie przebaczony czyn, 
chociażby sprawca nie odczuwał skruchy, i nie skie-
rował prośby o przebaczenie. Wówczas o przebacze-
niu sprawca może się dowiedzieć po wielu latach, na 
przykład wówczas, gdy dokona się w nim wewnętrzna 
przemiana.

Przebaczenie jest aktem wymagającym dojrza-
łości człowieka i świadomości. W akcie moralnym 
nie wystarcza oprzeć się na domniemaniu, że osoba 
w danym wieku jest na tyle emocjonalnie dojrzała, 
że jest w stanie przebaczyć. Być może z tego powodu, 
dostrzegając wagę moralną i konieczność zaangażo-
wania psychiki, ustawodawca uzależnił skuteczność 
przebaczenia od kryterium „dostateczności rozezna-
nia”. Takie unormowanie trafnie odczytywane jest 
w ten sposób, że podmiot przebaczający nie musi 
mieć całkowitej orientacji o postępowaniu innego 
podmiotu (znać wszystkich szczegółów postępowa-
nia krzywdziciela). Konieczna jest jednak wiedza 
o zaistnieniu pewnego zdarzenia39, zaakceptowanie 
go, dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

Z tego powodu przebaczenia nie da się ujmować 
jako instrumentu stricte prawnego. Jest to zjawisko 
zakorzenione w człowieku, wywodzące się z jego 
pragnienia życia w zgodzie ze sobą i ludźmi. Stąd też 
przebaczenie nie ma natury prawnej. Ustawodawca 
jedynie rozpoznaje ten proces i nadaje mu prawną 
doniosłość w ściśle określonych sytuacjach.

Odrębną kwestią natomiast jest wykazanie, że prze-
baczenie miało miejsce, w szczególności na gruncie 
postępowań z zakresu prawa spadkowego, gdy siłą 
rzeczy nie jest możliwe ustalenie tego faktu za pomocą 
przesłuchania spadkodawcy. Wiąże się to z przeprowa-
dzeniem stosownych dowodów w procesie cywilnym 
i oceną poszczególnych zachowań przez pryzmat cało-
kształtu okoliczności sprawy40. O przebaczeniu mogą 
świadczyć wyłącznie zachowania spadkodawcy lub 
darczyńcy. Korzystają one z domniemania faktycznego, 
zgodnie z którym były one poprzedzone przebacze-

39 P. Księżak, Zachowek…, dz. cyt., s. 215; odmiennie M. Kra-
jewski, Przebaczenie…, dz. cyt., s. 69.

40 P. Księżak, Zachowek…, s. 218.
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niem41. Przykładowo dorozumianego przebaczenia 
Sąd Apelacyjny w Warszawie trafnie dopatrzył się 
w postawie spadkodawczyni, która przed śmiercią po 
wielu latach nawiązała kontakt z ojcem: jako dorosła 
regularnie go odwiedzała, spotykała się z nim, zaak-
ceptowała i polubiła jego nową rodzinę, zwłaszcza 
swojego przyrodniego brata42. Oceniając zachowanie 
córki pod kątem badania zaistnienia przebaczenia, 

wzięto pod uwagę m.in. treść dedykacji, jakie napi-
sała spadkodawczyni w prezentach, jakie wręczyła 
ojcu, tj. w tomiku poezji i kalendarzu stanowiącym 
jej prezent urodzinowy dla niego, a także zdjęcia ze 
wspólnych uroczystości rodzinnych. Innym przykła-
dem, który może skorzystać z domniemania uprzed-
niego przebaczenia, jest powołanie do dziedziczenia 
osoby, co do której istnieją podstawy do uznania za 
niegodnego wydziedziczenia lub ustanowienia na jej 
rzecz zapisu43. Na podstawie dokonania tego rodzaju 
rozrządzeń z dużą dozą prawdopodobieństwa da się 
wywieść, że proces przebaczenia nastąpił, ponieważ 
ten, kto nie przebaczył, takiej dyspozycji w sposób 
świadomy i swobodny by nie dokonał.

Należy także zwrócić uwagę, że pojedyncze sytu-
acje nie dadzą jeszcze pewności, że do przebaczenia 
w istocie doszło. Samo twierdzenie skrzywdzonego, 
że przebaczył, może zostać uznane za kontrfaktyczne 
wobec faktu, że po jakimś czasie zaczął on oczerniać 

41 Tamże, s. 217; takie domniemanie istniało także w czasie 
obowiązywania Dekretu z 8 października 1946 r. – Prawo 
spadkowe (zob. A. Baziński, Prawo spadkowe. Komentarz, 
Łódź 1948, s. 54).

42 Zob. wyrok SA w Warszawie z 18 grudnia 2013 r., VI ACa 
785/13, Legalis nr 831521.

43 P. Księżak, Przebaczenie…, dz. cyt., s. 61; w starszej literatu-
rze – F. Zoll, Prawo cywilne…, dz. cyt., s. 128.

swego krzywdziciela, źle mu życząc czy znieważając 
– w takiej sytuacji wydaje się, że nie pogodził się on 
jeszcze z doznaną krzywdą, a w związku z tym nie da 
się powiedzieć o przejściu całego procesu. Podzielenie 
się opłatkiem przy wigilijnym stole albo wręczenie 
prezentu ślubnego wcale nie jest oznaką przebaczenia, 
a może być wynikiem przypływu emocji czy wyrazem 
kultury osobistej danej osoby. Konieczne jest zatem 

badanie tego rodzaju zachowań w dłuższej perspektywie 
czasowej. Podobnie wątpliwe może być przebaczenie na 
łożu śmierci podczas ostatniej spowiedzi skrzywdzo-
nego44, wszak wówczas skrzywdzony nie przejdzie całego 
procesu; takie przebaczenie jest raczej symbolicznym 
pożegnaniem się ze światem i jest raczej wypełnieniem 
obowiązku religijnego, a nie wynikiem bezinteresownej 
miłości do krzywdziciela. Zresztą dokonanie takiego 
przebaczenia nie powinno nawet wyjść na jaw z uwagi 
na tajemnicę spowiedzi i uprawnienie duchownego do 
odmowy odpowiedzi na zadane mu pytania co do faktów 
powierzonych mu na spowiedzi (art. 261 § 2 k.p.c.45).

Warto także dodać, że przebaczenie niekoniecznie 
musi przejawiać się naprawieniem relacji ani też łączyć 
się z pogodzeniem ze sprawcą, nie jest to bowiem to 
samo, co pojednanie, aczkolwiek to ostatnie zdarze-
nie może świadczyć o tym, że przebaczenie trwa lub 
już nastąpiło.

7. Skuteczność przebaczenia 
wydziedziczonemu

Z literalnego kształtu art. 1010 § 1 k.c. wprost 
wynika nieskuteczność wydziedziczenia, gdy po 

44 Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 21 marca 2014 r., I ACa 
1181/13, Legalis nr 1883307.

45 Ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywil-
nego, Dz.U. 2019 po. 1460 ze zm.

Przebaczenie nie ma natury prawnej. Ustawodawca 
jedynie rozpoznaje ten proces i nadaje mu prawną 
doniosłość w ściśle określonych sytuacjach.
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zdarzeniu stanowiącym podstawę wydziedziczenia 
spadkodawca przebaczył. Co za tym idzie, wydziedzi-
czenie pomimo uprzedniego przebaczenia spowoduje 
nieskuteczność tego aktu. Trzeba jednak przyznać, że 
jest to rozwiązanie nieco zaskakujące – dokonanie 
wydziedziczenia „na serio” po rzekomym przebaczeniu 
sugerowałoby raczej, że tak naprawdę przebaczenie 
nie nastąpiło46. Przepis ten nie rozstrzyga natomiast 
kwestii dopuszczalności przebaczenia w odwrotnej 
sekwencji zdarzeń, która może zajść częściej aniżeli 
pierwsza – mianowicie gdy najpierw sporządzono 
testament, w którym wydziedziczono krzywdziciela, 
a później nastąpiło przebaczenie.

Nie poprzestając na kwestiach językowych, ko-
nieczne staje się rozstrzygnięcie stawianego problemu 
z uwzględnieniem aspektów pozajęzykowych. Wobec 
tego warto przyjrzeć się, w jaki sposób analogiczne 
zagadnienie rozpatrywane jest na gruncie odwołania 
darowizny i niegodności dziedziczenia.

Wydziedziczenie oraz odwołanie darowizny urze-
czywistniają cywilistyczną zasadę autonomii woli 
jednostki. Między tymi oświadczeniami występują 
jednak znaczne różnice. Wydziedziczenie jest czyn-
nością mortis causa, podczas gdy odwołanie darowi-
zny – czynnością inter vivos. Odwołanie darowizny 
wywołuje skutek z chwilą, gdy oświadczenie to doszło 
do adresata w taki sposób, że obdarowany mógł się 
zapoznać z jego treścią (art. 61 § 1 k.c.). Z kolei skutki 
wydziedziczenia następują z chwilą śmierci spad-
kodawcy. Do tego czasu testator ma pełną swobodę 
w zmianie testamentu, jego odwołaniu czy sporzą-
dzeniu nowego dokumentu.

W jaki więc sposób należałoby rozstrzygnąć ana-
logiczny problem, odnosząc go do odwołania darowi-
zny? Z uwagi na chwilę, w jakiej odwołanie wywołuje 
skutki, jedynym trafnym rozwiązaniem jest uznanie, 
że przebaczenie dokonane po odwołaniu darowizny 
nie powoduje bezskuteczności odwołania darowizny. 
Innymi słowy – że przebaczenie wywołuje skutki wów-
czas, gdy nastąpi między chwilą dowiedzenia się o czy-
nie a ewentualnym odwołaniem darowizny47. Takie 
stanowisko wzmacnia konieczność ochrony obrotu 

46 Zob. T. Justyński, glosa do uchwały…, s. 149–151.
47 J. Jezioro (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks 

cywilny…, dz. cyt., art. 899, Nb 2, Legalis 2019 (el.).

prawnego. Trudno sobie wyobrazić, aby przebacze-
nie, które może się dokonać w każdej chwili, nawet 
po wielu latach od odwołania darowizny, niweczyło 
skutki tej czynności prawnej. Przebaczenie rodziłoby 
wówczas roszczenie obdarowanego o wydanie rze-
czy, co mogłoby przyczynić się do nowego konfliktu. 
W takiej sytuacji decyzja o przeniesieniu własności 
rzeczy powinna wypływać od darczyńcy. Oznacza-
łoby to, że w istocie między stronami może dojść do 
zawarcia po raz kolejny umowy darowizny. Koniecz-
ność ochrony obrotu prawnego wynika także z wpro-
wadzenia stosunkowo krótkiego, bo rocznego terminu 
zawitego na odwołanie darowizny od chwili dowie-
dzenia się o niewdzięczności obdarowanego (art. 899 
§ 3 k.c.). Tym samym prawodawca przesądził, że prze-
baczenie wywrze skutki prawne jedynie wówczas, gdy 
dokona się ono (i jego przejawy zostaną uzewnętrz-
nione) w ciągu roku od chwili dowiedzenia się przez 
darczyńcę o rażącej niewdzięczności obdarowanego.

W przypadku niegodności dziedziczenia występuje 
zupełnie odmienna sytuacja. O uznawaniu spadko-
biercy za niegodnego orzeka sąd po śmierci spadko-
dawcy w konstytutywnym wyroku wywołującym 
skutki ex tunc (od chwili śmierci spadkodawcy). W cza-
sie badania podstaw do uznania spadkobiercy za nie-
godnego sąd nie ma obowiązku ustalania momentu 
dokonania czynu niegodnego ani momentu przeba-
czenia tego czynu. Ważne jest jedynie, że przebaczenie 
musi nastąpić po dokonaniu czynu, przed śmiercią 
przebaczający zaś musi mieć dostateczne rozeznanie 
co do czynu, jaki zostaje przebaczony. W tym przy-
padku względy pewności prawnej, o których była 
mowa, nie odgrywają tak doniosłej roli, jak ma to 
miejsce w przypadku odwołania darowizny.

Wydziedziczenie łączy w sobie cechy charakte-
rystyczne dla odwołania darowizny i niegodności 
dziedziczenia. Podobnie jak w przypadku odwoła-
nia darowizny, dokonywane jest ono za życia i jest 
czynnością prawną, wywołuje jednak skutki dopiero 
z chwilą śmierci, tak jak w przypadku niegodności 
dziedziczenia. W związku z tym przeprowadzona 
analiza nie pozwala na jednoznaczne rozwiązanie 
postawionego problemu. Mimo to pojawia się pewnego 
rodzaju intuicja, że z uwagi na chwilę wywoływania 
skutku, jak również przynależność obu instytucji do 
jednej części prawa cywilnego – prawa spadkowego – 
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interpretacji art. 1010 § 1 k.c. powinno być bliżej do tej 
dokonywanej na gruncie niegodności dziedziczenia.

Wydaje się więc, że dla rozstrzygnięcia postawio-
nego problemu kluczowe jest ustalenie wartości, które 
przepis ten ma urzeczywistniać. Ratio legis art. 1010 § 1 
k.c., jak była o tym mowa, sprowadza się do rezygnacji 
z sankcji, jakie powiązano z danym, nagannie ocenia-

nym, czynem w sferze prawa cywilnego w wyraźnie 
przewidzianych ustawą sytuacjach. Z tak ustalonego 
celu wynika, że wartością realizowaną dzięki wska-
zywanemu artykułowi jest rzeczywista wola spadko-
dawcy. Pośrednio konkretyzowany może być postulat 
ochrony więzów rodzinnych, co stanie się wówczas, gdy 
dojdzie do pojednania między spadkodawcą a krzyw-
dzicielem. Inaczej mówiąc, z przebaczeniem prawo-
dawca wiąże założenie, że testator nie chce już, aby 
wydziedziczenie odniosło skutek prawny. Co za tym 
idzie, przebaczenie niweczy wolę wyrażoną uprzednio 
w testamencie i ją zastępuje.

Gdyby przychylić się do głosów doktryny krytyku-
jących pogląd Sądu Najwyższego, należałoby stanąć na 
stanowisku, że ważniejsze od wskazanej wyżej warto-
ści stałoby się de facto bezpieczeństwo obrotu praw-
nego48. Tym samym nad wolą spadkodawcy stawiano 
by badanie przesłanek formalnych wydziedziczenia. 
Te z kolei w żadnej mierze nie mogą przesłonić woli 
jednostki, nie są one przecież po to, aby przeszkodzić 
w rozeznawaniu woli.

Wobec tego przebaczenie nie może być bagateli-
zowane tylko dlatego, że nie zostało umieszczone 
w rozrządzeniu testamentowym lub też że testator nie 
zdecydował się odwołać wydziedziczenia. Raz jeszcze 
warto podkreślić, że spadkodawcy nie postawiono 
wymogu świadomości wywołania swoim przebacze-
niem skutków prawnych. Tym bardziej nie można 

48 Tak jednak, jak się wydaje, R.M. Paliwoda, glosa do uchwały…, 
s. 13.

oczekiwać, że spadkodawca zawsze zdecyduje się na 
odwołanie wydziedziczenia, chociaż takie zachowa-
nie będzie raczej powszechniej spotykane. Trudno 
uznać za przekonującą argumentację, że w takiej 
sytuacji – pomimo przebaczenia – spadkodawca 
pragnie, aby sprawiedliwości stało się zadość. Wydaje 
się bowiem, że miłość do bliźniego, czyli de facto 

postawa perfekcjonistyczna, stoi w wyraźnym kon-
flikcie ze sprawiedliwością w ludzkim rozumieniu, 
natomiast ustawodawca rozstrzyga go wyraźnie na 
korzyść tej pierwszej.

Wbrew krytykom judykatu Sądu Najwyższego49 
porównanie wydziedziczenia i niegodności dziedzi-
czenia ma swoje uzasadnienie. Obie instytucje reali-
zują zbieżny cel, który polega na eliminacji z kręgu 
spadkobierców tych, których udział w dziedziczeniu 
jest nie do zaakceptowania50. Jego realizacja przełamy-
wana jest przez jedno i to samo zdarzenie, którym jest 
właśnie przebaczenie. Nieracjonalne byłoby odmienne 
badanie podstaw wyłączenia od dziedziczenia w tych 
sytuacjach tylko ze względu na moment, w którym 
do przebaczenia dochodzi. Nie wydaje się, aby taki 
motyw przyświecał ustawodawcy.

Z powyższych względów uważam, że przebaczenie 
nie jest wyłącznie negatywną podstawą wydziedzi-
czenia. Jak pokazały dotychczasowe rozważania, jest 
to akt pozaprawny. Skoro zatem ustawodawca wiąże 
z nim skutki prawne, to nie ma podstaw, aby jego sku-
teczność uzależniać od wymogów niewysłowionych 
wprost w ustawie.

Wobec tego art. 1010 § 1 k.c. należy rozumieć w ten 
sposób, że wydziedziczenie nie wywoła skutku praw-
nego, jeżeli spadkodawca przebaczył czyn swemu 
winowajcy. Tym samym norma wynikająca z art. 1010 
§ 1 k.c. skierowana jest przede wszystkim do sądu, 

49 Tamże, s. 12.
50 M. Załucki, Wydziedziczenie…, s. 91.

Przebaczenie niweczy wolę wyrażoną 
uprzednio w testamencie i ją zastępuje.
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któremu ustawodawca tylekroć zakazał uwzględnie-
nia rozrządzenia o wydziedziczeniu, ilekroć zostanie 
wykazane, że spadkodawca przebaczył dany konkretny 
czyn, który był podstawą wydziedziczenia. Chwila 
śmierci stanowi miarodajny moment na dokonanie 
oceny, czy istniały podstawy do wydziedziczenia i czy 
spadkodawca przebaczył dany czyn. Nie istnieją prze-
konujące podstawy do wprowadzania cezury czasowej 
w tym zakresie.

8. Podsumowanie
Stanowisko prezentowane przez Sąd Najwyższy 

odnośnie do tego, czy można skutecznie przebaczyć 
wydziedziczonemu, mimo braku zmiany treści testa-
mentu, zasługuje na aprobatę. Takie rozstrzygnięcie 
problemu odpowiada potrzebom społecznym i rea-
lizuje cel, który przyświecał prawodawcy, a także 
pozwala na uwzględnienie woli spadkodawcy i sprzyja 
utrzymaniu więzi rodzinnych. Większościowy pogląd 
doktryny oparty jest jedynie na wizji formalistycznego 
pojmowania prawa, opartego na poszukiwaniu cha-
rakteru prawnego przebaczenia, a nie uwzględnieniu 
prawdziwej, pozaprawnej natury tego zjawiska.
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1. Wstęp
Podstawowym zadaniem prawa 

karnego jest ochrona ludności 
przed najbardziej negatywnymi 
zjawiskami. Jednym z nich jest, 
niewątpliwie, terroryzm. Niezbęd-
nym zadaniem polskiego ustawo-
dawcy jest zarówno przeciwdzia-
łanie aktom terrorystycznym, jak 
i zapobieganie tworzeniu samych 
organizacji o takim charakterze. 
Warunkiem sine qua non tych 
zjawisk jest dostarczanie odpo-
wiednich środków finansowych. 
Z tego powodu prawo karne musi 
im przeciwdziałać we wczesnym 

ich stadium, a więc w momencie 
dostarczania instrumentów finan-
sowych czy to samej organizacji, 
czy to już w celu sfinansowania 
konkretnego aktu terrorystycz-
nego.

Na wymienione powyżej cele 
przeznaczane są środki z dwóch 
rodzajów działalności: zarówno 
działalności przestępczej, jak 
i w pełni legalnej. Pierwszy przy-
padek ma miejsce w szczególno-
ści w odniesieniu do zorganizo-
wanych grup przestępczych i jest 
łatwiejszy do wykrycia dla orga-
nów ścigania. Drugi z nich oparty 
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jest często na działalności biznesowej lub charyta-
tywnej, co rodzi szereg problemów dowodowych1. 
Polski ustawodawca nie zdecydował się jednak na 
zróżnicowanie odpowiedzialności karnej w zależności 
od pochodzenia środków, które są przeznaczane na 
finansowanie terroryzmu. Jest to rozwiązanie słuszne, 
bowiem ich pochodzenie nie jest relewantne dla stop-
nia rzeczywistego zagrożenia terroryzmem. Jest to uza-
sadnione także z tego powodu, że odpowiedzialność 
karna z tytułu ich przestępczej genezy regulowana 
jest przez inne przepisy Kodeksu karnego.

2. Finansowanie terroryzmu w aktach 
prawnych Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, Rady Europy i Unii 
Europejskiej

Na wstępie niniejszych rozważań należy zauwa-
żyć, że jednym z pierwszych aktów prawnych, który 
zobowiązywał Polskę do wprowadzenia penalizacji 
finansowania terroryzmu, była Międzynarodowa 
Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu2. 
Na podstawie art. 4 pkt a i art. 2 niniejszego aktu 
prawnego każde Państwo-Strona zobowiązało się do 
uznania w prawie wewnętrznym finansowania terro-
ryzmu za czyn karalny.

Drugim relewantnym w tym zakresie aktem praw-
nym jest także Konwencja Rady Europy o praniu, ujaw-
nianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzą-
cych z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu3 

 1 P. Pomianowski, E. Maćkowiak, Zwalczanie finansowania 
terroryzmu w świetle prawa obowiązującego w Polsce i we 
Francji, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, 
nr 6 (4), s. 71.

 2 Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania 
Terroryzmu przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U. 2004 nr 263 
poz. 2620), która to została ratyfikowana za zgodą wyrażoną 
w Ustawie z dnia 9 stycznia 2003 r. o ratyfikacji Międzyna-
rodowej Konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, 
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-
nych w dniu 9 grudnia 1999 r. (Dz.U. 2003 nr 44 poz. 374).

 3 Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu 
i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz 
o finansowaniu terroryzmu, sporządzona w Warszawie dnia 
16 maja 2005 r. (Dz.U. 2008 nr 165 poz. 1028), ratyfikowana 
za zgodą wyrażoną w ustawie z dnia 27 października 2006 r. 

oraz poprawka do niej4, której to celem jest m.in. 
„zwalczanie tego finansowania [terroryzmu – przyp. 
aut.] poprzez wnoszenie oskarżeń i wymierzanie kar 
sprawcom”.

Niebagatelny wpływ na polską regulację przestęp-
stwa finansowania terroryzmu miało także prawodaw-
stwo Unii Europejskiej, w szczególności Dyrektywa 
nr 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu 
systemu finansowego do prania pieniędzy lub finan-
sowania terroryzmu (dalej: dyrektywa)5. Artykuł 58 
ust. 1 dyrektywy nakłada na państwa członkowskie 
obowiązek wprowadzenia skutecznych, proporcjo-
nalnych i odstraszających środków mających na celu 
pociągnięcie do odpowiedzialności podmiotów odpo-
wiedzialnych za finansowanie terroryzmu. Z kolei 
art. 58 ust. 2 przewiduje, że każde z państw człon-
kowskich zobowiązane jest do ustanowienia przepi-
sów karnych oraz zapewnienia ich stosowania w celu 
zwalczania finansowania terroryzmu. Każde z państw 
członkowskich może także wprowadzić przepisy wpro-
wadzające środki administracyjne w celu zapobiegania 
tego rodzaju czynów6. W przypadku wprowadzenia 
sankcji karnych – decyzja co do wprowadzenia sank-
cji administracyjnych leży w gestii poszczególnych 
państw członkowskich.

W chwili obecnej w ramach dyskursu nad pra-
wodawstwem Unii Europejskiej proponowane jest 

o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnia-
niu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących 
z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporzą-
dzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r. (Dz.U. 2006 nr 237 
poz. 1712).

 4 Poprawka do Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, 
zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z prze-
stępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej 
w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., przyjęta w Strasburgu 
dnia 22 października 2014 r., Dz.U. 2018 poz. 1328.

 5 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 
z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzy-
stywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca 
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE 
oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE, Dz.U. UE, nr L 141/73.

 6 Tamże.
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zaostrzenie wymienionej wyżej dyrektywy7. Pierwsza 
z propozycji postuluje zaostrzenie przepisów dotyczą-
cych przejrzystości finansów, co ma uniemożliwiać 
ukrywanie środków finansowych na masową skalę, 
z kolei druga sugeruje wprowadzenie regulacji zapo-
biegających wykorzystywaniu systemów finansowych 
do finansowania działalności przestępczej8, a więc 
także terrorystycznej. Oba pomysły w pierwotnych 
założeniach są właściwe – dla zwiększenia pewności 
i bezpieczeństwa obrotu dobrym rozwiązaniem jest 
zmiana wyżej wymienionego aktu prawnego w obu 
kierunkach.

Drugim, równie istotnym aktem prawnym w tym 
zakresie, jest Dyrektywa nr 2017/541 w sprawie zwal-
czania terroryzmu9, która konkretyzuje obowiązki 
państwa, nakładając konieczność kryminalizacji czy-
nów polegających na gromadzeniu lub przekazywa-
niu funduszy na cele terrorystyczne, gdy czyny te 
popełniane są umyślnie (dalej: dyrektywa 2017/541)10.

3. Przestępstwo finansowania terroryzmu 
na gruncie polskiego porządku prawnego

Jednym z kluczowych dla niniejszej problematyki 
krajowych aktów prawnych jest Ustawa z dnia 1 marca 
2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finan-
sowaniu terroryzmu11 (dalej: Ustawa o przeciwdziała-
niu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), która 
weszła w życie w lipcu 2018 r., uchylając tym samym 
Ustawę z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 

 7 Rada Unii Europejskiej, Walka z praniem pieniędzy i finan-
sowaniem terroryzmu, http://www.consilium.europa.eu/
pl/policies/fight-against-terrorism/fight-against-terrorist-

-financing, 14.06.2019.
 8 Rada Unii Europejskiej, Pranie pieniędzy i finansowanie ter-

roryzmu: prezydencja porozumiała się z Parlamentem, http://
www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/12/20/
money-laundering-and-terrorist-financing-presidency-and-

-parliament-reach-agreement, 15.06.2019.
 9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 

z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastę-
pująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca 
decyzję Rady 2005/671/WSiSW, Dz.U. UE, nr L 88/6.

10 T. Oczkowski (w:) V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. 
Komentarz, Warszawa 2018, s. 845.

11 Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz.U. 2018 poz. 723.

praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu12. 
Nowo obowiązująca ustawa (podobnie jak poprzed-
nio obowiązująca) w art. 2 ust. 2 pkt 16 przewiduje 
odesłanie, zgodnie z którym finansowaniem terrory-
zmu są czyny określone w art. 165a Kodeksu karnego 
(dalej: k.k.)13. Przepis art. 165a k.k. prima facie reali-
zuje obowiązek kryminalizacji tego typu przestępstw, 
nałożony dyrektywą 2017/541. Przepis ten w jego pier-
wotnym brzmieniu wszedł w życie w roku 2009 jako 
konsekwencja nowelizacji Kodeksu karnego na mocy 
Ustawy z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finan-
sowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw14.

4. Cechy wspólne przepisów art. 165a  
§ 1–4 k.k.

Z racji ukształtowania znamion wymienionych 
w tekście typów czynu zabronionego wydaje się, że 
przedmiot ochrony będzie wspólny co do każdego 
z nich. Jego konkretyzacja nie jest jednak oczywista. 
Zdaniem Pawła Petasza będzie nim bezpieczeństwo 
powszechne, co wynika z tego, że tego typu przestęp-
stwa godzą w to bezpieczeństwo15. Z tym poglądem 
zgadzają się także Zuzanna Gądzik oraz Radosław 

12 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, t.j. Dz.U. 2017 
poz. 1049 ze zm.

13 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2018 
poz. 1600 ze zm.

14 Przepis otrzymał wówczas brzmienie: „Art. 165a. Kto gro-
madzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty 
finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa 
majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości 
w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrory-
stycznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”, 
cyt. za: Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 
wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finanso-
waniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw, 
Dz.U. 2009 nr 166 poz. 1317.

15 P. Petasz (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks 
karny. Część szczególna, t. 1: Komentarz art. 117–221, War-
szawa 2017, s. 394.
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S. Hałas16. Koncepcja ta jest szczególnie uzasadniona ze 
względu na umieszczenie tych przepisów w rozdziale 
XX Kodeksu karnego, zatytułowanym „Przestępstwa 
przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu” – umiesz-
czenie przepisów w danym rozdziale w większości 
przypadków jest zamierzeniem ustawodawcy co do 
wskazania przedmiotu ochrony. Powyższą kwestię 
w znacznie węższy sposób przedstawia Marek Kulik, 
który uważa, że przedmiotem ochrony jest bezpieczeń-
stwo od przestępstw terrorystycznych17. Koncepcję, 

zgodnie z którą głównym przedmiotem ochrony jest 
bezpieczeństwo powszechne, a związaną z umiesz-
czeniem tego przepisu w rozdziale XX Kodeksu kar-
nego, kwestionuje Krzysztof Wiak, który uważa, że 
z punktu widzenia wykładni językowej nie można 
zawęzić w ten sposób przedmiotu ochrony. Autor 
zwraca uwagę, że przestępstwo o charakterze terro-
rystycznym to każdy czyn zabroniony zagrożony karą 
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 
co najmniej pięć lat, popełniony w jednym z celów 
wymienionych w art. 115 § 20 k.k. Czyny zabronione, 
które spełniają powyższe przesłanki, znajdują się 
w różnych ustawach, nie tylko w części szczególnej 
Kodeksu karnego, i mogą mieć różne przedmioty 
ochrony, takie jak np. życie czy bezpieczeństwo RP. 
Co więcej, realizacja znamion tych typów czynów 
zabronionych nie musi wiązać się ze sprowadzeniem 

16 Z. Gądzik, R.S. Hałas (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), 
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018, s. 916.

17 M. Kulik, Komentarz aktualizowany do art. 165(a) Kodeksu 
karnego, LEX 2017, teza 1.

niebezpieczeństwa powszechnego18. Z poglądem tym 
zgadza się także Małgorzata Marciniak19.

Z racji umieszczenia tego przepisu w rozdziale XX 
Kodeksu karnego wskazać trzeba, że to właśnie bez-
pieczeństwo powszechne jest tu podstawowym przed-
miotem ochrony. Moim zdaniem art. 165a k.k. zawiera 
bardzo szeroki katalog dóbr prawnych, które chroni, 
m.in. będą to także inne przedmioty ochrony, analo-
giczne do przestępstw zagrożonych karą pozbawienia 
wolności, której górna granica wynosi minimum pięć 

lat, których znamiona realizuje dany czyn. Z uwagi na 
fakt, że tego rodzaju czyny zabronione mogą zostać 
zrealizowane w różnych stanach faktycznych, np. 
gdy zagrożona jest wyłącznie jedna osoba, w każdym 
przypadku katalog tych dóbr prawnych wyznaczony 
będzie indywidualnie.

Nie sposób pominąć faktu, że wszystkie komento-
wane na łamach tej pracy przepisy stanowią penaliza-
cję zachowań popełnianych na tak zwanym przedpolu 
czynu zabronionego. Czyny te bez wprowadzenia 
art. 165a § 1–4 często byłoby niesprawczą postacią 
zjawiskową w dokonanie przestępstwa głównego, 
spełniając np. znamiona pomocnictwa do art. 165a 
§ 1–420.

18 K. Wiak, Kryminalizacja finansowania terroryzmu w polskim 
prawie karnym, „Palestra” 2010, t. 7–8, s. 61.

19 M. Marciniak, Geneza wprowadzenia, przedmiot ochrony 
oraz podmiot przestępstwa sfinansowania przestępstwa o cha-
rakterze terrorystycznym (art. 165 a k.k.), cz. 1, „Wojskowy 
Przegląd Prawniczy” 2018, t. 1, s. 32.

20 K. Wiak, Kryminalizacja finansowania…, s. 59.

Prócz powszechnego bezpieczeństwa przestępstwo 
finansowania terroryzmu ma także inne przedmioty 
ochrony, analogiczne do przestępstw zagrożonych karą 
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 
minimum pięć lat, a znamiona realizuje dany czyn.
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Kolejną cechą wspólną dla analizowanych typów 
przestępstw jest to, że każde z nich jest typem for-
malnym, co oznacza, że do ich dokonania nie jest 
konieczne osiągnięcie skutku – przestępstwa powyż-
sze są dokonane już w momencie realizacji znamion 
danego typu czynu zabronionego.

Dla powyższych przepisów wspólna jest także moż-
liwość ich kumulatywnej kwalifikacji na podstawie 
art. 11 § 2 z art. 292 i 299 k.k., czyli odpowiednio 
z przestępstwem nieumyślnego paserstwa i tak zwa-
nego prania brudnych pieniędzy21.

Każdy z typów czynu zabronionego omawianego 
na kartach tej pracy jest typem powszechnym, co 
wynika z użycia znamienia „kto”.

4.1. Odpowiedzialność na gruncie art. 165a § 1 k.k.

Artykuł 165a § 1 k.k. penalizuje czyny polegające na 
gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków 
płatniczych, instrumentów finansowych, papierów 
wartościowych, wartości dewizowych, praw majątko-
wych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości 
w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakte-
rze terrorystycznym22 (katalog typów przestępstw 
jest w tym przepisie znacznie szerszy, ale jest to jed-
nak zupełnie irrelewantne w kontekście niniejszego 
opracowania dotyczącego finansowania terroryzmu).

Typ czynu zabronionego z art. 165a § 4 k.k. składa 
się z szeroko ujętego katalogu znamion czasowniko-
wych, w jaki można popełnić niniejsze przestępstwo. 
Czynność sprawcza w postaci gromadzenia polega na 
pozyskiwaniu określonych środków, co będzie miało 
miejsce z reguły procesie ciągłym, a także na określa-
niu sposobu ich przechowywania23. Z kolei przekazy-
wanie są to czynności polegające na zmianie właściciela 
lub dysponenta środków. Klasycznym przykładem 
realizacji tego znamienia będzie ich przesłanie czy 
przelanie na konto24. Trzecia z czynności sprawczych 
polega na oferowaniu, co oznacza składanie propozycji 
odpłatnego lub nieodpłatnego przekazania środków25.

21 M. Kulik, Komentarz aktualizowany…, teza 18.
22 Tamże.
23 R.A. Stefański (w:) R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komen-

tarz, Warszawa 2018, s. 1036.
24 Tamże.
25 Tamże.

Znamię „przestępstwa o charakterze terrorystycz-
nym” prima facie łączy się z trudnościami wykładni-
czymi. W tym wypadku ustawodawca wprowadził 
jego definicję ustawową w art. 115 § 20 k.k., będącą 
pochodną dostosowywania polskiego prawa karnego 
do prawa Unii Europejskiej, a konkretnie decyzji 
ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
zwalczania terroryzmu (2002/475/WSiSW)26. Zgodnie 
z art. 5 ust. 1 niniejszej decyzji państwa zobowiązane 
są do wprowadzenia środków zapewniających karal-
ność przestępstw o charakterze terrorystycznym27. 
Naturę taką mają mieć czyny, które ze względu na 
swój charakter i kontekst mogą wyrządzić poważne 
szkody krajowi lub organizacji międzynarodowej, 
gdy zostają popełnione w celu: poważnego zastra-
szania wielu osób lub bezprawnego zmuszenia rządu 
lub organizacji międzynarodowej do podjęcia lub 
zaniechania działania lub poważnej destabilizacji lub 
zniszczenia podstawowych politycznych, konstytucyj-
nych, gospodarczych lub społecznych struktur kraju 
lub organizacji międzynarodowej28. Zgodnie z tym 
przepisem za przestępstwa o charakterze terrory-
stycznym uznane będą m.in.: ataki na życie ludzkie, 
które mogą powodować śmierć; ataki na integralność 
cielesną osoby, porwania oraz branie zakładników29.

Zakwalifikowanie przestępstwa jako mającego cha-
rakter terrorystyczny jest możliwe przy łącznym speł-
nieniu dwóch znamion. Zgodnie z art. 115 § 20 k.k. 
pierwszym z nich jest znamię formalne (obiektywne), 
czyli zagrożenie karą pozbawienia wolności, której 
górna granica wynosi co najmniej pięć lat30. Trzeba 
zauważyć, że unormowanie powyższe nie jest w pełni 
zgodne z prawem unijnym, bowiem zastąpiło ono tak-
sacyjnie wymienione rodzaje przestępstw, które mają 
być uznane za przestępstwa o charakterze terrorystycz-
nym. Rozwiązanie to jest zarówno aprobowane, jak 

26 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk 
sejmowy IV kadencji nr 2407, s. 22.

27 Decyzja Ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie 
zwalczania terroryzmu, 2002/475/WSiSW.

28 Tamże.
29 Pełny katalog znajduje się w art. 1 ust. 1 Decyzji Ramowej 

Rady z dnia 13 czerwca…
30 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.…
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i krytykowane w doktrynie. Część autorów zauważa, 
że regulacja ta jest znacznie szersza niż wspomniane 
wyżej wymogi wynikające z dyrektywy31. Przeciwna 
grupa docenia zaletę syntetyczności niniejszego roz-
wiązania32. Za słuszniejszy należy uznać drugi z tych 
poglądów – wynika to przede wszystkim z charakteru 
dyrektywy, która pozostawia państwom członkow-
skim swobodę realizacji celów w niej przewidzianych.

Łącznie ze znamieniem obiektywnym musi być 
spełnione minimum jedno z trzech wymienionych, 
tym razem znamion materialnych (subiektywnych), 
określających cel działania sprawcy. Pierwszym z nich 
jest „poważne zastraszenie wielu osób”33. Spory w dok-
trynie prawa karnego łączyły się w szczególności ze 
znamieniem „wiele”. Jest to z pewnością więcej niż 
jedna osoba, przy przestępstwach o charakterze ter-
rorystycznym prima facie wydaje się, że ten wymóg 
będzie co do zasady spełniony w każdym przypadku, 
gdyż akty o takim charakterze godzą w całe społeczeń-
stwo. Zgodnie jednak z wymogiem jasności i precy-
zyjności prawa karnego postulowano ich dookreślenie. 
Jedną z koncepcji w tej materii przedstawił Zbigniew 
Ćwiąkalski, który wskazał, że jest to równoznaczne 
z określeniem „kilku”, a więc osób tych musi być mini-
mum trzy34. Z poglądem tym nie zgadza się Krzysztof 
Wiak, który stoi na stanowisku, że sztywne wyznacze-
nie granic nie jest w tym wypadku możliwe, bo pod 
uwagę trzeba brać „wszystkie istotne okoliczności 
danego przypadku”35. Ryszard A. Stefański uważa 
z kolei, że musi być to minimum 10 osób36. Stwierdzić 
trzeba, że z racji szczególnej wagi tego przestępstwa 
nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, wedle którego 

31 C. Sońta, Przestępstwo o charakterze terrorystycznym w prawie 
karnym, WPP 236/2005, s. 23–24.

32 J. Majewski (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. 
Część szczególna, t. 1: Komentarz do art. 53–116, Warszawa 
2016, s. 1055.

33 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.…
34 Z. Ćwiąkalski (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. 

Część szczególna, t. 2: Komentarz do art. 117–211a, Warszawa 
2016, s. 214.

35 K. Wiak (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. 
Komentarz, Warszawa 2018, s. 761.

36 R.A. Stefański (w:) L. Gardocki (red.), System prawa karnego, 
t. 8: Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, 
Warszawa 2013, s. 234.

określenie, czy dany czyn spełnia znamię wielości osób, 
należy oceniać bez uwzględnienia konkretnych oko-
liczności sprawy. Prawidłowa wykładnia znamienia 

„wiele osób” powinna zmierzać do porównania kon-
kretnego stanu faktycznego z językowym znaczeniem 
tego słowa, które oznacza wielką czy też dużą liczbę 
osób37, jednak bez precyzyjnego podania ich liczby. 
Z tą koncepcją zgadza się także Sąd Najwyższy, który 
twierdzi, że z racji braku podania definicji legalnej tego 
określenia w żadnej ustawie – ustawodawca zezwala 
na taką jego interpretację38. W postanowieniu Sądu 
Najwyższego podkreślono, że wymóg ten nigdy nie 
jest spełniony w stosunku do jednej osoby39. Na słusz-
ność tego poglądu wskazują przede wszystkim reguły 
wykładni językowej – truizmem jest twierdzenie, że 

„wiele” nigdy nie oznacza „jeden”. W konkretnym sta-
nie faktycznym konieczne jest także przeprowadzenie 
analizy spełnienia znamienia powszechności40. Kore-
sponduje to z definicjami przedstawionymi w prawie 
unijnym, co oznacza, że zastraszenie wielu osób należy 
odnosić do anonimowej zbiorowości ludzkiej41.

Drugim z możliwych do spełnienia subiektywnych 
znamion, jakie przewiduje art. 115 § 20 k.k., jest cel 
działania w postaci „zmuszenia organu władzy pub-
licznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego pań-
stwa albo organu organizacji międzynarodowej do 
podjęcia lub zaniechania określonych czynności”42. 

„Zmuszanie” jest to tego rodzaju wywarcie wpływu, 
które skutkuje tym, że podmiot zmuszany zrobi coś 
wbrew swojej woli.

Trzecim z możliwych alternatywnie do spełnie-
nia celów działania sprawcy jest „wywołanie poważ-
nych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczy-
pospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji 
międzynarodowej”43. Poważne zakłócenia to takie, 

37 S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, War-
szawa 2003, s. 422.

38 Postanowienie SN z dnia 11 stycznia 2017 r., III KK 196/16, 
Legalis nr 1546746.

39 Tamże.
40 Tamże.
41 T. Oczkowski (w:) V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. 

Komentarz, Warszawa 2016, s. 604.
42 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.…
43 Tamże.
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Penalizując wyłącznie finansowanie terroryzmu 
i inne, najpoważniejsze przestępstwa, ustawodawca 
wprowadza mimo wszystko szerokie spectrum 
zachowań, przed którymi chroni obywatela.

które powodują anormalne funkcjonowanie wymie-
nionych instytucji i państw.

Należy zauważyć, że sprawca przestępstwa o charak-
terze terrorystycznym musi działać w celu osiągnięcia 
jednego z wymienionych rezultatów, co oznacza, że 
musi mieć on zamiar bezpośredni.

Artykuł 115 § 20 statuuje, że także „groźba popeł-
nienia takiego czynu” spełnia wymóg przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym – powinna ona być 
odnoszona do każdego z trzech taksacyjnie wymie-
nionych znamion44.

Wychodząc poza tematykę finansowania terroryzmu, 
należy wskazać także na skutki nowelizacji Kodeksu 
karnego z 2017 r.45 Na jej mocy znacznie poszerzono 
zakres penalizacji art. 165a § 1 k.k. przez rozszerzenie 
katalogu przestępstw, co do których sprawca musi mieć 

zamiar ich finansowania, pozbawiając je jednocześnie 
konieczności posiadania przymiotu „charakteru ter-
rorystycznego”. Są to: art. 120 k.k. (stosowanie środ-
ków masowej zagłady), 121 k.k. (wytwarzanie, gro-
madzenie lub obrót zakazanymi środkami), art. 136 
k.k. (czynna napaść lub znieważenie przedstawiciela 
obcego państwa), art. 166 k.k. (zawładnięcie statkiem 
wodnym lub powietrznym), art. 167 k.k. (umieszczenie 
na statku niebezpiecznego urządzenia lub substancji), 
art. 171 k.k. (wytwarzanie lub obrót substancjami nie-
bezpiecznymi), art. 252 k.k. (zakładnictwo), art. 255a 
k.k. (rozpowszechnianie lub prezentowanie treści 
mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charak-

44 J. Majewski (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. 
Komentarz, Warszawa 2018, s. 1058–1059.

45 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017 poz. 768.

terze terrorystycznym), art. 259a k.k. (przekroczenie 
granicy Rzeczypospolitej Polskiej w celu popełnienia 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym)46.

W stosunku do art. 165a § 1 k.k. ustawodawcy 
zarzuca się, że ten bezzasadnie nie penalizuje finan-
sowania innych typów przestępstw47. Pogląd ten nie 
jest jednak uzasadniony. Penalizując bowiem wyłącz-
nie finansowanie terroryzmu i inne, najpoważniej-
sze przestępstwa, ustawodawca wprowadza szerokie 
spectrum zachowań, przed którymi chroni obywatela. 
To właśnie w tych typach przestępstw zabezpieczenie 
środków finansowych jest szczególnie istotne, a ich 
brak czyni praktycznie niemożliwym popełnienie 
tego rodzaju czynów zabronionych. Dokonanie innych 
przestępstw w większości przypadków może mieć 
miejsce bez dostępności środków finansowych. Co 

więcej, nie da się wprowadzić penalizacji każdego 
rodzaju destrukcyjnych zachowań, prowadziłoby to 
do bardzo rozbudowanego mechanizmu kontroli oby-
wateli, zwłaszcza w kontekście kontroli ich majątków.

Przedmiotem czynności wykonawczej art. 165a 
§ 1 k.k. są: środki płatnicze, instrumenty finansowe, 
papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa mająt-
kowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości. 
Środki płatnicze są to emitowane przez Narodowy 
Bank Polski znaki pieniężne48 – w tym wypadku, bio-
rąc pod uwagę wykładnię funkcjonalną oraz fakt, że 
ustawodawca nie zastosował określenia „polskie środki 

46 Tamże.
47 M. Marciniak, Geneza wprowadzenia, przedmiot ochrony…, 

s. 27.
48 Zob. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku 

Polskim, t.j. Dz.U. 2017 poz. 1373 ze zm.
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płatnicze”, należy opowiedzieć się za tym, że będzie 
to zarówno polski, jak i obcy pieniądz. Jest to rozwią-
zanie bardzo słuszne – w dobie globalizacji i stosun-
kowo łatwej dostępności obcych walut w bardzo prosty 
sposób można by uniknąć odpowiedzialności karnej 
w przypadkach, gdy środkiem byłyby zagraniczne 
znaki pieniężne. Instrumenty finansowe są to m.in. 
papiery wartościowe czy niebędące papierami war-
tościowymi instrumenty rynku finansowego49. Naj-
szerszy katalog desygnatów posiada termin „papiery 
wartościowe”, które podzielić można na papiery war-
tościowe wierzycielskie (zwane też dłużnymi), papiery 
wartościowe udziałowe, papiery wartościowe towarowe 
oraz papiery wartościowe rzeczowe50. Wartościami 
dewizowymi są zagraniczne środki płatnicze oraz 
złoto dewizowe i platyna dewizowa51. Prawa majątkowe 
są to prawo własności, prawa rzeczowe, jak i prawa 
o charakterze względnym (wierzytelności, uprawnie-
nia kształtujące)52. Inne mienie ruchome to wycinek 
praw majątkowych53. Nieruchomości w znaczeniu 
art. 165a § 1 k.k. powinny być jednak rozumiane jako 
prawo do nieruchomości, a nie sama tylko rzecz nie-
ruchoma54. Prawa majątkowe, mienie ruchome oraz 
nieruchomości pozostają ze sobą w bardzo ścisłym 
związku. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 44 k.c. 

„mieniem jest własność i inne prawa majątkowe”55. Tym 
samym w pojęciu „mienia” mieści się zarówno pojęcie 
mienia ruchomego, jak i nieruchomego – zabiegiem 

49 Pełny katalog znajduje się w art. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, t.j. Dz.U. 2018 
poz. 2286 ze zm.

50 Więcej na ten temat: M. Romanowski, Rodzaje papierów 
wartościowych (w:) A. Szumański (red.), System prawa pry-
watnego. Prawo papierów wartościowych, Warszawa 2016, 
s. 79–80. Ich bliższa charakterystyka nie jest przedmiotem 
niniejszego opracowania.

51 Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, t.j. Dz.U. 
2017 poz. 679 ze zm.

52 E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński (w:) K. Pietrzykowski 
(red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. Art. 1–44910, Warszawa 
2018, s. 225.

53 M. Gałązka (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks 
karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1323.

54 Tamże.
55 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. 

Dz.U. 2018 poz. 1025 ze zm.

niepotrzebnym ze strony ustawodawcy było rozdzie-
lanie tych terminów.

Należy zauważyć, że bardzo ciekawa jest strona 
podmiotowa niniejszego przestępstwa – zarówno 
gromadzenie, przekazywanie, jak i oferowanie enu-
meratywnie wymienionych dóbr ma zostać dokonane 

„w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym”56. Wynika z tego, że sprawca może 
działać zarówno z zamiarem bezpośrednim, tzn. chcąc, 
aby jego dobra zostały przeznaczone na sfinansowanie 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, ale także 
z zamiarem wynikowym, tj. przewidując i godząc się 
na to. Wcześniej przepis przewidywał jedynie działa-
nie sprawcy w zamiarze bezpośrednim. Zmiana jego 
brzmienia (dokonana w 2015 r.) jest pokłosiem reko-
mendacji Moneyval57, w której zauważono, że przepis 
ten w swym wcześniejszym brzmieniu nie penalizował 
zachowań, gdy sprawca tylko zakładał, że dana organi-
zacja może przeznaczyć mienie na dokonanie przestęp-
stwa o charakterze terrorystycznym, ale tej pewności 
nie ma58, co wynikało z użycia w pierwotnym brzmie-
niu tego przepisu znamienia „w celu” wskazującego na 
kierunkowość działania sprawcy, co wskazywało z kolei 
na to, że przestępstwo popełnić można było wyłącznie 
z zamiarem bezpośrednim. Obecne brzmienie tego 
przepisu przez użycie znamienia „w zamiarze” jest 
w całości zgodne z powyższą rekomendacją.

Przestępstwo z art. 165a § 1 k.k. zagrożone jest karą 
od 2 lat do 12 lat pozbawienia wolności59.

4.2. Odpowiedzialność na gruncie art. 165a § 2 k.k.

Drugi z typów przestępstw związanych ze zjawi-
skiem finansowania terroryzmu w polskim porządku 
prawno-karnym znajduje się w art. 165a § 2 k.k. Na 
mocy tego przepisu kryminalizowane są czyny polega-
jące na udostępnianiu mienia enumeratywnie wymie-

56 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.…
57 Moneyval jest komitetem ekspertów przy Radzie Europy. Treść 

raportu dostępna na stronie: Report on Fourth Assessment 
Visit, https://rm.coe.int/report-on-fourth-assessment-

-visit-anti-money-laundering-and-combating-/1680716516, 
11.02.2020.

58 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk 
sejmowy VII kadencji nr 3659, s. 1.

59 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.…
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nionego w art. 165a § 1 k.k. zorganizowanej grupie 
lub związkowi mającemu ma na celu popełnienie 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym, osobie 
biorącej udział w takiej grupie lub związku lub osobie, 
która ma zamiar popełnienia takiego przestępstwa60.

Komentowany przepis został wprowadzony na mocy 
nowelizacji Kodeksu karnego z 2015 r., jednak pier-
wotnie stanowił połączenie jego obecnego brzmie-
nia oraz teraźniejszego art. 165a § 1 k.k. w postaci 
alternatywy rozłącznej61. W początkowym kształcie 
przepis ten został wprowadzony w celu nałożonych 
na Rzeczpospolitą Polską obowiązków wynikających 
z prawa międzynarodowego związanych z członko-
stwem w Unii Europejskiej i Radzie Europy, w tym 
wspomnianej już rekomendacji Moneyval62. Był także 
konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości63, 
który orzekł, że „fundusze udostępnione organizacji 
terrorystycznej same w sobie niosą ryzyko sprzenie-
wierzenia celem wspierania takiej działalności (…). 
Takie udostępnienie jest zatem objęte zakazem (…) 
i podlega sankcjom karnym przewidzianym przez 
właściwe prawo krajowe”64, a więc wprost zezwolił na 
wprowadzanie przepisów karnych, które penalizują nie 
tylko samo finansowanie konkretnego przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym, ale także finansowanie 
podmiotów, które mają zamiar takich czynów dokonać.

60 Tamże.
61 Art. 165a k.k. w swoim pierwotnym brzmieniu: „Art. 165a. 

Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instru-
menty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, 
prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomo-
ści w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym albo udostępnienia ich zorganizowanej 
grupie lub związkowi mającym na celu popełnienie takiego 
przestępstwa lub osobie biorącej udział w takiej grupie lub 
związku, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 
12”, cyt. za: Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, 
Dz.U. 2015 poz. 1855.

62 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk 
sejmowy VII kadencji nr 3659, s. 2.

63 Tamże.
64 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (wielka izba) z dnia 

29 czerwca 2010 r. w sprawie C-550/09 przeciwko E. i F., 
eur-lex.

Na mocy nowelizacji Kodeksu karnego z 2017 r. 
czyn zabroniony w postaci drugiej z alternatyw roz-
łącznych art. 165a k. k. został przeniesiony do § 2 
tego artykułu65.

W piśmiennictwie podkreśla się, że wprowadzenie 
penalizacji tego rodzaju czynów miało spełniać dwa 
podstawowe cele. Pierwszym było wyjście poza sferę 
finansowego wspierania konkretnego przestępstwa, 
a drugim – bezpośrednie ugodzenie w samą struk-
turę zmierzającą do popełnienia czynu o charakterze 
terrorystycznym66.

Czynność sprawcza niniejszego typu czynu zabro-
nionego wyrażona jest za pomocą jednego znamienia 
czasownikowego w postaci „udostępnia”. Udostęp-
nianie polega na umożliwieniu korzystania z tych 
środków, a także udzieleniu do nich dostępu oraz na 
ułatwieniu ich posiadania67.

Dwa pojęcia oznaczające podmioty, w stosunku do 
których ma nastąpić udostępnienie mienia, a miano-
wicie zorganizowana grupa i zorganizowany związek, 
nie są pojęciami synonimicznymi. Obie kategorie 
muszą mieć na celu popełnienie przestępstwa o cha-
rakterze terrorystycznym, ale różni je ich struktura. 
Zorganizowana grupa przestępcza składa się z mini-
mum trzech osób, a jej członkowie mogą być zaledwie 
luźno ze sobą powiązani68. Z kolei związek prze-
stępczy jest zorganizowany w stopniu wyższym niż 
grupa, można w nim wyróżnić wyraźne przywództwo 
i dyscyplinę69. Powstaje także z reguły, aby działać 
dłużej niż grupa70.

Słusznie podkreśla Małgorzata Marciniak, że 
w przepisie tym chodzi o udostępnianie mienia nie 
każdej zorganizowanej grupie czy związkowi terro-
rystycznemu, ale wyłącznie takiemu, która ma na 
celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrory-

65 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r.…
66 G. Bogdan (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część 

szczególna, t. 2: Komentarz do art. 117–211a, Warszawa 2016, 
s. 454.

67 Z. Gądzik, R.S. Hałas (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), 
Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018, s. 917.

68 Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – II Wydział Karny 
z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. II AKa 2/15, Legalis nr 1213462.

69 P. Petasz (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks 
karny…, dz. cyt., s. 397–398.

70 Tamże.
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stycznym lub jednego z przestępstw enumeratywnie 
wymienionych w art. 165a § 1 k.k71.

Co do strony podmiotowej to ten typ przestępstwa, 
przynajmniej w założeniu (jak wynika z uzasadnienia 
do projektu ustawy), miał być typem nieumyślnym72, 
jednak dziś podkreśla się, że w przepisie tym poja-
wia się nietypowe określenie strony podmiotowej73. 

W żadnym wypadku nie należy zgodzić się z twierdze-
niem, wedle którego typ ten ma charakter nieumyślny, 
ponieważ po pierwsze nie zawiera takiej klauzuli, a po 
drugie wynika to a contratio z brzmienia art. 165a § 4 
k.k. Przepis ten przewiduje bowiem typ nieumyślny 
czynów opisanych w art. 165a § 2 k.k. – oba przepisy 
nie mogą przewidywać identycznych znamion.

Komentowany tutaj typ czynu zabronionego jest więc 
przestępstwem umyślnym, popełnianym ze swoistym 
rodzajem strony podmiotowej, która miesza zamiar bez-
pośredni z wynikowym. Z jednej strony bowiem sprawca 
chce udostępnić swoje mienie konkretnemu podmiotowi, 
co odpowiada zamiarowi bezpośredniemu, a z drugiej 
co najmniej godzi się na to, że będzie ono przeznaczone 
określonym strukturom, powiązanym z działalnością 
terrorystyczną. W żadnym jednak wypadku nie można 
zgodzić się z tezą, zgodnie z którą przestępstwo to może 
być popełnione nieumyślnie, świadczy o tym także fakt, 
że w brzmieniu tego przepisu nie można odnaleźć zna-
mion, które by tego dowodziły74.

71 M. Marciniak, Geneza wprowadzenia, przedmiot ochrony…, 
dz. cyt., s. 25.

72 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk 
sejmowy VIII kadencji nr 1186, s. 36.

73 M. Kulik, Komentarz aktualizowany…, dz. cyt., teza 14.
74 R.A. Stefański (w:) R.A. Stefański (red.) Kodeks…, dz. cyt., 

s. 1038.

Warunkiem popełnienia tego czynu zabronionego 
nie jest jednak bezpośrednie sfinansowanie przestęp-
stwa o charakterze terrorystycznym – sprawca nie 
musi nawet przewidywać, że te pieniądze zostaną 
przewidziane na cel w postaci popełnienia przestęp-
stwa o charakterze terrorystycznym – a jedynie pod-
miotów, które taki zamiar mają. Przesłanką odpo-

wiedzialności może być tutaj świadomość sprawcy, 
że mienie udostępniane jest podmiotowi, który taką 
działalnością się trudni75.

Kontrowersje wiążą się z udostępnieniem mienia 
osobie, która ma jedynie zamiar popełnienia prze-
stępstwa z art. 165a § 1 k.k.76 Prowadzi to do nieuza-
sadnionej różnicy w odpowiedzialności osoby, która 
tylko planuje podjęcie jakichś działań przestępnych 
o charakterze terrorystycznym – same myśli, zamiar, 
bez podjęcia działań przestępnych (choćby przygoto-
wawczych), nie są bowiem nigdy karalne. W przeci-
wieństwie do tego osoba, która miałaby udostępnić 
mienie takiej osobie – popełni czyn zabroniony77.

Kara w tym przypadku jest identyczna, jak ma to 
miejsce w przypadku art. 165a § 1 k.k., tj. od 2 do 
12 lat pozbawienia wolności78.

4.3. Odpowiedzialność na gruncie art. 165a § 3 k.k.

Artykuł 165a § 3 k.k. został wprowadzony, podob-
nie jak ma to miejsce w przypadku nowego brzmienia 
art. 165a § 2, na mocy nowelizacji Kodeksu karnego 
z 2017 r.79 Przepis ten nie pojawił się w rządowym pro-

75 G. Bogdan (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks…, dz. cyt., 
s. 454.

76 Tamże.
77 Tamże.
78 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.…
79 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie…

Kontrowersje wiążą się z udostępnieniem mienia 
osobie, która ma jedynie zamiar popełnienia 
przestępstwa finansowania terroryzmu.
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jekcie nowelizacji Kodeksu karnego80, został wprowa-
dzony dopiero podczas prac sejmowych81. Penalizuje 
on czyny polegające na pokrywaniu kosztów zwią-
zanych z zaspokojeniem potrzeb lub wykonaniem 
zobowiązań finansowych grupy, związku lub osoby82.

Przez „pokrywanie kosztów” należy rozumieć czyn-
ności polegające na zaspokajaniu zwykłych, codzien-
nych oraz finansowych potrzeb grup i osób wspiera-
jących działalność terrorystyczną83. Będą to czyny 
polegające np. na łożeniu pieniędzy na osobę, która 
ma zamiar popełnienia tego przestępstwa.

Odpowiedzialność karna została wyłączona w przy-
padkach, gdy obowiązek pokrywania kosztów wynika 
z ustawy – klasycznym przykładem będą alimenty84. 
A contrario czyn zabroniony popełnią osoby, które 
zobowiązane są do tego na innej podstawie niż ustawa. 
Jest to rozwiązanie kontrowersyjne, bowiem w niektó-
rych przypadkach będzie ono za bardzo różnicować 
odpowiedzialność karną85. Świetnie ilustruje to stan 
faktyczny, w którym między dwoma osobami fizycz-
nymi zostaje zawarta umowa dożywocia przewidziana 
w art. 908 k.c.86 Na jej podstawie uprawniony przenosi 
na zobowiązanego własność nieruchomości, za co 
ten drugi (tj. zobowiązany) zobowiązuje się zapew-
nić opiekę i łożyć na uprawnionego do końca życia. 
Można wyobrazić sobie sytuację, w której uprawniony 
ma zamiar popełnienia przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym. W takim wypadku sytuacja zobo-
wiązanego jest bardzo skomplikowana, a nawet nie-
rozwiązywalna. Z jednej strony, wypełniając swoje 
zobowiązanie, może sprowadzić na siebie odpowie-
dzialność karną, a z drugiej, nie wypełniając go, nie 

80 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy VIII kadencji 
nr 1186.

81 Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz niektórych innych ustaw, tekst przekazany 
Senatowi.

82 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie…
83 Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk senacki 
VIII kadencji, nr 1382, s. 7.

84 G. Bogdan (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks…, dz. cyt., 
s. 454–455.

85 Tamże, s. 455.
86 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.…

popełni czynu zabronionego, ale nie wypełni też swo-
jego zobowiązania, co może doprowadzić do rozwią-
zania umowy przez sąd i utraty nieruchomości.

Na aprobatę zasługuje przewidziana w tym prze-
pisie sankcja karna – przestępstwo to zagrożone jest 
stosunkowo niską karą, bo pozbawienia wolności do 
trzech lat. Pozwala to sądowi, zgodnie z art. 37a k.k., 
na orzeczenie w jej miejsce grzywny lub kary ogra-
niczenia wolności87, co jest niemożliwe w przypadku 
przestępstw przewidzianych w art. 165a § 1–2. Nie-
stety mimo tej możliwości rozwiązanie to w dalszym 
ciągu nie może być uznane za sprawiedliwe, co wynika 
z wyłączenia odpowiedzialności karnej w stosunku 
do osób zobowiązanych z mocy ustawy.

Niewątpliwie rację ma część doktryny, która twier-
dzi, że prawdopodobną ideą wprowadzenia tego prze-
pisu było uznanie, że „pokrycie kosztów grupy terrory-
stycznej nie musi być utożsamiane z udostępnianiem 
takiej grupie środków finansowych, tj. z zachowaniem, 
o którym mowa w art. 165a § 2 k.k. A przecież § 2 nie 
wskazuje, czy udostępnione środki przeznaczono 
na finansowanie zamachu, czy też właśnie na utrzy-
manie grupy”88. Tym samym zarzuca się, że pomię-
dzy „udostępnianiem mienia”, jako „umożliwianiem 
korzystania z czegoś”89, oraz „pokrywaniem kosztów” 
nie da się wskazać rozłącznego podziału logicznego. 
Przykładowo, gdy osoba X płaci rachunki osobie Y, to 
udostępnia jej swoje mienie, bo umożliwia korzystanie 
z niego. W praktyce wymiaru sprawiedliwości można 
wyobrazić sobie sytuację, w której konkretna osoba 
będzie co miesiąc realizowała przelew na utrzymanie 
swojego dziecka, do którego to będzie zobowiązana na 
mocy obowiązku alimentacyjnego, który, jak zostało 
to wyżej powiedziane, wynika z ustawy. Oczywiste 
jest, że w tym wypadku nie zostanie popełniony czyn 
zabroniony z art. 165a § 3 k.k., bo obowiązek ma swoje 
źródło w ustawie, ale zostanie popełniony czyn zabro-
niony z art. 165a § 2 k.k.

Co jednak w przypadku zobowiązań umownych – 
czy zostanie popełnione zarówno przestępstwo 

87 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.…
88 T. Oczkowski (w:) V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. 

Komentarz, Warszawa 2018, s. 846.
89 P. Petasz (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks 

karny…, dz. cyt., s. 395.
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z art. 165a § 2 k.k., jak i 165a § 3 k.k.? Wydaje się, że 
takie rozwiązanie jest niewłaściwe, bo z punktu widze-
nia zasad wykładni celowościowej zastosowanie tychże 
przepisów powinno być rozłączne. W tym przypadku 
powinno dojść do wyłączenia wielości ocen na podsta-
wie jednej z zasad przewidzianych w prawie karnym. 
Pierwsza z nich, tj. zasada subsydiarności, oznacza, że 
przepis subsydiarny ma zastosowanie w odniesieniu do 
konkretnego stanu faktycznego, gdy nie można zasto-
sować innego przepisu90. Z pewnością nie występuje 
tu subsydiarność ustawowa, bo tę ustawodawca musi 
przewidzieć explicite w tekście ustawy91. W kwestii 

subsydiarności milczącej (zwanej doktrynalną) wyróż-
nić można z kolei dwie modelowe sytuacje. Pierwszą, 
gdy realizacja typu czynu zabronionego we wczesnej 
fazie doprowadza do narażenia dobra prawnego, które 
potem przeradza się w jego naruszenie, oraz drugą, gdy 
sprawca najpierw usiłuje dokonać czynu zabronionego, 
a potem dokonuje go92. Z pewnością nie zachodzi 
w tych przypadkach żaden z rodzajów subsydiarności 
doktrynalnej, bowiem w obu z nich ma miejsce abs-
trakcyjne narażenie na niebezpieczeństwo, a relacja 
usiłowanie–dokonanie nie następuje.

Druga reguła wyłączania wielości ocen jest to reguła 
konsumpcji polegająca na ustaleniu, „czy zawartość 
kryminalna czynu związana z realizacją znamion 

90 A. Zoll, Zbieg przepisów ustawy w polskim prawie karnym, 
„Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska Lublin – 
Polonia” 2013, t. 60(2), s. 286.

91 Tamże, s. 287.
92 Tamże, s. 286.

jednego typu nie zawiera się, nie zostaje oddana przez 
ustalenie zawartości kryminalnej tego czynu związanej 
z wyczerpaniem znamion drugiego typu”93. Wydaje 
się, że to art. 165a § 2 k.k. oddaje całą zawartość kry-
minalną czynu, ponieważ w pełni opisuje zachowa-
nie zabronione. Wtedy jednak art. 165a § 3 k.k. byłby 
przepisem pustym, dla którego nie można wyznaczyć 
desygnatów zachowań – zawsze bowiem, gdy sprawca 
pokrywa koszty, to udostępnia też mienie. Co więcej, 
konsekwencją byłaby niemożliwość realizacji postu-
latów ustawodawcy wyłączających odpowiedzialność 
karną osób zobowiązanych wyłącznie z mocy ustawy.

O skomplikowaniu niniejszej sytuacji świadczą 
także znamiona ustawowe niniejszych przepisów. 
Przy wykładni znamiona „udostępnia mienie” trzeba 
odwołać się do art. 44 k.c., według którego „mie-
niem jest własność i inne prawa rzeczowe”94. Jest to 
pojęcie ogólne95, które oznacza prawa o charakterze 
majątkowym, a więc także pieniądze96. W przypadku 
znamienia „pokrywa koszty” należy odejść od eko-
nomicznego znaczenia terminu „koszt” i stwierdzić, 
że w przypadku tego typu czynu zabronionego usta-
wodawca nadał mu znaczenie potoczne. Wynika to 
z tego, że przepis ten nie odnosi się do przedsiębior-
stwa, ale do potrzeb osoby fizycznej, do której ekono-

93 Tamże, s. 288.
94 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.…
95 W. J. Katner (w:) M. Safjan (red.), System prawa prywatnego, 

t. 1: Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2012, s. 1297.
96 E. Skowrońska-Bocian, M. Warciński (w:) K. Pietrzykowski 

(red.), Kodeks…, dz. cyt., s. 225.

W przypadku znamienia „pokrywa koszty” 
należy odejść od ekonomicznego znaczenia 
terminu „koszt” i stwierdzić, że w przypadku 
tego typu czynu zabronionego ustawodawca 
nadał mu znaczenie potoczne.
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miczne znaczenie tego pojęcia nie będzie mieć zasto-
sowania. „Koszt” jest to „suma pieniędzy na kupno 
lub opłacenie czegoś”97 – przepis nawiązuje więc do 
potrzeb materialnych grupy, związku czy osoby. Oba 
przeanalizowane znamiona odnoszą się więc ściśle 
do pieniędzy, a pomiędzy nimi nie da się wyznaczyć 
kryteriów rozłączności.

Cała powyższa analiza świadczy o tym, że oba te 
przepisy pozostają ze sobą w nierozwiązywalnym 
związku, który także z punktu widzenia celowościo-
wego nie może być potraktowane w ramach zbiegu 
przepisów z art. 11 § 2 k.k., a z drugiej strony nie 
może być rozwiązany dzięki żadnej z reguł wyłącza-
nia wielości ocen w prawie karnym. W związku z tym 
jedynym rozwiązaniem powyższej sytuacji powinno 
być uchylenie art. 165a § 3 k.k.

Piśmiennictwo jest zgodne co do strony podmio-
towej niniejszego przestępstwa – jest ono popełniane 
umyślnie, zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak 
i ewentualnym98. Należy zgodzić się z niniejszym 
stanowiskiem – żadne ze znamion przestępstwa 
z art. 165a § 3 k.k. nie świadczą o kierunkowości dzia-
łania sprawcy – przestępstwo jest popełnione także 
wtedy, gdy sprawca tylko godzi się na to, że pokrywa 
koszty związane z zaspokojeniem potrzeb lub wyko-
naniem zobowiązań finansowych grupy, związku lub 
osoby, o których mowa w § 2.

5. Odpowiedzialność na gruncie art. 165a 
§ 4 k.k.

Artykuł 165a § 4 k.k. także został wprowadzony 
mocą nowelizacji Kodeksu karnego z marca 2017 r.99 
Przepis ten, podobnie jak art. 165a § 3 k.k., nie wystę-
pował w rządowym projekcie zmiany Kodeksu kar-
nego i pojawił się dopiero na etapie prac sejmowych 
nad kształtem tego aktu prawnego100.

W przepisie art. 165a § 4 k.k. przewidziano typ 
nieumyślny przestępstw opisanych w art. 165a § 1–2 

97 Hasło Koszt, https://sjp.pl/koszt, 18.10.2019.
98 Z. Gądzik, R.S. Hałas (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), 

Kodeks karny…, dz. cyt., s. 919.
99 Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie…

100 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny 
oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy VIII kadencji 
nr 1186.

k.k. Popełnienie tego czynu zabronionego ma miejsce 
w dwóch stanach faktycznych. Pierwszy jest wówczas, 
gdy sprawca nie przewiduje możliwości popełnienia 
tego przestępstwa, a obiektywnie powinien to zrobić 
(odpowiada temu nieumyślna nieumyślność), a drugim 

– gdy tę możliwość przewiduje, ale myśli, że może tego 
uniknąć (jest to umyślna nieumyślność)101.

Po pierwsze, kontrowersje budzi sformułowanie 
odnoszące się do sankcji niniejszego przepisu w sfor-
mułowaniu „Tej samej karze podlega”. Piśmiennictwo 
podaje, że oznacza to karę identyczną, jak w art. 165a 
§ 1 i § 2 k.k.102 Wydaje się, że ta interpretacja nie jest 
wystarczająco czytelna, jak powinno mieć to miejsce 
w przypadku standardów prawa karnego. Wynika to 
z tego, że zwrot „Tej samej karze podlega” może być 
odnoszony także do paragrafu poprzedniego, a nie – 
jak to jest przyjmowane w tym przepisie – do sankcji 
odnoszonej do przepisów odleglejszych. Adresaci, do 
których odnoszona jest norma sankcjonowana niniej-
szego przepisu, w większości przypadków nie posia-
dają wykształcenia prawniczego, więc sankcja karna 
grożąca za popełnienie tego przestępstwa powinna 
być precyzyjnie sformułowana. Sytuacji w żadnym 
wypadku nie zmienia fakt, że w podobny sposób, tj. 
przez użycie zwrotu „Tej samej karze podlega…” zreda-
gowany jest art. 302 § 3 k.k. – komentarze103 nie mają 
wątpliwości, że chodzi o sankcję wymienioną w § 1 
tego przepisu. Z obserwacji wynika, że dla odbiorcy 
tekstu, który prawnikiem nie jest, sankcja w obu przy-
padkach odnosi się do paragrafu poprzedzającego.

Co prawda komentowany przepis w znaczący spo-
sób ułatwia dowodzenie w niektórych stanach fak-
tycznych104, ale związany jest też z bardzo istotnym 
poszerzeniem zakresu penalizacji czynów związanych 
z nieumyślnym przeznaczaniem środków na cele ter-
rorystyczne. Do wprowadzenia niniejszego przepisu 

101 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, 
Kraków 2012, s. 218–219.

102 G. Bogdan (w:) W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks…, dz. cyt., 
s. 455.

103 M.in. R. Zawłocki, Przestępstwa przeciwko obrotowi gospo-
darczemu (w:) M. Zawłocki, R. Królikowski (red.), Kodeks 
karny. Część szczególna, t. 2: Komentarz art. 222–316, War-
szawa 2017, s. 949.

104 T. Oczkowski (w:) V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks 
karny…, Warszawa 2018, s. 847.
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Polska nie była związana żadnym aktem prawnym Unii 
Europejskiej – unijne dyrektywy nakazują wyłącznie 
wprowadzenie penalizacji przestępstw umyślnych105. 
Dobrym pomysłem na rozwiązanie tych problemów 
jest uchylenie niniejszego przepisu i wprowadzenie 
nieumyślnego przestępstwa indywidualnego, któ-
rego sprawcą mogłaby być osoba odpowiedzialna za 
przeciwdziałanie finansowania terroryzmu na mocy 
Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finanso-
waniu terroryzmu106. Zgodnie z art. 2 ust. 1 tego aktu 
prawnego instytucjami obowiązanymi są m.in.: banki, 
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, kra-
jowe instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne, zagra-
niczne osoby prawne prowadzące na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej działalność maklerską, spółki 
prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, 
przedsiębiorcy prowadzący działalność kantorową, 
pośrednicy w obrocie nieruchomościami107.

6. Postulaty de lege ferenda. Podsumowanie
Pieniądz jest jednym z podstawowym mechani-

zmów napędowych w dzisiejszym świecie. W związku 
z tym penalizacja przestępstwa finansowania terrory-
zmu powinna być jak najszersza, aby w pełni realizo-
wać funkcję prewencyjną prawa karnego. Zwalcza to 
akty terroru już w zarodku, zanim potencjalni prze-
stępcy będą mieli możliwość rzeczywistego zagrożenia 
dobrom prawnym. Pozytywnie należy ocenić przede 
wszystkim fakt, że regulacja art. 165a k.k. wypełnia 
zobowiązania nałożone na Polskę w prawie między-
narodowym.

Zaaprobować należy także przedmiot ochrony 
art. 165a k.k., nawet pomimo pewnych wątpliwości 
z nim związanych, bowiem jest on ujęty dość szeroko – 
będą to m.in. życie czy bezpieczeństwo publiczne. 
Takie ukształtowanie tego zagadnienia pozwala na 
pełniejszą ochronę przed samym terroryzmem, jak 
i jego finansowaniem.

105 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 
z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie…

106 T. Oczkowski (w:) V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks 
karny…, Warszawa 2018, s. 847.

107 Zob. pełen katalog podmiotów odpowiedzialnych w art. 2 
ust. 1 Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu 
praniu…

Większość typów przestępstw, o których niezawia-
domienie jest karalne zgodnie z brzmieniem art. 240 
k.k., może zarazem spełniać znamiona przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym z art. 115 § 20 k.k. 
Wydaje się jednak, że z racji faktu, jak duże zagroże-
nie dla szeregu dóbr prawnych ma dokonanie prze-
stępstwa o charakterze terrorystycznym, ważne jest 
wprowadzenie ochrony na jego przedpolu, dlatego 
słusznym rozwiązaniem jest dodanie art. 165a k.k. 
do zamkniętego katalogu art. 240 § 1 k.k. W tym 
kontekście na uwagę zasługuje rozwiązanie, które 
przewiduje prawo brytyjskie. Art. 16 Terrorism Act 
przewiduje przestępstwo niezawiadomienia o finanso-
waniu terroryzmu w przypadkach, gdy informacje te 
zostały uzyskane w ramach prowadzenia działalności 
handlowej, biznesowej czy zawodowej108.

Dla jasności i przejrzystości prawa karnego dobrym 
pomysłem jest także przeredagowanie niefortunnego 
art. 165a § 4 k.k. w celu wyjaśnienia sankcji, jaka grozi 
za popełnienie tego typu przestępstwa.

Polska regulacja finansowania terroryzmu nie może 
być uznana za doskonałą. Głównym zarzutem, jaki 
można sformułować wobec niej, jest brak jasnej sankcji 
typu przestępstwa z art. 165a § 4. Ponadto pewną lukę 
tworzy także brak przestępstwa niezawiadomienia 
o popełnieniu tego czynu zabronionego.

Nie da się pominąć także wątpliwej użyteczności 
art. 165a § 3 k.k. – jak to zostało wyżej udowodnione, 
jest to przepis wysoce dyskusyjny. Dobrym pomysłem 
jest uchylenie go przez ustawodawcę w toku przyszłych 
działań legislacyjnych lub doprecyzowanie go w taki 
sposób, aby nie mógł zostać uznany za przepis pusty.

Konkludując, polską regulację dotyczącą penalizacji 
finansowania terroryzmu uznać należy za dobrą, nawet 
pomimo kilku błędów legislacyjnych z nią związanych.
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1. Uwagi wprowadzające
Inspiracją do napisania niniejszej 

publikacji stała się Informacja Naj-
wyższej Izby Kontroli o wynikach 
przeprowadzonej kontroli Woje-
wódzkich Komisji do spraw Orze-

kania o Zdarzeniach Medycznych1. 
W treści raportu wyraźnie pojawia 
się kwestia celów i skuteczności 

 1 Informacja o Wynikach Kontroli 
NIK, Pozasądowe dochodzenie rosz-
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działania Wojewódzkich Komisji do spraw Orzekania 
o Zdarzeniach Medycznych2, co między innymi zostało 
zawarte w pytaniu: czy działania wojewódzkich komisji 
zapewniły pacjentom uzyskanie odszkodowań i zadość-
uczynień z tytułu zdarzenia medycznego, bez koniecz-
ności występowania na drogę sądową? Niewątpliwie 
takie podejście do funkcjonowania komisji wymaga 
rozważenia charakteru prawnego spraw rozstrzyganych 
w postępowaniu przed komisją.

Wojewódzkie komisje powstały na mocy przepisów 
Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpie-
czeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych3. Począwszy od dnia 
1 stycznia 2012 r. mają za zadanie orzekać o istnieniu 
zdarzenia medycznego. Zakres ich kognicji – zgod-
nie z art. 67a ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta4 – został 
jednak ograniczony do zdarzeń zaistniałych w szpitalu, 
tj. w podmiocie leczniczym, udzielającym świadczeń 
o charakterze szpitalnym5. Do najistotniejszych wnio-
sków raportu należy stwierdzenie, że – wbrew inten-
cjom – nie stworzono pozasądowego systemu kom-
pensacji szkód medycznych, który chroniłby pacjenta 
i zapewniałby mu skuteczne dochodzenie odszkodo-
wania i zadośćuczynienia. Jak się wydaje, raport NIK 
nawiązuje tu do pierwotnych założeń6 stworzenia 

czeń przez pacjentów, KZD 430.005.2018, www.nik.gov.pl, 
1.10.2019. Dalej: raport NIK.

 2 Dalej: komisje lub wojewódzkie komisje.
 3 Dz.U. 2011 nr 113 poz. 660.
 4 T.j. Dz.U. 2019 poz. 1127 ze zm. Dalej: u.p.p.
 5 Zob. definicję świadczenia szpitalnego zawartą w art. 2 ust. 1 

pkt 11 Ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. 
Dz.U. 2018 poz. 2190 ze zm.), dalej: u.d.l. W niniejszym 
tekście zamiennie stosowane będą określenia podmiot lecz-
niczy i szpital, pomimo iż pierwsze z nich jest jurydycznie 
poprawniejsze. Zgodnie z przepisami u.d.l. pojęcie szpitala 
odnosi się do zakładu leczniczego, w którym podmiot lecz-
niczy wykonuje działalność leczniczą w postaci świadczeń 
szpitalnych (tzw. ujęcie przedmiotowe).

 6 Zob. uzasadnienie do projektu Ustawy z dnia 15 października 
2010 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3488 
VI kadencji Sejmu RP, http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf

takiego modelu, który przewidywał odpowiedzialność 
za tzw. niepożądane zdarzenia medyczne, a zatem za 
następstwa interwencji medycznych mających jedynie 
akcydentalny związek ze stanem zdrowia i przebiegiem 
choroby pacjenta7. Dla kwalifikacji zdarzenia jako nie-
pożądanego znaczenie drugorzędne ma kwestia oceny 
tego zdarzenia z punktu widzenia wiedzy medycz-
nej (lex artis medicinae)8. Tymczasem konstrukcja 
prawna przyjęta w art. 67a u.p.p. zakłada weryfikację 
zdarzenia medycznego pod kątem zgodności z aktu-
alną wiedzą medyczną, co oznacza, że niepożądane 
następstwa, powstałe na skutek postępowań zgod-
nych z tą wiedzą, nie będą mogły powodować ewen-
tualnych konsekwencji odszkodowawczych. W tym 
zakresie nie nastąpiło rozszerzenie ochrony prawnej 
pacjenta9. Warto także podkreślić, że pierwotnie zakła-
dano nie tylko szersze ujęcie przedmiotu sporu przed 
komisją, ale i objęcie zdarzenia medycznego nowym 
rodzajem obowiązkowego ubezpieczenia „na rachunek 
pacjentów”10. Ubezpieczenie to, odmienne od tradycyj-
nego OC podmiotów leczniczych, miało na celu objąć 
swym zasięgiem konsekwencje zdarzeń medycznych. 
Pomimo wielu wątpliwości przyjęto pogląd, że jest to 
rodzaj ubezpieczenia osobowego, niepowszechnego, 

/0/49D0A82753FB7BDAC12577C200267BBD?OpenDocu
ment, 1.10.2019.

 7 W praktyce przyjmuje się (np. w pracach szpitalnych Zespołów 
ds. Analiz Zdarzeń Niepożądanych), że zdarzeniem niepożą-
danym jest każde niezamierzone lub nieoczekiwane zdarzenie, 
które mogło spowodować lub spowodowało szkodę u jednego 
lub więcej pacjentów, przy czym jest to szkoda niezwiązana 
z naturalnym przebiegiem choroby czy stanem zdrowia pacjenta.

 8 W literaturze prawa medycznego w nawiązaniu do obcych 
rozwiązań prawnych używa się też określenia: wypadek 
medyczny: medical accident (ang.), l’accident médical (fr.). 
Tak np. M. Nesterowicz, Ubezpieczeniowe i gwarancyjne 
modele kompensacji szkód, wyrządzonych przy leczeniu, 

„Prawo Asekuracyjne” 2002, nr 2, s. 13.
 9 Por. M. Nesterowicz, M. Wałachowska, Odpowiedzialność 

za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym, 
pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych 
(w:) E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód wynikłych ze 
zdarzeń medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubez-
pieczeniowa, Toruń 2011, s. 19–20.

10 Uzasadnienie projektu z dnia 15 października 2010 r., zob. 
przyp. 5.
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obowiązkowego i odrębnego od ubezpieczenia OC11. 
W związku z tym spory przed komisjami miały się 
toczyć głównie z udziałem ubezpieczyciela, zaś pod-
miot leczniczy tylko wyjątkowo miał uczestniczyć 
w postępowaniu, jeśli nie zawarł umowy ubezpieczenia, 

ewentualnie w sytuacji wyczerpania sumy, na którą 
został ubezpieczony (por. art. 67k ust. 10 pkt 1 u.p.p.)12. 
Był to niewątpliwie kluczowy element pozasądowego 
modelu kompensacji szkód medycznych.

W związku z nowelizacją przepisów13 pierwotna 
koncepcja uległa jednak zasadniczym zmianom14. 

11 Zob. szerzej poglądy na temat istoty ubezpieczenia z tytułu 
zdarzeń medycznych M. Serwach, Ochrona ubezpieczeniowa 
pacjentów przed negatywnymi skutkami leczenia, Kraków 
2018, zwłaszcza s. 305–314; taż, Ubezpieczenie z tytułu zda-
rzeń medycznych w teorii i praktyce, „Prawo Asekuracyjne” 
2012, nr 4, s. 3 i n.; E. Kowalewski, W.W. Mogilski, Istota 
i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytułu zdarzeń medycz-
nych, „Prawo Asekuracyjne” 2012, nr 1, zwłaszcza s. 9–10; 
K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za 
szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2013, s. 347–351.

12 Wskazany przepis nadal obowiązuje, choć ubezpiecze-
nie z tytułu zdarzeń medycznych stało się fakultatywne 
w związku z uchyleniem art. 25 u.d.l., w praktyce zaś umowy 
z tego tytułu nie są zawierane. Zob. też M. Serwach, Ochrona 
ubezpieczeniowa pacjentów…, dz. cyt., s. 332, 370.

13 Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności 
leczniczej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 960.

14 Zmiany podyktowane były legislacyjnym niedopracowaniem 
nowego rodzaju ubezpieczenia, które budziło wątpliwości 

Zniesiono obowiązkowy charakter ubezpieczenia 
z tytułu zdarzeń medycznych, co sprawiło, że głów-
nym podmiotem odpowiedzialnym za skutki zda-
rzeń medycznych stał się szpital15. Na podmiocie tym 
spoczywa także obowiązek – w razie ustalenia istnie-

nia zdarzenia medycznego – złożenia wnioskodawcy 
„oferty kompensacyjnej” (art. 67k ust. 2 w zw. z art. 67k 
ust. 10 u.p.p.). Wnioskodawca w razie jej przyjęcia jest 
zobowiązany zrzec się wszelkich roszczeń w zakresie 
szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku (por. 
art. 67k ust. 6 u.p.p.). Należy podkreślić, że w praktyce 
oferowane przez szpitale sumy są znacząco niższe od 
tych, które można uzyskać przed sądem powszechnym, 

natury konstrukcyjnej. Nie bez znaczenia był także brak 
zainteresowania tym ubezpieczeniem samych ubezpieczy-
cieli oraz opór kierowników podmiotów leczniczych, które 
kwestionowały proponowane (zbyt wysokie) stawki składek 
ubezpieczeniowych. Zob. szerzej M. Serwach, Ochrona ubez-
pieczeniowa pacjentów…, s. 293; taż, Ubezpieczenia z tytułu 
zdarzeń medycznych w teorii i praktyce…, s. 11–16.

15 M. Serwach podaje, że z medialnych doniesień wynika, że 
tylko jeden podmiot leczniczy w Polsce zawarł umowę ubez-
pieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, zob. M. Serwach, 
Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów…, dz. cyt., s. 370. Fakt 
braku zainteresowania nowym rodzajem ubezpieczenia 
potwierdzają także doświadczenia własne autorki jako członka 
Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycz-
nych w Białymstoku. Począwszy od 2018 r. (nowej 6-letniej 
kadencji) nie było ani jednej sprawy z udziałem ubezpieczy-
ciela z tytułu zdarzeń medycznych.

Proponowane przez szpitale sumy „ofert 
kompensacyjnych” są znacząco niższe od tych, 
które można uzyskać przed sądem powszechnym, 
a nawet od tych, jakie – zgodnie z rozporządzeniem 
wykonawczym  – miał za zadanie proponować 
ubezpieczyciel z tytułu zdarzeń medycznych. 
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a nawet od tych, jakie – zgodnie z rozporządzeniem 
wykonawczym16 – miał za zadanie proponować ubez-
pieczyciel z tytułu zdarzeń medycznych. Spór pomię-
dzy podmiotem leczniczym i wnioskodawcą nie koń-
czy się i ma swój dalszy ciąg przed sądem. Wówczas 
orzeczenie komisji o ustaleniu zdarzenia medycznego 
staje się rodzajem opinii, a postępowanie komisyjne 
de facto przyjmuje charakter swoistego „przedsądu”17.

Nadzieje, jakie pokładano w nowym systemie kom-
pensacji szkód medycznych, dotyczyły także potrzeby 
zmniejszenia liczby spraw rozstrzyganych przez sądy 
oraz skrócenia czasu ich rozpatrywania. Tymczasem, 
jak wskazuje raport NIK, cele te nie zostały osiągnięte18. 
W postępowaniach przed komisją zakreślony przez 
ustawodawcę termin zaledwie czterech miesięcy nie 
jest w praktyce przestrzegany19. Niewątpliwie wpływ 
ma na to sposób definiowania zdarzenia medycznego 
jako postępowania niezgodnego z aktualną wiedzą 
medyczną. Tego rodzaju ujęcie wymaga skorzystania 
z opinii biegłych specjalistów z zakresu określonej 
dziedziny medycyny. Pomimo że w składach orzeka-

16 Zob. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 
2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków 
ustalania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia 
medycznego, Dz.U. 2013 poz. 750; dalej: rozporządzenie.

17 Aby zapobiec ewentualnym nieporozumieniom, zaznaczam, 
że orzeczenie komisji de lege lata nie jest prejudykatem. Sąd 
cywilny nie jest związany orzeczeniem komisji, a wszczęcie 
postępowania, w wyniku którego komisja wydała orzeczenie, 
powoduje wyłącznie przerwę biegu przedawnienia roszczeń, 
wynikających ze zdarzeń objętych wnioskiem (por. art. 67c 
ust. 3 u.p.p.).

18 W odniesieniu do pierwszego celu (ograniczenia liczby spraw 
rozstrzyganych przez sąd powszechny) sprawa wydaje się 
zdecydowanie bardziej złożona, niż zakładają to autorzy 
raportu NIK. Tzw. roszczeniowość polskich pacjentów jest 
wynikiem bardzo wielu czynników, a z pewnością ogólnego 
wzrostu świadomości prawnej. Trudno jest zatem oszacować, 
na ile model komisyjny przyczynił się do zmniejszenia liczby 
wpływających do sądu spraw medycznych. Niewątpliwie jed-
nak ustalenie w postępowaniu komisyjnym braku zdarzenia 
medycznego może wpłynąć na decyzję strony o zaniechaniu 
dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym z uwagi 
na realną obawę przegrania sporu i poniesienia kosztów 
procesu.

19 Zob. Raport NIK, s. 10–11.

jących komisji zasiadają dwaj przedstawiciele nauk 
medycznych20, często nie są oni specjalistami z danego 
obszaru medycyny. Oznacza to, że skład ten ma nie 
tylko prawo, ale i obowiązek (celem rzetelnego roz-
strzygnięcia sporu) dopuścić dowód z opinii biegłego 
specjalisty (por. art. 67i ust. 7 u.p.p.), co niewątpliwie 
przedłuża postępowanie21. Wszystkie te elementy 
punktuje raport NIK. Można zatem już w tym miejscu 
stwierdzić, że analiza skuteczności postępowań komi-
syjnych jest wysoce krytyczna. W związku z powyż-
szym pojawia się pytanie, czy niespełnienie oczekiwań 
związanych ze stworzeniem w pełni alternatywnego 
sposobu kompensacji szkód medycznych w stosunku 
do tradycyjnego modelu sądowego powinno prowadzić 
do jego likwidacji? Czy jednak dostrzegając potrzebę 
rozstrzygania sporów medycznych przed innymi gre-
miami niż sądy, nie należy raczej zastanowić się nad 
instrumentami prawnymi, prowadzącymi do napra-
wienia istniejącej sytuacji?Rozważając przedstawioną 
alternatywę, należy wziąć pod uwagę nie tylko uwa-
runkowania prawne, ale i socjologiczne. Ciągły napływ 
spraw do komisji świadczy o społecznej potrzebie 
dalszego funkcjonowania modelu komisyjnego22. To 
zaś oznacza, że całkowita likwidacja systemu, który 
już zaistniał w świadomości społecznej, nie byłaby 

20 Zgodnie z wolą ustawodawcy skład orzekający tworzą: dwie 
osoby posiadające wiedzę i praktykę medyczną oraz dwie 
posiadające wiedzę i praktykę prawniczą (por. art. 67f ust. 2 
u.p.p.). Ta różnorodność w zakresie wykształcenia i doświad-
czenia jest niewątpliwie atutem komisji. W porównaniu do 
sądu powszechnego Komisja ma większe możliwości kry-
tycznej oceny zebranego materiału dowodowego, przede 
wszystkim z racji posiadania przez jej „medycznych” członków 
wiadomości specjalnych. Problemem w praktyce okazała 
się parzysta liczba członków składu, w sytuacji gdy dwóch 
członków jest za przyjęciem zdarzenia, a dwóch przeciw; 
przepisy ustawy nie stanowią o tym, że decyduje głos prze-
wodniczącego (por. art. 67j u.p.p.).

21 Istnieją także inne powody przedłużenia postępowania, zob. 
M. Serwach, Glosa do uchwały SN z 19 maja 2016 r. (III CZP 
13/16) w sprawie postępowania przed Wojewódzką Komisją ds. 
Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, „Prawo Asekuracyjne” 
2017, nr 1, s. 85, zwłaszcza przyp. 3.

22 Potwierdzają to raporty o działalności poszczególnych komisji 
przekazywane na podstawie art. 67p u.p.p. przez Wojewodów 
na ręce Ministra Zdrowia oraz RPP.
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dobrym rozwiązaniem23. Zastanawiając się nad instru-
mentami prawnymi, które mogą skłonić strony do 
definitywnego zakończenia sporu, należy w pierwszej 
kolejności nakreślić przedmiot i charakter prawny 
spraw rozstrzyganych w postępowaniu komisyjnym24. 
Następnie tak opisany model należy skonfrontować 
z postępowaniami natury ugodowo-mediacyjnej, co 
z kolei pozwoli „osadzić” niniejsze rozważania w pro-
wadzone od lat badania, mające na celu znalezienie 
optymalnego sposobu rozstrzygania spraw pomiędzy 
pacjentem a podmiotem leczniczym25. Na tym też tle 
zostaną sformułowane uwagi de lege ferenda, które nie 
pretendując do propozycji ostatecznych rozwiązań, 
mają za zadanie sprowokować dyskusję.

2. Przedmiot i charakter prawny spraw 
rozstrzyganych przed komisją

W modelu komisyjnym przedmiotem postępowania 
jest spór pomiędzy wnioskodawcą a szpitalem o to, czy 
dane zachowanie podmiotu leczniczego, powodujące 
określone następstwa, wypełnia ustawowe przesłanki 
zdarzenia medycznego. Zgodnie z art. 67a ust. 1 u.p.p. 
przez zdarzenie medyczne należy rozumieć zakażenie 
pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym26, 
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo 

23 Zob. zestawienie plusów i minusów postępowania przed komi-
sją z perspektywy profesjonalnego pełnomocnika J. Budzow-
ska: https://pomylkalekarza.pl/wojewodzka-komisja-do-

-spraw-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych, 1.12.2019. 
Zwraca uwagę stwierdzenie autorki, że model komisyjny jest 
tańszy, prostszy i szybszy w porównaniu do modelu sądowego.

24 Ograniczenia publikacyjne nie pozwalają na szersze porównanie, 
zwłaszcza od strony proceduralnej postępowania przed komisją 
i sądowego. Zob. szerzej H.M. Frąckowiak, Postępowanie przed 
Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach 
Medycznych, Warszawa 2016, zwłaszcza s. 230 i n.

25 Zob. np. K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna 
za szkody…, s. 213–218; B. Kmieciak, Mediacja kliniczna jako 
element skutecznego rozwiązywania konfliktu w placówkach 
medycznych (w:) A. Wnukiewicz-Kozłowska (red.), Spory 
medyczne, Warszawa 2020 (w druku).

26 Zob. definicje biologicznego czynnika chorobotwórczego, 
zakażenia oraz zakażenia szpitalnego zawarte w art. 2 pkt 2, 32 
i 33 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwal-
czaniu zakażeń i chorób zakaźnych i u ludzi, t.j. Dz.U. 2019 
poz. 1239 ze zm.

śmierć, będące następstwem niezgodnych z aktualną 
wiedzą medyczną: postępowań diagnostycznych (jeżeli 
spowodowały one niewłaściwe leczenie albo opóźniły 
właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju cho-
roby), postępowań leczniczych, w tym wykonania 
zabiegu operacyjnego, wreszcie zastosowania produktu 
leczniczego lub wyrobu medycznego. Ustawodawca 
określa zatem zarówno rodzaje następstw (zakażenie, 
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć), jak 
i ich przyczyny (postępowanie diagnostyczne, leczni-
cze, w tym zabieg operacyjny, zastosowanie produktu 
leczniczego lub wyrobu medycznego). Pomiędzy wska-
zanymi elementami, tj. postępowaniem niezgodnym 
z aktualną wiedzą medyczną a wymienionymi wyżej 
następstwami, powinna zachodzić relacja kauzalna, 
co oznacza, że przyczyna (w postaci postępowania 
niezgodnego z aktualną wiedzą medyczną) powinna 
pozostawać w adekwatnym związku przyczynowym 
ze skutkiem w postaci uszkodzenia ciała, rozstroju 
zdrowia czy zakażeniem pacjenta, zaś w najbardziej 
dramatycznym – z jego śmiercią27. Zgodnie z art. 67i 
ust. 1 u.p.p. celem postępowania przed komisją jest 
także ustalenie, czy zdarzenie medyczne pociągnęło za 
sobą powstanie szkody majątkowej lub niemajątkowej. 
Szkodę w nauce prawa cywilnego najczęściej definiuje 
się jako uszczerbek w dobrach poszkodowanego, pole-
gający na różnicy między stanem tych dóbr, powstałym 
wskutek zdarzenia szkodzącego, a stanem, jaki by istniał, 
gdyby nie zaszło to zdarzenie (tzw. metoda dyferencyjna 
liczenia szkody)28. Prezentowane jest też stanowisko, że 
przez szkodę można rozumieć samo naruszenie, czyli 
ingerencję w sferę dóbr prawnie chronionych (w przy-
padku szkód medycznych na osobie są to najczęściej 
ingerencje przybierające postać: uszkodzenia ciała czy 

27 Jak słusznie zauważają E. Bagińska i K. Krupa-Lipińska, 
w świetle cywilnego charakteru odpowiedzialności przed 
komisją związek przyczynowy powinien być rozumiany tak 
samo jak na tle art. 361 § 1 k.c., tj. jako adekwatny związek 
przyczynowy, zob. E. Bagińska, K. Krupa-Lipińska, Zdarze-
nie medyczne a problem przyczynowości (w:) E. Kowalewski 
(red.), Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. 
Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 2011, 
s. 236.

28 M. Kaliński (w:) A. Olejniczek (red.), System prawa prywat-
nego, t. 6: Prawo zobowiązań – część ogólna, Warszawa 2018, 
s. 97–99.



74 FORUM PR AWNICZE | 2019 

artykuły

rozstroju zdrowia)29. Ponieważ jednak pojęcie szkody 
jest ściśle związane z opisaną wyżej metodą dyferen-
cyjną, większość doktryny prawa przyjmuje, że dla 
powstania odpowiedzialności konieczne jest wystąpie-
nie zarówno samego naruszenia, jak i jego konsekwen-
cji30. Należy zauważyć, że wymienione w art. 67a u.p.p. 
następstwa zwykle wywołują określone skutki w sferze 
majątkowej (np. koszty leczenia) oraz niemajątkowej 
wnioskodawcy (np. cierpienie, ból psychiczny). Komisja 

nie ma jednak obowiązku prowadzenia postępowania 
dowodowego dotyczącego charakteru i wysokości 
szkody. Kwestia braku powinności w  tym zakresie nie 
oznacza jednak, że w postępowaniu przed komisją nie 
należy ustalić, że opisane wyżej następstwa (w postaci 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, zakażenia oraz 
śmierci) mają charakter „szkodzący”. Przeciwny wnio-
sek pozostawałby w sprzeczności z cytowanym art. 67i 
ust. 1 u.p.p., który wyznacza cel postępowania przed 
komisją. Reasumując, wszystkie wymienione elementy 
razem tworzą konstrukcję zdarzenia medycznego, co się 
wyraża w następującej sekwencji zdarzeń: postępowanie 
niezgodne z aktualną wiedzą medyczną – pojawienie 
się opisanych następstw – wystąpienie szkodliwych 
skutków31. Z uwagi na podobieństwo elementów zdarze-

29 Tak w starszej literaturze prawa cywilnego. Zob. zestawie-
nie poglądów przedstawicieli doktryny prawa cywilnego 
prezentowane przez R. Strugałę, Dobra i interesy chronione 
w strukturze czynu niedozwolonego, Warszawa 2019, s. 15–16.

30 Tamże.
31 Na temat znaczenia poszczególnych elementów zdarzenia 

medycznego por. także: D. Karkowska, J. Chojnacki, Postę-

nia medycznego do okoliczności, które w polskim pra-
wie odszkodowawczym warunkują odpowiedzialność 
podmiotu leczniczego z tytułu czynu niedozwolonego, 
w literaturze przedmiotu postawiono tezę, że zdarzenie 
medyczne może zostać potraktowane jako rodzaj czynu 
niedozwolonego32 w rozumieniu przepisów tytułu VI 
Kodeksu cywilnego33. Komisja bowiem rozstrzyga 
pewne sporne zagadnienie z zakresu odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, a zatem 

zagadnienie z zakresu stosunków cywilnoprawnych34. 
W postępowaniu sądowym w tzw. sporach medycznych 
kluczowe znaczenie ma wina35. W przypadku podmiotu 

powanie przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania 
O Zdarzeniach Medycznych, Warszawa 2014, s. 111–133; 
J. Sadowska, Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych, Sopot 2015, s. 33–39; 
H.M. Frąckowiak, Postępowanie przed…, dz. cyt., s. 24–32; 
M. Serwach, Charakterystyka i zakres odpowiedzialności 
za zdarzenie medyczne, „Prawo Asekuracyjne” 2011, nr 3, 
s. 18–20; I. Zduński, Błąd medyczny w „nowej szacie” (w:) 
I. Zgoliński (red.), Oblicza Temidy. Aspekty prawne ochrony 
zdrowia (zagadnienia wybrane), Bydgoszcz 2015, s. 41–52.

32 Tak J. Sadowska, Status prawny wojewódzkich komisji do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych, „Przegląd Prawniczy, 
Ekonomiczny i Społeczny” 2014, nr 2, s. 85–86.

33 T.j. Dz.U. 2019 poz. 1145 ze zm. Dalej: k.c.
34 Por. J. Sadowska, Status prawny wojewódzkich komisji do 

spraw orzekania o zdarzeniach medycznych…, dz. cyt., s. 86.
35 Odpowiedzialność podmiotu leczniczego opiera się na pod-

stawach zawartych w art. 430 k.c. (odp. na zasadzie ryzyka 
podmiotu leczniczego za winę podległego mu personelu) oraz 
415 k.c. (odp. za tzw. winę własną). Rzadziej jest to odpowie-

Konstrukcja zdarzenia medycznego wyraża 
się w następującej sekwencji: postępowanie 
niezgodne z aktualną wiedzą medyczną – 
pojawienie się opisanych następstw – 
wystąpienie szkodliwych skutków. 
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leczniczego, jakim jest szpital, jest ona konstruowana 
w oparciu o tzw. elementy obiektywne w postaci nie-
zgodności postępowania z wzorcem ustalanym na 
podstawie zasad wiedzy medycznej oraz elementów 
subiektywnych w postaci naganności (zarzucalności) 
zachowania, z którym łączymy odpowiedzialność36. 
Wina w prawie cywilnym charakteryzuje się tym, że 
istnieje możliwość jej przypisania nie tylko konkret-
nemu członkowi personelu medycznego (podmiotowa 

zarzucalność), ale także podmiotowi leczniczemu, 
jako tzw. zorganizowanej całości (koncepcja tzw. winy 
organizacyjnej)37. Istnieje także możliwość przyjęcia 
winy anonimowej, wtedy gdy nie można ustalić, który 
z członków personelu medycznego dopuścił się zanie-
dbania, zaś z okoliczności sprawy wynika, że niewątpli-
wie do tego doszło38. Porównanie okoliczności warun-
kujących odpowiedzialność odszkodowawczą podmiotu 
leczniczego z elementami zdarzenia medycznego każe 

dzialność określona w art. 429 k.c. (za winę w wyborze osoby, 
która wyrządziła szkodę) lub w art. 416 k.c. (za winę organu). 
Zob. szerzej M. Wałachowska (w:) M. Habdas, M. Fras (red.), 
Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3: Zobowiązania. Część ogólna 
(art. 353–534), Warszawa 2018, s. 405 i n.

36 Zob. B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Wina lekarza i zakładu 
opieki zdrowotnej jako przesłanka odpowiedzialności cywilnej 
za szkody wyrządzone przy leczeniu, „Prawo i Medycyna” 
1999, nr 1, s. 124.

37 Zob. szerzej K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność 
zakładu leczniczego za winę organizacyjną w doktrynie 
i orzecznictwie sądowym, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 3–4, 
s. 24–51.

38 Tamże.

zatem doszukiwać się podstawowej różnicy w charak-
terystyce prawnej zdarzenia. Zdarzenie medyczne 
wymaga bowiem wyłącznie ustalenia niezgodności 
postępowania z aktualną wiedzą medyczną, podczas 
gdy w przypadku odpowiedzialności odszkodowawczej 
podmiotu leczniczego bada się także elementy istotne 
z punktu widzenia subiektywnego ujęcia winy, takie 
jak np. przemęczenie lekarza pracą w nadgodzinach, 
niezręczność, nieuwaga czy brak uprawnień natury 

formalnej i merytorycznej39. Czy jednak jest to oko-
liczność dostatecznie różnicująca oba postępowania?

W literaturze przedmiotu podnosi się, że obowiązek 
wykazania w postępowaniu komisyjnym przesłanki 
niezgodności postępowania personelu medycznego 
sprowadza się w zasadzie do obowiązku wykazania 
winy40, ewentualnie stanowi ocenę tego zdarzenia 

39 Jest to najczęściej odpowiedzialność za tzw. błąd medyczny. 
Porównanie zdarzenia medycznego z błędem medycznym 
wymagałoby odrębnych rozważań. Jak słusznie zauważa 
M. Nesterowicz, błąd medyczny jest kategorią obiektywną, 
nie przesądza jeszcze o odpowiedzialności lekarza (ewentu-
alnie za niego – zakładu leczniczego), jako że ustalenie jej jest 
dopiero możliwe po stwierdzeniu elementu subiektywnego 
winy, M. Nesterowicz, Prawo medyczne. Komentarze i glosy 
do orzeczeń sądowych, Warszawa 2017, s. 115. Na temat poję-
cia błędu medycznego zob. K. Bączyk-Rozwadowska, Błąd 
lekarski w świetle doktryny i orzecznictwa sądowego, „Prawo 
i Medycyna” 2008, nr 3, s. 26 i n.; M. Sadowska, Zapobieganie 
błędom medycznym w praktyce, Warszawa 2019, s. 24 i n.

40 Tak M. Nesterowicz, M. Wałachowska, Odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone przy leczeniu w związku z nowym, 
pozasądowym systemem kompensacji szkód medycznych…, 

Porównanie okoliczności warunkujących 
odpowiedzialność odszkodowawczą podmiotu 
leczniczego z elementami zdarzenia medycznego 
każe doszukiwać się podstawowej różnicy 
w charakterystyce prawnej zdarzenia.
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pod kątem obiektywnych cech błędu medycznego41. 
Wskazuje się także, że sam fakt działania bezprawnego 
może w określonych okolicznościach być poczytany za 
winę bez dokonywania w tym zakresie dalszych usta-
leń, zwłaszcza zaś badania podmiotowej zarzucalności 
czynu sprawcy42. Z kolei inni przedstawiciele doktryny 
prawa bardziej akcentują różnice pomiędzy bezpraw-
nością (w tym wypadku polegającą na niezgodności 
postępowania z aktualną wiedzą medyczną)43 a winą 
w postaci niedołożenia należytej staranności44. Jak 
się wydaje, w istocie mamy do czynienia z procesem 
dalszej obiektywizacji winy, a co za tym idzie – także 
odpowiedzialności medycznej. W większości przypad-
ków uznanie postępowania za niezgodne z aktualną 
wiedzą medyczną będzie jednocześnie skutkować 

dz. cyt., s. 24; H.M. Frąckowiak, Postępowanie przed Woje-
wódzką Komisją…, dz. cyt., s. 42.

41 Tak E. Kowalewski, W.W. Mogilski, Istota i charakter ubez-
pieczenia pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych…, s. 11.

42 Tak K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna 
za szkody…, s. 341. Podobnie K. Krupa-Lipińska, Odpowie-
dzialność cywilna z tytułu zdarzeń medycznych w szpitalach, 

„Przegląd Sądowy” 2013, nr 11–12, s. 98.
43 W polskiej nauce prawa cywilnego przyjmuje się, że postępo-

waniem bezprawnym jest postępowanie niezgodne z obowią-
zującym porządkiem prawnym (naruszające określone normy 
prawne), a także sprzeczne z przyjętymi zasadami współżycia 
społecznego, dobrymi obyczajami, a nawet panującymi zwy-
czajami. Podstawowa z punktu widzenia prawa medycznego 
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (t.j. Dz.U. 2019 poz. 537 ze zm.) w przepisie art. 4 
nakazuje wykonywanie zawodu lekarza: zgodnie ze wskaza-
niami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi metodami 
i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia cho-
rób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą 
starannością. Odwołanie do zasad wykonywania zawodu 
zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i należytą starannoś-
cią odnajdujemy także w innych ustawach z zakresu prawa 
medycznego. Zob. np. art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, t.j. Dz.U. 2019 
poz. 576 ze zm.

44 Tak np. D. Karkowska (w:) D. Karkowska, J. Chojnicki, Postę-
powanie przed Wojewódzką Komisją…, dz. cyt., s. 110; por. też 
rozważania M. Serwach, Ochrona ubezpieczeniowa pacjen-
tów…, dz. cyt., s. 333; I. Zduński, Zdarzenie medyczne – błąd 
medyczny w „nowej szacie”…, dz. cyt., s. 47.

naganną oceną w zakresie niedochowania należytej 
staranności. Co nie oznacza, że nie mogą zaistnieć 
wyjątki od wskazanej reguły45. W celu uzasadnienia 
tezy o podobieństwie przedmiotu postępowania przed 
komisją i przed sądem powszechnym warto zazna-
czyć, że dotychczasowe orzecznictwo cywilne w tzw. 
sprawach medycznych bierze pod uwagę przy ocenie 
winy wysoce zobiektywizowane kryteria, które powo-
dują, że przewagę przy budowaniu wzorca należytej 
staranności osiąga element obiektywny winy (pod 
postacią niezgodności z wiedzą medyczną)46. Nie 
bez znaczenia są tu także opisane wyżej konstrukcje 
prawne winy anonimowej i organizacyjnej, które abs-
trahują od personalnej zarzucalności oraz powodują 
badanie winy z perspektywy całości funkcjonowania 
podmiotu leczniczego. Należy też zauważyć, że nie-
które z zawinionych przyczyn wystąpienia szkody 
medycznej w postaci niezręczności czy braku umiejęt-
ności (np. błąd rezydenta) – z punktu widzenia odpo-
wiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego – będą 
o tyle drugorzędne, o ile w tych wszystkich przypad-
kach będzie można dostrzec także nieprawidłowości 
w zakresie organizacji pracy w szpitalu czy nadzoru 
nad nią, które summa summarum i tak przypiszemy, 
jako naganne, podmiotowi leczniczemu. Potwierdza 
to także spotykany w literaturze przedmiotu pogląd, 
iż postępowanie mające na celu ustalenie zdarzenia 

45 Praktyka komisji – jak wynika z doświadczenia autorki – 
wskazuje, że istnieje tendencja wydawania orzeczeń 
potwierdzających istnienie zdarzenia, np. w sytuacji zaka-
żenia pacjenta Staphylococcus epidermidis podczas operacji 
ortopedycznej. Pomimo że nie można np. postawić zarzutu 
przeprowadzenia operacji niezgodnie z aktualną wiedzą 
i techniką medyczną, jednocześnie wskazuje się, że „zawle-
czenie” gronkowca skórnego do rany operacyjnej trudno 
uznać za postępowanie zgodne z tą wiedzą. Zauważamy 
zatem (na tym przykładzie), że przesłanka winy może okazać 
się bardziej „operatywna”, w razie bowiem ustalenia braku 
winy (po porównaniu zachowania operatora do wzorcowego 
zachowania idealnego chirurga) sąd oddali powództwo. Zob. 
też przykłady przytaczane przez M. Serwach, Ochrona ubez-
pieczeniowa pacjentów…, dz. cyt., s. 333, zwłaszcza przyp. 71.

46 Na temat obiektywizacji odpowiedzialności zob. zamiast 
wielu: P. Granecki, Obiektywizacja odpowiedzialności delik-
towej (uwagi systemowe na tle odpowiedzialności za szkody 
medyczne), „Prawo i Medycyna” 2015, nr 1, s. 41–55.
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medycznego można uznać za sprawę cywilną w zna-
czeniu materialnoprawnym47.

Za sprawy cywilne uznaje się te, w których pod-
mioty mają wobec siebie autonomiczną i równorzędną 
(formalnie) pozycję48. Podmiotami postępowania 
przed komisją są pacjent, ewentualnie w razie jego 
śmierci – spadkobiercy pacjenta49, oraz podmiot lecz-

47 Tak J. Mucha Charakter prawny postępowania przed woje-
wódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 
(w:) M. Gwoździcka-Piotrowska, J. Wiśniewski, P. Ziobrowski 
(red.), Obszary akademickiej wiedzy naukowej, Poznań 2012, 
s. 42, 48; J. Sadowska, Status prawny wojewódzkich komisji 
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych…, dz. cyt., 
s. 85; taż, Odpowiedzialność za szkodę medyczną wynikającą 
ze zdarzenia medycznego – pojęcie zdarzenia medycznego, 

„Zeszyty Studenckich Kół Naukowych Wydziału Prawa 
i Administracji UAM” 2016, nr 6, s. 193–194.

48 Abstrahuje się przy określaniu tej pozycji od tzw. równorzęd-
ności materialnej, wynikającej np. z tego, że jedna ze stron 
stosunku prawnego ma słabszą pozycję, czy to z przyczyn 
ekonomicznych, czy z powodu braku wiedzy i umiejętności. 
Zob. szerzej A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, 
Warszawa 1998, s. 35 i n.

49 Ustawodawca zadecydował, że w razie śmierci pacjenta 
uprawnionymi do złożenia wniosku o ustalenie istnienia 
zdarzenia medycznego będą jego spadkobiercy (art. 67b ust. 1 
pkt 2 u.p.p.), nie zaś, jako to przyjęto w prawie cywilnym, 
tzw. osoby pośrednio poszkodowane wymienione w art. 446 
k.c. Rozwiązanie to wywołało krytykę w literaturze przed-
miotu, zob. zamiast wielu: M. Nesterowicz, M. Wałachow-

niczy (szpital)50. Podmioty te są wobec siebie formalnie 
równorzędne, co oznacza, że żaden z nich nie ma we 

wzajemnych relacjach pozycji władczej. Koncepcja, 
zgodnie z którą pacjent, jako użytkownik zakładu, 
jakim był publiczny zakład opieki zdrowotnej, jest 
władczo podporządkowany (w typowych przypadkach 
udzielania świadczeń zdrowotnych) nie jest już uzna-
wana za trafną51. Reformy polskiego systemu opieki 

ska, Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przy leczeniu 
w związku z nowym, pozasądowym systemem kompensacji 
szkód medycznych…, dz. cyt., s. 27–28.

50 Krytykę budzi także odniesienie sporu tylko do świadczeń 
szpitalnych (zob. zamiast wielu K. Bączyk-Rozwadowska, 
Odpowiedzialność cywilna za szkody…, dz. cyt., s. 369). Takie 
zróżnicowanie w zakresie odpowiedzialności powoduje 
także dalsze komplikacje, np. w odniesieniu do świadczeń 
ambulatoryjnych udzielanych przez poradnie przyszpitalne. 
Zauważmy, że opieka szpitalna (m.in. z uwagi na ryzyko 
zakażenia) kończy się wcześnie, a pacjent ma obowiązek 
stawiać się na kontrolę i zmianę opatrunków w przychodni 
przyszpitalnej, działającej zwykle w strukturze tego samego 
podmiotu co szpital. Zupełnie niezrozumiałe staje się więc 
dla pacjenta to, że Komisja może rozpoznać istnienie zda-
rzenia w stosunku do pobytu pacjenta w szpitalu, ale już nie 
w odniesieniu do świadczeń udzielanych mu przez ten sam 
(zazwyczaj) personel medyczny w tzw. przychodni przyszpi-
talnej (świadczenia ambulatoryjne).

51 O potrzebie umiejscowienia odpowiedzialności podmiotu 
leczniczego w tzw. sferze dominium wypowiedział się także 
SN w wyroku z dnia 13 maja 2005 r., I CK 662/04, OSP 2009, 

Dotychczasowe orzecznictwo cywilne w tzw. sprawach 
medycznych bierze pod uwagę przy ocenie winy 
wysoce zobiektywizowane kryteria, które powodują, 
że przewagę przy budowaniu wzorca należytej 
staranności osiąga element obiektywny winy 
(pod postacią niezgodności z wiedzą medyczną).
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zdrowotnej (zapoczątkowane w 1999 r.) doprowadziły 
do wykształcenia się relacji, w której pacjent stał się 
beneficjentem cywilnoprawnej umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych, zawieranej przez NFZ (wcześniej 
przez Kasy Chorych) z podmiotami wykonującymi 
działalność leczniczą. Tym samym status podmio-
tów leczniczych (publiczno- lub prywatnoprawny) 
przestał mieć znaczenie dla oceny charakteru praw-
nego stosunków panujących w opiece zdrowotnej. 
Jakkolwiek pacjent nie jest stroną tej umowy (tylko 
tzw. osobą trzecią), to nie podlega dyskusji, że jego 
pozycja prawna dużo bardziej przypomina sytuację 
tzw. konsumenta usług medycznych niż użytkownika 
zakładu administracyjnego52. Autonomiczność sto-
sunku prawnego pomiędzy pacjentem a podmiotem 
wykonującym działalność leczniczą (szpitalem prywat-
nym) tym bardziej nie powinna budzić wątpliwości 
w przypadku udzielania tzw. komercyjnych świadczeń 
zdrowotnych, a zatem tych, które nie są finansowane 
ze środków publicznych53. Oprócz równorzędności 
materialnoprawnej oraz autonomiczności stron, które 
występują w postępowaniu przed komisją, podobnie 
jak w procesie cywilnym, ustawodawca przyjął rów-
nowagę uprawnień i obowiązków stron postępowania. 
Przepisy rozdziału 13a u.p.p. zakładają odpowiednie 
stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywil-
nego54, do których odsyła art. 67o u.p.p.55 W związku 
z powyższym w postępowaniu komisyjnym stosuje się 

nr 12, poz. 134 z glosą M. Nesterowicza (tamże). Wyjątkowo 
tylko odnosi się sferę władczego oddziaływania w stosunkach 
prawnych (imperium) do udzielania świadczeń zdrowotnych 
np. przy zastosowaniu przymusu leczenia. Na temat charak-
teru prawnego stosunków prawnych w opiece zdrowotnej 
zob. szerzej Z. Banaszczyk (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), 
System prawa medycznego, t. 1: Instytucje prawa medycznego, 
Warszawa 2018, s. 324–327.

52 Zob. klasyczną już dziś publikację: E. Łętowska, Pacjent 
staje się konsumentem usług medycznych, „Rzeczpospolita”, 
25.11.1998.

53 Z. Banaszczyk (w:) M. Safjan, L. Bosek (red.), System prawa 
medycznego…, dz. cyt., s. 345.

54 T.j. Dz.U. 2019 poz. 1460 ze zm. Dalej: k.p.c.
55 Ubolewać należy nad tym, że pomimo wprowadzenia poważ-

nych zmian w 2019 r. w k.p.c., ustawodawca do tej pory nie 
znowelizował odesłania, o którym tu mowa.

odpowiednio zasady dotyczące postępowania dowo-
dowego, w szczególności w zakresie składania wnio-
sków dowodowych, przedstawienia faktów i dowodów, 
przeprowadzania dowodu z zeznań świadka, z przesłu-
chania stron, dopuszczenia dowodu z opinii biegłego, 
wreszcie w zakresie oceny dowodów56. Następną cechą 
uzasadniającą postrzeganie spraw rozpatrywanych 
przed komisją, jako spraw cywilnych, jest tzw. zdat-
ność komisji do rozstrzygania sporów o prawo. Na 
przeszkodzie nie stoi temu fakt, że komisja jest orga-
nem pozasądowym, usytuowanym w ramach orga-
nów administracji państwowej (Urzędu Wojewody57), 
ponieważ istnieje możliwość przekazania sporów do 
rozstrzygnięcia innym organom niż sądy58. W kon-
sekwencji komisji przyznano wyłączność w sprawach 
o ustalenie istnienia zdarzenia medycznego, przy tym 
wydawane rozstrzygnięcia mają formę orzeczeń, a nie 
decyzji administracyjnych59. Reasumując, zarówno 
przedmiot postępowania (zdarzenie medyczne), jak 
i charakter spraw rozstrzyganych przed komisją 
powoduje znaczące zbliżenie obu modeli: sądowej 
i pozasądowej kompensacji szkód medycznych. Na 
pierwszy rzut oka opisywana bliskość może wydawać 
się mankamentem. Pierwotnie wszak proponowano 
objęcie zakresem pojęcia zdarzenia medycznego przy-
padków postępowania zgodnego z aktualną wiedzą 
medyczną, zwłaszcza w razie wyrządzenia poważnej 
szkody medycznej. Postępowanie to miało wypeł-

56 Postępowanie przed komisją w porównaniu do postępowania 
sądowego charakteryzuje także wiele różnic natury proce-
sowej, jest to postępowanie mniej sformalizowane. Komisja, 
w porównaniu do sądu powszechnego, ma także większe moż-
liwości działania z urzędu, w zasadniczych jednak punktach 
(np. co do respektowania zasady kontradyktoryjności sporu) 
zauważalne są liczne podobieństwa z modelem sądowym, zob. 
szerzej: H.M. Frąckowiak, Postępowanie przed Wojewódzką 
Komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych…, 
dz. cyt., s. 141 i n.

57 Zob. art. 67e u.p.p.
58 Tak też J. Sadowska Status prawny wojewódzkich komisji do 

sprawa orzekania o zdarzeniach medycznych…, dz. cyt., s. 86.
59 Zob. A. Jarocha, Postępowanie przed wojewódzką komisją do 

spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, „Studia Prawa 
Publicznego” 2013, nr 1, s. 43; J. Sadowska, Status prawny 
wojewódzkich komisji do sprawa orzekania o zdarzeniach 
medycznych…, dz. cyt., s. 86–88.
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nić „lukę nieodpowiedzialności”, jaką spowodowała 
przeprowadzona w 2004 r. zmiana przepisów dotyczą-
cych czynów niedozwolonych w kodeksie cywilnym60, 
a zwłaszcza uchylenie dawnego przepisu art. 419 k.c. 
Przepis ten z racji stosowania go w sferze odpowie-
dzialności publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

dawał możliwość (w uzasadnionych zasadami słusz-
ności okolicznościach) domagania się rekompensaty, 
także w przypadku braku winy61. Stało się jednak 
inaczej. Przyjęta definicja zdarzenia medycznego, 
nakazująca badanie postępowania z punktu widzenia 
jego zgodności z zasadami aktualnej wiedzy medycz-
nej, sprawiła, że zakres odpowiedzialności szpitali 
w postępowaniu komisyjnym nie różni się znacząco 
od kształtu tej odpowiedzialności w postępowaniu 
przed sądem powszechnym. Podobieństwo postę-
powania komisyjnego i sądowego ma jednak swoje 
dobre strony. Pozwala wnioskodawcy podjąć świa-
domą decyzję odnośnie do kontynuowania bądź nie 
sporu przed sądem powszechnym. Zauważmy, że 
w razie ustalenia zdarzenia medycznego podmiot lecz-
niczy musi się liczyć z możliwością wygranej pacjenta, 
a zatem – prima facie – powinien być zainteresowany 
definitywnym zakończeniem sporu. Ta okoliczność 

60 Ustawą z 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks 
Cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2004 r., nr 162, 
poz. 1692.

61 Tak M. Nesterowicz, M. Wałachowska, Odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone przy leczeniu…, dz. cyt., s. 19; K. Bączyk-
-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody…, 
dz. cyt., s. 176.

(niewątpliwie pożądana z punktu widzenia postu-
lowanego w raporcie NIK ograniczenia liczby spraw 
rozpatrywanych przez sądy) wymaga jednak stworze-
nia efektywniejszych niż dotychczas bodźców, które 
motywowałyby podmiot odpowiedzialny do zacho-
wań mających na celu zakończenie sporu. W tym 

miejscu powstaje pytanie o dalsze funkcjonowanie 
cytowanego na wstępie rozporządzenia ministerial-
nego w sprawie szczegółowego zakresu oraz warun-
ków ustalania wysokości świadczenia w przypadku 
zdarzenia medycznego. Zgodnie z art. 67k ust. 10 
u.p.p. w razie niezawarcia przez podmiot leczniczy 
umowy ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych 
przepisy rozporządzenia wydane na podstawie ust. 11 
stosuje się odpowiednio. Literalne odczytanie wska-
zuje więc, że rozporządzenie – pomimo że pierwotnie 
zostało wydane przede wszystkim na użytek ubez-
pieczycieli z tytułu zdarzeń medycznych – powinno 
znaleźć zastosowanie także w stosunku do szpitali. 
Tymczasem z praktyki stosowania prawa wynika, że 
rozporządzenie to stanowi klasyczny przypadek lex 
imperfecta. Pomimo, jak się wydaje, wiążącego cha-
rakteru zawartych w rozporządzeniu reguł ustalania 
wysokości świadczeń, ogólne brzmienie jego przepisów 
oraz brak uprawnień kontrolnych po stronie komisji 
sprawił, że podmioty składające ofertę mają możliwość 
podejmowania arbitralnych decyzji i celowego (zamie-
rzonego) zaniżania wysokości składanych propozy-
cji62. Inne powody do krytyki dają przyjęte w rozpo-

62 Tak celnie K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność 
cywilna za szkody…, dz. cyt., s. 366.

Zarówno przedmiot postępowania (zdarzenie 
medyczne), jak i charakter spraw rozstrzyganych 
przed komisją powoduje znaczące zbliżenie 
obu modeli: sądowej i pozasądowej 
kompensacji szkód medycznych.
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Pomimo wiążącego charakteru zawartych 
w rozporządzeniu reguł ustalania wysokości 
świadczeń, ogólne brzmienie jego przepisów oraz 
brak uprawnień kontrolnych po stronie komisji 
sprawił, że podmioty składające ofertę mają możliwość 
podejmowania arbitralnych decyzji i zamierzonego 
zaniżania wysokości składanych propozycji. 

rządzeniu rozwiązania dotyczące sposobu określania 
„ryczałtów odszkodowawczych”. Zauważono, że przy-
jęcie ich powoduje, że pacjent lub jego spadkobiercy 
bardzo rzadko lub wcale nie otrzymają żądanych 
kwot63. Ten niepożądany stan rzeczy można byłoby 
naprawić poprzez stworzenie minimalnych progów 
odszkodowawczych oraz elastyczniejszych „widełek”, 
które pozwoliłyby na rekompensatę, uwzględniającą 
okoliczności danego przypadku. Należy przemyśleć 
także kwestię podniesienia górnych granic progów 
odszkodowawczych64. Powyższe postulaty de lege 
ferenda w zakresie zmian przepisów rozporządzenia 

nie stanowią istotnego novum, dają wyraz konieczno-
ści uczynienia postępowań komisyjnych tymi, które 
doprowadzą do rzeczywistego i definitywnego roz-

63 Zob. krytyczne uwagi M. Serwach, Ubezpieczenia z tytułu 
zdarzeń medycznych w teorii i praktyce…, dz. cyt., s. 6–7 
oraz tej samej autorki uwagi de lege ferenda: M. Serwach, 
Ochrona ubezpieczeniowa pacjentów…, dz. cyt., s. 338–341; 
a także K. Krupa-Lipińska, Odpowiedzialność cywilna z tytułu 
zdarzeń medycznych w szpitalach…, dz. cyt., s. 102–108.

64 W literaturze słusznie zauważono, że lektura rozporządzenia 
wskazuje, że propozycję maksymalną może uzyskać wyłącznie 
osoba, która doznała co najmniej 80-procentowego trwałego 
uszczerbku na zdrowiu, M. Śliwka, Wybrane czynniki determi-
nujące działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania 
o zdarzeniach medycznych, „Prawo i Medycyna” 2012, nr 3–4, 
s. 11; K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna 
za szkody…, dz. cyt., s. 365–366.

strzygnięcia sprawy. Jednocześnie z uwagi na potrzebę 
wspierania alternatywnych metod rozwiązywania 
sporów (ADR) należy odrębnie rozważyć koncepcję 
włączenia do postępowania komisyjnego mechani-
zmów mediacyjnych.

3. Postępowanie komisyjne jako 
postępowanie ugodowo-mediacyjne

W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 15 paździer-
nika 2010 r. tryb komisyjny został nazwany przez 
projektodawcę postępowaniem sui generis mającym 
charakter postępowania ugodowo-mediacyjnego65. 

W literaturze przedmiotu, jeszcze przed dniem wejścia 
w życie regulacji zawartych w rozdziale 13a u.p.p., 
w opozycji do tego wskazywano, że wybór postępo-
wania ADR (alternative dispute resolution) jako metody 
rozwiązywania sporów wymaga zgody obu stron. Tym-
czasem w przypadku postępowania komisyjnego ini-
cjatorem jest pacjent (ewentualnie spadkobiercy 
pacjenta), a ubezpieczyciel bądź podmiot leczniczy są 
związani wyborem tej drogi postępowania66. Kolejna, 

65 Tak w uzasadnieniu projektu z dnia 15 października 2010 r., 
s. 7.

66 Zob. zwłaszcza M.P. Ziemiak, Postępowanie przed woje-
wódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych…, dz. cyt., s. 168. Tak też E. Bagińska, Dzia-
łalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarze-
niach medycznych a wykonywanie władzy publicznej (w:) 
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zasadnicza różnica pomiędzy postępowaniem media-
cyjnym a sądowym tkwi w tym, że mediator, w odróż-
nieniu od sądu, nie stara się rozstrzygnąć sporu, ale 
go rozwiązać. Spór przed komisją zostaje rozstrzyg-
nięty bez wykorzystywania metody koncyliacyjno-
-pojednawczej, a postępowanie to nie rezygnuje (jak 
to zostało wyżej wykazane) z charakterystycznej dla 
procedury sądowej zasady kontradyktoryjności. Oka-
zuje się zatem, że w ślad za deklaracjami projektodaw-
ców nie poszły konkretne rozwiązania prawne, które 
wskazywałyby na to, że ustawodawca chciał wykorzy-
stać klasyczne metody ADR (takie jak: mediacja, kon-
cyliacja, arbitraż czy negocjacje) w postępowaniu przed 
komisją67. Koronnym argumentem jest zaś brak ode-
słania w art. 67o do przepisów k.p.c. dotyczących 
mediacji68. W doktrynie jednak pojawiły się głosy, że 
pewne elementy postępowania przed komisją mają 
charakter ugodowy69. Koncyliacyjnemu sposobowi 
rozwiązywania sporów przed komisją miało służyć 
rozwiązanie, zgodnie z którym już we wniosku nale-
żało przedstawić propozycję odszkodowania i zadość-
uczynienia. Przy tym pierwotnie zakładano, że skoro 
zostanie wydane odpowiednie rozporządzenie, pre-
cyzujące wysokość „ryczałtów odszkodowawczych”, 
pacjent będzie rozumiał ograniczenia wynikające z tej 
formy rekompensaty szkód medycznych i nie będzie 
przedstawiał wygórowanych żądań. Z uwagi na to, że 
ubezpieczyciel został związany orzeczeniem komisji 

E. Kowalewski (red.), Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń 
medycznych. Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, 
Toruń 2011, s. 151–152; U. Drozdowska, A. Bieliński, Nowy 
sposób kompensacji szkód medycznych – uwagi o charakterze 
materialno-prawnym i procesowym, „Prace Naukowe UE we 
Wrocławiu” 2013, nr 319, s. 71–72.

67 Zob. E. Bagińska, Działalność wojewódzkich komisji do spraw 
orzekania o zdarzeniach medycznych a wykonywanie władzy 
publicznej…, dz. cyt., s. 151.

68 Zob. U. Drozdowska A. Bieliński, Nowy sposób kompensacji 
szkód medycznych. – uwagi o charakterze materialno-prawnym 
i procesowym…, dz. cyt., s. 72.

69 Por. M. Śliwka, Wybrane czynniki determinujące działalność 
wojewódzkich komisji…, dz. cyt., s. 15; M. Tenenbaum-Kulig, 
Mechanizm pozasądowego uzyskiwania odszkodowania lub 
zadośćuczynienia za błąd medyczny w ujęciu projektu nowe-
lizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

„Prawo i Medycyna” 2010, nr 4, s. 53.

o ustaleniu zdarzenia (art. 67k ust. 1 u.p.p.), miał obo-
wiązek – za pośrednictwem komisji – w terminie 30 dni 
złożyć propozycję wysokości kwoty, tytułem odszko-
dowania i zadośćuczynienia pod rygorem uznania 
pierwotnej propozycji odszkodowawczej pacjenta 
(art. 67k ust. 2 i 3 w zw. z art. 67k ust. 10 u.p.p.). Traf-
nie wskazano w literaturze przedmiotu, że była to 
właściwie kontrpropozycja w stosunku do propozycji 
pacjenta zawartej we wniosku70. Następnie wniosko-
dawca, przyjmując ofertę, zrzekałby się dochodzenia 
roszczeń i w ten sposób definitywnie kończył zaistniały 
spór. Opisany powyżej, niewątpliwie słaby, ale moż-
liwy do znalezienia i wypracowania kompromis, oparty 
na zakładanej świadomości obu stron, że wiążą je 
ograniczone reguły kompensacji w zamian za względ-
nie szybkie i tanie rozstrzygnięcie sporu, przestał de 
facto funkcjonować na skutek uchylenia obowiązku 
ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych. W prak-
tyce w odpowiedzi na wniosek pacjenta (zwykle oscy-
lujący wokół maksymalnych kwot: 100 000 zł – z tytułu 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zakażenia, 
oraz 300 000 zł – na rzecz spadkobierców pacjenta 
w razie jego śmierci) szpital przedstawia oferty kom-
pensacyjne, które rażąco odchodzą od wysokości wska-
zanych żądań71. Przyczyna przedstawiania znacznie 
zaniżonych ofert odszkodowawczych jest z pewnością 
złożona. Niewątpliwie jednak najważniejszym czyn-
nikiem jest nie najlepsza kondycja finansowa szpitali 
i świadomość podmiotów leczniczych, że jeśli pacjent 
na skutek niesatysfakcjonującej go oferty wystąpi na 
drogę sądową, to będzie można wnosić o przypozwa-
nie ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej. 
Należy zauważyć także, że ponieważ komisja nie bada 
wysokości poniesionego uszczerbku, podmiot leczni-
czy na podstawie uzasadnienia orzeczenia nie jest 
w stanie określić, jakie skutki szkodzące pozostają 

70 Tak E. Kowalewski, W.W. Mogilski, Istota i charakter ubez-
pieczenia pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych…, dz. cyt., 
s. 6.

71 Por. dane przytaczane przez M. Serwach, Ochrona ubezpiecze-
niowa pacjentów…, dz. cyt., s. 340, zwłaszcza przyp. 100 i 101. 
Potwierdzają to także doświadczenia autorki jako członka 
Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach 
Medycznych w Białymstoku. Niektóre propozycje są bardzo 
niskie, np. wynoszą 100 zł (słownie: sto złotych).
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w związku przyczynowym ze zdarzeniem medycznym, 
a jakie są np. wynikiem rozwoju podstawowej choroby 
pacjenta (problem polega także na tym, że nie rozróż-
niają tego wnioskodawcy, łącząc wszystkie swoje 
uszczerbki ze zdarzeniem medycznym). Ta z kolei 
kwestia może mieć wpływ na przedstawienie oferty 
nie tyle nierzetelnej, co nieprzemyślanej, wynikającej 
z niewiedzy podmiotu leczniczego. Warto w tym kon-
tekście zauważyć, że cytowane rozporządzenie naka-
zuje dokonanie analizy wysokości szkody pacjenta na 
podstawie dokumentacji medycznej uzyskanej w trak-
cie postępowania przed komisją, co – jak się wydaje – 
może się okazać niewystarczające72. Ustawodawca nie 
dał więc podmiotowi leczniczemu odpowiednich 
„narzędzi”, celem zakwalifikowania do odpowiedniej 
grupy „ryczałtu odszkodowawczego” wnioskodawcę 
lub spadkobierców pacjenta73. W tej sytuacji, przewagę 
niewątpliwie zyskuje stosowanie rozwiązań media-
cyjnych. Aby skłonić74 strony do realnych negocjacji, 

72 Dokumentacja medyczna gromadzona na potrzeby postę-
powania komisyjnego dotyczy zdarzenia medycznego w ści-
słym okresie czasowym, co oznacza, że skutki szkodzące 
powstałe w późniejszym okresie mogą nie być nią objęte. 
Pacjent w postępowaniu przed komisją uprawdopodabnia 
zaistnienie szkody (por. art. 67d ust. 1 pkt 7 u.p.p.), a Komi-
sja nie ma obowiązku badania jej wysokości, stąd gromadzi 
materiał dowodowy dotyczący ustalenia zdarzenia, a nie 
wysokości poniesionej szkody.

73 Zgodnie z § 6 rozporządzenia w przypadku śmierci pacjenta 
ubezpieczyciel lub podmiot leczniczy prowadzący szpital 
ustala wysokość świadczenia po analizie uzasadnienia orze-
czenia wojewódzkiej komisji oraz dokumentacji przedstawio-
nej przez podmiot składający wniosek, na podstawie której 
ustala zakres, intensywność i rozmiar doznanej krzywdy lub 
pogorszenie sytuacji życiowej. Przy tym wysokość zadość-
uczynienia ustala się w kwocie nie wyższej niż 100 000 zł, 
a odszkodowania 200 000 zł.  W szczególności uzasadnienie 
orzeczenia, jako dotyczące ustalenia zdarzenia medycz-
nego wobec osoby bezpośrednio poszkodowanej, nie będzie 
odzwierciedlać rzeczywistej szkody zarówno majątkowej, jak 
i niemajątkowej osób pośrednio poszkodowanych. Komisja 
bowiem w tym zakresie nie gromadzi materiału dowodowego.

74 Regulacje prawne wspierające polubowne metody rozwiązy-
wania sporów czasami przybierają kształt „przymuszający”. 
W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w umowach 
arbitrażu przedprocesowego zawieranych przez pacjenta 

jak się wydaje, należałoby wprowadzić w art. 67o u.p.p. 
odesłanie do odpowiedniego stosowania przepisów 
dotyczących mediacji (art. 183¹–183¹5 k.p.c.)75. Przy 
tym, z uwagi na specyfikę postępowania przed komi-
sją, mediacja rozpoczynałaby się dopiero z momentem 
wydania orzeczenia o ustaleniu zdarzenia medycznego, 
a zatem mogłaby dotyczyć tylko zakresu przyznanej 
kompensacji. Propozycja zastosowania mediacji 
dopiero na tym etapie wynika stąd, że de lege lata 
rozpoczęcie mediacji na wcześniejszym etapie postę-
powania wymagałoby cofnięcia wniosku o ustalenie 
zdarzenia medycznego, co w konsekwencji skutkowa-
łoby umorzeniem postępowania przed komisją (zob. 
art. 67l ust. 2 pkt 1 u.p.p.). Inne rozwiązanie (kiero-
wanie do mediacji na każdym etapie postępowania, 
podobnie jak czyni to sąd, zgodnie z art. 1838 § 1 k.p.c.), 
byłoby o tyle niecelowe, o ile stawiałoby pod znakiem 
zapytania samą ideę wstępnego rozstrzygania sporów 
medycznych (poprzez ustalanie zdarzenia medycznego) 
przez komisje. Tak więc prezentowana propozycja 
ogranicza się do stworzenia modelu hybrydowego, 
łączącego postępowanie komisyjne z mediacyjnym. 
Pozytyw zainicjowania na tym etapie procedur typu 
ADR tkwi przede wszystkim w tym, że konflikt pomię-
dzy pacjentem a podmiotem leczniczym w zasadniczej 
części zostałby rozstrzygnięty. Co więcej, pozycja 

z podmiotem leczniczym przewiduje się klauzulę, zgodnie 
z którą świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane jedynie 
pod warunkiem, że w razie powstania sporu strony wyrażą 
zgodę na arbitraż. Za O. Bróż, Perspektywy alternatywnych 
metod rozwiązywania sporów o zdarzenia medyczne w Polsce 
w oparciu o doświadczenia ADR w Stanach Zjednoczonych 
(w:) J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morka (red.), Arbitraż 
i mediacja – perspektywy prywatnoprawna i publicznoprawna, 
Księga Pamiątkowa ku czci Prof. Jana Łukasiewicza, Rze-
szów 2018, s. 89.

75 Zob. też o mediacji w ochronie zdrowia: E. Gmurzyńska, 
R. Morek, O problemach dotyczących rozstrzygania spraw 
o błędy lekarskie i o roli mediacji, „ADR. Arbitraż i Mediacja” 
2011, nr 3, s. 44 i n.; J. Budzowska, Odpowiedzialność finan-
sowa z tytułu błędów i zdarzeń medycznych (w:) M. Pasowicz 
(red.), Zarządzanie podmiotami leczniczymi – bezpieczeństwo 
pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali, Kraków 
2012, s. 173; B. Kmieciak, Mediacja kliniczna jako element 
skutecznego rozwiązywania konfliktu w placówkach medycz-
nych…, dz. cyt., passim.
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pacjenta, z istoty rzeczy słabsza (jako tego, który nie 
ma wiedzy i umiejętności), ulega wzmocnieniu, ponie-
waż ma on świadomość tego, że niezależny organ uznał 
niegodność postępowania szpitala z zasadami wiedzy 
medycznej i wyjaśnił, na czym ta niezgodność pole-

gała. Sporna byłaby zatem wyłącznie wysokość jego 
roszczeń odszkodowawczych. Komisja zatem po wyda-
niu orzeczenia o ustaleniu zdarzenia medycznego 
mogłaby kierować strony postępowania na mediację76. 
Przy tym rola komisji jako podmiotu znającego dokład-
nie spór polegałaby nie tylko na kierowaniu sprawy 

76 Ponieważ przepis art. 183¹ § 1 k.p.c. daje wyraz zasadzie 
dobrowolności mediacji, de lege lata może być ona pro-
wadzona, o ile strony wyraźnie wyrażą wolę rozwiązania 
sporu w taki właśnie sposób [zob. zamiast wielu: R. Cebula, 
Mediacja w postępowaniu cywilnym (w:) W. Broński, P. Stanisz 
(red.), Mediacje i negocjacje prawnicze, Lublin 2012, s. 60]. 
Zauważmy jednak, że obowiązek poddania się mediacji 
przewidują ustawodawstwa innych europejskich porządków 
prawnych (zob. np. rozważania D. Kaczmarka, Mediacja 
obligatoryjna w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej, Studia Administracyjne 2017, nr 9, 
s. 149–151; K. Gajdy-Roszczynialskej, Mediacja obligatoryjna 
w postępowaniu cywilnym, „Polski Proces Cywilny” 2012, 
nr 3, s. 437–472). Powstaje pytanie, czy nie wprowadzić 
takiego rozwiązania (obowiązku przystąpienia stron do 
mediacji) w postępowaniu komisyjnym. Podkreślić wypada, 
że zarówno dalsze prowadzenie mediacji, jak i zawarta w jej 
wyniku ugoda musiałyby być dobrowolne.

do rozwiązania przy udziale profesjonalnego media-
tora77, ale także na pomocy przy wypracowaniu satys-
fakcjonującego obie strony rozwiązania, skoro to właś-
nie ten organ zatwierdzałby ugodę zawartą przed 
mediatorem (por. art. 183¹4 § 1 k.p.c.). Warto zauważyć, 

że dotychczasowa rola komisji na tym etapie postępo-
wania (po ustaleniu zdarzenia) polega wyłącznie na 
badaniu, czy zostały zachowane przewidziane prawem 
terminy do złożenia oświadczeń. W przypadku wspo-
mnianego wyżej 30-dniowego terminu na złożenie 
oświadczenia kompensacyjnego jego niedotrzymanie 
może skutkować wystawieniem przez komisję zaświad-
czenia stanowiącego tytuł wykonawczy78. Żadnej sank-

77 Rozważana jest także propozycja, czy to sama Komisja nie 
powinna wystąpić w roli mediatora. Tak np. K. Bączyk-Roz-
wadowska, Odpowiedzialność cywilna za szkody…, dz. cyt., 
s. 370.

78 W zaświadczeniu tym Komisja stwierdza złożenie wniosku 
o ustalenie zdarzenia medycznego, wysokość odszkodowania 
lub zadośćuczynienia oraz fakt nieprzedstawienia propozycji, 
o której mowa w art. 67 k ust. 3 u.p.p. Jak wynika z uzasad-
nienia Uchwały SN z dnia 19 maja 2016 r. (III CZP 13/16, 
Legalis z glosą M. Serwach, „Prawo Asekuracyjne” 2017, 
nr 1, s. 84 i n.), Komisja ma możliwość wystawienia zaświad-
czenia stanowiącego tytuł wykonawczy tylko w przypadku 
nieprzedstawienia propozycji odpowiedniego świadczenia, 
a nie utraty takiej możliwości na skutek niedotrzymania 
innych terminów przez podmiot leczniczy (np. 30-dniowego 
terminu na złożenie stanowiska w odpowiedzi na wniosek). 

Rola komisji jako podmiotu znającego dokładnie 
spór polegałaby nie tylko na kierowaniu sprawy 
do rozwiązania przy udziale profesjonalnego 
mediatora, ale także na pomocy przy wypracowaniu 
satysfakcjonującego obie strony rozwiązania, 
skoro to właśnie ten organ zatwierdzałby 
ugodę zawartą przed mediatorem.
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cji nie przewidziano zaś w sytuacji, gdy wnioskodawca 
w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania propozy-
cji podmiotu leczniczego nie złoży za pośrednictwem 
Komisji oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu 
oferty kompensacyjnej79. Zadania Komisji zostały 
sprowadzone do pośrednictwa w przyjmowaniu i wysy-
łaniu wzajemnych oświadczeń stron postępowania 
(nie ma ona natomiast żadnych uprawnień kontrol-
nych). Tymczasem, zgodnie z przepisami Kodeksu 
postępowania cywilnego, w razie zakończenia media-
cji ugodą komisja mogłaby odmówić zatwierdzenia 
ugody w całości lub w części w przypadku jej sprzecz-
ności z prawem lub zasadami współżycia społecznego, 
a także wtedy, gdy postanowienia ugody zmierzałyby 
do obejścia prawa, byłyby niezrozumiałe lub niespójne 
(por. art. 183¹4 § 3 k.p.c.). Tego typu ugoda mogłaby 
także zawierać oświadczenie pacjenta o zrzeczeniu się 
wszelkich roszczeń powstałych w wyniku zdarzenia80. 
Zatwierdzona przez komisję ugoda przesądzająca 
o wysokości „pretensji” poszkodowanego pacjenta 
podlegałaby wykonaniu w drodze egzekucji sądowej. 
W tym miejscu niezbędna wydaje się także refleksja 
nad bodźcami angażującymi ubezpieczyciela z tytułu 
OC do udziału w postępowaniu. Skoro bowiem we 

De lege ferenda przepis ten mógłby służyć za „sankcję” w razie 
nieuzasadnionej odmowy przystąpienia do negocjacji i jako 
taki wymagałby poważnych zmian legislacyjnych.

79 De lege lata oznacza to odrzucenie oferty, skoro wraz z jej 
przyjęciem wnioskodawca miałby złożyć oświadczenie o zrze-
czeniu się roszczeń.

80 Kwestią otwartą pozostaje to, czy w przyszłych regulacjach 
prawnych oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń przez 
pacjenta nie powinno mieć charakteru fakultatywnego. Roz-
wiązaniem skuteczniejszym, wpływającym na zmianę postaw 
mediacyjnych, jest unikanie tego typu radykalnych rozwiązań. 
Obecna obligatoryjność jest jednym z czynników, z powodu 
których pacjent nie przyjmuje oferty. Należałoby zatem prze-
myśleć rozwiązanie, w którym istniałaby możliwość przyjęcia 
oferty kompensacyjnej, bez zrzeczenia się dalszych roszczeń. 
W ten sposób co prawda nie zostałby osiągnięty cel w postaci 
definitywnego zakończenia sporu, ale po pierwsze przyjęta 
przez pacjenta kwota mogłaby doraźnie służyć rekompensacie, 
po drugie w przyszłości podlegałaby zaliczeniu na poczet 
zasądzonych w postępowaniu sądowym świadczeń. Zob. 
też K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna za 
szkody…, dz. cyt., s. 369–370.

wcześniejszych rozważaniach przyjęto, że zdarzenie 
medyczne może zostać uznane za rodzaj czynu nie-
dozwolonego, konieczne wydaje się ponowne przemy-
ślenie roli ubezpieczyciela z tytułu tego rodzaju odpo-
wiedzialności81.

De lege lata żaden przepis prawa ubezpieczenio-
wego nie pozwala na przyjęcie wniosku, że pozytywne 
orzeczenie komisji o ustaleniu zdarzenia jest tożsame 
z kwestią wyjaśnienia okoliczności koniecznych do 
ustalenia wysokości szkody w ramach ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej82. Ubezpieczyciel – nawet 
w razie wyrażenia takiej woli przez podmiot leczniczy – 
nie ma więc obowiązku wypłaty świadczeń83. Jak się 
wydaje, mógłby przeciwdziałać temu obowiązek zawia-
domienia przez komisję ubezpieczyciela szpitala z tytułu 
OC o skierowaniu stron (wnioskodawcy i szpitala) do 
mediacji. Tego typu rozwiązanie byłoby korzystne dla 
obu stron, tj. podmiotów leczniczych, które pomimo 
opłacania składek na polisę OC nie pozostawałyby 
same na „placu boju”, oraz ubezpieczyciela, skoro ten 
ostatni – w razie wszczęcia postępowania cywilnego 
przed sądem powszechnym – mógłby ponieść odpo-
wiedzialność odszkodowawczą. Udział ubezpieczyciela 
w postępowaniu mediacyjnym byłby bardzo pożądany, 
ponieważ zawarcie ugody pomiędzy stronami sta-
łoby się możliwe na dużo wcześniejszym etapie sporu, 
ponadto wynegocjowane świadczenie (w razie zawar-
cia ugody przez wszystkie zainteresowane podmioty) 
mogłoby zostać wypłacone z polisy OC szpitala84.

81 Na marginesie można zauważyć, że swego czasu była prezen-
towana przez M. Orlickiego koncepcja, że skoro ustawodawca 
określił wypłatę mianem odszkodowania lub zadośćuczynie-
nia, charakter odszkodowawczy świadczeń ubezpieczyciela 
nie powinien budzić wątpliwości. Tym samym, zdaniem tego 
autora, byłoby to ubezpieczenie majątkowe, a nie osobowe 
(typu NNW). Zob. M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, 
Warszawa 2011, s. 135, zwłaszcza przyp. 33. Odmiennie, 
krytycznie wobec tego zapatrywania M. Serwach, Ochrona 
ubezpieczeniowa pacjentów…, dz. cyt., s. 306.

82 Por. J. Budzowska, Odpowiedzialność finansowa z tytułu 
błędów i zdarzeń medycznych…, dz. cyt., s. 165 i n.

83 W praktyce ubezpieczyciele przyjmują, że polisa ubezpie-
czenia OC nie obejmuje szkód wynikających ze zdarzeń 
medycznych.

84 W sytuacji gdy dane zdarzenie uznane przez komisję za 
zdarzenie medyczne nie stanowiłoby w ocenie ubezpieczy-
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4. Podsumowanie
Celem alternatywnych modeli rekompensaty szkód 

medycznych jest tzw. kolektywizacja odpowiedzialno-
ści, która zasadniczo polega na rozłożeniu rekompen-
saty na szersze grupy społeczne (co czyni się z reguły 
przez zastosowanie instrumentów ubezpieczenio-

wych) lub państwo (poprzez stworzenie specjalnych 
funduszy kompensacyjnych, zasilanych z budżetu). 
Doświadczenia innych krajów wskazują, że zwłasz-
cza w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności 
(za niezawinione „wypadki medyczne”) ustawodawca 
powinien stworzyć „zaplecze” w postaci specjalnie 
dedykowanym pacjentom funduszy publicznych85. 

ciela podstaw do jego odpowiedzialności (z tytułu czynu 
niedozwolonego), zastosowanie mechanizmu mediacyjnego 
mogłoby polegać na odmowie zawarcie ugody. Wtedy szpital 
(o ile strony doszłyby do porozumienia) wypłacałby świad-
czenie z własnych środków majątkowych. Oczywiście takie 
rozwiązanie wymagałoby uchylenia art. 67k u.p.p.

85 Mam tu na myśli zwłaszcza francuski system kompensacji 
szkód medycznych, gdzie zaostrzenie odpowiedzialności 
prowadzi do przerzucenia skutków jej rekompensaty na 
specjalnie w tym celu stworzony fundusz, którym zarządza 
ONIAM – L’Office National d’Indemnisation des Accidents 
Médicaux, des Affections Iatrogènes et des Infections Nosoco-
miales. Zob. https://www.oniam.fr. Zob. też pogłębione roz-
ważania na temat innych pozasądowych modeli kompensacji: 
K. Bączyk-Rozwadowska, Szwedzki model NFPI i francuski 
system kompensacji szkód medycznych (w:) E. Kowalewski 
(red.), Kompensacja szkód wynikłych ze zdarzeń medycznych. 

Polski model z uwagi na definicję samego zdarzenia 
medycznego, jako niezgodnego z aktualną wiedza 
medyczną, a także ze względu na brak rozłożenia 
finansowych skutków rekompensaty na szersze grupy 
społeczne (np. poprzez ubezpieczenie z tytułu zdarzeń 
medycznych) nie mógł sprostać oczekiwaniom. Atu-

tem pozasądowych modeli jest także usprawnienie, 
przyspieszenie samego dochodzenia roszczeń i zmniej-
szenie tzw. kosztów transakcyjnych w porównaniu 
z modelem sądowym86. W tej perspektywie polski 
model pozasądowego dochodzenia roszczeń, jak się 
wydaje – pomimo konieczności nowelizacji – wymaga 
dalszego utrzymania87. Przedstawione w artykule 
uwagi de lege ferenda wymagają z pewnością pogłę-
bionej dyskusji, a ich autorka ma świadomość, że są to 
propozycje mające na celu doraźną poprawę modelu 
postępowania, tak aby poszkodowani pacjenci mogli 
w przypadku ustalenia zdarzenia medycznego liczyć 
na bardziej realną propozycję odszkodowawczą. Naj-
lepszym rozwiązaniem (proponowanym np. przez 

Problematyka cywilnoprawna i ubezpieczeniowa, Toruń 
2011, s. 33–69.

86 Zwłaszcza przemawia za tym ekonomiczna analiza prawa, 
zob. szerzej J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, Dziesięć 
wykładów o ekonomii prawa, Kraków 2007, s. 192.

87 Podobnie A. Moskal, Postępowanie przed Wojewódzkimi 
Komisjami do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych 
jako alternatywa dla procesu cywilnego, „Rynek, Społeczeń-
stwo, Kultura” 2016, numer specjalny, s. 21–26.

De lege lata żaden przepis prawa ubezpieczeniowego 
nie pozwala na przyjęcie wniosku, że pozytywne 
orzeczenie komisji o ustaleniu zdarzenia jest 
tożsame z kwestią wyjaśnienia okoliczności 
koniecznych do ustalenia wysokości szkody w ramach 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
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Małgorzatę Serwach88) byłoby oczywiście stworzenie 
instrumentu ubezpieczeniowego, który przywróciłby 
pierwotny sens funkcjonowania opisywanego modelu 
kompensacji szkód medycznych. Przyjęcie tego rozwią-
zania w najbliższej przyszłości nie wydaje się jednak 
realne. Możliwości są zatem następujące: pierwsza pole-
gająca na przyjęciu w innym kształcie rozporządzenia 
w sprawie szczegółowego zakresu oraz warunków usta-
lania wysokości świadczenia w przypadku zdarzenia 
medycznego oraz druga polegająca na odpowiednim 
zastosowaniu mechanizmu mediacyjnego. Ta druga 
alternatywa jawi się jako korzystniejsza o tyle, o ile 
podmiot leczniczy byłby bardziej skłonny do media-
cji, jeśli mógłby uczestniczyć w niej także jego ubez-
pieczyciel z tytułu OC. Pierwsza z wymienionych tu 
opcji, polegająca na modyfikacji rozporządzenia, tak 
aby można było je stosować celem efektywnego zakoń-
czenia sporu pomiędzy szpitalem a pacjentem (spad-
kobiercami pacjenta), wpisuje się w model, którego 
zadaniem jest rozstrzygnięcie danej sprawy medycznej, 
druga – dopuszczająca zastosowanie mechanizmów 
charakterystycznych dla mediacji – daje bardziej wyraz 
idei rozwiązywania sporów medycznych.
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1. Wstęp
Stosownie do art. 307 ust. 1 

Ustawy z dnia 20  lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce1: „[s]tudent podlega odpo-

 1 Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.; dalej: 
PSWiN lub Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.

wiedzialności dyscyplinarnej za 
naruszenie przepisów obowią-
zujących w uczelni oraz za czyn 
uchybiający godności studenta”. 
Na mocy art. 308 pkt 1–5 i art. 310 
ust. 1 i art. 314 ust. 1 PSWiN tego 
rodzaju odpowiedzialność spro-
wadza się do kary dyscyplinar-
nej i jest ustalana przez komisję 
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dyscyplinarną (i odwoławczą komisję dyscyplinarną) 
w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach studen-
tów2. Każde takie postępowanie jest prowadzone na 
podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, Roz-
porządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego 
trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego 
w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania 
kar dyscyplinarnych i ich zatarcia3 oraz na podstawie 
Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania 
karnego4. Przedmiotem artykułu jest sytuacja proce-

sowa, która nie została expressis verbis uregulowana 
w wymienionych aktach normatywnych, tj. skreślenie 
obwinionego z listy studentów przed zakończeniem 
postępowania dyscyplinarnego w sprawach studen-
tów. Będę uzasadniał tezę, że aktualnie obowiązujący 
model postępowania dyscyplinarnego w sprawach 
studentów współtworzy norma o postaci: „komisja 
dyscyplinarna nie wszczyna postępowania dyscypli-

 2 Zaznaczyć należy, iż: 1) zgodnie z art. 313 ust. 1. i 2 in principio 
PSWiN postępowanie dyscyplinarne w sprawach studentów 
jest poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym; 2) na mocy 
art. 312 ust. 1 PSWiN za przewinienie mniejszej wagi rektor 
może wymierzyć studentowi karę upomnienia; 3) stosow-
nie do art. 313 ust. 2 in fine PSWiN rzecznik dyscyplinarny, 
zamiast kierować wniosek o ukaranie studenta do komisji 
dyscyplinarnej, może złożyć do rektora wniosek o wymie-
rzenie studentowi kary upomnienia.

 3 Dz.U. 2018 poz. 1882; dalej: Rozporządzenie lub Rozporzą-
dzenie w sprawie trybu postępowania dyscyplinarnego.

 4 Dz.U. 2018 poz. 1987 ze zm.; dalej: k.p.k., Kodeks lub Kodeks 
postępowania karnego.

narnego, a wszczęte umarza, gdy obwinionego skre-
ślono z listy studentów”.

Argumentacja poniższa zostanie podzielona na dwie 
główne części. W pierwszej wskażę, iż tekst prawny 
traktujący o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego 
w sprawach studentów skonfrontowany z dyrektywą 
języka prawnego (i prawniczego) sprawia wrażenie, 
iż skreślenie obwinionego z listy studentów nie ma 
znaczenia dla postępowania dyscyplinarnego; przy 
czym wrażenie to potęgują regulacje o postępowa-
niu dyscyplinarnym w sprawach odpowiedzialności 

dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, a także racje 
natury systemowej i celowościowej. W drugiej części 
artykułu wykażę, iż te argumenty są wadliwe, a ich 
skorygowanie prowadzi do konkluzji, iż aktualnie 
obowiązujący model postępowania dyscyplinarnego 
w sprawach studentów obejmuje przedmiotową normę5.

 5 Większość przepisów PSWiN o postępowaniu dyscyplinar-
nym w sprawach studentów znajduje dosłowny odpowiednik 
w poprzednio obowiązującej Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym (dalej: PSW). Niemniej jed-
nak teksty tych ustaw co do skutków opuszczenia uczelni 
przez obwinionego (skreślenia go z listy studentów) przed 
zakończeniem postępowania dyscyplinarnego pozostają 
odmienne. O ile PSWiN kwestii tej nie określa wprost, o tyle 
według art. 217 ust. 4 PSW opuszczenie uczelni przez obwi-
nionego jest przyczyną rozpoczęcia biegu przedawnienia 
orzekania w postępowaniu dyscyplinarnym. Okoliczność 
ta ma następującą konsekwencję: literatura dotycząca relacji 
między opuszczeniem przez obwinionego uczelni a tokiem 
postępowania dyscyplinarnego, powstała w oparciu o PSW 
[zob. np. M. Gałązka, Komentarz do art. 217 PSW (w:) M. Pyter 

Obowiązujący model postępowania dyscyplinarnego 
w sprawach studentów współtworzy norma: 
„komisja dyscyplinarna nie wszczyna postępowania 
dyscyplinarnego, a wszczęte umarza, gdy 
obwinionego skreślono z listy studentów”.
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2. Skreślenie z listy studentów jako 
okoliczność nieistotna dla postępowania 
dyscyplinarnego

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie zawiera 
przepisów, których sformułowania dotyczą przyczyn 
umorzenia postępowania dyscyplinarnego w sprawach 
studentów. Wobec tego oraz stosownie do art. 320 
i art. 321 PSWiN6 normy regulujące tę kwestę należy 
rekonstruować z przepisów Rozporządzenia w spra-
wie trybu postępowania dyscyplinarnego i Kodeksu 
postępowania karnego. Z kolei jedynym przepisem 
Rozporządzenia traktującym o przesłankach umo-
rzenia postępowania dyscyplinarnego w sprawach 
studentów jest § 22 ust. 3. Stanowi on, że „[k]omisja 
dyscyplinarna orzeka o umorzeniu postępowania 
w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których 
mowa w odpowiednio stosowanym art. 17 § 1 pkt 3–11 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowa-
nia karnego”. W aktualnym stanie prawnym punktem 
odniesienia przy określaniu zdarzeń powodujących 
umorzenie (i odmowę wszczęcia) postępowania dyscy-
plinarnego w sprawach studentów jest więc art. 17 
§ 1 pkt 3–11 k.p.k. Zgodnie z tym przepisem: „nie 
wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza się” 
wtedy, gdy „społeczna szkodliwość czynu jest znikoma” 
(pkt 3), „ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze” 

(red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 
2012, s. 1042; D. Mucha, Komentarz do art. 219 ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (w:) P. Chmielnicki, P. Stec 
(red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, System 
informacji prawnej LEX 2017, teza 7; E. Ura, Komentarz do 
art. 217 PSW (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 498], 
pozostaje nieaktualna.

 6 Art. 320: „[d]o postępowania wyjaśniającego i postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach studentów w sprawach nieu-
regulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania kar-
nego, z wyłączeniem art. 82”; art. 321: „[m]inister właściwy 
do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania wyjaśniają-
cego i postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów, 
a także sposób wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatar-
cia, mając na uwadze konieczność zapewnienia rzetelności, 
obiektywności, przejrzystości i sprawności prowadzenia 
postępowań”.

(pkt 4), „oskarżony zmarł” (pkt 5), „nastąpiło prze-
dawnienie karalności” (pkt 6), „postępowanie karne co 
do tego samego czynu tej samej osoby zostało prawo-
mocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się” 
(pkt 7), „sprawca nie podlega orzecznictwu polskich 
sądów karnych” (pkt 8), „brak skargi uprawnionego 
oskarżyciela” (pkt 9), „brak wymaganego zezwolenia 
na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od 
osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej” 
(art. 10) oraz wtedy, gdy „zachodzi inna okoliczność 
wyłączająca ściganie” (art. 11).

Wydaje się, iż racje językowe usprawiedliwiają tezę, 
że skreślenie obwinionego z listy studentów nie pod-
pada pod żadne ze sformułowań art. 17 § 1 pkt 3–11 
k.p.k. (wtedy gdy na mocy art. 320 PSWiN są one sto-
sowane odpowiednio w postępowaniu dyscyplinarnym 
w sprawach studentów7). Chociaż bowiem przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa informują w zasa-
dzie tylko o tym, iż skreślenie z listy studentów nastę-
puje w drodze decyzji administracyjnej (art. 108 ust. 3 
PSWiN) oraz że istnieje numerus clausus okoliczności 
uzasadniających skreślenie (art. 108 ust. 1 i 2 i art. 450 
PSWiN)8, to jednak znaczenie wyrażenia „skreślenie 
z listy studentów” jest jednolicie dookreślane w źród-
łach prawa wewnętrznego. W sformułowaniach regula-
minów studiów sens słów „skreślenie z listy studentów” 
prezentuje się następująco: „przyczyna utraty praw 
i obowiązków studenta”9. Natomiast sformułowań 

 7 Na temat odpowiedniego stosowania przepisu zob. np. 
Uchwała SN (7) z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie I KZP 
50/00; J. Nowacki, Analogia legis, Warszawa 1966, s. 141–147; 
L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010, s. 215.

 8 Ponadto art. 100 ust. 1 pkt 1 PSWiN stanowi, iż skreślenie z listy 
studentów skutkuje wstrzymaniem wypłaty miesięcznych transz 
kredytu studenckiego. Z kolei zgodnie z art. 344 ust. 1 pkt 13 
PSWiN data skreślenia jest ujmowana w wykazie studentów.

 9 Zob. np. § 2 ust. 7 Regulaminu studiów pierwszego stopnia, 
drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 
(zał. do Uchwały nr 25/IV/2019 Senatu UJ z dnia 24 kwietnia 
2019 r., https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/142615457/
uchw_nr_25_2019.pdf, 16.11.2019); §  20 ust.  1. Regu-
laminu studiów na UW (zał. do Uchwały nr 441 Senatu 
UW z dnia 19 czerwca 2019 r., https://monitor.uw.edu.pl/
Lists/Uchway/Attachments/4930/M.2019.186.U.441.pdf, 
16.11.2019); § 2 ust. 3 Regulaminu studiów UAM (zał. do 
Uchwały nr 222/2018/2019 Senatu UAM z dnia 29 kwietnia 
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z pkt 3–11 art. 17 § 1 k.p.k. nie należy interpretować 
w ten sposób; w szczególności nie powinno się wykła-
dać tak określeń z art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. („oskarżony 
zmarł”) lub z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. („zachodzi inna 

okoliczność wyłączająca ściganie”). W nauce procesu 
karnego i w orzecznictwie sądów karnych budujące 
art. 17 § 1 pkt 5 k.p.k. wyrażenie „oskarżony zmarł” 
jest bowiem rozumiane nie tyle jako przyczyna utraty 
praw i obowiązków (przez zmarłego oskarżonego), 
ile jako „sytuacja, w której osoba fizyczna przestaje 
istnieć”10, co stanowi „przyczyn[ę] braku strony i braku 

2019 r., https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0022/74542/
Uchwala-222-Regulamin-studiow.pdf, 16.11.2019); § 14 
ust. 1. Regulaminu studiów KUL (zał. do Uchwały 805/II/1 
Senatu KUL z dnia 25 kwietnia 2019 r., https://bip.kul.lublin.
pl/files/1658/bip/akty_prawne/197_zal._regulamin_stu-
diow_2019.pdf, 16.11.2019); § 3 ust. 2. Regulaminu studiów 
w PW (zał. do Uchwały nr 363/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 
26 czerwca 2019 r., https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/
original/application/6ea327526a60a2bbac1e0b4eda1a96ae.pdf, 
16.11.2019); § 3 ust. 5 pkt 1 Regulaminu studiów w SGH (zał. 
do Uchwały nr 467 Senatu SGH z dnia 17 kwietnia 2019 r., 
http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSL/zasady/regulamin/
Documents/US_nr_467_z_17_kwietnia_2019 _zal_Regula-
min_studi%C3%B3w_pierwszego_i_drugiego_stopnia.pdf, 
16.11.2019); § 17 ust. 1. Regulaminu Studiów w ASzW (zał. 
do Uchwały Nr 22/2019 Senatu ASzW z dnia 19 czerwca 
2019 r., https://aszwoj.bip.gov.pl/regulaminy/regulaminy.
html, 16.11.2019).

10 M. Kurowski, Komentarz do art. 17 KPK (w:) D. Świecki 
(red.) Kodeks postępowania karnego, t. 1, Komentarz aktu-
alizowany LEX 2019, teza 24; K. Marszał, Przebieg procesu 
karnego, Katowice 1982, s. 100.

odpowiedzialnego za czyn”11; z tym że rzeczona prze-
słanka wyłącza tylko ukaranie sprawcy; nie zakazuje 
wszczynania postępowania karnego na korzyść zmar-
łego (tzw. procesu rehabilitacyjnego) lub prowadzenia 

postępowania w kierunku dlań korzystnym12. Z kolei 
stanowiące art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. sformułowanie 

„zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie” jest 
rozumiane tak, iż denotuje nie tyle wygaśnięcie praw 
osoby, która jest oskarżonym, ile sytuację wygasaniu 
przeciwną: powstawanie po stronie osoby oskarżo-
nej szczególnych praw. Wyrażona w art. 17 § 1 pkt 11 
k.p.k. przesłanka umorzenia postępowania karnego 
jest bowiem ujmowana jako odnosząca się do takich 
sytuacji, jak „wniesienie przez prokuratora aktu oskar-
żenia, pomimo że – ze względu na zakaz reformatio-
nis in peius – dochodzenie lub śledztwo powinno być 
umorzone; abolicj[a], czyli generalny akt łaski (…); 
quasi-list żelazny (art. 589 k.p.k.) (…); zakres ekstra-
dycji, czyli konieczność respektowania stanowiska 
państwa obcego co do zakresu wydania”13.

Przedstawiony argument językowy wspierają racje 
opierające się na innym modelu postępowania dyscy-
plinarnego. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
statuuje dwie odmiany postępowań dyscyplinarnych; 

11 M. Kurowski, Komentarz do art. 17 KPK…, dz. cyt., teza. 24.
12 Oprócz literatury podanej w poprzednich przypisach zob. np. 

uchwały SN: z dnia 13 marca 1984 r., VI KZP 47/83, OSNKW 
1984, nr 7–8, poz. 70; z dnia 22 listopada 1973 r., VI KZP 42/73, 
OSNKW 1974, nr 2, poz. 23; z dnia 7 września 1974 r., V KZ 
119/74, OSNKW 1974, nr 11, poz. 215; T. Grzegorczyk, Kodeks 
postępowania karnego, t. 1: Artykuły 1–467, Komentarz LEX 
2014, Komentarz do art. 17, teza 6.

13 P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy sędziego 
w sprawach karnych, Warszawa 2011, s. 48.

W aktualnym stanie prawnym punktem odniesienia 
przy określaniu zdarzeń powodujących umorzenie 
(i odmowę wszczęcia) postępowania dyscyplinarnego 
w sprawach studentów jest art. 17 § 1 pkt 3–11 k.p.k.
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oprócz przepisów regulujących postępowanie dyscypli-
narne w sprawach studentów14 zawiera również tekst 
określający postępowanie dyscyplinarne w sprawach 
odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akade-
mickich. Jeżeli zatem chodzi o źródła prawa, to mode-
lowi dotyczącemu studentów najbliższy jest model 
postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowie-
dzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. 
Ponadto model ten – jako jedyna odmiana postępowa-
nia dyscyplinarnego poza modelem w sprawach stu-
dentów – dotyczy odpowiedzialności dyscyplinarnej 
osób tworzących wspólnotę uczelni; i właśnie te dwie 
okoliczności usprawiedliwiają uwzględnienie art. 294 
ust. 3 i 4 i art. 275 ust. 2 PSWiN przy rozwiązywaniu 
podjętej w artykule kwestii.

Stosownie do 294 ust. 3 PSWiN postępowanie dyscy-
plinarne w sprawie odpowiedzialności dyscyplinar-
nej nauczycieli akademickich umarza się wtedy, gdy: 
„społeczna szkodliwość przewinienia dyscyplinarnego 
jest znikoma”, „obwiniony w chwili popełnienia prze-
winienia dyscyplinarnego był niepoczytalny”, „obwi-
niony zmarł”, „nastąpiło przedawnienie karalności”, 
„postępowanie dyscyplinarne co do tego samego prze-
winienia dyscyplinarnego tej samej osoby zostało pra-
womocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy 
się”. Z kolei zgodnie z ust. 4 powołanego artykułu „[p]
ostępowanie dyscyplinarne może być umorzone, jeżeli 
orzeczenie kary dyscyplinarnej byłoby oczywiście nie 
celowe ze względu na rodzaj i wysokość kary lub innego 
środka prawomocnie orzeczonych za ten sam czyn win-
nym postępowaniu, a interes pokrzywdzonego temu 
się nie sprzeciwia”. Zaprezentowane przepisy wyzna-
czają zatem zamknięty katalog ujemnych przesłanek 
procesowych; wśród nich prawodawca nie stypizował 
sytuacji, że obwiniony przestaje być nauczycielem aka-
demickim. Przeciwnie nawet w art. 275 ust. 2 PSWiN 
postanowił, że „[u]stanie zatrudnienia w uczelni nie 
wyłącza odpowiedzialności dyscyplinarnej za prze-
winienie dyscyplinarne popełnione w trakcie tego 
zatrudnienia”. Na podstawie powołanych przepisów 
stwierdzić zatem należy, iż przesłanki umorzenia 

14 PSWiN statuuje również postępowanie dyscyplinarne wobec 
doktorantów; przy czym zostało ono uregulowane poprzez 
odesłanie do przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym 
w sprawach studentów (zob. art. 322 PSWiN).

postępowania dyscyplinarnego w sprawach odpowie-
dzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich 
zostały określone tak, że utracenie prawnego statusu 
osoby podlegającej odpowiedzialności dyscyplinarnej 
przez tego, kto jest obwinionym, nie stanowi przesłanki 
umorzenia postępowania o ustalenie takiej odpowie-
dzialności; i ta okoliczność – z uwagi na tożsamość 
źródłową i podobieństwo adresatów norm budujących 
oba modele – sugeruje, iż model postępowania dyscy-
plinarnego w sprawach studentów nie jest tworzony 
przez normę wyznaczającą komisji dyscyplinarnej 
nakaz umorzenia postępowania w razie skreślenia 
obwinionego z listy studentów. Zaprezentowana wyżej 
wykładnia językowa art. 17 § 1 pkt 3–11 k.p.k. wydaje 
się zatem poprawna.

Na rzecz zaprezentowanej interpretacji art. 17 § 1 
pkt 3–11 k.p.k. w postępowaniu dyscyplinarnym 
w sprawach studentów zdaje się przemawiać również 
argumentacja natury celowościowej i systemowej. Sto-
sownie do art. 307 ust. 1. i art. 308 i art. 320 PSWiN 
oraz art. 2 § 1 i art. 17 § 1 k.p.k. przyjąć należy, iż 
model postępowania dyscyplinarnego w sprawach 
studentów ma na celu ukształtowanie każdego przy-
padku tego rodzaju postępowania w ten sposób, aby 
sprawca przewinienia dyscyplinarnego został ustalony 
i pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
(czyli ukarany karą dyscyplinarną), a osoba niewinna 
nie poniosła takiej odpowiedzialności; przy czym 
wymierzenie studentowi kary dyscyplinarnej stwarza 
relację pomiędzy nim a uczelnią także na przyszłość. 
Przepis § 32 ust. 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie trybu 
postępowania dyscyplinarnego stanowi bowiem, że 
„[p]rawomocne orzeczenie dyscyplinarne (…) włącza 
[się] do teczki akt osobowych [ukaranego] studenta” 
na czas aż do zatarcia kary. Z kolei na mocy art. 319 
ust. 1. PSWiN „[z]atarcie kary dyscyplinarnej nastę-
puje po upływie 3 lat od uprawomocnienia się orze-
czenia o ukaraniu”15. Jeżeli jednak skreślenie z listy 
studentów podpada pod którąś z przesłanek umorzenia 
postępowania z art. 17 § 1 pkt 3–11 k.p.k., to osiągnię-
cie wskazanego celu postępowania dyscyplinarnego 

15 Ponadto zgodnie z art. 319 ust. 2 PSWiN: „[o]rgan, który 
orzekł karę dyscyplinarną, może orzec o jej zatarciu na 
wniosek ukaranego, złożony nie wcześniej niż po upływie 
roku od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu”.
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w sprawach studentów staje się iluzoryczne. Wówczas 
bowiem ustalanie odpowiedzialności dyscyplinarnej 
zostaje uzależnione od woli obwinionego. Zgodnie 
z art. 108 ust. 1 pkt 2 PSWiN studenta obligatoryjnie 
skreśla się z listy studentów „w przypadku rezygnacji 
ze studiów”, czyli wtedy, gdy student tego chce16. Jeżeli 
zatem skreślenie z listy studentów stanowi przesłankę 
umorzenia postępowania dyscyplinarnego w sprawach 
studentów, a samo skreślenie może zostać spowo-

dowane przez obwinionego studenta, to obwiniony 
może spowodować, że komisja dyscyplinarna będzie 
zobligowana do zaniechania procedowania przed 
ustaleniem, czy zarzucane mu przewinienie dyscy-
plinarne miało miejsce, oraz – w razie pozytywnych 
ustaleń – przed wymierzeniem kary dyscyplinarnej, 
która wyznacza relację pomiędzy nim a uczelnią do 
trzech lat na przyszłość. Co więcej, w takim przypadku 
nie będzie żadnych przeszkód, aby osoba skreślona 
z listy studentów została ponownie przyjęta na studia 
(i to nawet na kierunek, z którego zrezygnowała, już 
w pierwszym z kolejnych naborów).

16 Zresztą, jak informuje art. 108 ust. 1 i 2 PSWiN, skreśle-
nie z listy studentów – poza przypadkiem ukarania karą 
dyscyplinarną wydalenia z uczelni – ostatecznie wynika 
z postawy studenta. Stanowi bowiem rezultat niepodjęcia 
studiów, rezygnacji ze studiów, niezłożenia w terminie pracy 
dyplomowej lub egzaminu dyplomowego, braku udziału 
w obowiązkowych zajęciach, braku postępów w nauce, nie-
uzyskania zaliczenia semestru lub roku lub z niewniesienia 
opłat związanych z odbywaniem studiów.

3. Skreślenie z listy studentów jako 
przesłanka umorzenia postępowania 
dyscyplinarnego

Przedstawione argumenty wskazują, iż model 
postępowania dyscyplinarnego w sprawach studen-
tów nie obejmuje normy, iż komisja dyscyplinarna 
nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza, gdy 
obwinionego skreślono z listy studentów. Zaprezen-
towana argumentacja jest jednak wadliwa. Natomiast 

prawidłowo sformułowany argument językowy uza-
sadnia konkluzję, iż nie jest wykluczone, że skreśle-
nie z listy studentów stanowi przesłankę umorzenia 
toczącego się przeciwko osobie skreślonej postępo-
wania dyscyplinarnego w sprawach studentów; i ten 
właśnie wniosek wspiera argument a simili, jeżeli pod 
uwagę zostanie wzięty model postępowania dyscy-
plinarnego, który jest istotnie podobny do modelu 
postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów. 
Ponadto szersze uwzględnienie Prawa o szkolnictwie 
wyższym i nauce, właśnie przy wzięciu pod uwagę 
zadeklarowanego w przepisach celu postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach studentów, uwypukla 
potrzebę umorzenia postępowania dyscyplinarnego 
toczącego się przeciwko osobie, która została skreślona 
z listy studentów.

Wykładanie tekstu aktu normatywnego rozpoczyna 
się od działania w myśl dyrektywy języka powszech-
nego17. Głosi ona, iż każde z interpretowanych wyra-
żeń należy połączyć z sensem, który na gruncie języka 

17 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznaw-
stwa, Warszawa 2018, s. 254–255.

Prawidłowo sformułowany argument językowy 
uzasadnia konkluzję, iż nie jest wykluczone, że 
skreślenie z listy studentów stanowi przesłankę 
umorzenia toczącego się przeciwko osobie skreślonej 
postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów.
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codziennego jest zwykle łączony z wyrażeniami rów-
nokształtnymi interpretowanemu wyrażeniu, chyba 
że to wyrażenie zostało specyficznie zdefiniowane 
w tekście prawnym (odstępstwo na rzecz języka praw-
nego) albo posiada utrwalony sens w obrocie praw-
nym (odstępstwo na rzecz języka prawniczego) lub 
w stosunkach społecznych, dla których dedykowany 
jest wykładany tekst prawny (odstępstwo na rzecz 
języka specjalistycznego)18. Pierwszy z argumentów 
przedstawionych w poprzedniej części artykułu czyni 
zadość wskazanej kolejności ustalania sensów. Wyra-
żenie „skreślenie z listy studentów” zostało bowiem 
scharakteryzowane na podstawie sformułowań aktów 
normatywnych. Natomiast tekst wyrażający przesłanki 
umorzenia postępowania karnego (tj. sformułowania 
pkt 3–11 z art. 17 § 1 k.p.k.) był przedstawiany – wobec 
braku definicji legalnych i braku specjalistycznego 
przeznaczania tego testu – na podstawie stanowisk 
wyrażanych w nauce prawa. Za pomocą wypowiedzi 
pochodzących z prawoznawstwa wskazano, iż użyte 
w art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. wyrażenie „zachodzi inna 
okoliczność wyłączająca ściganie” oznacza zbiór takich 
sytuacji, że osoba, przeciwko której jest prowadzone 
postępowanie, z różnych powodów nabywa prawa. 
Z kolei wyrażenie „skreślenie z listy studentów” jest 
legalnie (i prawniczo) określane w ten sposób, że deno-
tuje przyczynę utraty praw (i obowiązków). W rezulta-
cie nasuwa się rozumowanie: skoro te dwa wyrażenia 
odnoszą się do przyczyn „odwrotnych” stanów rzeczy 
(nabycia i utraty), to wyrażenie „zachodzi inna oko-
liczność wyłączająca ściganie” nie może obejmować 
tego, na co wskazuje wyrażenie „skreślenie z listy 
studentów”19.

Przedstawiony argument nie uwzględnia dyrek-
tywy zakazującej wykładni per non est. Natomiast ta 
reguła wykładni – wraz z dyrektywą języka powszech-
nego – wyznacza poprawność pierwszej czynności 
w interpretacji tekstu prawnego. Owszem, wpierw 
należy zestawiać wyrażenia interpretowanych prze-
pisów z sensami, które równokształtne im wyrażenia 
posiadają w codziennym użyciu. Niemniej jednak 
punktem odniesienia w takim zestawianiu jest gra-

18 Zob. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2006, s. 98.
19 To rozumowanie jako oczywiste nie zostało wysłowione 

w omawianym argumencie.

matyczna całość; dokładniej: „niedopuszczalne jest 
takie ustalenie znaczenia przepisu, przy którym pewne 
jego zwroty traktowane są jako niemające znaczenia, 
a więc jako zbędne”20. Tak zatem, w zaprezentowa-
nym argumencie stanowiące art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. 
wyrażenie „zachodzi inna okoliczność wyłączająca 
ściganie” zostało wyłożone bez uwzględnia sensu 
wyrazu „inna”. Słowo „inny”, jak pouczają słowniki 
języka polskiego, oznacza obiekt „nie ten, lecz istnie-
jący obok osoby czy rzeczy wymienionej, pozostały, nie 
taki sam, niepodobny do drugiego, różny, odmienny, 
zmieniony, nowy”21. Powszechne znaczenie wyrazu 
„inna” otwiera zatem katalog obiektów oznaczanych 
przez art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., z tym jedynie ograni-
czeniem, iż żadna z okoliczności nie powinna wska-
zywać na „istniejącą obok rzecz”, czyli nie powinna 
desygnować obiektów oznaczalnych jako przesłanki 
umorzenia postępowania z art. 17 § 1 pkt 1–10 k.p.k. 
Za pomocą wyrazu „inne” prawodawca rozstrzygnął 
więc, że katalog przesłanek umorzenia postępowania 
nie jest zamknięty; i ta konkluzja jest uwzględniana 
przez autorów przywołanych wypowiedzi o budują-
cym art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. wyrażeniu „zachodzi inna 
okoliczność wyłączająca ściganie”. Tak mianowicie 

„wyliczenie negatywnych przesłanek procesowych w § 
1 art. 17 k.p.k. nie jest wyczerpujące”22, czyli „Kodeks 
postępowania karnego w art. 17 nie tworzy zamknię-
tego katalogu przesłanek procesowych, pozostawiając 
w pkt 11 możliwość dostosowania stanu faktycznego 
i odpowiedniego zakończenia postępowania. Warun-
kiem podstawowym jest jednak, aby była to inna oko-
liczność od wymienionych we wcześniejszych punktach 
art. 17 § 1, a także by wyłączała ściganie”23.

20 J. Wróblewski, Sądowe stosowanie prawa, Warszawa 1988, 
s. 134; zob. też np. Uchwała SN z dnia 16 marca 2000 r. 
w sprawie I KZP 53/99, OSNKW 2000/3-4/21; zob. też np. 
Uchwała TK z dnia 14 czerwca 1995 r. w sprawie W 19/94, OTK 
1995/1/23; Uchwała NSA z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie 
FPS 14/99, ONSA 2000/3/92.

21 W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. 3, Warszawa 
1961, s. 215–216; zob. też np. E. Sobol (red.), Nowy słownik 
języka polskiego, Warszawa 2003, s. 275.

22 P. Hofmański, S. Zabłocki, Elementy metodyki pracy…, dz. cyt., 
s. 48.

23 M. Kurowski, Komentarz aktualizowany do art. 17 KPK, 
dz. cyt., teza 43.
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Interpretacja językowa wyrażenia „zachodzi inna 
okoliczność wyłączająca ściganie”, przeprowadzona 
z uwzględnieniem zakazu wykładni per non est 
(i z szerszym wykorzystaniem wypowiedzi języka 
prawniczego), prowadzi do następującego wniosku: 
katalog obiektów denotowanych przez to wyrażenie 
jest otwarty. W tym kontekście trudno uzasadniać, 
iż art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. odnosi się wyłącznie do 
sytuacji polegających na nabywaniu (powstawaniu) 
praw przez osobę, przeciwko której jest prowadzone 
postępowanie. Co więcej, twierdzenie, iż tak nie jest, 
usprawiedliwiają wypowiedzi nauki prawa. Można 
wśród nich bowiem znaleźć nie tylko te, które infor-
mują, iż do zbioru desygnatów komentowanego wyra-
żenia należą zdarzenia skutkujące nabyciem praw, lecz 

również te, które wskazują na to, iż ten zbiór tworzą 
też sytuacje niezwiązane z nabywaniem praw; przy-
kładowo „do okoliczności wyłączających ściganie 
[z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.] należy natomiast zaliczyć 
także brak strony oskarżającej powstały w toku pro-
cesu w wyniku jej śmierci, gdy w to miejsce nie wstą-
piły osoby uprawnione do działania po zmarłym, co 
może dotyczyć oskarżenia prywatnego i posiłkowego 
subsydiarnego (zob. art. 61 § 2 i art. 58 § 2)”24. Sens 
budującego art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. sformułowania 
„zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie” – 
w istotnym dla rozważań zakresie – jest zatem taki, 
iż nie jest wykluczone, że odnosi się ono do sytuacji 
polegających na utracie praw lub obowiązków przez 

24 T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego…, dz. cyt., 
teza 17.

osobę, przeciwko której toczy się postępowanie. Nato-
miast tego rodzaju sytuacją w postępowaniu dyscypli-
narnym w sprawach studentów pozostaje skreślenie 
obwinionego z listy studentów. W konsekwencji nie 
jest wykluczone, iż skreślenie z listy studentów stanowi 
podstawę umorzenia prowadzonego przeciwko osobie 
skreślonej postępowania dyscyplinarnego w sprawach 
studentów (lub odmowy wszczęcia takiego postępo-
wania przeciwko osobie skreślonej) na mocy art. 320 
PSWiN w zw. z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. (a więc nie jest 
wykluczone, że model postępowania dyscyplinarnego 
w sprawach studentów tworzy norma: „komisja dyscy-
plinarna nie wszczyna postępowania dyscyplinarnego, 
a wszczęte umarza, gdy obwinionego skreślono z listy 
studentów”).

Konkluzję poprzedniego akapitu należy dookreślić. 
Otóż nie jest wykluczone, iż skreślenie z listy studen-
tów stanowi podstawę umorzenia prowadzonego prze-
ciwko osobie skreślonej postępowania dyscyplinar-
nego w sprawach studentów (lub odmowy wszczęcia 
takiego postępowania przeciwko osobie skreślonej) na 
mocy art. 320 PSWiN w zw. z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k., 
jeżeli skreślenie z listy studentów stanowi desygnat 
użytego w art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. wyrażenia „oko-
liczność wyłączająca ściganie”. Tę zależność trudno 
jednak uzasadnić, opierając się na zastosowaniu do 
wyrażenia „skreślenie z listy studentów” lub wyrażenia 
„okoliczność wyłączająca ściganie” wyłącznie języko-
wych dyrektyw wykładni prawa. Wydaje się nato-
miast, iż odpowiedni do tego celu pozostaje argument 
odwołujący się do podobnego modelu postępowania 
dyscyplinarnego; przy czym tym punktem odniesienia 

Analogie między modelem postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach studentów 
a modelem dotyczącym nauczycieli akademickich 
nie są istotne, jeśli chodzi o kwestię 
przesłanek umorzenia postępowania.
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nie powinien być model postępowania dyscyplinar-
nego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej 
nauczycieli akademickich. Analogie między modelem 
postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów 
a modelem dotyczącym nauczycieli akademickich nie 
są bowiem istotne, jeśli chodzi o kwestię przesłanek 
umorzenia postępowania. Chociaż tylko te dwa modele 
postępowania dyscyplinarnego zostały ustanowione 
w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce oraz doty-
czą członków wspólnoty uczelni25, to jednak sprawę 
przesłanek umorzenia postępowania dyscyplinarnego 
w modelu dotyczącym studentów uregulowano poprzez 
odesłanie do innego aktu normatywnego (art. 320 
PSWiN i art. 17 § 1 pkt 3–11 k.p.k.), a w modelu doty-
czącym nauczycieli akademickich – określono wprost 
i za pomocą różnych sformułowań (art 294 ust. 3 i 4 
PSWiN). W rezultacie katalogi przesłanek umorzenia 
postępowania w każdym modelu są inne; w szczegól-
ności model postępowania wobec nauczycieli akade-
mickich nie obejmuje przesłanki charakteryzowanej 
za pomocą wyrażenia „zachodzi inna okoliczność 
wyłączająca ściganie”. Na podstawie danych o prze-
słankach umorzenia postępowania dyscyplinarnego 
wobec nauczycieli akademickich nie można zatem 
organizować rozumienia wyrażeń z art. 17 § 1 pkt 11 
k.p.k. (w tym tego, czy odnoszą się one do skreśle-
nia obwinionego z listy studentów, gdy ten przepis 
zostaje odpowiednio zastosowany do postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach studentów); i nic tu nie 
zmienia art. 275 ust. 2 PSWiN. Sformułowanie „skoro 
prawodawca zdecydował się stwierdzić, iż «Ustanie 
zatrudnienia w uczelni nie wyłącza odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej za przewinienie dyscyplinarne 
popełnione w trakcie tego zatrudnienia», a co do utraty 
przez obwinionego statusu studenta nie wypowiedział 
się”, uzasadnia konkluzję „utrata statusu studenta 
(jak ustanie zatrudnienia) niczego do postępowania 
dyscyplinarnego nie wnosi” równie dobrze, jak uspra-
wiedliwia wniosek „utrata statusu studenta (inaczej niż 
ustanie zatrudnienia) stanowi przesłankę umorzenia 
postępowania dyscyplinarnego”.

Regulacje dotyczące postępowania dyscyplinar-
nego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej 
nauczycieli akademickich nie są zatem odpowiednim 

25 Zob. przyp. 14.

punktem odniesienia przy rozwiązywaniu problemu: 
czy skreślenie obwinionego z listy studentów stanowi 
desygnat wyrażenia „okoliczność wyłączająca ści-
ganie” z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. (gdy ten przepis jest 
stosowany w postępowaniu dyscyplinarnym w spra-
wach studentów). Adekwatny będzie natomiast model: 
a) służący ustaleniu odpowiedzialności dyscyplinarnej 
osób, których prawa i obowiązki ustają w podobny 
sposób jak prawa i obowiązki studentów (tj. na skutek 
aktu administracyjnego o skreśleniu z wykazu-listy); 
b) w którym przesłanki umorzenia postępowania są 
określone w taki sam sposób, jak w modelu dotyczą-
cym studentów (tj. przez odesłanie do art. 17 k.p.k.). 
Oba te kryteria spełnia regulacja postępowania dyscy-
plinarnego wobec aplikantów adwokackich26. Otóż, 
stosownie do art. 79 POA, utrata praw i obowiązków 
aplikanta adwokackiego następuje w drodze uchwały, 
ostatecznie zaskarżalnej (podobnie jak decyzja admi-
nistracyjna o skreśleniu z listy studentów) do sądu 
administracyjnego27. Ponadto prawodawca co do 
przesłanek umorzenia (odmowy wszczęcia) postę-
powania dyscyplinarnego wobec aplikantów adwo-
kackich wypowiedział się następująco: „[w] sprawach 
nieuregulowanych w ustawie do postępowania dyscy-
plinarnego stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 
postępowania karnego” (czyli ustanowił odesłanie tego 
samego rodzaju, jak ustanowione w art. 320 PSWiN)28. 
Jest zatem tak, że w postępowaniu dyscyplinarnym 

26 Warto zaznaczyć, iż Dział VIII Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. 
Prawo o Adwokaturze (Dz.U. 2019 poz. 1513 ze zm.; dalej: 
POA albo Prawo o adwokaturze) ustanawia jeden model 
postępowania w celu ustalenia odpowiedzialności dyscy-
plinarnej aplikantów adwokackich, jak i odpowiedzialności 
dyscyplinarnej adwokatów.

27 Między studentem i aplikantem adwokackim istnieją inne 
jeszcze podobieństwa; i tak: podstawowym uprawnieniem 
i obowiązkiem studenta oraz aplikanta adwokackiego jest 
kształcenie się (zob. art. 11 ust. 1. pkt 1 i art. 107 PSWIN, 
art. 3 ust. 1 pkt 4 POA i § 5 Regulaminu odbywania aplika-
cji adwokackiej przyjętego Uchwałą NRA nr 55/2011 z dnia 
19 listopada 2011 r., http://www.adwokatura.zgora.pl/wp-
-content/uploads/2013/11/Regulamin_odbywania_aplika-
cji_adwokackiej.pdf, 16.11.2019).

28 Art. 95 pkt 1 POA; przy czym art. 95d. POA stanowi: „[s]ąd 
dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny może umorzyć 
postępowanie dyscyplinarne wypadkach mniejszej wagi”.
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wobec aplikantów adwokackich odpowiednie zasto-
sowanie znajduje art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k.; i właśnie 
wtedy budujące go wyrażenie „okoliczność wyłącza-
jąca ściganie” jest rozumiane jako oznaczające m.in. 
skreślenie obwinionego z listy aplikantów adwoka-
ckich: „[s]kutkiem [takiego] skreślenia jest to tylko, 
że postępowanie dyscyplinarne nie może się toczyć. 
Powstaje wówczas stan prawny odpowiadający poję-
ciu ujemnej przesłanki procesowej określonej w art. 17 
§ 1 pkt 11 kpk, a więc inna okoliczność wyłączająca 
ściganie”29. W modelu postępowania dyscyplinarnego 
wobec aplikantów adwokackich skreślenie z listy apli-
kantów stanowi desygnat wyrażenia „inna okoliczność 
wyłączająca ściganie” z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. Skoro 
zaś przesłanki umorzenia postępowania w tym modelu 
zostały określone tak samo, jak w modelu dotyczącym 
studentów, a utrata praw i obowiązków studenta oraz 
utrata prawa i obowiązków aplikanta adwokackiego 
następują w podobny sposób (w skutek skreślenia 
z listy), to – uznając, że prawodawca jest konsekwentny 
i podobne okoliczności określa w sposób podobny – 
przyjąć wypada, iż skreślenie obwinionego z listy 
studentów stanowi desygnat wyrażenia „okoliczność 
wyłączająca ściganie” z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. (gdy 
ten przepis jest stosowany w postępowaniu dyscypli-
narnym w sprawach studentów). W rezultacie model 
postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów 
obejmuje normę: „komisja dyscyplinarna nie wszczyna 
postępowania, a wszczęte umarza, gdy obwinionego 
skreślono z listy studentów”.

Przedstawiony wniosek jawić się będzie jako bar-
dziej stanowczy przy uwzględnieniu racji systemo-
wych i celowościowych (określonych w szerszym kon-
tekście, aniżeli zostało to uczynione w poprzedniej 
części artykułu). Po pierwsze, stosownie do art. 307 
ust. 1. i art. 308 i art. 320 PSWiN i art. 2 § 1 i art. 17 
§ 1 k.p.k. celem postępowania dyscyplinarnego jest 
to, aby sprawca przewinienia dyscyplinarnego został 
ustalony i pociągnięty do odpowiedzialności dyscy-
plinarnej, a osoba niewinna takiej odpowiedzial-

29 Postanowienie SN z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie SDI 
25/17, OSNK 2017/9/56. Stanowisko SN nie zostało zakwestio-
nowane w literaturze przedmiotu; zob. R. Stefanicki, Glosa 
do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 
(sygn. akt SDI 25/17), „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 6, s. 254.

ności nie poniosła. Z kolei na mocy art. 308 pkt 1–5 
PSWiN odpowiedzialność dyscyplinarna studenta ma 
postać kary upomnienia, nagany, nagany z ostrzeże-
niem, zawieszenia w określonych prawach studenta na 
okres do roku lub wydalenia z uczelni. Pociągnięcie 
do odpowiedzialności dyscyplinarnej następuje więc 
w perspektywie relacji pomiędzy sprawcą przewinienia 
a uczelnią, tj. polega na pozbawieniu sprawcy dobra 
istniejącego o tyle, o ile jest on studentem, czyli o ile 
przysługują mu prawa i obowiązki studenta. Niemniej 
jednak nie można pozbawiać kogoś czegoś, czego 
ta osoba nie posiada. Skreślenie z listy studentów, 
o którym mowa w art. 108 PSWiN, skutkuje nato-
miast ustaniem praw i obowiązków studenta u osoby, 
która została skreślona. Tak zatem w razie skreśle-
nia obwinionego z listy studentów ściganie go, czyli 
prowadzenie przeciwko niemu postępowania w celu 
pociągnięcia go do odpowiedzialności dyscyplinarnej 
(tj. pozbawienia dobra istniejącego o tyle, o ile jest on 
studentem), ewentualnie ustalenia, że nie ponosi on 
odpowiedzialności dyscyplinarnej (tj. nie powinien 
być pozbawiony dobra istniejącego o tyle, o ile jest on 
studentem), przestaje mieć sens. Innymi słowy, ściganie 
dyscyplinarne jest celowe jedynie wtedy, gdy sprawca 
(obwiniony) jest studentem; i właśnie brak celowości 
prowadzenia postępowania dyscyplinarnego w razie 
skreślenia obwinionego z listy studentów powoduje, 
że takie skreślenie stanowi „okoliczność wyłączającą 
ściganie” z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. (gdy ten przepis jest 
stosowany w postępowaniu dyscyplinarnym w spra-
wach studentów).

Po drugie, nie jest tak, że wykładnia art. 17 § 1 pkt 11 
k.p.k. w ten sposób, że wyrażenie „okoliczność wyłą-
czającą ściganie” oznacza skreślenie obwinionego 
z listy studentów, uzależnia odpowiedzialność dyscy-
plinarną od woli obwinionego oraz że nie korespon-
duje z tym, iż ukaranie karą dyscyplinarną ustanawia 
relację pomiędzy ukaranym a uczelnią na przyszłość. 
Co prawda obwiniony student może w każdym czasie 
zrezygnować ze studiów, co stosownie do art. 108 ust. 1 
pkt 2 PSWiN obligatoryjnie spowoduje skreślenie go 
z listy studentów, a następnie wziąć udział w rekrutacji 
na studia i zostać ponownie przyjętym do wspólnoty 
uczelni jako student. Ponadto na mocy art. 319 ust. 1 
PSWiN i § 32 ust. 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie trybu 
postępowania dyscyplinarnego uczelnia w aktach oso-
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bowych studenta przechowuje orzeczenie o ukaraniu 
przez „3 lat[a] od [jego] uprawomocnienia się”. Nie-
mniej jednak art. 314 ust. 6 in principio PSWiN infor-
muje wprost, że postępowanie dyscyplinarne w spra-
wach studentów może być wznowione30. Dotyczy to 
również postępowania dyscyplinarnego, które zostało 
umorzone na podstawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. w zw. 
z art. 320 PSWiN wobec stwierdzenia braku celowo-
ści ścigania z tej przyczyny, iż obwinionego skreślono 
z listy studentów. Zgodnie bowiem z art. 314 ust. 6 in 
principio PSWiN „[d]o wznowienia postępowania 
dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 296 ust. 1 [PSWiN]”. Z kolei art. 296 ust. 1 pkt 2 
[PSWiN] stanowi, że „[p]ostępowanie dyscyplinarne 
[wobec nauczycieli akademickich] zakończone pra-
womocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli po 
wydaniu orzeczenia ujawniono nowe fakty lub dowody 
nieznane w chwili jego wydania, wskazujące na to, że 
obwiniony jest niewinny, ukarano go za popełnienie 
innego przewinienia dyscyplinarnego lub bezpodstaw-
nie umorzono postępowanie dyscyplinarne”. Nato-
miast okoliczność, że osoba, która była obwinionym 
w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach studen-
tów, umorzonym na postawie art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. 
w zw. z art. 320 PSWiN (wobec stwierdzenia braku 
celowości ścigania z tej przyczyny, iż obwinionego 
skreślono z listy studentów), została ponownie przy-
jęta na studia, podpada pod wyrażenie „nowe fakty”31. 
Ten „nowy fakt” wskazuje przy tym, że postępowanie 
dyscyplinarne zostało umorzone bezpodstawnie. Jak 
bowiem informuje art. 108 ust. 1 i 2 PSWiN, skreśle-
nie z listy studentów – poza przypadkiem, gdy stu-
dent zostaje ukarany karą dyscyplinarną wydalenia 
z uczelni – zawsze jest następstwem expressis verbis 

30 Zob. np. J. Zieliński, Komentarz do art. 296 PSWiN (w:) 
H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Komentarz, Warszawa 2019, s. 440–442.

31 Wystarczy, aby wyrażenie „nowe fakty” było interpretowane 
według kanonów wykładni językowej. Warto zaznaczyć, iż 
art. 296 ust. 1 pkt 2 PSWiN stanowi dosłowną kopię art. 146 
ust. 6 pkt 2 PSW. Aktualna wydaje się zatem uwaga sformuło-
wana w odniesieniu do tego przepisu: „(…) bez znaczenia jest 
to, czy fakty i dowody te istniały w chwili wydania orzeczenia 
dyscyplinarnego”, P. Wajda, A. Wiktorowska, Komentarz do 
art. 146 PSW (w:) W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo 
o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa 2013, s. 346.

wyrażonego oświadczenia studenta albo ewidentnego 
zaniechania ze strony studenta. Wynika bowiem z nie-
podjęcia studiów, rezygnacji ze studiów, niezłożenia 
w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplo-
mowego, braku udziału w obowiązkowych zajęciach, 
braku postępów w nauce, nieuzyskania zaliczenia 
semestru lub roku lub z niewniesienia opłat związa-
nych z odbywaniem studiów. Jeżeli zatem jest tak, że 
osoba, która była obwinionym w postępowaniu dyscy-
plinarnym, umorzonym w oparciu o art. 17 § 1 pkt 11 
k.p.k. w zw. z art. 320 PSWiN wobec stwierdzenia 
braku celowości ścigania z tej przyczyny, iż obwinio-
nego skreślono z listy studentów (a samo skreślenie 
wynikło z jego wprost zakomunikowanego oświad-
czenia lub ewidentnego zaniechania), bierze udział 
w naborze na studia i zostaje ponownie przyjęta do 
wspólnoty uczelni jako student, to brak celowości 
ścigania dyscyplinarnego de facto nie zaistniał. Taki 
układ zdarzeń świadczy bowiem o tym, że w momencie 
skreślenia z listy studentów oraz w chwili umorzenia 
postępowania dyscyplinarnego obwiniony miał wolę 
posiadania praw i obowiązków studenta: doprowadze-
nie przez obwinionego do skreślenia było obliczone 
na utrzymanie prawnego statusu studenta, który to 
status w rezultacie przeprowadzenia postępowania 
dyscyplinarnego mógłby doznać uszczerbku trwają-
cego znacznie dłużej aniżeli uszczerbek wynikły ze 
skreślenia z listy studentów.

4. Zakończenie
Pierwszy z przedstawionych w artykule argumen-

tów opiera się na zestawieniu art. 17 § 1 pkt 3–11 k.p.k. 
z dyrektywami językowej wykładni prawa; w szczegól-
ności z regułą głoszącą, iż każde z interpretowanych 
wyrażeń należy połączyć z sensem, który na gruncie 
języka codziennego jest zwykle łączony z wyraże-
niami równokształtnymi interpretowanemu wyraże-
niu, chyba że to wyrażenie zostało specyficznie zdefi-
niowane w tekście prawnym albo posiada utrwalony 
sens w obrocie prawnym lub w stosunkach społecz-
nych, dla których dedykowany jest wykładany tekst 
prawny. Przesłanie tej interpretacji jest jasne: model 
postępowania dyscyplinarnego w sprawach studen-
tów nie obejmuje normy, iż komisja dyscyplinarna 
nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza, gdy 
obwinionego skreślono z listy studentów. Argument 



 2019 | FORUM PR AWNICZE 99

artykuły

ten jest jednak wadliwy. Nie uwzględnia bowiem języ-
kowej dyrektywy interpretacyjnej, która zakazuje 
wykładania tekstów prawnych w sposób per non est. 
Z kolei uwzględnienie tego zakazu przy interpretowa-
niu art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. (i dostrzeżenie, iż prze-
pis ten został zbudowany również ze słowa „inne”) 
uzasadnia konkluzję, iż może być tak, że skreślenie 
obwinionego z listy studentów stanowi przesłankę 
umorzenia toczącego się przeciwko niemu postępowa-
nia dyscyplinarnego w sprawach studentów. Katalog 
podstaw umorzenia postępowania dyscyplinarnego 
nie jest bowiem zamknięty. Nie jest więc wykluczone, 
iż model postępowania dyscyplinarnego w sprawach 
studentów obejmuje normę, iż komisja dyscyplinarna 
nie wszczyna postępowania, a wszczęte umarza, gdy 
obwinionego skreślono z listy studentów.

Kolejny z zaprezentowanych argumentów sprowadza 
się do rozumowania: skoro w postępowaniu dyscy-
plinarnym w sprawach odpowiedzialności dyscypli-
narnej nauczycieli akademickich jest tak, że ustanie 
zatrudnienia obwinionego na uczelni pozostaje bez 
znaczenia dla toku postępowania, to w postępowaniu 
dyscyplinarnym w sprawach studentów jest podobnie. 
Obie odmiany postępowań dyscyplinarnych zostały 
bowiem ustanowione w tym samym akcie norma-
tywnym oraz dotyczą członków wspólnoty uczelni. 
Ponadto skreślenie obwinionego z listy studentów 
powoduje utratę przezeń praw i obowiązków studenta, 
czyli ma skutek analogiczny do ustania zatrudnienia 
nauczyciela akademickiego. Niemniej jednak, jeżeli 
idzie o przesłanki umorzenia postępowania, to model 
postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli aka-
demickich nie jest podobny do modelu dotyczącego 
studentów; w szczególności postępowania dyscypli-

narnego w sprawach odpowiedzialności dyscyplinar-
nej nauczycieli akademickich nie wyznacza art. 17 
§ 1 pkt 3–11 k.p.k. (a wśród przesłanek umorzenia 
takiego postępowania nie ma wyrażonej za pomocą 
sformułowania „zachodzi inna okoliczność wyłą-
czająca ściganie”). Przedstawiony w pierwszej części 
artykułu argument a simili jest zatem wadliwy. Jego 
skorygowanie wymaga zaś uwzględnienia regulacji 
innego postępowania dyscyplinarnego. Odpowiedni 
do tego celu pozostaje model postępowania dyscypli-
narnego wobec aplikantów adwokackich. Podstawo-
wym prawem i obowiązkiem studenta i aplikanta jest 
bowiem kształcenie się, do utraty statusów prawnych 
studenta i aplikanta dochodzi w podobny sposób (akt 
administracyjny o skreśleniu z wykazu), a sformuło-
wanie przesłanek umorzenia postępowania dyscy-

plinarnego wobec aplikantów adwokackich jest takie 
samo, jak przyjęte w modelu postępowania dyscypli-
narnego w sprawach studentów (dynamiczne odesła-
nie do art. 17 § 1 k.p.k.). Przyjęta w obrocie prawnym 
interpretacja art. 17 k.p.k. na potrzeby postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach aplikantów adwokackich 
jest natomiast taka, że skreślenie z listy aplikantów 
adwokackich stanowi okoliczność wyłączającą ściga-
nie z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. Jeżeli zatem prawodawca 
jest konsekwentny i podobne okoliczności określa 
w sposób podobny, to skreślenie obwinionego z listy 
studentów stanowi desygnat wyrażenia „okoliczność 
wyłączająca ściganie” z art. 17 § 1 pkt 11 k.p.k. (gdy 
ten przepis jest stosowany w postępowaniu dyscypli-
narnym w sprawach studentów).

Argumentacja oparta na racjach systemowych i celo-
wościowych także wskazuje na to, że model postępo-
wania dyscyplinarnego w sprawach studentów współ-

Gdy obwiniony traci prawny status studenta w wyniku 
skreślenia z listy studentów, dyscyplinarne ściganie go 
staje się niecelowe i pozostaje takim dopóty, dopóki 
obwiniony nie stanie się ponownie studentem.
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tworzy norma, iż komisja dyscyplinarna nie wszczyna 
postępowania, a wszczęte umarza, gdy obwinionego 
skreślono z listy studentów. Zadanie postępowania 
dyscyplinarnego w sprawach studentów sprowadza 
się bowiem do pozbawienia obwinionego jakiegoś 
dobra-prawa o tyle, o ile pozostaje on – jako student 
– w relacji z uczelnią, albo do ustalenia, iż obwiniony 
nie powinien ponosić takiej kary. Tak zatem wtedy, 
gdy obwiniony traci prawny status studenta w wyniku 
skreślenia z listy studentów, dyscyplinarne ściganie go 
staje się niecelowe i pozostaje takim dopóty, dopóki 
obwiniony nie jest studentem; przy czym braku tej 
celowości nie wyłącza ani to, że to obwiniony może 
w dowolnym momencie spowodować skreślenie go 
z listy studentów, ani to, że ukaranie w postępowaniu 
dyscyplinarnym w sprawach studentów wyznacza 
relację pomiędzy sprawcą a uczelnią (do trzech lat) 
na przyszłość. Na podstawie art. 314 ust. 6 in princi-
pio w zw. z art. 296 ust. 1 pkt 2 PSWiN postępowanie 
dyscyplinarne wobec studenta można bowiem wzno-
wić wtedy, gdy umorzono je na podstawie art. 17 § 1 
pkt 11 k.p.k. w zw. z art. 320 PSWiN wobec stwier-
dzenia braku celowości ścigania z tej przyczyny, że 
obwinionego skreślono z listy studentów.
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