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Wstępniak / Spis treści

Wstępniak

Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

zapraszam do zapoznania się tekstami znajdującymi się w bieżą-
cym numerze „Edukacji Prawniczej” oraz z dodatkiem specjalnym, 
w którym zebraliśmy garść informacji dotyczących ostatnich 
egzaminów na aplikacje prawnicze. Nie zabraknie w nim także 
przykładowych pytań egzaminacyjnych. 

Ponadto w numerze znajduje się m.in. ciekawy artykuł prof. dr hab. 
Ewy Łętowskiej pt. „O prawie w literaturze kryminalno-sensacyjnej 
PRL. Lutnia po Bekwarku”. 

Dowiecie się także, jakie zmiany do ustawy o radiofonii i telewizji 
wprowadzono w odniesieniu do dostawców platform udostępnia-
nia wideo – grupy przedsiębiorców, która do tej pory pozostawała 
poza regulacjami tego aktu prawnego. Analizy nowych przepisów 
dokonała dr Agnieszka Wąsowska.

Dr Marta Kowalczyk-Ludzia natomiast omówiła wybrane zagad-
nienia z zakresu zaniedbań procesowych w świetle standardów 
rzetelności procesu karnego

Dezinformacja, trolling, postprawda, fake news czy deepfake 
to pojęcia, które warto znać. W skomplikowany świat współczesnej 
informacji wprowadzą nas dr Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, 
prof. ASzWoj, i dr Monika Nowikowska, autorki najnowszego 
podręcznika wydanego przez Wydawnictwo C.H.Beck pt. „Prawo 
mediów”.

Tradycyjnie nie zabraknie tekstu adw. Jacka Dubois w serii Prawo 
w fi lmie, tym razem dotyczącego fi lmu pt. „Uznany za niewinnego”. 
A to tylko niektóre nasze propozycje. 

Pozdrawiam serdecznie, życząc ciekawej lektury,

Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej
redaktor naczelna „Edukacji Prawniczej”

wydawca literatury akademickiej w Wydawnictwie C.H.Beck
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Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR – Dziekan WPiA Uniwersytetu 
Rzeszowskiego

Dr hab. Záboj Horák − Katedra právních dějin Právnická 
fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
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Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Czesław Martysz – Dziekan WPiA Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Tomasz Nieborak – Dziekan WPiA Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK – Dziekan Kolegium 
Prawa Akademii Leona Koźmińskiego

Uwaga:
Artykuły zamieszczane w półroczniku „Edukacja Prawnicza” są uwzględniane 
w Polskiej Bibliografii Prawniczej Instytutu Nauk Prawnych PAN w wersji książkowej 
i elektronicznej, wchodząc tym samym do dorobku autora.

Za publikację tekstu w „Edukacji Prawniczej” autor otrzymuje 5 punktów.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma.

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nade-
słanych tekstów. Wskazówki redakcyjne dla Autorów zawarte są na stronie: www.
edukacjaprawnicza.pl/redakcja. Teksty niespełniające powyższych wymogów nie 
będą przez redakcję przyjmowane. Autor, przekazując utwór do publikacji, prze-
nosi na EP prawa autorskie do publikacji utworu w czasopiśmie oraz jego rozpo-
wszechniania na innych polach eksploatacji jak: Internet, publikacje Wydawnictwa 
C.H.Beck, chyba że inaczej uzgodniono w odrębnej umowie.

Adres redakcji:
00–203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
tel.: 22 33 77 600
e-mail: edukacjaprawnicza@beck.pl
www.edukacjaprawnicza.pl

Wydawca:
Wydawnictwo C.H.Beck
00–203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17

Nakład: 8500 egz.

Dział obsługi klienta:
03–876 Warszawa, ul. Matuszewska 14, bud. B1
tel.: 22 31 12 222
e-mail: dz.handlowy@beck.pl

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan WPiA Uniwersytetu 
Jagiellońskiego

Dr Paul du Plessis – Edinburgh Law School

Prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – Dziekan WPiA 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Mariusz Popławski – Dziekan Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL – Dziekan Wydziału Prawa, 
Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II

Prof. dr hab. Jan Widacki – Dziekan Wydziału Prawa, 
Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej 
Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Dziekan WPiA 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – dziekan WPiA 
Uniwersytetu Gdańskiego

Edukacja Prawnicza 2(181) 2021-2022.indb   4 09.02.2022   11:42

https://www.edukacjaprawnicza.pl/


Półrocznik EP Nr 2(181) rok akademicki 2021/2022

Varia 5

ed
u

ka
cj

ap
ra

w
n

ic
za

.p
l

O prawie w literaturze 
kryminalno-sensacyjnej PRL. 
Lutnia po Bekwarku 

Powieść milicyjna3, lokująca się na granicy między 
powieścią detektywistyczną i powieścią kryminalno-
-sensacyjną4 (charakterystyczna jest – o czym później 

– nieobecność dramatu czy thrillera sądowego), była charak-
terystyczna dla PRL i chyba także dla innych „demoludów”, 
z uwagi na zbliżone uwarunkowania sytuacyjno-społeczne 
i estetyczno-ideowe. 

„Książki najgorsze” Stanisława Barańczaka nie po-
wstałyby, gdyby nie powieści milicyjne, bowiem to one 
głównie zasilały wyobraźnię Feliksa Trzymałki i Szczęsne-
go Dzierżankiewicza, autorów publikujących na łamach 

1  A. Kłodzińska, J. Edigey, Z. Zeydler-Zborowski, H. Sekuła, J. Bronisławski, A.K. Bo-
gusławski – ich utwory omówiono wśród Książek najgorszych, ale także J. Bożkow-
ski, J. Chmielewska, W. Falkowska, D. Frey, J. Głowacki, B. Gordon (Larysa Mitzner), 
W. Huzik, R. Jaworowski, A. Kaczanowski, K. Korkozowicz, T. Kostecki, B. Nawroc-
ka, T. Ostaszewski, A. Piwowarczyk, J. Parfi niewicz, J. Siewierski, A. Wojt, A. Zbych, 
K. Ziemski.
2  Zob. http://www.gazetowce.klubmord.com (dostęp: 19.12.2021 r.).
3 Z.  Kubikowski, Spadkobiercy Sherlocka Holmesa, [w:] Bezpieczne, małe mity, 
Wrocław 1965, s. 83.
4 S.  Barańczak, Poetyka polskiej powieści kryminalnej, Teksty: teoria literatury, 
Krytyka interpretacja 1973, Nr 6, s. 63–82.

„Studenta” w latach 70. XX w. pamfl ety krytyczno-literackie, 
które później, już pod własnym nazwiskiem, jako książkę wy-
dał Stanisław Barańczak5, odrzucając podwójny pseudonim. 

Powieść milicyjna 
a propaganda PRL 

Powieść milicyjna była zjawiskiem w zamierzeniu parene-
tycznym: „Utwory z nurtu powieści milicyjnej z lat 1955–1989 
miały m.in. wyrabiać przychylne nastawienie społeczności 
do Milicji Obywatelskiej, pokazywać jej pozytywne oblicze, 
a PONAD wszystko prezentować skuteczność działania w wal-
ce z przestępczością, wymierzoną  – co zrozumiałe – w pod-
stawy socjalistycznego państwa polskiego. Z tych względów 
powojenne historie kryminalne, np. Zygmunta Zeydlera-Zbo-
rowskiego, Andrzeja Piwowarczyka, Jerzego Edigeya (właś c. 
Jerzy Korycki), propagują m.in. obraz dobrego stróża prawa, 
który w celu nakłonienia świadka do zeznań chętniej operu-
je słowem niż pałką , życzliwiej odnosi się do przestępców, 
a co istotne – odznacza się wysokim poziomem kultury, 
regularnie chodząc na koncerty muzyki poważnej i czytając 
ambitną  literaturę”6. 

Świadomość dysonansu formacyjnej służby w bieżącej 
polityce kulturalnej i literackiego poziomu powieści milicyjnej 
zaznaczyła się już w latach 70. XX w. „…totalitarny model 
polityki kulturalnej, z pozoru mający idealne warunki, aby 
ukrócić grafomanię (monopol na rozpowszechnianie dóbr kul-
tury, wielostopniowy system kontroli itp.), w istocie rzeczy nie 
może się bez niej obejść; z drugiej zaś strony, grafomania pod 
skrzydłami państwowego mecenatu znajduje idealne warunki 
rozwoju. 

Oba zjawiska stanowią dwie strony tego samego proble-
mu. Przede wszystkim państwo zgłasza zapotrzebowanie 
na literaturę „zaangażowaną”, tj. taką, która jednoznacznie 

5 S. Barańczak, Książki najgorsze, Kraków 2009.
6 V.  Wróblewska, Tendencje rozwojowe polskiej literatury kryminalnej po  1989 
roku, Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr  3323, Literatura i  Kultura Popularna 
XVII, Wrocław 2011, s. 130. 

Powieść milicyjna miała wielu reprezentatywnych autorów1. Nakłady – wedle obecnych standardów – były zawrotne; sięgały 
kilkudziesięciu tysięcy, a nawet przekraczały (zwłaszcza, jeśli chodzi o popularne serie zeszytowe) 100 tys. egzemplarzy. 
Popularności przysparzała też publikacja w odcinkach – lektura w radiu czy druk na łamach gazet2. Była to literatura 
w większości nie nadzwyczajnego lotu. S. Barańczak wręcz mówi tu o „grafomanii z państwową pieczątką”.

Autorka

Ewa Łętowska
Profesor, doktor h.c. multi; 
członek rzeczywisty PAN, 
członek czynny PAU, 
pierwsza rzecznik praw 
obywatelskich (1988–1992), 
sędzia NSA (1999–2002) i TK 
(2002–2011). Autorka książek, 
artykułów, esejów, felietonów 
poświęconych prawu 
(konstytucyjne, cywilne, 
prawa człowieka) oraz audycji 
radiowych i telewizyjnych 
poświęconych muzyce 
poważnej.
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Varia6
popierałaby jego ideologię i politykę. Ponieważ ambitna lite-
ratura żyje wątpliwościami i samodzielnym poszukiwaniem 
prawdy, amputacja tych wątpliwości i poszukiwań może 
zrodzić tylko państwowotwórczą szmirę. Z drugiej strony, 
ponieważ kryteria ideologiczne stawiane są przez państwo-
wego mecenasa zawsze wyżej niż kryteria artystyczne, pań-
stwowotwórcza szmira ma zawsze większe szanse druku niż 
niepaństwowotwórcze arcydzieło”7. 

Powieść milicyjna po 1956 r.

Po 1956 r., gdy „system polityki kulturalnej utracił 
swoją monolityczność, stał się bardziej otwar-
ty na wpływy z zewnątrz, bardziej uległy 
zarówno wobec propozycji twórców, jak 
i rzeczywistych potrzeb odbiorców. Soc-
realistyczny model kultury skrzyżowano 
z oswojoną wersją zachodniej mass 
culture. Efektem jest ta przedziwna 
hybryda, która nieco na wyrost nazywa 
się zwykle PRL-owską kulturą masową, 
a której sprzeczny wewnętrznie charakter 
tak dobrze widać np. w powieści milicyjnej: 
gatunku literackim jednocześnie rozrywko-
wym i dydaktycznym, sensacyjnym i państwo-
wotwórczym, pisanym pod publiczkę i pod wytyczne KC, 
a w sumie – z reguły nudnym, koślawym i poronionym”8. 
Oczywiście, trafi ały się i tutaj utwory lepiej skrojone, czasem 

7 S. Barańczak, Książki najgorsze, s. 11. 
8 Tamże, s. 11.

za pióro chwytali pisarze czy dziennikarze z wyższej półki9

(co nie zawsze zresztą wiązało się z zerwaniem ze słabościami 
gatunku, bo dobry dziennikarz nie zawsze bywał utalentowa-
nym pisarzem); pojawiały się pozycje nawiązujące do innych 
gatunków literackich10, kryminały pastiszujące, osadzone 
w innych realiach geografi cznych i społecznych11. 

Rola kryminałów w PRL

Zadaniem kryminałów w stylu zachodnim było po-
średnie usprawiedliwianie specyfi ki ukazywanych prze-

stępstw – morderstw na tle rabunkowym, historii 
pełnych krwawych zemst, porwań i kradzie-

ży. W państwie demokracji ludowej, za jaką  
uchodziła Polska, gdzie z założenia wszyscy 

obywatele mają  te  same prawa i po-
dobny stan posiadania, z oczywistych 
względów tego rodzaju przewinienia 
w ogóle nie mogły występować. Pokazy-
wano je jako typowe dla krajów kapita-

listycznych, funkcjonujących na zasadzie 
społecznego wyzysku. Tym samym przez 

kryminały pośrednio ukazywano wyższość 
systemu socjalistycznego nad kapitalistycznym, 

w którym nierówność społeczna staje się  podłożem 
nieprawych, nierzadko brutalnych czynów. Otwarte pozostaje 

9 E. Niziurski, K. Kąkolewski, W. Falkowska.
10 J. Chmielewska, autorka kilkudziesięciu powieści sensacyjno-kryminalnych, pi-
sanych z przymrużeniem oka, w stylu awanturniczej makabreski. 
11 J. Alex (pisarz i tłumacz Maciej Słomczyński) autor dziewięciu powieści kryminal-
nych osadzonych w realiach angielskich. 
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Po 1956 r., gdy „system polityki kulturalnej utracił 
swoją monolityczność, stał się bardziej otwar-
ty na wpływy z zewnątrz, bardziej uległy 

tak dobrze widać np. w powieści milicyjnej: 
gatunku literackim jednocześnie rozrywko-
wym i dydaktycznym, sensacyjnym i państwo-

stępstw – morderstw na tle rabunkowym, historii 
pełnych krwawych zemst, porwań i kradzie-

ży
uchodziła Polska, gdzie z założenia wszyscy 

kryminały pośrednio ukazywano wyższość 
systemu socjalistycznego nad kapitalistycznym, 

w którym nierówność społeczna staje się  podłożem 

Po 1956 r., gdy „system polityki kulturalnej utracił 
swoją monolityczność, stał się bardziej otwar-
ty na wpływy z zewnątrz, bardziej uległy 

tak dobrze widać np. w powieści milicyjnej: 
gatunku literackim jednocześnie rozrywko-

stępstw – morderstw na tle rabunkowym, historii 
pełnych krwawych zemst, porwań i kradzie-

ży

kryminały pośrednio ukazywano wyższość 
systemu socjalistycznego nad kapitalistycznym, 

Ponieważ 

ambitna literatura 

żyje wątpliwościami 

i samodzielnym poszukiwaniem 

prawdy, amputacja tych 

wątpliwości i poszukiwań 

może zrodzić tylko 

państwowotwórczą 

szmirę.
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pytanie, na ile świadomie autorzy prozachodnich kryminałów 
podejmowali przez swą  twórczość wątek ideologizacji społe-
czeństwa, tak jak widziała to władza, a na ile uprawianie tego 
rodzaju literatury po prostu traktowano jako dodatkowy 
sposób na zarobkowanie czy metodę popularyza-
cji wiedzy o kulturze Zachodu – jak tłumaczył 
swe pisarstwo M. Słomczyński”12. Jednak 
to właśnie powieść milicyjna, z jej okale-
czoną poetyką i zaściankową przaśnością 
przekazu (lubianą zresztą przez czytelni-
ków13), była dominantą ilościową i jako-
ściową w historii literatury kryminalnej 
okresu PRL. 

Fenomen 
powieści milicyjnej

Przyczyny niewątpliwego czytelniczego sukcesu po-
wieści milicyjnej, mierzonego nakładami i popularnością 
są złożone. Okres Polski Ludowej charakteryzował zamknięty 
rynek wydawniczy i brak konkurencyjnej oferty zagranicz-
nej. Otwarcie w latach 50. na tematykę kryminalną i sensa-
cyjną na wygłodniałym rynku nie oznaczało wysypu 
tłumaczeń czarnego kryminału amerykańskiego 
Raymonda Chandlera, Dashiella Hammet-
ta, Erle’a Stanleya Gardnera, Mickeya 
Spillane’a, Petera Reginalda Cheyneya
ani nawet simenonowskiego komisarza 
Maigreta. Tym autorom dopiero stop-
niowo torowała drogę grzeczna klasyka 
gatunku. „Pies Baskervillów”, wznowio-
ny po ponad 50 latach od pierwszego 
polskiego przekładu na początku stulecia, 
był wydawniczym hitem (sama pamię-
tam!), a Arthur Conan Doyle i Agata Christie
przeżywali w PRL drugą młodość. Rynek był 
chłonny i bez konkurentów. Powieść milicyjna miała 
gdzie się rozprzestrzenić, zakorzenić, a nawet dostojnie 
spatynować.

Nadal aktualne?

Czas objawił paradoksalny aspekt tej popularności: fascy-
nację kolekcjonerską. Być może jej przyczyny niekoniecznie 
i niebezwarunkowo cieszyłyby autorów. Nie wynikały one 
bowiem ani z uznania dla poznawczości treści, ani z wyrafi -
nowania formy. Jest to w dużej mierze fascynacja kiczem i hi-
storyczna ciekawość, „wziętość”, niepozbawiona nostalgicznej 

12 V. Wróblewska, Tendencje rozwojowe polskiej literatury, s. 131–132. Podobnie 
trzeźwo i znacznie wcześniej, jeszcze w czasach PRL o ograniczeniach stylistycz-
nych i  treściowych literatury kryminalnej pisał K.T.  Toeplitz:  Zbrodnia po polsku, 
[w:] K.T. Toeplitz (red.), Mieszkańcy masowej wyobraźni, Warszawa 1970, s. 136, 
144 i n.
13 K.T.  Toeplitz, Zbrodnia po  polsku, s.  132–135, wskazujący swojskość realiów 
jako przyczynę sukcesu czytelniczego.

nuty. Niektóre pozycje14, ich bohaterowie – zwłaszcza, gdy 
trafi li do serii komiksów (np. kapitan Żbik), charakterystycz-
ne powiedzenia lub cytaty15 – ciągle żyją w kulturze maso-

wej. A książki (serie: „Z jamnikiem”, „Klub Srebrnego 
Klucza”, „Labirynt”, „Ewa wzywa 07”, „Różowa 

Okładka”, „Złota Podkowa” i inne16) stały się 
obiektem kultowym i kolekcjonerskim. Tak 

jest też np. z zeszytami popularnych ko-
miksów z dzielnym kapitanem Żbikiem 
czy „Wzywam 007”. 

W całkowicie zmienionych wa-
runkach i   kontekstach powieści 
milicyjne z  czasów PRL nadal cie-

szą się zainteresowaniem zbieraczy 
i mają swoich fanów17, z którymi liczy 

się współczesna oferta wydawnicza18. 
Elementy historycznej nostalgii mieszają się 

z ciekawością. Nie tyle chodzi o ciekawość wywołaną 
poszukiwaniem dokumentowania codziennego życia w PRL 
(bo popełnilibyśmy błąd, szukając w milicyjnych kryminałach 
historycznej wierności faktu i obyczaju; w tym zakresie więcej 
o codzienności PRL mówi inny gatunek: reportaż kryminalny, 
o którym później), ile raczej o charakterystyczne odwzoro-
wanie sposobu, w jaki się o tej codzienności w PRL mówiło 

i pisywało, a nawet myślało. Jest tu więc zacieka-
wienie ówczesnym schematem narracyjnym 

literatury popularnej, sporo mówiącym 
o atmosferze, autocenzurze i ówczesnej 

poprawności politycznej. Jest jednak 
i inna przyczyna. Kryminały z okresu 
PRL także obecnie mogą bawić. I to za-
równo bardziej wyrobionego odbior-
cę, jak i tego młodszego, nieznającego 
ówczesnych realiów i uwarunkowań. 

Powieści milicyjne mają swój persy-
flażowy wdzięk, dzięki któremu kolekcje 

kiczu zachwycają historyka sztuki, a dowcipy 

14 Por. lista 10 najpopularniejszych hitów książkowych z  okresu PRL, obejmu-
jąca: T.  Kostecki, Zaułek mroków, Warszawa 1956; Z.  Zeydler-Zborowski, Czarny 
mercedes, Rzeczpospolita 1989; E.  Niziurski, Pięć manekinów, Wyd. LTW 1958; 
J.  Chmielewska, Wszyscy jesteśmy podejrzani, Warszawa 1988; K.  Korkozowicz, 
Przyłbice i  kaptury, Warszawa 1970, https://www.onet.pl/?utm_source=kultura.
onet.pl_viasg_kultura&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automa-
tic&srcc=ucs&pid=f75267bb-bcf2–4e9d-82f1–4cb485fd0963&sid=bf78661f-61f-
7–40de-becc-94f65255b9ae&utm_v=2 (dostęp: 19.8.2021 r.).
15 Zbiory cytatów powieści milicyjnych (ich autorów czy bohaterów) to odrębne 
strony internetowe, np. https://pl.wikiquote.org/wiki/Jerzy_Edigey.
16 A. Lewandowska, B. Brzóska, G. Cielecki (red.), Serią po kryminałach, czyli kata-
log konesera kryminałów z PRL, Wielki Sen, Warszawa 2009.
17 Klub Miłośników Polskiej Powieści Milicyjnej MOrd powstał w 2001  r. W  jego 
ramach wydano trzy tomy recenzji opracowanych przez klubowiczów i profesjo-
nalistów, obejmujących pozycje zaliczane do powieści milicyjnej – G. Cielecki i in. 
(red.), Pierwsza seta (2005), Druga seta (2006), Trzecia seta (2008), Wielki Sen, 
Warszawa.
18 Por. seria najlepsze kryminały PRL, https://zbrodniawbibliotece.pl/felieton/
agnieszka-pruska-kryminaly-doby-prlu (dostęp: 19.8.2019  r.). Ofertę uzupełnia 
bogaty wybór książek tego typu na Allegro. Na marginesie – w wypadku oferowa-
nych książek używanych (i dotyczy to nie tylko kryminałów z okresu PRL, ale i ksią-
żek dotyczących teatru, klasyki literatury, dramatu, poezji) wiele pozycji to książki 
wysortowane z prowincjonalnych bibliotek, gdzie w gruncie rzeczy powinny nadal 
tworzyć część zbioru. Habent sua fata libelli. 
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Okres 

Polski Ludowej 
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rynek wydawniczy i brak 

konkurencyjnej oferty 

zagranicznej.
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o majorze Isajewie-Stirlitzu19 bawią pure-nonsensownym 
kontekstem ludzi, którzy ani nie czytali powieści Siemionowa, 
ani nie widzieli serialu „Siedemnaście mgnień wiosny”. 

Kryminalna powieść okresu PRL jest nieźle przebadana 
jako gatunek, z różnych punktów widzenia, przez literatu-
roznawców20 i kulturoznawców21. Jako zjawisko polityczno-
-historyczne, formacyjne i propagandowe bywała 
przedmiotem krytycznej dekonstrukcji (doko-
nał tego w latach 70. Barańczak22). Obecnie 
– staje się przedmiotem rekonstrukcji 
w służbie współczesnej polityki kultu-
ralnej23. 

Trudno więc brać tu lutnię po Bek-
warku czy nawet po  bekwarkach24. 
Pozostawiając zatem analizę literatu-
roznawczą ekspertom i znawcom, nie 
ośmielając się konkurować z  wiedzą 
encyklopedyczną o literaturze kryminalnej 
PRL, jej bohaterach i idiomach z kolekcjonerami 
i fanami, nie czując zarazem powołania do jej pryn-
cypialnej krytyki jako zjawiska historyczno-polityczno-ide-
owego, przechodzę do drugiej kwestii, którą pragnę omówić 
w tym artykule.

Autorzy kryminałów nie 
zwiedzają całego gmachu prawa

Jako utwory, których przedmiotem jest samo przestępstwo 
oraz wykrycie i ściganie jego sprawców, klasyczne krymina-
ły tylko w ograniczonym zakresie – co może wydawać się 

19 https://www.dowcipy.pl/k/stirlitz/; https://dowcipy.jeja.pl/nowe,27,stirlitz.html; 
https://www.sadistic.pl/stirlitz-wszystkie-kawaly-vt158120.htm (dostęp: 19.12.2021 r.).
20 S. Barańczak, Polska powieść milicyjna. Dominacja funkcji perswa-
zyjnej a  problemy gatunkowe, [w:]  M.  Stępień (red.), W  kręgu 
literatury Polski Ludowej, Kraków 1975, s.  270–316; ten-
że, W kręgu powieści: nadludzie w niebieskich mundurach, 
[w:] tenże,  Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja 
w masowej kulturze PRL, Paryż 1983, s. 96–114; A. Mar-
tuszewska,  Powieść kryminalna, [w:]  A.  Hutnikiewicz, 
A. Lam (red.), Literatura polska XX wieku: przewodnik 
encyklopedyczny, Warszawa 2000, s. 66; taż, Powieść 
kryminalna: Słownik literatury popularnej, [w:] T. Żab-
ski (red.), Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr 2885, 
Wrocław 2006, s. 467, 470; W.P. Kwiatek, Zagadki bez 
niewiadomych, czyli kto i  dlaczego zamordował pol-
ską powieść kryminalną, Brwinów 2007; P.  Małochleb, 
Dziedzictwo powieś ci milicyjnej. PRL jako temat literatury 
popularnej, [w:] K. Chmielewska, G. Wołowiec (red.), Opowie-
dzieć  PRL, Warszawa 2011. 
21  K.T. Toeplitz, Zbrodnia po polsku, [w:] K.T. Toeplitz (red.), Miesz-
kańcy masowej wyobraźni, Warszawa 1970, 136 i n.; por. też Wrocławskie 
Roczniki Literatury i Kultury Popularnej, T. Żabski (red.); później A. Gemra, D. Sko-
tarczyk, O powieś ci milicyjnej pozytywnie, [w:] Katarzyna Stań czak-Wiś licz (red.), 
Kultura popularna w Polsce w latach 1944–1989. Problemy i perspektywy badaw-
cze, Warszawa 2012.
22 S. Barańczak, Poetyka polskiej powieści kryminalnej , s. 63–82.
23 D. Skotarczak, Otwierać, milicja! O powieści kryminalnej w PRL, Szczecin–War-
szawa 2019, s. 232.
24 Smutnym znakiem czasu jest okoliczność, że hasło „lutnia po Bekwarku”, pod 
którym znajdziemy tekst pięknego wiersza Lechonia i  nawiązanie do  rubasznej 
fraszki Kochanowskiego, jest podawane w  Wikipedii w  wersji przez małe „b”, 
https://poezja.org/wz/Lechoń_Jan/4711/Lutnia_po_bekwarku (dostęp: 19.8.2019 r.).

paradoksem – dotykają problematyki prawnej. Już nie chodzi 
tylko o to, że poza szeroko rozumianym prawem karnym inne 
działy prawa publicznego ani całe prawo prywatne w ogóle 
tu nie wchodzą w jego orbitę. Owszem, sprawy spadków, 
dziedziczenia, skomplikowane układy familijne bywają fak-
tycznymi motywami opisywanego przestępstwa, jednakowoż 

sama akcja książki nie bywa zbudowana ani 
wokół problemów sukcesji uniwersalnej, 

ani prawa rodzinnego. Klasyczny kry-
minał (nie thriller polityczny, sądowy 
czy biznesowy) to  zagadka, której 
rozwiązaniu służy przede wszyst-
kim kryminalistyka: różne techniki, 
sposoby i procedury służące wykryciu 
przestępstwa i przestępcy oraz zebraniu 

oraz utrwaleniu dowodów w taki sposób, 
aby mogły być one późnej wykorzystane 

przed sądem. Bo przy przestępstwie nie 
wystarczy wiedzieć, „jak” się to stało. Trzeba 

jeszcze móc wykazać, jak do tego doszło, w spo-
sób szanujący zasady procesu sądowego, wymagające 
poszanowania równości broni. Z kolei fascynujący problem, 
„kto zabił”, rozwiązywany onegdaj przy pomocy ścisłości 
rozumowania (Sherlock Holmes), dedukcji (Herkules Poirot) 
czy dzięki zmysłowi obserwacji (Panna Marple) – też nie jest 
kwestią prawa. Już nie wspomnę, że dziś będące w użyciu 
(i wykorzystywane przez autorów kryminałów do budowania 
fabuły i napięcia) narzędzia kryminologicznego profi lowania 
przestępców, w okresie PRL dopiero konstruowano, i to nie 
w Polsce25. Klasyczna powieść kryminalna i jej poetyka nie 
są więc przyjaznym środowiskiem dla problematyki prawni-
czej, a już z pewnością dla wszystkiego, co wykracza poza 
prawo karne. 

Chuda dieta prawa prywatnego 

Zainteresowaniem polskich autorów nie 
były też objęte te piętra gmachu prawa, 

gdzie rezyduje prawo prywatne. Skom-
plikowane intrygi i machlojki, zaplano-
wane przy perfekcyjnym wykorzystaniu 
możliwości tkwiących w prawie spółek, 
upadłościowym prawie umów obrotu 
papierami wartościowymi, wymagałyby 

– jako tworzywo kryminału – po pierw-
sze, naprawdę wysokich kwalifi kacji praw-

niczych autorów, daleko wykraczających 
poza umiejętności polskich twórców powieści 

milicyjnej, i to nawet wtedy, gdy za tę powieść zabierali 
się zręczni dziennikarze-sprawozdawcy sądowi, nieźle sobie 
radzący ze zjawiskami patologii społecznej. Tu trzeba by było 
innych kwalifi kacji i wiedzy. To prawda, że prawo prywatne 
(szczególnie prawo umów) wbrew temu, co samo dekla-
ruje i czego od niego oczekujemy, bywa wykorzystywane 

25 Dla ciekawych niefachowców początki te pokazuje bardzo dobry serial „Min-
dhunters” emitowany na Netfl iksie.
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patologicznie i instrumentalnie w służbie zysku, polityki czy 
rozrywki, w egoistycznym interesie tego, kto potrafi chytrze 
się nim posługiwać (business thriller zarówno w postaci po-
wieściowej, jak i relacjach reportażowych o karierach rekinów 
rynkowych). Tyle że skoro uświadomienie sobie tego zjawiska 
nie jest powszechne nawet wśród prawników, dlaczego aku-
rat autorzy kryminałów mieliby tu być bardziej dojrzali, niż 
teoretycznie lepiej znający się na rzeczy prawnicy? Powieść 
kryminalna, ogólnie rzecz biorąc, bierze zatem rzadziej 
na swój warsztat problematykę prywatnoprawną jako tło 
przestępstwa. Wymaga ona bowiem od autora nie tylko 
zrozumienia skomplikowanych przepływów korzyści, 
obrotów kapitałem czy rozkładu interesów i ryzyka, ale 
i umiejętności łatwego wyeksplikowania tego wszystkie-
go czytelnikowi, i to tak, aby z jednej strony zrozumiał, 
a z drugiej – aby go nie zanudzić. 

Nie dziwota zatem, że w ogromnym gmachu prawa 
autorzy kryminałów ograniczają się do odwiedzania 
tylko pierwszego piętra. Pozostałe kondygnacje cieszą się 
mniejszym wzięciem. I o ile jeszcze wśród autorów ame-
rykańskich znaleźlibyśmy kilku interesujących się mniej spe-
netrowanymi obszarami (a więc piszących o patologicznym 
wykorzystaniu prawa instytucji prawa prywatnego26), o tyle 
w PRL tworzywem powieści milicyjnej było przestępstwo 
w jego prawnokarnym aspekcie, co eliminowało (nawet gdy 
chodziło o afery czy malwersacje gospodarcze) zainteresowa-
nie innymi działami prawa. Wreszcie last but not least, w PRL 
sam system gospodarczy z jego brakiem funkcjonujących 
mechanizmów rynkowych – powodował, że niektóre bardziej 
wyrafinowane formy obiegu pieniądza, tworzenia podmiotów 
gospodarczych, upadłości czy umów handlowych, ich zabez-
pieczeń, to wszystko dzięki czemu prawo niepenalne może 
być wdzięcznym tworzywem powieści sensacyjnej – w PRL 
po prostu w praktyce nie występowało. Bo rynek i prawo 

26 Autorzy np. J. Grisham, J. Finder, P.L. Sulitzer.

nawzajem się korumpują, co jest zjawiskiem fascynują-
cym dla prawników i ekonomistów27. Tyle, że w PRL towar 
nie był towarem, pieniądz nie był pieniądzem, a instytucje 
prawne, najbardziej przydatne dla obsługi wyrafinowane-
go obrotu rynkowego i zarazem zawierające największy 
potencjał dla powieści kryminalnej, były bytem teore-
tycznym. Nie mogły więc trafić do powieści milicyjnej, 
osadzonej w realizmie swego czasu. 

Któryś z profesorów, wykładając w PRL prawo cywil-
ne, tłumaczył metaforycznie brak niektórych klasycznych 
instytucji prawnych w polskiej praktyce tym, że wszak nie 
tworzy się „ordynacji na piernatach i garnkach” ani „emfi-
teuzy na ogródku działkowym”. Cierpka uwaga K.T. Teplitza, 
że „polska powieść kryminalna obraca się w kręgu szczegól-
nej ascezy”28 znajduje tu zatem dodatkową egzemplifikację: 
przaśność uwarunkowanej ekonomicznie codzienności try-
wializuje schemat powieści kryminalnej. I dotyczy to nie tylko 
motywów przestępstwa (o czym pisał powołany autor), ale 
także tego, że powieść milicyjna nie miała szans na bardziej 
treściwą pożywkę prawa prywatnego. 

Substytuty dramatu sądowego: 
pitavale i reportaże 

Wyjaśnienie okoliczności zbrodni i ujęcie sprawcy 
to tylko prolog. Sprawcę trzeba postawić przed sądem. 
Proces jest więc kolejną odsłoną spektaklu, którego 
prologiem było przestępstwo i śledztwo. Działanie sądu 

27 Pisze o tym szerzej E. Łętowska, Kto kogo deprawuje: prawo – rynek czy rynek 
– prawo (albo co uchodzi uwadze ekonomistów i prawników), [w:] E. Mączyńska
(red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Warszawa 2019, 
s. 147–163.
28 W tym typie powieści specjalizowała się Barbara Gordon. 
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to bardzo atrakcyjne teatrum29, eksploatowane, zarówno 
przez wielką literaturę30, jak i dramat31. Może zatem być 
także równie atrakcyjnym tworzywem książek sensacyjnych. 
Sądowy dramat czy thriller (powieści J. Grishama czy S. Tu-
rowa należą do tego podgatunku), z jego sceną, rozkładem 
ról, często ławą przysięgłych, dynamiką gry prowadzonej 
między adwokatem i prokuratorem, determinowanej przez 
kontradyktoryjność, gdzie sędzia pilnuje zasad fair play
na ringu, a nawet kostiumami protagonistów – jest widowi-
skowy, dostarcza sensacji, a zarazem sporo mówi o wymia-
rze sprawiedliwości, procesie sądowym, czy samym prawie.
Tyle, że jest to typ powieści nieobecny w rodzimej literaturze, 
a w każdym razie w tej wersji, jaką wytworzyły kraje anglosa-
skie, z ich widowiskowością sądowej sceny. Malownicze togi, 
żaboty, manszety, gronostaje, peruki – zwłaszcza brytyjskie, 
w historycznym wydaniu, reżyseria spektaklu – bo musi on 
sprawnie przebiegać z przysięgłymi, świadkami, adwokatami, 
salą i całym sądowym kramem, zarówno od jego teatralnego 
frontu, jak i rutynowego urzędowego zaplecza, mieć tempo, 
dynamikę, atmosferę i kuchnię sądową. To wszyst-
ko czyni teatr sądowy kuszącym materiałem 
zwłaszcza sztuk wizualnych (fi lm)32, ale i dla 
literatury kryminalnej – tyle, że  to nie 
u nas. Po pierwsze, w ogólności kon-
tynentalna procedura sądowa jest 
znacznie mniej widowiskowa (i nie-
stety także zrozumiała dla szerokiej 
publiczności) niż postępowanie przed 
sądem amerykańskim czy angielskim. 
Po drugie, okres PRL charakteryzował 
się, podniesioną do rangi cnoty, wstrze-
mięźliwością i  dystansem w  relacjach 
sąd – społeczeństwo. Wiedzę o tym, jak sądy 
naprawdę funkcjonują i nawet, jakie jest ich orzecz-
nictwo, dawkowano oszczędnie. To, co do społeczeństwa 
docierało, było obrazem uformowanym przez ofi cjalną 
poprawność, kultywowaną zarówno przez kręgi politycz-
ne, jak i chętnie zresztą akceptowaną przez same sądy, 
bo zwalniało to je od społecznego zdawania sprawy z ich 
działalności czy prozaicznego trudu uczestnictwa w edu-
kacji prawnej społeczeństwa. W czasach, gdy ceni się de-
mokratyzm, przystępność i transparencję władzy, jej bliskość 
wobec ludzi33, nadmiar obrzędowości, zwłaszcza gdy nie kryje 
się za nim społeczna wiara w rzetelność intencji ustawodawcy 
czy przekonanie, że sprawiedliwość wymierzono, a nie tylko 
„odprawiono sądową szopkę”, bywa kontrproduktywny dla 

29 Obszerniej – E. Łętowska, Teatr i prawo, Zeszyty Naukowe Akademii Sztuk Te-
atralnych, Nr 9, Kraków 2018, s. 106–120, 108.
30 Por. J. Zeidler, Estetyka prawa, Gdańsk–Warszawa 2018, s. 244–256, powoływa-
na przez niego egzemplifi kacja i piśmiennictwo.
31 G. Cot, Shakespeare, un héritage juridique, Paris 2016.
32 Prawo w fi lmie, P. Grabarczyk, T. Stempowski (red.), Edukacja Prawnicza, War-
szawa 2009; J. Dubois, Mordowanie na ekranie, Warszawa 2016. Oprócz wiodą-
cych tu  prym fi lmów amerykańskich (por. lista opracowana przez K.  Zeidlera, 
Estetyka prawa, Gdańsk–Warszawa 2018, s.  247–253) warto wspomnieć fi lmy 
francuskie – dziś nieco zapomnianego A. Cayatte’ a, H. Clouzota, czy ukryty za dzi-
wacznym tytułem Subtelność Ch. Vincenta, gdzie proces sądowy i jego smakowita 
rodzajowość społeczna są osnową narracji. 
33 P. Rosanvallon, La Légitimité démocratique. Impartialité, réfl exivité, proximité, 
Le Seuil, Paris 2008.

sądów34 czy prawodawców. O tym nazbyt gorzko przekonują 
się obecnie same sądy. Po dziś dzień zmagamy się z nie-
dobrym dziedzictwem kultury obywatelskiej i prawnej, 
ukształtowanej przez źle pojęty formalizm prawniczy, 
którego przejawem jest niedocenianie społecznej legity-
mizacji sądu35. 

Reportaże sądowe 

Ofi cjalny obraz sądu, przeznaczony dla społeczeństwa 
w PRL ograniczał także ewentualnym autorom możliwo-
ści kreacji świata powieściowego. Nie jest więc rzeczą 
przypadku, że w okresie PRL, w miejsce powieściowego 
thrillera sądowego, którego założenia nie mieściły się 
w założeniach obowiązującego sposobu opisywania sądu, 
wypełniał inny typ książek. Mam na myśli historyczne 
pitavale, a także namiastkę dramatu sądowego – bieżące 
reportaże sądowe.

Opisy i przypomnienia sądowych causes célèbres 
et intéressantes (jak to określił w XVIII stuleciu 

prekursor gatunku, francuski adwokat z prze-
łomu XVII i XVIII w. François Gayot de Pita-

val) tworzą odrębny gatunek na pograni-
czu reportażu i popularyzacji prawa oraz 
historii. W Polsce w 1958 r. Stanisław 
Szenic36, a potem rychło trzech profe-
sorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Stanisław Salamonowicz, Janusz Szwa-

ja i Stanisław Waltoś37 odnowili tradycję 
pitavali38. Bezpiecznie ulokowane w historii, 

nawet gdyby to miała być historia stosunko-
wo świeża, w większości dotyczyły słynnych 

procesów karnych w Polsce lub przed polskimi sądami39

i odnosiły się zazwyczaj do procesów z jakiegoś regionu lub 
typu spraw. Kwestie sądowe czy nawet czysto jurydyczne 
nie były tu zresztą dominujące. Raczej eksponowano wątek 
czysto kryminalny; dramaturgia sądowa występowała o tyle 
tylko, o ile zachowały się o tym wiadomości w pierwotnych 
źródłach, z których czerpali autorzy – reportażach, sprawoz-
daniach i relacjach. 

34 H. Dębska, Władza. Symbol. Prawo. Społeczne tworzenie Trybunału Konstytu-
cyjnego, Warszawa 2015, s. 241 i n. 
35 Szerzej E.  Łętowska, Niedomagająca legitymizacja trzeciej władzy, Monitor 
Prawniczy 2010, Nr 3, dodatek: Perspektywy wymiaru sprawiedliwości, s. 30–35.
36 S.  Szenic, Pitaval warszawski, Warszawa 1955, t.  I  (1524–1794), Warszawa 
1958, t. II (1795–1914); tenże, Pitaval wielkopolski, Warszawa 1960. 
37 S. Salamonowicz, J. Szwaja, S. Waltoś, Pitaval krakowski, Kraków 1962.
38 O.  Missuna, Warszawski pitaval literacki, Warszawa 1960; K.  Larski, Współ-
czesny pitaval polski, Warszawa, 1962; R.  Juryś, T.  Szafar, Pitaval polityczny 
1918–1939, Warszawa 1970; K.  Rzyzagorski, Pitaval wrocławski, Wrocław 1974; 
R. Dzieszyński, Miłość, pieniądze i śmierć. Pitaval rzeszowski, Rzeszów 1984; J. De-
renda, B.  Sygit, Pitaval bydgoski, czyli zbiór najgłośniejszych procesów o  zabój-
stwa, Pomorze, Bydgoszcz 1985; T. Dyniewski, Pitaval śląski, Katowice 1986. 
39 C. Michalski, Pitaval fi lmowy, Warszawa 1980, t.  I  i  1981 t.  II (mówiący tylko 
o dwóch „sprawach polskich”; dotyczyły wykonanych wyroków sądów podziemia 
na  kolaborantach – aktorach Igo Symie i  Kazimierzu Junoszy-Stępowskim, który 
zginął przypadkowo, zasłaniając żonę, której dotyczył wyrok. 
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Sprawy warte uwagi

Okres Polski Ludowej ma też swoje kryminalne spra-
wy słynne i interesujące. Nie były one w początkach PRL 
szeroko nagłaśniane, by maluczkich nie gorszyć i nie stra-
szyć. Sprawa Mazurkiewicza, „eleganckiego mordercy”, była 
bodajże pierwszą, o której więcej pisano w ówczesnych me-
diach. W drugiej połowie lat 50. przełamano w siermiężnej 
pedagogice społecznej zasadę, iż „złe” zjawiska – takie 
jak przestępczość, margines społeczny, niedowłady lub 
pomyłki ścigania zbrodni, są czymś atypowym dla socja-
listycznego społeczeństwa, marginalnym, które – jeśli się 
zdarza – to jedynie jako relikt przeszłości lub jako „skaza 
na realizmie” i jako zjawisko ściśle powiązane z walką 
polityczną lub knowaniami zewnętrznego wroga40. Był 
to okres „odwilży”; „w poszukiwaniu realistycznego czy też 
– jak kto woli – naturalistycznego sztafażu zwracał się czytel-
nik lat pięćdziesiątych w stronę Królewny, Starego zegara czy 
Złego41. Działały tu również motywy głębsze. Były to zresztą, 
jak się wydaje, te same motywy, które sprawiły, że rozpoczę-
ty w sierpniu 1956 r. słynny proces Mazurkiewicza42 stał się 
na wiele miesięcy jednym z głównych tematów nie tylko roz-
mów, ale i publicystyki (za bilety wstępu na salę rozpraw pła-
cono wówczas 2000 zł!). Z uwagą śledzono podjęty wówczas 
w Warszawie proces dotyczący nierządu – pierwszą tego ro-
dzaju sprawę po wojnie. Podobnie wzbudził tyle namiętności 

40 K.T.  Toeplitz, Zbrodnia po  polsku, [w:]  Mieszkańcy masowej wyobraźni, War-
szawa, 1970, s. 136.
41 Chodzi o książki A. Piwowarczyka, Królewna?!, Warszawa 2016; tenże, Stary ze-
gar, Warszawa 2016 oraz legendarnego, Złego autorstwa L. Tyrmanda (Warszawa 
1990).
42 Władysław Mazurkiewicz, seryjny zabójca, jego sprawa, niezależnie od  wielu 
reportaży i sprawozdań jest przedmiotem książki C. Łazarewicza, Elegancki mor-
derca, Warszawa 2015.

enigmatyczny proces doktora Tarwida43. Zrozumieć to nagłe 
zainteresowanie zbrodnią i występkiem, zainteresowanie 
o wiele żywsze od tego, które później, w latach nam bliższych 
wzbudzały sensacyjne procesy Kota44 czy Denocha45, można 
jedynie wówczas, kiedy przymierzy się realia ujawniane przez 
publiczne procesy sądowe do tej koncepcji występku i wykro-
czenia, którą prasa i ofi cjalna pedagogika społeczna lansowały 
przez kilkanaście lat poprzednich”46. Na marginesie w 1956 r. 
średnia krajowa wynosiła 1118 zł (w starej walucie).

Niepoczciwa poczciwość obrazu 
prawa

Reportaże sądowe dotyczące spraw z okresu Polski Ludo-
wej47 (współcześnie nierzadko wykorzystywane w drugim 
obiegu wydawniczym, na fali wspomnień, w przedrukach 
i replikach48), a także fabularyzowane felietony kryminalne 
poważniejszego49 i lżejszego charakteru50 stały się w PRL 
substytutem dramatu czy thrillera sądowego. Były bardzo 

43 Profesor (nie doktor jak pisze KTT) K. Tarwid został uniewinniony w 1960 r. z za-
rzutu zabójstwa żony, po trwającym kilka lat, poszlakowym procesie. 
44 Karol Kot, seryjny zabójca z Krakowa działający w latach 60. 
45 Stanisław Denoch, uliczny „zabójca bez powodu”, z lat 60.
46 K.T. Toeplitz, Zbrodnia po polsku, s. 135–136. 
47 M. Osiadacz, Reportaże sądowe, Warszawa 1971; B. Sygit, Kto zabija człowieka 
– najgłośniejsze procesy w powojennej Polsce, Warszawa 1989. 
48 B. Seidler, Pamiętajcie, że byłem przeciw. Reportaże sądowe, Warszawa 2017 
(tom wykorzystuje publikacje autorki z  czasów PRL); P.  Semczuk, Czarna wołga. 
Kryminalna historia PRL, Warszawa 2018; H. Kowalik, PeeReL zza krat, głośne spra-
wy sądowe z lat 1945–1989, Warszawa 2018 . 
49 W. Falkowska regularnie publikowała je na łamach „Prawa i Życia” i „Przekroju” 
– https://przekroj.pl/archiwum/autorzy/wanda-falkowska?rok=1969. 
50 J. Urban (Kibic), Jakim prawem historyjki sensacyjne, Warszawa 1988 (zebrane 
felietony sensacyjne z lat 70. z „Kulis”, dodatku do Expressu Wieczornego). 

Poznaj niezbędne informacje 
z danej dziedziny prawa

Sprawdź swoją 
wiedzę

Zrób szybką powtórkę 
przed egzaminem

Ucz się Ćwicz Powtarzaj

Prawo karne

Sprawdź ofertę: student.beck.pl
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rozpowszechnione51 i na ogół reprezentowały wysoki po-
ziom dziennikarski. Interesowały się jednak bardziej tłem 
socjologicznym i realizmem środowiskowym niż teatrum 
sądowym w ścisłym znaczeniu. W PRL wynikało to z wspo-
minanego już „zamknięcia” sądów, ograniczających swe 
kontakty z otoczeniem do prezentacji zewnętrznego, 
oficjalnego obrazu rozprawy sądowej i treści 
wyroku. Ciekawe, że nawet, jeśli konkretna 
sprawa z tego punktu widzenia miała duży 
potencjał, to w ramach sprawozdań czy 
reportaży nie potrafi ono go wykorzystać. 
Tak było np. ze sprawą prof. K. Tarwida: 
miała ona ogromny rezonans społeczny 
i jasno przedstawiona mogła przyczy-
nić się do lepszego zrozumienia zasad 
funkcjonowania sądów. Problemem była 
tu bowiem sytuacja określana jako non 
liquet, kiedy dowody są niejednoznaczne lub 
ich brak. Powinno to prowadzić do uniewinnie-
nia (i tak się ostatecznie stało). Z tym że w toku instancji 
i wrażliwości orzekających sędziów ich oceny mogą się 
od siebie różnić, a zatem nie może dziwić surowy wyrok 
skazujący (sąd wojewódzki) sąsiadujący z uniewinnie-
niem (przez SN).

Nieprawidłowością w działaniu sądów w takich wypad-
kach bywa (tu się to nie zdarzyło) orzekanie „ostrożnościo-
we”, „na wszelki wypadek”: niezbyt surowej kary, niższej niż 
w wypadku identycznego stanu faktycznego, gdzie jednak 
brak jednoznaczności dowodowej. Oznaczałoby to bowiem 
nieposzanowanie zasady, że tylko wyraźne oba-
lenie domniemania niewinności powinno 
prowadzić do wyroku skazującego. Czyli 
albo surowa kara, albo uniewinnienie.

Ciekawe, że  ten właśnie problem 
został mocno i czytelnie wyekspono-
wany w pokazywanym w Polsce fi lmie 
francuskim Ch. Vincenta „Subtelność”. 
Przewód sądowy jest tu zaledwie tłem 
(ale wyraziście zarysowanym) dla emo-
cjonalnych perypetii głównego bohatera 
– sędziego. Dzieciobójstwo, którego do-
tyczy proces, pozornie jest sprawą równie 
wstrząsającą, co banalną. Na początku już wszyst-
ko wiadomo. Ale z czasem fragmenty zeznań biegłych ana-
tomopatalogów, odpowiedzi na pytania z rzadka, ale jednak 

51 Niżej lista autorów i  tytułów prasowych, gdzie regularnie publikowano wspo-
mniane reportaże (listę przytaczam za H. Kowalik, PeeReL zza krat, głośne sprawy 
sądowe z lat 1945–1989, Warszawa 2018): Ewa Berberyusz, Andrzej Gass, Janusz 
Rolicki („Kultura”); Maciej Piotrowski, Jerzy Urban („Kulisy”); Kazimierz Bosek,
Marta Miklaszewska, Małgorzata Szejnert („Literatura”); Krystyna Świątecka (,,Per-
spektywy”); Wanda Falkowska, Jerzy Urban (,,Polityka”); Kazimierz Kąkol, Janusz 
Kołodziejski, Maria Osiadacz, Aleksander Rowiński, Marek Rymuszko, Edmund 
Żurek, Krystyna Sprusińska (,,Prawo i  Życie”); Leszek Konarski (,,Przegląd Tygo-
dniowy”); Tadeusz Biedzki (,,Trybuna Robotnicza”); Jerzy Ambroziewicz, Edmund 
Żurek („Tygodnik Kulturalny”); Włodzimierz Maciąg, Andrzej Osęka, Brunon Raj-
ca, Barbara Seidler, Olgierd Terlecki („Życie Literackie”); Danuta Frey („Tygodnik 
Demokratyczny”) Wiesław Górnicki, Jacek Wołowski („Życie Warszawy”); Krzysztof 
Głogowski (,,Kierunki”); Jan Lewandowski („Express Reporterów”); Bohdan Wró-
blewski („Gazeta Wyborcza”); Stanisław Rams („Słowo Ludu”); Tomasz Turczyn
(„Dziennik Bałtycki”). 

trafnie zadawane przez przysięgłych, dociekliwe i cierpliwe 
„dopytywania” przez przewodniczącego składu głównego 
świadka oskarżenia – policjanta, coś zmieniają. Próby prze-
bicia aroganckiego uporu (albo bezradności wobec sytuacji, 
która go przerasta) oskarżonego o skatowanie dziecka oka-

zują się niebezowocne. Jego zaprzeczenia, że sko-
pał na śmierć, zaczynają budzić wątpliwości 

w trafność oskarżenia. To wszystko nie jest 
wcale tak bardzo oczywiste. I układa się 
w kilka możliwych scenariuszy dalszych 
wydarzeń. „Zadaniem sądu nie jest 
odkrycie prawdy” – powiada przysię-
głym sędzia Racine. „Zadaniem sądu 
jest odpowiedź na pytanie, czy dostar-

czone dowody pozwalają na skazanie 
oskarżonego”. Nic więc nie będzie w tym 

dziwnego, gdy obraz sprawy, jeśli będzie ona 
rozpatrywana w postępowaniu odwoławczym 

– okaże się jednak inny niż w I instancji. 
Ciekawe, że w Polsce nawet wtedy, gdy przekaz fi lmowy 

powstawał z autorskim udziałem renomowanego prawnika 
z doświadczeniem sądowym (myślę o wybitnym dziele fi lmo-
wym, jakim był „Dekalog” Kieślowskiego, powstały we współ-
pracy z Krzysztofem Piesiewiczem), autorów pociągał bardziej 
moralitet niż dramaturgia teatrum sądowego i bardziej chcieli 
widzów poprawiać, niż oświecać. 

Władza nigdy nie czyni zła!

… czyli dlaczego w PRL nie mógł powstać 
thriller polityczny, który jest gatunkiem 

autonomicznym powieści sensacyjnej, 
mający – jeśli chodzi o prawo – so-
lidne zakorzenienie w problematyce 
konstytucyjnej. Chodzi tu  bowiem 
o bezeceństwa polityków, instrumen-
talizujących prawo wyborcze, prawa 

człowieka, obowiązki piastuna władzy, 
zasady podziału władz, przedstawiające 

wywieranie niedozwolonego wpływu na sądy 
i sędziów itd.52. Tyle że był to gatunek, który 

w ogóle, ze względów pryncypialnych i cenzural-
nych, nie mógł rozwinąć się w PRL. 

King doesn’t do wrong – to zasada, która w historii pra-
wa długo stała na przeszkodzie zniesieniu immunitetów 
odpowiedzialności państwa w wielu sferach. Teza, że pań-
stwo z defi nicji nie może czynić zła, ponieważ nie takie 
są jego zadania, do tej pory oślepia prawników. Tu kryje 
się np. przyczyna wątpliwości co do odpowiedzialności delik-
towej władzy (gdy szkodę wyrządza jej funkcjonariusz53). Jest 
to jedno z najbardziej rozpowszechnionych idealizujących 

52 Reprezentowany przez takich autorów, jak Frederic Forsythe, John le Carré, Tom 
Clancy, Richard Harris, Vince Flynn, Michael Dobbs (House of Cards).
53 Dotyczy to  nie tylko państwa, ale np.  kościołów niechcących ponosić odpo-
wiedzialności za delikty swoich kapłanów, nawet jeżeli działali przy wykonywaniu 
posługi. Argumentem jest właśnie teza king doesn’t do wrong. 
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złudzeń, którym hołdują nawet współcześni prawnicy54 sądzą-
cy, że wystarczy zmienić prawo, aby automatycznie zmienić 
rzeczywistość i że zawsze uchwalone prawo działa zgodnie 
z oczekiwaniami deklarowanymi w momencie głosowania 
w parlamencie. Stąd zresztą biorą się blado brzmiące zapew-
nienia polityków, że w państwie jest wszystko w porządku, 
„ponieważ w konstytucji napisano to i to”, przy jednocze-
snym przemilczeniu standardu praktyki odbiegają-
cej od deklaracji ustawowej. 

A przecież nawet samo prawo może być 
patogenem z założenia, u swej genezy 
służącym perwersyjnemu celowi, lub 
ulegać wynaturzeniu pod wpływem 
zlekceważonych okoliczności zewnętrz-
nych czy niebezinteresownie prze-
milczanych wobec naiwnych posłów 
skutków ubocznych zamierzonej usta-
wy (co właśnie bywa pożywką thrillera 
politycznego). Otóż w PRL, gdzie zgodnie 
z ujęciem marksistowskim prawo miało być 
„urzeczywistnioną wolą klasy panującej zabezpie-
czoną sankcją przymusu państwowego”, nie było miejsca 
na dyktowane pesymistycznym defetyzmem procedury 
i mechanizmy kontrolne (jak choćby sądowa kontrola 
decyzji administracyjnych czy kontrola konstytucyjności 
ustaw). Ideologia nakazywała zamykać oczy, aby nie widzieć 
skazy na realizmie. Między prawem na papierze i prawem 
„w realu” widnieje znak równości. Założenia thrillera poli-
tycznego, gdzie polityka z założenia prawo lekceważy pod 
pozorem okazywania mu szacunku – były nie do pogodze-
nia z obowiązującą w PRL wizją bezgrzesznego państwa 
i prawa. Na antypodach znajduje się tu pesymizm amery-
kańskich ojców-założycieli kształtujący trzeźwe spojrzenie 
na prawo55 jako rezerwuar powiązań, hamulców, procedur 
i gwarancji mających zniwelować nieuchronne niedostatki 
natury człowieka i władzy56. 

Niepoczciwa poczciwość 
autorów

Wszelkie śledztwa, zarówno „w sprawie”, jak i już 
po postawieniu zarzutów domniemanemu sprawcy prze-
stępstwa, zanim jeszcze trafi on przed sąd, muszą się 
toczyć (może ostrożniej byłoby użyć terminu „powinno 
się toczyć”) wedle ścisłych reguł prawa. Tego wymaga nie 
tylko szacunek dla pryncypiów konstytucyjnych, ale i zwykła 
życiowa przezorność: policja, prokuratura, aparat ścigania 
w ten sposób sam chroni się nie tylko przed pomyłkami spo-
wodowanymi zbiegiem okoliczności, ale i własnym niedbal-
stwem, niestarannością, ludzkim oportunizmem czy chęcią 
pójścia na skróty. 

54 E. Łętowska, Prawo – miecz czy tarcza? czyli o rozterkach prawoznawstwa, [w:] 
J. Hołówka (red.), Filozofi a prawa. Normy i fakty (w druku).
55 S. Filipowicz, Pochwała rozumu i cnoty. Republikań skie credo Ameryki, Kraków 
1997, s. 57.
56 L. Cohen-Tanugi, Le Droit sans l’Etat, Quadrige.PUF, Paris 1985, s. 11–12.

W amerykańskim kryminale ten sytuacyjny kontekst 
przeszukań, rewizji, inwigilacji, przesłuchania świadków, 
zdobywania dowodów, pościgu za sprawcą jest integralnie 
wtopiony w tło i tak silnie wpleciony w bieg wydarzeń, że sta-
je się determinantą akcji. Prawo regulujące sytuację ściganego 
oraz reguły ograniczające aparat policyjny są oczywiste (inna 
rzecz, czy zawsze przestrzegane) – tak jak powietrze, które 

nas otacza i w pewnym sensie są niejako „prze-
zroczyste”. Tak jak molierowski Jourdain nie 

wiedział, że mówi prozą, tak autor krymi-
nału amerykańskiego komponentem swej 
narracji czyni a to standardową formułę 
Mirandy57, towarzyszącą zatrzymaniu, 
a  to  trudność, jak ewentualne niele-
galnie wydobyte zeznania czy dowody 
(owoce zatrutego drzewa)58 „jakoś” za-

legalizować. I zarówno stróże prawa, jak 
i piszący autorzy muszą się tu nieźle na-

biedzić. Gra na czas, pomysły, refl eks między 
policją i adwokatami ma tu jednak dwie bramki. 

To wszystko kształtuje także świadomość i inwencję 
autorów amerykańskich kryminałów. 

Cechą powieści milicyjnej jest natomiast „polowanie 
na przestępcę”59 – rozumiane jako zniesienie nie tylko rów-
ności szans w starciu między detektywem i ściganym, ale 
wręcz aprioryczne wykluczenie możliwości ich istnienia. 
Ten przewidywalny schematyzm decydował też o charakte-
rystycznym uwiądzie wątku prawnego w polskiej powieści 
milicyjnej. Miało to kilka przyczyn. Polska powieść milicyjna 
kształtowała się w okresie niesprzyjającym kulturze pra-
worządności. Obecność adwokata w postępowaniu przy-
gotowawczym nie tylko nie była wymagana, ale wręcz 
do niej nie dopuszczano. Korzystanie z owoców zatrutego 
drzewa (po dziś dzień w Polsce ich zakaz nie jest standardem 
bezwzględnie przestrzeganym, toczy się o to wojna między 
SN i władzą wykonawczą, wpływającą na legislatora). Milicji 
nie groziło to, że ktoś wniesie skargę na jej postępowanie 
do Rzecznika Praw Obywatelskich czy zgoła do Strasburga 
na naruszenie praw człowieka. Milicjantów trudzących się 
nad dochodzeniami nie rozdzierały wątpliwości co do konsty-
tucyjności „prawnej podkładki”. W konsekwencji w powie-
ści milicyjnej wątek pokusy złamania prawa, naciągnięcia 
standardów pójścia na skróty czy obawy przed skutkami 
takiego zabiegu – co stanowi częstą oś dramaturgiczną kry-
minałów zachodnich – tu się po prostu nie mógł pojawiać. 
Nie wspominając już o tym, że istnienie jako spirytus movens 
sadystycznego policjanta, tępego formalisty-prokuratora czy 
skorumpowanego sędziego (jeżeli nie zostaliby przykładnie 

57 Formuła (ukształtowana w ostatecznej formie w 1963 r.), którą w USA należy 
zakomunikować w momencie zatrzymania. Obejmuje pouczenie o prawie do mil-
czenia, ostrzeżenie, że  wszelkie wypowiedzi zatrzymanego mogą być wykorzy-
stane przeciw niemu i informująca o prawie do obecności adwokata i do pomocy 
adwokackiej z urzędu.
58 Owoce zatrutego drzewa w prawie amerykańskim (dowody zdobyte w wyniku 
nielegalnych działań policji lub innych służb) nie mogą być podstawą do wyda-
nia skazującego wyroku. W  Polsce ta  kwestia jest przedmiotem toczących się, 
ze zmiennym szczęściem, przepychanek miedzy drugą władzą (uosabianą przez 
policję, prokuraturę) i trzecią władzą (sądy).
59 W.P. Kwiatek, Zagadki, s. 46–51 z przytoczoną egzemplifi kacją.
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ukarani w samej powieści, co jednak wikłałoby jej zasad-
niczą akcję) nie odpowiadało założeniom dydaktyki z tezą. 
W rezultacie schematyzm powieści milicyjnej nie tylko 
czynił ją „zagadką bez niewiadomych”, ale wręcz skłaniał 
do prowokacyjnego pytania, „kto i dlaczego zamordował 
polską powieść kryminalną”60.

Schematyzm założenia, iż władza nie może czynić 
zła (skoro została powołana ku czynieniu dobra), który 
zaciążył na literackich walorach kryminałów w PRL 
(barańczakowska „grafomania z państwową pieczątką”), 
ograniczając możliwości wykorzystania idiomu klasycznej 
powieści kryminalnej, thrillera politycznego czy sądowe-
go, odbił się też na sposobie przedstawiania prawa w tych 
powieściach. 

Na prawo w ustroju socjalistycznym w ogól-
ności patrzono jak na tarczę służącą ochronie 
jednostki przed surowym i oczywiście nie-
zmiennie sprawiedliwie tnącym mieczem 
w  ręku władzy61. Była to  przyczyna 
systemowa, aprobowana przez autorów 
jako oczywista. Powodowała, że konfl ikt 
(witalny dla powieści kryminalnej, dra-
matu sądowego czy thrillera polityczne-
go) między powinnością reprezentowaną 
przez prawo a pokusą skuteczności działa-
nia – nie ujawniał się w powieści milicyjnej. 
Nie dopuszczał tego paradygmat takiej powieści, 
obejmujący m.in. założenie bezbłędności działania 
aparatu ścigania. 

Niepodawanie nigdy w wątpliwość znaku dodatniego, 
jakim opatruje się działalność, zarówno samego bohatera 
powieści, jak i całego aparatu ścigania, powoduje jednak „zna-
mienną trudność”. Z jednej strony bowiem dą ż enie do uatrak-
cyjnienia akcji przez odejście od określonych sztywnymi 
przepisami działań śledczych, a jednocześnie konieczność 
zwieńczenia powieści triumfem organów ścigania, dyktuje 
konieczność wprowadzania działań pozaprawnych: rewizji 
bez nakazu prokuratora, wywierania nacisku na przesłuchi-
wanych, wykradania dowodów rzeczowych itd. Z drugiej stro-
ny jednak nie można dopuścić, aby postępowanie to zostało 
przez odbiorcę przyjęte z dezaprobatą : musi on akceptować 
postępowanie „strony ścigającej” bez żadnych zastrzeżeń. 

60 Tamże; książka została wydana w 2007 r., jednak była napisana 35 lat wcześniej.
61 E. Łętowska, Prawo – miecz czy tarcza? czyli o rozterkach prawoznawstwa, [w:] 
J. Hołówka (red.), Filozofi a prawa. Normy i fakty, (w druku).

Toteż w powieści milicyjnej zdążył się już wykształ-
cić cały arsenał dodatkowych środków perswazyjnych, 
ułatwiających przyjęcie i zaakceptowanie przez odbior-
cę pozaprawnych metod działania detektywa. Odbiorca 
zostaje np. wcześniej przekonany o winie podejrzanego 
i w konsekwencji powoływanie się tego ostatniego na prawa 
obywatelskie może być odebrane tylko z politowaniem. Inne 
wyjście polega na tym, ż e pozaprawne działanie bohatera 
spotyka się z dezaprobatą  zwierzchników – nie na tyle silną  
jednak, aby udana akcja (a czyż bywają inne?) nie spotkała 
się z rozgrzeszeniem (…). Funkcjonuje zresztą w podobnych 
wypadkach reguła, którą  można by sformułować następują-
co: pojedynczy detektyw może się mylić, czy postępować 

niewłaściwie, natomiast aparat ścigania jako całość 
działa zawsze bezbłędnie. Wszelkie awarie we-

wnątrz machiny śledczej są błyskawicznie 
likwidowane od wewnątrz (całkiem inaczej 

niż w klasycznej powieści zarówno detek-
tywistycznej, jak i kryminalno-sensacyj-
nej, gdzie właśnie ktoś z zewnątrz – de-
tektyw-amator lub detektyw prywatny 
– demaskuje, z reguły swym działaniem, 
błędy popełnione przez policję)”62.

Literatura kryminalna PRL w grun-
cie rzeczy o prawie mówi więc niewiele 

i niezbyt ciekawie. Rysuje fałszywie poczci-
wy obraz świata, gdzie Prawo (z dużej litery, 

choć mgliście samo zarysowane i daleko stojące 
od jednostki) stoi na straży racji Władzy (która z natury 
rzeczy ma mieć rację). Autorzy powieści są dziećmi swego 
czasu, wychowanymi w kulcie legalizmu biurokratycznego. 
Rule of law w działaniu to nie ich świat. Próżno szukać w po-
wieściach kryminalnych PRL krytycznego, czy choćby bardziej 
dociekliwego spojrzenia na prawo, po to, aby choćby sobie 
uświadomić tkwiące tu możliwości i aby takie podejście móc 
dramaturgicznie eksploatować. Umówmy się: nie mieli jednak 
szans, aby to zauważyć.

>>> Tekst E. Łętowskiej pt. „O prawie w literaturze krymi-
nalno-sensacyjnej PRL” został opublikowany w: J. Kuisz, 
M. Wąsowicz (red.), Prawo, literatura i fi lm w Polsce Ludowej, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021, s. 99–119.

62 S. Barańczak, Poetyka, s. 72–73.
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Autorzy powieści 
są dziećmi swego 

czasu, wychowanymi 
w kulcie legalizmu 

biurokratycznego.
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Informacja w mediach
Dezinformacja, trolling, 
postprawda, fake news, deepfake

Media społecznościowe, podobnie jak media trady-
cyjne, mogą być wykorzystywane w kształtowaniu 
opinii publicznej. Nieprawdziwe informacje stały 

się także elementem wojny hybrydowej – wojny informacyj-
nej stanowiącej element wojny w cyberprzestrzeni. Należy 
zauważyć, że swoboda wypowiedzi i nieograniczone moż-
liwości tworzenia treści i ich udostępniania w sieci, zakaz 
cenzury prewencyjnej stanowią podstawowe prawa rzą-
dzące przekazem treści także w nowoczesnych środkach 
społecznego przekazu. W warunkach ochrony tych war-
tości dochodzi do sytuacji ważenia interesów: publicznego, 
tam gdzie istotna i priorytetowa staje się potrzeba ochrony 
i zapewnienia bezpieczeństwa, porządku czy moralności 
publicznej oraz praw i wolności innych osób oraz 
jednostkowego, interesu indywidualnego, który 
związany jest z wolnością słowa, prawem 
do komunikowania, obejmującego prawo 
do pozyskiwania lub rozpowszechniania 
informacji. 

Zmierzch mediów tradycyjnych 
to fakt, który związany jest z ekspan-
sją tzw. nowych mediów, czyli przede 
wszystkim tych interaktywnych środ-
ków przekazywania informacji. Tym 
zmianom na rynku mediów towarzyszą 
nowe zjawiska, do których zaliczymy m.in. 
postprawdę, dezinformację, fake news. Rozwój 
ery cyfrowej, który miał sprawić, że świat będzie bardziej 
funkcjonalny, równocześnie utworzył pole dla wielu zagro-
żeń, które rosną w siłę w bardzo dynamicznym tempie. Chcąc 
uzyskać informacje o otaczającym świecie i aktualnych wyda-
rzeniach, coraz trudniej odróżnić prawdę od fi kcji. Odbierając 
informacje z coraz większej liczby źródeł, konieczne staje 
się bardzo krytyczne podchodzenie do przekazywanych 
faktów, uwzględniając coraz bardziej powszechne techniki 
zniekształcania rzeczywistości, takie jak propagowanie infor-
macji nieprawdziwych fake news czy też wideo stworzonych 
w technologii deepfake.

Prawo do informacji 
i informowania 

a wojna informacyjna

Informacja stanowiła i stanowi integralną część wszel-
kiej aktywności ludzkiej. Dla każdego państwa jest towa-
rem strategicznym, gdzie każda płaszczyzna bezpieczeń-
stwa zależna jest od posiadanego zasobu informacyjnego, 
który należy odpowiednio chronić1. Można a priori przyjąć 
hipotezę, że ochrona ważnych zasobów informacyjnych jest 

nierozerwalnie związana z interesem bezpieczeństwa 
państwa i  jego podmiotów. Bezpieczeństwo 

w powszechnym rozumieniu definiowane 
jest od strony pozytywnej, jako stan ce-

chujący się brakiem zagrożeń, pewnością, 
spokojem. W literaturze przedmiotu 
wskazuje się, że  bezpieczeństwo 
państwa związane jest z realizacją 
funkcji państwa na rzecz zachowa-
nia terytorium państwa, przetrwania 

narodu, zachowania suwerennej wła-
dzy oraz ładu wewnętrznego i porządku 

prawnego2. Za zapewnienie bezpieczeństwa 
kraju uważano kiedyś posiadanie wielotysięcznej 

armii, najnowszej broni oraz innej infrastruktury wojsko-
wej. Wraz z pojawieniem się komputerów bezpieczeństwo 
ewoluowało w kierunku bezpieczeństwa informacji. Kraj, 
który nie kontroluje swoich zasobów cybernetycznych, nie 
jest bezpieczny. Ataki w cyberprzestrzeni odbywają się 

1 P.  Dobrzycki, Informacja jako czynnik sprawczy w  sferze bezpieczeństwa 
w  aspekcie działalności służb specjalnych, [w:] Bezpieczeństwo informacyjne. 
Aspekty prawno-administracyjne, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, Warsza-
wa 2017, s. 238.
2 W.  Kitler, Pojęcie i  zakres bezpieczeństwa informacyjnego państwa, ustalenia 
systemowe i defi nicyjne, [w:] Bezpieczeństwo informacyjne. Aspekty prawno-ad-
ministracyjne, red. W. Kitler, J. Taczkowska-Olszewska, Warszawa 2017, s. 22.

Rozwój Internetu umożliwił dostęp nie tylko do korzystania z różnych źródeł informacji, lecz także do ich tworzenia z pomi-
nięciem tradycyjnych dostawców informacji, działających z wykorzystaniem klasycznych już środków społecznego przekazu. 
Szczególną rolę w tym procesie odgrywają różnego rodzaju serwisy informacyjne, portale, platformy udostępniania treści 
cyfrowych oraz tzw. media społecznościowe. Ten sposób pozyskiwania i rozpowszechniania informacji przyczynił się także 
do powstania źródeł informacji nieprawdziwych, sprzecznych z moralnością publiczną bądź naruszających dobra osobiste. 
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codziennie. Jeśli kraj nie dysponuje bezpiecznymi systemami, 
nie tylko całe państwo, ale także jego obywatele są narażeni 
na naruszenie ich podstawowych praw. Instytucje fi nansowe 
wspierające gospodarkę są narażone na kradzież danych 
z powodu niepewnych systemów cybernetycznych. Stąd 
coraz częściej mówi się nie o „bezpieczeństwie państwa”, ale 
o „bezpieczeństwie informacyjnym”. 

W. Kitler zauważa, że „bezpieczeństwo informacyjne pań-
stwa stanowi transsektorową dziedzinę bezpieczeń-
stwa narodowego, będąc procesem polegającym 
na dążeniu do zapewnienia wolnego od za-
kłóceń funkcjonowaniu i rozwoju państwa, 
w tym społeczeństwa, w przestrzeni in-
formacyjnej, poprzez swobodny dostęp 
do informacji, z jednoczesną ochroną 
przed negatywnymi jego skutkami (ma-
terialnymi i niematerialnymi), ochronę 
zasobów i systemów informacyjnych 
przed wrogimi działaniami innych pod-
miotów lub skutkami działania sił natury 
i awarii technicznych, przy jednoczesnym za-
chowaniu zdolności do informacyjnego oddziaływa-
nia na zachowania i postawy podmiotów międzynarodowych 
i krajowych”3. 

Bez wątpienia najbardziej poszukiwanym zasobem w dzi-
siejszych czasach jest informacja. Wprowadzanie technologii 
informatycznych i komputerowych oraz coraz powszechniej-
sze ich wykorzystanie doprowadziło do sytuacji, w którym 
ma miejsce nieskrępowana wymiana informacji pomiędzy 
oddalonymi od siebie podmiotami i nie mają znaczenia logi-
styczne uwarunkowania. 

Burzliwy i bardzo dynamiczny rozwój technik informatycz-
nych, jak również rosnąca w tempie ilość przetwarzanych 
danych wymusiły poszukiwanie rozwiązań pozwalających 

3 Tamże, s. 19. 

skutecznie zarządzać informacją z uwzględnieniem ry-
zyk, jakie się z tym związane. Truizmem jest stwierdzenie, 
że żyjemy w epoce rewolucji informacyjnej, a informacja 
jest zasobem strategicznym. Jest ona przedmiotem i celem 
wojen. Używając nomenklatury klasyka strategii wojskowej, 
generała Carla von Clausewitza, autora dzieła „O wojnie”, jest 
ona środkiem ciężkości4. 

Omawiając zagadnienie walki informacyjnej w hi-
storii, nie sposób także nie wspomnieć o Sun-

-Tzu, mistrzu i klasyku w tej dziedzinie, żyją-
cym VI w p.n.e., autorze traktatu „Sztuka 

wojny”. Według Sun-Tzu największym 
mistrzostwem walce wykazują się ci, 
którzy umieją wykorzystać elementy 
walki informacyjnej do obezwładnienia 
przeciwnika. Chiński uczony przedkładał 

walkę informacyjną ponad bitwę energe-
tyczną. „Osiągnąć sto zwycięstw w stu 

bitwach nie jest szczytem osiągnięć. Naj-
większym osiągnięciem jest pokonanie wro-

ga bez bitwy”5. Przechodząc do tego zagadnienia 
z perspektywy współczesnej, słowa i maksymy chińskiego 
uczonego są nadzwyczaj aktualne, albowiem punkt ciężkości 
walki w XXI w. przeniósł się do przestrzeni informacyjnej 
i opanowanie tej przestrzeni przesądza o sukcesie. Najistot-
niejsze akcenty rywalizacji zostały przesunięte z walki o za-
soby materialne na walkę o zasoby intelektualne. Główna 
gra toczy się o ludzką świadomość. „Jest to wojna bez linii 
frontów. Polem bitwy stał się umysł człowieka”6. 

4 Cyt. za: T.  Formicki, Walka informacyjna i  zarządzanie przekazem informacyj-
nym. Antologia wybranych analiz i artykułów z  lat 2008–2017, Warszawa 2017, 
s. 9.
5 Sun-Tzu, Sun-Pin – Sztuka wojny, Gliwice 2004, s. 35.
6 T. Formicki, Walka informacyjna i zarządzanie przekazem informacyjnym. Anto-
logia wybranych analiz i artykułów z lat 2008–2017, Warszawa 2017, s. 10.
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Kraj, który 
nie kontroluje 

swoich zasobów 
cybernetycznych, 

nie jest bezpieczny.
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Umiejętność pracy i korzystania z informacji jest warunkiem 
sine qua non funkcjonowania przeciętnego człowieka, który 
jest zanurzony w przestrzeni informacyjnej. 
Osoba, która w stopniu podstawowym nie potrafi  operować 
informacją, analizować jej i na tej podstawie wyciągać wnio-
sków, narażona jest na potencjalny atak manipulatorów oraz 
staje się naturalnym obiektem dezinformacji ze stro-
ny infoagresorów. 

Powyższe ukazuje, jak istotną rolę od-
grywa informacja. Zmagania o informa-
cję przybierają charakter walki, w tym 
jedną z  jej form jest dezinformacja. 
Przyjmuje się, że walka o informację 
to kooperacja negatywna wzajemna, 
realizowana w sferach zdobywania 
informacji, zakłócania informacyjnego, 
gdzie każdemu działaniu jednej strony 
przyporządkowane jest działanie antago-
nistycznej drugiej strony7. Walka informacyjna 
to zorganizowana działalność, mająca na celu dezorganiza-
cję lub niszczenie informacji lub systemów informacyjnych 
strony przeciwnej, w celu przerwania wykonywania funkcji, 
które zależą od informacji lub systemów informacyjnych. 
Walka informacyjna ma wpływ na procesy kształtujące za-
równo bezpieczeństwo państwa, jak i obywateli. Nie budzi 
wątpliwości teza, że prowadzenie walki informacyjnej, a w jej 
ramach zakłócenie obiegu informacji, w poważnym stopniu 
może dezorganizować funkcjonowanie państwa. Wprowa-
dzanie do obiegu fałszywych informacji lub opóźnienie 
przepływu wiadomości skutkuje uzyskaniem przewagi 
informacyjnej8. Dezinformacja jest istotnym elementem 
składowym walki informacyjnej. 

Dezinformacja

W prawie polskim brak jest legalnej defi nicji 
dezinformacji. Pojęcie to definiowane jest 
przez doktrynę. 

Przez dezinformację rozumie s ię 
tworzenie i rozpowszechnianie wpro-
wadzających w błąd lub fałszywych 
informacji w celu wyrządzenia szkody 
wizerunkowi kraju wybranego za cel9. 
Dezinformacja nie jest kłamstwem. Cho-
dzi o takie sformułowanie informacji, jej 
zaprezentowanie, aby odbiorca sam wycią-
gnął wnioski, korzystne dla dezinformującego10. 

Takie rozumienie dezinformacji pozwala na wyróżnie-
nie następujących cech dezinformacji: tworzenie lub 

7 L. Ciborowski, Walka informacyjna, Warszawa 1996, s. 187.
8 M. Wrzosek, Wojna przyszłości. Doktryna, technika, operacje militarne, Warsza-
wa 2018, s. 190–191.
9 R. Brzeski, Dezinformacja, Warszawa 2011, s. 107. 
10 A. Paczuszka, Rosyjskie służby specjalne. Czyli jak rozbić państwo, Łódź 2018, 
s. 92.

rozpowszechnianie informacji nieprawdziwej lub wpro-
wadzającej w błąd, w celu wyrządzenia szkody przeciw-
nikowi. Przyjmując, że wartość informacji jest dodatnia dla 
wiedzy odbiorcy, wzrasta poziom poznania, to dezinformacja 
jest wartością ujemną, wprowadzającą niepewność w proce-
sie decyzyjnym, chaos informacyjny11. 

A. Paczuszka wskazuje następujące metody stoso-
wane w walce informacyjnej przeciw zorganizo-

wanym strukturom (państwom):
1) wzmacnianie centralizacji decyzji 

u przeciwnika przy równoczesnym osła-
bianiu powiązań poziomych między 
elementami jego organizacji;
2) inspirowanie błędnej polityki ka-
drowej u przeciwnika w szczególności 

w centrali (np. przez wpływanie na zatrud-
nianie ludzi niekompetentnych, podatnych 

na szantaż);
3) penetracja centralnego ośrodka decyzyjnego 

przeciwnika i rozbudowa kanału wpływów na ten 
ośrodek (np. przez wprowadzanie swoich doradców);

4) inspirowanie nadmiaru decyzji podejmowanych przez 
kierownictwo przeciwnika lub błędnych decyzji;

5) rozkładanie w centralnym ośrodku decyzyjnym przeciw-
nika mechanizmów umożliwiających samosterowanie 
(rozkładanie poczucia prawnego, demoralizacja);

6) blokowanie przepływu informacji i dezorganizacja pracy 
tych elementów organizacji przeciwnika, które zajmują 
się przetwarzaniem informacji (np. zasypywanie organu 
fałszywymi skargami, których sprawdzenie zajmuje wiele 
czasu);

7) nasyłanie do struktury przeciwnika masowej agentury, łatwo 
wykrywalnej, która daje zajęcie organom kontrwywiadu, 
odwracając uwagę od głównych kanałów wpływu oddziału-
jących na centralny ośrodek decyzyjny;

8) przechwytywanie dobrych inicjatyw kierownictwa prze-
ciwnika oraz ich wypaczanie, aby stały się własną 

karykaturą, zniechęcającą społeczeństwo, 
tzw.  hodowanie szczepionek przeciwko 

słusznym inicjatywom, które mogłyby 
wzmocnić przeciwnika12.

Przedstawione wyżej metody działa-
nia prowadzą do podejmowania na róż-
nym szczeblu, od pojedynczego obywa-
tela, po dyrektorów firm i rządzących, 

decyzji opartych na nieprawdziwych 
danych, skutkujących przyjęciem niewła-

ściwych wniosków i mylnych przekonań. 
Możemy wyróżnić kilka typów dezinforma-

cji. W przypadku manipulacji treść jest zniekształ-
cona, z kolei fałszerstwo występuje wtedy, gdy prawdziwa 
informacja znajduje się w nieprawdziwym kontekście. Sfa-
brykowana treść występuje, gdy nowa treść jest całkowicie 
nieprawdziwa, ale z powołaniem się na prawdziwe źródła. 

11 M. Wrzosek, Wojna przyszłości, s. 208.
12 A. Paczuszka, Rosyjskie służby specjalne, s. 93.
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. Walka informacyjna 

A. Paczuszka
wane w walce informacyjnej przeciw zorganizo-

wanym strukturom (państwom):
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3) penetracja centralnego ośrodka decyzyjnego 

Najistotniejsze 
akcenty rywalizacji 

zostały przesunięte z walki 
o zasoby materialne 
na walkę o zasoby 

intelektualne.

W prawie polskim brak jest legalnej defi nicji 
dezinformacji. Pojęcie to definiowane jest 

dzi o takie sformułowanie informacji, jej 
zaprezentowanie, aby odbiorca sam wycią-
gnął wnioski, korzystne dla dezinformującego10. 

ciwnika oraz ich wypaczanie, aby stały się własną 
karykaturą, zniechęcającą społeczeństwo, 

tzw.  hodowanie szczepionek przeciwko 
słusznym inicjatywom, które mogłyby 

ściwych wniosków i mylnych przekonań. 
Możemy wyróżnić kilka typów dezinforma-

cji. W przypadku 

W prawie polskim brak jest legalnej defi nicji 
dezinformacji. Pojęcie to definiowane jest 

zaprezentowanie, aby odbiorca sam wycią-
gnął wnioski, korzystne dla dezinformującego10

ciwnika oraz ich wypaczanie, aby stały się własną 
karykaturą, zniechęcającą społeczeństwo, 

tzw.  hodowanie szczepionek przeciwko 

ściwych wniosków i mylnych przekonań. 
Możemy wyróżnić kilka typów dezinforma-

Walka 
informacyjna ma wpływ 
na procesy kształtujące 

zarówno bezpieczeństwo 
państwa, 

jak i obywateli.
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Popularne obecnie memy także mogą stanowić źródło dezin-
formacji dla osób, jednak inny jest cel ich udostępniania. 

Komisja Europejska w wydanym raporcie dotyczącym 
dezinformacji definiuje ją jako fałszywe, niedokładne lub 
wprowadzające w błąd informacje tworzone, przedstawione 
i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści gospodarczych 
lub zamierzonego wprowadzenia w błąd opinii publicznej, 
które mogą wyrządzić szkodę publiczną13. 

Dezinformacja to także broń w wojnie infor-
macyjnej. Łatwość publikowania w Internecie 
i powszechny dostęp do sieci powoduje, 
że fałszywe informacje mogą wpływać 
na postawy  i  zachowania obywateli 
i decydentów. Celami dezinformacji 
są również tradycyjne media i instytu-
cje państwa. Zastosowana na szeroką 
skalę dezinformacja bywa narzędziem 
agresywnej polityki państw, a nawet 
elementem wojny hybrydowej. Zjawisko 
to jest regularnie obecne w państwach Grupy 
Wyszehradzkiej, szczególnie w obszarach, takich 
jak polityka energetyczna czy obronna. 

Przykład: Konfl ikt na Ukrainie to przykład wojny hybrydowej. 

Strona rosyjska przedstawia konfl ikt jako zbrojne wystąpienie 

prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy, pomijając 

swoje militarne zaangażowanie. Równocześnie jest jej zarzu-

cane prowadzenie innych działań przeciwko Ukrainie, takich jak 

wojna informacyjna (propaganda, dezinformacja), kulturowa 

i historyczna. Przedstawiciele państwa ukraińskiego określają 

jednostki sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i rosyjskie jednostki 

proxy na terytorium Ukrainy jako terrorystów. W styczniu 

2015 r. parlament Ukrainy uznał Rosję za agresora, a separa-

tystyczne „republiki” za organizacje terrorystyczne14. 

Trolling

Dezinformacja w Internecie może przybierać charakter 
propagandowy. Jest to zjawisko powszechnie znane jako 
trolling. 

Internetowe trolle stanowią jedno z narzędzi dezinforma-
cji. Przyjmuje się, że Internet jest potęgą, której nie da się 
pokonać, a wpuszczona do sieci informacja będzie po niej 
krążyć. 

Trollem jest osoba, która świadomie umieszcza prze-
myślane, ośmieszające lub prowokujące wpisy i komen-
tarze na forach internetowych. Działanie to ma na celu 
wywołanie dyskusji z innymi użytkownikami. Głównym 
zadaniem trolli jest: propaganda, manipulacja, przeinacza-
nie faktów, wprowadzanie do ogólnej świadomości krótkich 

13 Komisja Europejska, A multi-dimensional approach to disinformation. Report 
of the  independent High level Group on fake news and online disinformation, 
Luksemburg, marzec 2018, s. 10. 
14 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_w_Donbasie (dostęp: 18.10.2020 r.).

informacji grafi cznych, tzw. memów, które pozostają długo 
w pamięci odbiorców. Bardzo często trolle działają dla pie-
niędzy (są opłacani za prowadzenie tego typu działalności). 
Tak rozumiany trolling jest antyspołecznym zachowaniem 
w cyfrowym świecie15. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się różne rodzaje trolli. 
Pierwszym typem jest troll zaawansowany. Jest to osoba, 
która pisze określoną liczbę komentarzy dziennie na wszelkie-

go rodzaju forach, portalach społecznościowych. Osoba 
taka charakteryzuje się brakami w profi lu, nie 

posiada żadnych zdjęć, wpisów i informa-
cji, a jej konta są tworzone na bieżąco. 

Wpisy trolla zaawansowanego charak-
teryzuje ostrość sformułowań, atak.

Drugim typem jest troll kret. Jest 
to bardziej złożony rodzaj trolla. Jego 
profil jest wypełniony, a formułowane 
komentarze są przemyślane i nakłania-

ją do dyskusji. Osoba taka przedstawia 
się jako myśląca w sposób awangardowy, 

niedająca manipulować sobą przez ogólnie 
wymuszane zasady. 

Innym rodzajem jest antytroll, najbardziej złożona 
forma aktywności, która jest trudna do rozszyfrowania i łatwo 
wciąga w dyskusje. Osoby takie łagodzą spór dwóch różnych 
stron, polemizując zarówno z jedną, jak i drugą stroną16.

Wyróżnia się także trolla lamera. Jest to użytkownik, 
który słabo zna temat, ale za wszelką cenę próbuje udowod-
nić, że jest inaczej. Taka osoba często dużo dyskutuje i udaje 
profesjonalistę, używając zwrotów bardzo oczywistych. 
W konsekwencji w kontakcie z doświadczonymi użytkowni-
kami zostaje zdemaskowana i najczęściej zablokowana przez 
moderatora serwisu17. 

W nauce przyjmuje się, że trolla charakteryzują następujące 
zachowania:
1) obrona poglądu, idei, bez względu na prawdziwość tego 

stwierdzenia;
2) zadawanie pytań niezwiązanych z określoną grupą dys-

kusyjną, w celu wywołania zdenerwowania u pozostałych 
dyskutantów;

3) wielokrotne zadawanie tych samych pytań, na które już 
została udzielona odpowiedź, co ma na celu wprowadze-
nie zamieszania na forum; 

4) nieprzyznawanie się do błędu;
5) zaprzeczanie własnym tezom, nieumiejętne prowadzenie 

dyskusji, braku spójnej wypowiedzi; 
6) stosowanie ataków personalnych18.

Tego typu działania nie mogą być skuteczne przy 
sporadycznych wpisach, stąd poszczególne organizacje, 

15 M. Nowikowska, Zjawisko „trollingu” w Internecie, [w:] Media w erze cyfrowej. 
Wyzwania zagrożenia, red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, M. Nowikowska, K. Wąsow-
ski, Warszawa 2021, s. 193.
16 Tamże, s. 95.
17 D.  Jachyra, Trollowanie – antyspołeczne zachowania w  Internecie, sposoby 
wykrywania i obrony, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2011, Nr 28, 
s. 255.
18 M. Nowikowska, Zjawisko „trollingu” w Internecie, s. 194.
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fi rmy, rządy stosują przemyślane akcje z użyciem inter-
netowych trolli.

Przykład: Osoby – trolle – opłacane za zamieszczanie na fo-

rach komentarzy i wpisów, pracują po 12 godzin dziennie, 

tworząc około 150–200 komentarzy, posiadają kilka różnych 

kont. Przy grupie 400 osób zamieszczających 200 komentarzy 

dziennie, daje to około 80 tys. wpisów dziennie. 

Takie działania, które angażują dużą grupę wynajętych 
osób wpływających na opinię publiczną przez powielanie 
informacji zgodnych z wytycznymi zleceniodawcy, 
mogą odnosić skutki i świadczyć o efektyw-
ności dezinformacji. Znając cechy trolla, 
użytkownik Internetu jest w stanie go wy-
kryć i bronić się przed nim, ignorując 
jego komentarze oraz nie odpowiadając 
na zaczepki. Najważniejsze zadanie 
spada na administratora lub moderato-
ra serwisu, który powinien umiejętnie 
filtrować wypowiedzi oraz blokować 
trollowane treści. 

W społeczności internetowej powstał 
stosowny zwrot: „nie karm trolla”, ostrze-
gający przed jakąkolwiek interakcją z osobą 
trollującą19. Treści przekazywane przez tzw. trolli sta-
nowią zatem jedną z form dezinformacji. 

Przeciwstawiając zjawisko trollingu „rzetelnej informacji”, 
należy zauważyć, że informacja jest to „zbiór wielkości opi-
sującej obiekty dowolnej natury, zawarty w określonej wia-
domości i wyrażony w takiej formie, że pozwala określonemu 

19 Tamże, s. 259.

obiektowi, do którego one dotarły, ustosunkować się do za-
istniałej dzięki temu sytuacji i podjąć odpowiednie działa-
nia”20. W tym aspekcie można wykazać pierwszorzędną rolę 
informacji w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa. 

Przykład: W 2002 r. Osama bin Laden w liście do przywódcy 

talibańskiego napisał, że „oczywiste jest, że w tym wieku walka 

przy użyciu mediów jest jedną z najmocniejszych metod, wła-

ściwie może stanowić 90% przygotowań do walk”21. 

Współcześnie informację postrzega się jako skuteczne na-
rzędzie walki, wspierające lub nawet zastępujące dotychcza-

sowe formy konfrontacji militarnej, a także decydujący 
czynnik osiągania sukcesu w przyszłych konfl ik-

tach zbrojnych22. 

Powyższe oznacza, że wybijającą się 
na pierwszy plan cech rozwojowych 
współczesnych cywilizacji jest wzrost 
roli zarówno informacji, jak i dezinfor-
macji. Jest to wynik rewolucji infor-
macyjnej, która wprowadziła świat 

w erę społeczeństwa informacyjnego, 
gdzie informacja stanowi podstawowy 

produkt, a wiedza niezbędne bogactwo23. 
Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest 

systematyczne podnoszenie rangi bezpieczeństwa 

20 P. Sienkiewicz, Problemy inżynierii informacji, [w:] Informacja w walce zbrojnej, 
Warszawa 2002, s. 30.
21 A. Paczuszka, Rosyjskie służby specjalne, s. 92.
22 H. Batorowska, Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym – kierunki 
badań, [w:] Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym, red. H. Bato-
rowska, E. Musiał, Kraków 2017, s. 9. 
23 W. Fehler, O pojęciu bezpieczeństwa informacyjnego, [w:] Bezpieczeństwo in-
formacyjne w XXI w., red. M. Kubiak, S. Topolewski, Siedlce 2016, s. 25. 
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informacyjnego. W piśmiennictwie wskazuje się ponadto 
na zjawisko cyklu życia informacji. Informacja ma swoisty 
cykl życia. Na początku powstaje. Następnie można ją prze-
kazać, przetworzyć (zmodyfi kować), kopiować. Informację 
można wykorzystać, przechowywać, gromadzić. Informację 
można utracić albo zniszczyć. W kwestii dyskusyjnej pozosta-
je możliwość uszkodzenia informacji. Nośnik przechowujący 
informację może prędzej zostać zniszczony, przez co informa-
cja zawarta na tym nośniku ulega zniszczeniu. 

Postprawda

Kolegium redakcyjne „Oxford Dictionaries” jako słowo 
2016 r. przyjęło wyrażenie „postprawda”. Największa popu-
larność tego pojęcia pojawiła się w czerwcu, gdy w Wielkiej 
Brytanii odbyło się niewiążące referendum w sprawie wyjścia 
z Unii Europejskiej, oraz w październiku, gdy w Stanach Zjed-
noczonych trwała intensywna kampania prezydencka. Pojęcie 
post-truth (postprawda) jest nieostre, wielokrotnie nie-
jednoznaczne. 

Zgodnie z  powszechnie przyjętą defi-
nicją termin „postprawda” obejmuje 
stan, w których fakty są mniej istotne 
w kształtowaniu opinii publicznej niż 
emocje oraz osobiste przekonania. 
Pojęcie to  jest definiowane przez 
oksfordzki słownik jako przymiotnik 
„opisujący lub dotyczący okoliczności, 
w których obiektywne fakty mniej wpły-
wają na opinię publiczną niż odwołania 
do emocji i osobistych wierzeń i poglądów”24. 

Zatem postprawda to związek emocji i przeko-
nań, które całość wypowiedzi dziennikarskiej przyjmują 
jednokierunkowo, automatycznie spychając na plan dalszy 
fakty i informacje. Postprawda jest elementem życia społecz-
no-politycznego i intelektualnego w wysoko rozwiniętych 
krajach demokratycznych. Jako efekt rozprzestrzeniania się 
populizmu postprawda wypaczyła pierwotny sens dyskursu 
w sferze publicznej. Wykorzenił z życia publicznego walkę idei 
i argumentów na rzecz taniej sensacji. W epoce postprawdy 
podstawowe wartości, takie jak prawda, rzetelność tworze-
nia i przekazywania informacji, stają się zagrożone, do czego 
przyczynił się populizm i brak autorytetów. Tworzenie śro-
dowiska postprawdy wydaje się być spowodowane wieloma 
czynnikami. Jednym z nich jest łatwy dostęp do szeroko 
rozumianego Internetu. Coraz trudniej panować nad me-
dialnym porządkiem w cyberprzestrzeni. Jednak podobnie 
coraz trudniej unikać dyskusji na temat regulacji Internetu. 
Te okoliczności wpływają na stopień tworzenia postprawdy 
oraz powiązanych z nią fake news. Z postprawdą łączy się 
ponadto zjawisko bańki informacyjnej, fi ltrującej. 

24 https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/postprawda-slowem-roku/ 
(dostęp: 15.8.2020 r.).

Bańki fi ltrujące są sytuacjami, w których w wyniku działania 
określonego algorytmu osoba korzystająca z sieci otrzy-
muje informacje wyselekcjonowane, które dobrane zostały 
na podstawie informacji dostępnych na temat użytkownika, 
np. lokalizacja lub historia wyszukiwania. 

Pojęcie to pojawiło się w 2011 r. w książce E. Prasiera
„The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You”. 
Za przykład podał dwóch użytkowników szukających tych 
samych informacji, a uzyskujących zupełnie różne wyniki. 
Uwarunkowane było zachowaniami użytkowników w samej 
sieci. E. Prasier mocno skrytykował algorytmy Google i Fa-
cebooka, twierdząc, że zamykają nas one na nowe pomysły, 
tematy i informacje, przez co jesteśmy intelektualnie odizo-
lowani. Należy zauważyć, iż coraz większa liczba mediów 
internetowych na podstawie wcześniejszego zachowania 
użytkowników w sieci dobiera materiały najlepiej dopasowa-
ne do ich poglądów. Jeśli użytkownik faworyzuje media pro-
pagujące określony światopogląd, będzie otrzymywał wyniki 

zgodne z tymi preferencjami. W konsekwencji – w opar-
ciu o różne przesłanki, w zależności od systemu 

politycznego i charakteru rządów i specyfiki 
problemów związanych z informacjami roz-

powszechnianymi w Internecie – oprócz 
różnego rodzaju działań faktycznych, 
państwa zaczynają podejmować szereg 
prób wprowadzenia prawnych uregu-
lowań kwestii możliwości tworzenia 
i rozpowszechniania treści w Internecie, 

odpowiedzialności za nie oraz mechani-
zmów pozwalających wpływać na te treści 

i ewentualnie przeciwdziałać rozpowszechnia-
niu i dostępowi do treści uznanych za niepraw-

dziwe lub naruszające określone standardy lub prawa 
osób trzecich lub obowiązujący w danym państwie porządek 
prawny. 

Fake news

Według słownikowej definicji zwrot fake news oznacza 
„nieprawdziwe, fałszywe wiadomości, najczęściej rozpo-
wszechniane przez tabloidy w celu wywołania sensacji, bądź 
zniesławienia kogoś (najczęściej polityka)”25.

W 2017 r. brytyjski zespół słowników Collinsa wybrał 
je jako słowo roku26. Określenia tego często używał Donald 
Trump, by podważyć jakieś negatywne informacje na swój 
temat. Sam nawet stwierdził, że jest autorem tego wyrażenia27. 

25 https://sjp.pwn.pl/mlodziezowe-slowo-roku/haslo/fake-news;6368870.html 
(dostęp: 12.2.2021 r.).
26 www.slowanaczasie.uw.edu.pl/fake-news-slowem-roku-2017-zespolu-slowni-
kow-collinsa/ (dostęp: 1.12.2017 r.),
27 https://tvn24.pl/kultura-i-styl/slowo-roku-2017-fake-news-ra787106–2483140 
(dostęp: 13.10.2021 r.). 
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Przykład: Jednym z najstarszych fake news jest przypadek 

z 1938 r., w którym Orson Welles, prowadzący audycję ra-

diową w programie „Chase and Sanborn Hour”, relacjonował 

najazd kosmitów na Ziemię. Tak naprawdę program miał być 

zapowiedzią adaptacji książki, jednak ludzie źle zrozumieli 

tę informację i wpadli w panikę28. W niedzielę 30.10.1938 r. 

Amerykanie wysłuchali przerażającej audycji w popularnym 

programie „Chase and Sanborn Hour”. Dla uwiarygodnienia 

materiału prowadzący użył m.in. nagrania z katastrofy ste-

rowca Hindenburga. Program był adaptacją powieści 

autorstwa H.G. Wellsa i w taki sposób został 

też zapowiedziany. Mimo to nie wszyscy 

dosłyszeli lub zrozumieli informację. 

Obecnie bardzo popularnym fake 
newsem jest czyjaś śmierć. Benedykt 
XVI29 czy Tina Turner30 zostali już 
niejednokrotnie uśmierceni. W Polsce 
również zdarzały się takie przypadki, m.
in. z Maciejem Musiałem31. Dużym zasko-
czeniem dla ludzi była wiadomość, jakoby 
papież Franciszek popierał prezydenta Donal-
da Trumpa. Z 20 najpopularniejszych, fałszywych 
informacji dotyczących wyborów prezydenckich w USA 
krążących na Facebooku, tylko trzy nie były wymierzone 
w Hillary Clinton lub nie wyrażały poparcia dla Donalda 
Trumpa. Dwie najważniejsze informacje dotyczyły rzekome-
go poparcia kandydata republikanów przez papieża („Papież 
Franciszek zszokował świat. Popiera Donalda Trumpa jako 
prezydenta, wydaje oświadczenie”) oraz rzekomego raportu 

28 https://wpolityce.pl/polityka/169682–75-lat-temu-orson-welles-wywolal-pani-
ke-audycja-radiowa-o-marsjanach (dostęp: 15.10.2021 r.). 
29 https://natemat.pl/230505,czy-benedykt-xvi-zyje-media-obiegla-plotka-o-
-smierci-papieza (dostęp: 13.10.2021 r.). 
30 https://www.o2.pl/artykul/tina-turner-nie-zyje-taka-informacje-podala-panora-
ma-tvp-6105490422875265a (dostęp: 13.10.2021 r.). 
31 https://www.rmf.fm/magazyn/news,8414,maciej-musial-nie-zyje-jego-auto-zde-
rzylo-sie-czolowo-niepokojacy-link-na-facebooku.html (dostęp: 13.10.2021 r.). 

portalu WikiLeaks, który potwierdzał, że „Hillary sprzedawała 
broń tzw. Państwu Islamskiemu”32. 

Apogeum fake news przeżywamy w dobie pandemii 
COVID-19. Wydaje się, że problem regulacji stosowanych 
w walce z nieprawdziwymi informacjami nabrał szczególnego 
znaczenia w okresie obecnej pandemii COVID-19, kiedy nie-
prawdziwe informacje dotyczące sytuacji epidemicznej mogą 
mieć bezpośredni wpływ na reakcje społeczne, wywołanie 
paniki oraz stosowanie się do regulacji dotyczących zachowa-

nia społeczeństw w celu przeciwdziałania rozwojowi 
pandemii i ograniczenia jej negatywnego wpływu 

na poszczególne społeczeństwa i grupy ludno-
ści. Dodatkowo, w związku z „zamknięciem” 

szeregu społeczności i rozpowszechnia-
niem pracy zdalnej oraz ograniczeniami 
w opuszczaniu domów, większe grupy 
ludności więcej czasu spędzały w Inter-
necie, co dodatkowo zwiększało zagroże-
nia związane z tworzeniem i dystrybucją 

fałszywych informacji.

W 2017 r. Facebook zastąpił termin fake news
zwrotem false news. Uważa się, że przyczyną tego 

był fakt, iż zwolennicy prezydenta Donalda Trumpa zaczęli 
odnosić termin fake news do opozycyjnych mediów. To nowe 
określenie nie jest jednak aż tak popularne w Polsce. 

Portal wirtualnemedia.pl w 2019 r. wielokrotnie infor-
mował o działaniach Facebooka na rzecz walki z fake news
zarówno na świecie, jak i w Polsce. W kwietniu w 2019 r. 
Facebook nawiązał współpracę z Agence France Presse 
(AFP), której zadaniem jest weryfi kacja informacji publi-
kowanych w polskiej wersji serwisu oraz identyfi kacja 
fałszywych komunikatów. Facebook poinformował, że gdy 
AFP oceni treść jako fałszywą, serwis pokaże ją niżej w „Ak-
tualnościach”, tym samym zmniejszając jej dystrybucję. 

32 https://tvn24.pl/swiat/papiez-poparl-donalda-trumpa-falszywe-informacje-dot-
-wyborow-wygraly-z-faktami-ra692766 (dostęp: 13.10.2021 r.).
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Ma to zapobiegać rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych 
informacji i zmniejszać liczbę ich odbiorców. Dzięki temu 
zasięg stron, które stale udostępniają fałszywe wiadomości, 
zostanie zmniejszony. Będą one również pozbawione moż-
liwości korzystania z narzędzi reklamowych na Facebooku. 
W opinii serwisu działania te ograniczą rozpowszechnianie 
fałszywych wiadomości motywowanych fi nansowo. W proce-
sie komunikowania coraz częściej informacja jest tworzo-
na wyłącznie dla zysku. Ma za zadanie przyciągać uwagę 
i być rozpowszechniana w celu pozyskania rozgłosu, 
który wiąże się z zyskiem, także tym politycznym. Często 
wykorzystuje się tzw. clickbait, który ma przyciągnąć 
czytelnika za pomocą wyolbrzymionego tytułu lub kon-
trowersyjnego obrazka. Polityczne dezinformacje są często 
wykorzystywane, by zaszkodzić przeciwnikom. Zdarza się 
również czasem, że fake news są wynikiem przypadkowego 
błędu dziennikarza. 

Deepfake

Nasze możliwości technologicznie stale idą na przód, nie 
jest to jednak zawsze powód do radości. Trzeba być świa-
domym nie tylko korzyści wynikających z tego faktu, ale 
i zagrożeń. W tym przypadku można mówić o zjawisku nazy-
wającym się deepfake. Jeszcze do niedawna szczytem dezin-
formacji było rozpowszechnianie fałszywych zdjęć i tekstów. 
Jednak, wraz z rozwojem ery cyfrowej, rozwinęły się także 
możliwości sztucznej inteligencji, która osiągnęła zupełnie 
nowy poziom i jest obecnie w stanie wykreować 
także sztuczne wideo33. 

Za pomocą sztucznej inteligencji i goto-
wych cyfrowych narzędzi każdy ma moż-
liwość stworzenia tzw. deepfakes, czyli 
zmanipulowanych materiałów audio-
wizualnych. 

Technologia ta działa na bazie algo-
rytmu, który najpierw uczy się tzw. cech 
dystynktywnych danej osoby, tj. jej mimi-
ki, barwy głosu itd., a następnie synchro-
nizuje je z dowolnie wybranym przez twórcę 
materiałem tak, aby stworzyć iluzję wskazującą, 
że osoba przedstawiona na filmie faktycznie wypowiada 
słowa stanowiące podkład dźwiękowy. Innymi słowy, jest 
to technologia umożliwiająca stworzenie realistycznych 
fałszerstw przedstawiających wypowiedzi i działania, 
do których nigdy nie doszło. Jest to „technika stosowana 
jest do łączenia i nakładania obrazów nieruchomych i ru-
chomych na obrazy lub fi lmy źródłowe przy użyciu kompu-
terowych systemów uczących się. Uzyskane w ten sposób 
łudząco realistyczne ruchome obrazy stosowane są w na-
graniach filmowych, stwarzając możliwości manipulacji 
poprzez np. niemożliwą do odróżnienia przez widza zamianę 
twarzy aktorów występujących w fi lmie. Jednym z zagrożeń 

33 https://tvn24.pl/swiat/papiez-poparl-donalda-trumpa-falszywe-informacje-dot-
-wyborow-wygraly-z-faktami-ra692766 (dostęp: 13.10.2021 r.). 

fałszywymi informacjami jest możliwość wpłynięcia na wy-
niki wyborów”34. 

Pojęcie to pierwszy raz pojawiło się w 2017 r., gdy pewien 
użytkownik opublikował przerobione fi lmy pornografi czne, 
gdzie wykorzystał wizerunek m.in. Taylor Swift czy Gal Gadot. 
Z czasem zaczęto używać częściej tej techniki, np. podrobio-
ne nagranie, gdy Barack Obama ostrzega przed nieetycznym 
użyciem technologii cyfrowych czy Kit Harington przeprasza-
jący za zakończenie serialu „Gra o Tron”. 

Warto wspomnieć również o botach. Jest to program wy-
konujący czynności ustalone przez człowieka. Ich praca 
jest zależna od algorytmu. Z botami możemy się spotkać 
np. w grach lub w rodzaju asystentów online na czacie fi rmy 
usługowej. Niestety boty mogą być używane również w ne-
gatywny sposób. W przypadku fake news często spotykane 
są automatyczne konta, które udostępniają i publikują fał-
szywe informacje. 

Głównymi użytkownikami korzystającymi z ich usług 
są oczywiście politycy. Szacuje się, że w Polsce około 30% 
wpisów politycznych jest rozpowszechnianych przez boty.

Wraz z rozwojem technologii deepfake pojawił się poligon 
do rozprzestrzeniania dezinformacji w sferze politycznej 
i wpływu na opinię publiczną w zakresie konkretnych osób 
pełniących funkcje publiczne. Fałszywe informacje mogą 
być obecnie wykorzystywane do wywierania wpływu 
na proces wyborczy, zły odbiór mediów, napięcia spo-
łeczne, czyny nieuczciwej konkurencji a także inne ataki 
dezinformacji zakłócające normalne funkcjonowanie pań-

stwa i jednostek. W ten sposób powstaje obecnie 
zupełnie nowy poziom zagrożeń związanych 

z rozpowszechnianiem nieprawdziwych 
informacji.

Międzynarodowa Federacja Stowa-
rzyszeń i  Instytucji Bibliotekarskich 
opublikowała planszę, która ma nam 
pomóc w weryfi kacji informacji. Trzeba 
analizować jej źródło, przy czym social 

media, takie jak Facebook, Youtube czy 
nawet Twitter, nie są źródłami informacji, 

tylko nośnikami. „By walczyć z fake new-
sami, postprawdą i zamykaniem w więzieniu 

bańki informacyjnej, potrzeba dziś gruntownej 
edukacji. Mamy narzędzia, by zapobiegać tym problemom, 
tylko ich nie wykorzystujemy. Uczniowie na lekcjach infor-
matyki w szkole nie są dziś uczeni kompetencji cyfrowych. 
Nieodzowne jest też stworzenie różnego rodzaju kampanii 
edukacyjnych dla starszych użytkowników. Musimy zacząć 
działać”35.

>>> Tekst pochodzi z książki K. Chałubińskiej-Jentkiewicz, 
M. Nowikowskiej, Prawo mediów, Wydawnictwo C.H.Beck, 
Warszawa 2022. Zachęcamy do zapoznania się z najnow-
szą publikacją z serii Podręczniki Prawnicze!

34 https://publicrelations.pl/deepfake-co-to-jest/ (dostęp: 13.10.2021 r.). 
35 https://www.swps.pl/strefa-psyche/blog/relacje/19104-w-pulapce-technologii-
-banki-informacyjne-fake-newsy-i-postprawda (dostęp: 13.10.2021 r.). 
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Zaniedbania procesowe 
w ś wietle standardów 
rzetelnoś ci procesu karnego 
– zagadnienia wybrane

Wprowadzenie

Spełnianie kryteriów rzetelności postępowania karnego 
powinno być wykazywane na różnych płaszczyznach 
– zarówno ze względu na unormowania proceduralne, 

jak i moralne, etyczne, społeczne. Powszechne postrzeganie 
przedstawicieli organów procesowych nieraz kreowane 
jest przez pryzmat decyzji, które finalnie są podejmowane 
względem stron procesowych. A zatem sposób realizacji 
unormowań prawnych wpływa na osądy ogólnospołeczne. 
Stąd stwierdza się, że „(…) w stosunku do sędziego chodzi 
o koncepcję moralności, w której przedmiotem ocen jest 
należyte wykonywanie obowiązków wobec społeczeństwa 
wiążących się z wykonywanym zawodem”1.

1 Z.  Świda, Sędzia jako zawód szczególnego zaufania społecznego – wymogi 
i uprawnienia, [w:] T. Grzegorczyk (red.), Funkcje procesu karnego. Księga jubile-
uszowa Profesora Janusza Tylmana, Warszawa 2011, s. 509, cyt. za: Z. Ziembiński, 
Etyczne problemy prawoznawstwa, Warszawa 1972, s. 51 i n. 

Idea sprawiedliwego procesu karnego, w którym decyduje 
się o losie podsądnych, wpływa bezpośrednio na zakres kształ-
towania się kultury prawnej, kreując tym samym odpowiednie 
standardy. Słusznie dowodzi się zatem, że: „Rozprawa sądowa 
powinna być więc pod każdym względem dobrą szkołą 
prawa i kultury postępowania. Powinna być prowadzona 
w taki sposób, by wydany wyrok sądowy mógł być zrozu-
miany i aprobowany przez społeczeństwo”2.

Bezsprzeczne jest zatem, że „prawne uregulowania prze-
biegu postępowania karnego mają na celu przede wszystkim 
zapewnienie prawidłowych i skutecznych sposobów ścigania 
sprawców przestępstw, wyeliminowanie dowolności w dzia-
łaniu organów procesowych oraz właściwe ustalenie pozycji 
procesowej osób biorących udział w postępowaniu”3.

Zrealizowanie wymienionych założeń powinno integralnie 
mieścić się w wypełnieniu norm procedury karnej, prawa 
karnego materialnego przy odpowiednim poszanowaniu 
praw stron oraz pozostałych uczestników procesu. A zatem 
ingerencja przedstawicieli organów procesowych w sferę 
konstytucyjnie zagwarantowanych praw jednostki powinna 
mieścić się w ustawowo określonych granicach, z uwzględnie-
niem występowania jedynie koniecznych następstw podjętych 
działań, przy jak najmniejszym ponoszeniu pozakodeksowych 
dolegliwości. 

W literaturze przedmiotu słusznie podkreśla się zatem, że taka 
realizacja uregulowań procedury karnej określa pewną jakość 
postępowania karnego, która „(…) wyznaczana jest poziomem 
respektowania standardów rzetelności proceduralnej”4.

2 A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994, s. 136.
3 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s. 43.
4 Por. D. Gruszecka, Konstytucyjne granice ingerencji w prawa i wolności jednostki 
w procesie karnym – rozważania modelowe, [w:] D. Gruszecka, W. Jasiński, K. Kre-
mens, J. Skorupka, Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki 
w  procesie karnym. The  model of Acceptable Interference with the  Rights and 
Freedoms of an Individual in the Criminal Process, Warszawa 2019, s. 57.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaakcentowanie roli zaniedbań procesowych opozycyjnie przedstawionych wzglę-
dem standardów rzetelności procesu karnego. Jeśli przyjąć, że cel zarówno przedstawicieli organów procesowych, jak i stron 
oraz pozostałych uczestników postępowania jest zbieżny, to dążąc do realizacji procesów sprawiedliwych, warto uwzględnić, 
że eliminowanie uchybień jest wspólnym dobrem wszystkich podmiotów zaangażowanych w jego przebieg.
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Działania podejmowanie zgodnie z unormowaniami 

sprzyjają realizacji fundamentalnych zasad procesowych, 
wyrażających ideologiczne zapatrywania ustawodawcy doty-
czące prawidłowego przebiegu procesu. Zgodnie z założenim 
zasady prawdy materialnej (art. 2 § 2 KPK) ustalenie rze-
czywistego przebiegu zdarzenia przestępczego implikuje 
podjęcie właściwych decyzji procesowych, jak rownież 
w pełni koreluje z realizacją pozostałych zasad 
i reguł procesowych5. Zasadnie podkreśla się 
w orzecznictwie, że: 

„Przez zasadę prawdy materialnej należy 
rozumieć wyłącznie dyrektywę zobo-
wiązującą do podjęcia starań i wyczer-
pania wszelkich środków służących 
do ustalenia tejże prawdy, jednakże, 
co wymaga podkreślenia – realizacji tej 
zasady mają służyć uregulowane expres-
sis verbis i wynikające z ustawy konkretne 
reguły postępowania karnego”6.

Jednak przedstawione założenia nie zawsze 
znajdują swoje realne odzwierciedlenie w praktyce. 
Zdarzające się liczne zaniedbania procesowe bezpośrednio 
wpływają na nieprawidłową ocenę zakresu odpowiedzialności 
karnej sprawcy, niesłuszne posądzenia czy równie niesłusznie 
skazania. Takie konsekwencje często są niemierzalne dla pod-
sądnych, a trudno zaprzeczyć, że ich brzemię – niesłusznie 
skazani – będą nieustanie ponosić7.

5 Por. post. SN z 4.4.2013 r., V KK 13/13, Legalis.
6 Wyrok SA w Lublinie z 11.9.2014 r., II AKa 184/14, Legalis.
7 Por. Ł. Chojniak, Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, Warszawa 2017. 

Rzetelność postępowania 
karnego a zaniedbania 

procesowe – aspekt teoretyczny

Rzetelny przebieg postępowania karnego jest pożą-
daną ideą, ugruntowaną zarówno wskazaniami 

ustawowymi (art. 2 KPK)8, jak i etycznymi. 
Proces rzetelnie prowadzony to proces 

pozbawiony stronniczości, uprzedzeń, 
zgodny z wymogami proceduralnymi 
oraz normami prawnospołecznymi. 
Doniosłość w  zastosowaniu prawa 
do rzetelnego procesu podkreśla się także 
w  unormowaniach konstytucyjnych 

(art. 45 Konstytucji RP)9 oraz w regula-
cjach międzynarodowych (m.in. art. 6 ust. 1 

EKPCz10, art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw 
Politycznych i Obywatelskich11), co tym bardziej 

świadczy o potrzebie realizacji wskazanego postulatu12.

8 Ustawa z  6.6.1997  r. – Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz.U. z  2021  r. 
poz. 534 ze zm. Zob. także: A. Błachnio-Parzych, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, C. No-
wak, P. Wiliński (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i mię-
dzynarodowych, Warszawa 2009. 
9 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  2.4.1997  r., Dz.U. z  1997  r. Nr  78, 
poz. 483 ze zm.
10 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona 
w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami Nr 3, 5 i 8 oraz uzupeł-
niona Protokołem Nr 2, Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm. 
11 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu 
w Nowym Jorku 19.12.1966 r., Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 ze zm. 
12 Por. wyr. NSA z 18.8.2015 r., I GSK 1909/14, Legalis.
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Standardy zawarte w wymienionych uregulowaniach 
prawnych znajdują swoje odzwierciedlenie na gruncie dok-
trynalnym – postuluje się bowiem, iż: 

„Prawo do rzetelnego procesu sądowego obejmuje prawo 
stron procesu do przedstawienia sądowi argumentów istot-
nych ich zdaniem dla rozstrzygnięcia sprawy. Wymaga ich 
faktycznego wysłuchania przez sąd, a więc odpowiedniego 
rozważenia. Z art. 6 przywołanej Konwencji wynika obowią-
zek zbadania przez właściwy sąd przedstawionych wniosków, 
argumentów i dowodów bez uprzedniego przesądzania ich 
znaczenia dla rozstrzygnięcia”13.

Takie postępowanie jest zatem ukierunkowane na osią-
gnięcie sprawiedliwości materialnoprawnej oraz procedu-
ralnej14. Na gruncie etymologicznym termin „rzetelny” 
definiowany jest jako „wypełniający należycie swoje 
obowiązki; solidny; sumienny”15. Natomiast w odniesieniu 
do terminologii nauk penalnych rzetelność procesowa 
ujmowana jest jako „prawidłowość rozstrzygnięcia każdej 
sprawy karnej”16.

Przy czym owa „prawidłowość” zostaje uznana 
za  zachowaną w  przypadku, gdy spełnione 
są odpowiednie kryteria. „Pierwszy z nich 
dotyczy postępowania dowodowego 
i sprowadza się do zgodnego z przepi-
sami postępowania karnego przepro-
wadzenia dowodów zawnioskowanych 
przez strony oraz do przeprowadzenia 
z urzędu wszelkich dowodów potrzeb-
nych do ustalenia istotnych okoliczności 
dla rozstrzygnięcia o winie oskarżonego. 
Drugi pociąga za sobą obowiązek pra-
widłowej oceny całokształtu okoliczności 
ujawnionych w toku rozprawy głównej, a więc 
poza zasięgiem rozważań Sądu nie mogą pozostawać 
dowody istotne dla rozstrzygnięcia o przedmiocie procesu”17.

Realizacja postulatu „rzetelnego procesu” nieraz ulega 
deformacji na skutek występowania licznych zaniedbań pro-
cesowych. Przy czym zaniedbania mogą być wynikiem nie-
prawidłowości działań podjętych zarówno przez strony, 
jak i przez przedstawicieli organów procesowych. Egzem-
plifi kacją tegoż są chociażby zaniedbania pełnomocników/
obrońców procesowych odnośnie do zachowania terminów 
do dokonania określonych czynności procesowych, brak 
przestrzegania zasad procesowych, a zwłaszcza tych odno-
szących się do oskarżonego (art. 5, 6 KPK)18. Jednak, nieza-
leżnie od podmiotu wykazującego nierzetelność zachowań, 
należy brać pod uwagę to, że następstwem zaniedbań będą 

13 Wyrok SA w Gdańsku z 22.5.2018 r., II AKa 108/18, Legalis.
14 Por. A.  Grochowska-Wasilewska, Ł.  Jagiełłowicz, Ł.  Wiśniewski, Postępowanie 
karne. Pytania. Kazusy, Tablice. Testy, Warszawa 2019, s. 28.
15 E. Dereń, E. Polański, Wielki Słownik Języka Polskiego, E. Polański (red.), Kraków 
2012, s. 735.
16 Wyrok SA w Gdańsku z 9.4.2015 r., II AKa 32/15, Legalis. 
17 Tamże. 
18 Por. post. SN z  28.5.2013  r., V CZ 160/12, Legalis; wyr. SA w  Katowicach 
z 12.3.2014 r., I ACa 929/13, Legalis; post. SN z 11.5.2011 r., I UZ 11/11, Legalis; 
post. NSA z 3.9.2014 r., II OZ 848/14, Legalis.

nieprawidłowości proceduralne, które wykażą niezgodny 
z postulatami przebieg postępowania karnego. 

Należy ponadto zaznaczyć, że brak precyzyjnego zakresu 
definicyjnego pojęć „rzetelności postępowania” oraz 
„zaniedbań procesowych” implikuje wiele interpretacyj-
nych rozbieżności. Przekonująca argumentacja prowadząca 
do bezsprzecznego wykazania naruszeń regulacji prawnych 
ustawy nie zawsze jest wykazana, czego dowodzi wiele 
toczących postępowań. Tytułem przykładu można wska-
zać na postępowanie, w którym oskarżonego posądzono 
m.in., o to, że „w dniu 3.8.2012 r. w S. w mieszkaniu przy 
ul. M.K. 1/1 działając z zamiarem bezpośrednim dokonał 
zabójstwa D.K., poprzez zadanie ciosów nożem, którymi spo-
wodował dwie rany kłuto-cięte klatki piersiowej z przecięciem 
płuca prawego z uszkodzeniem gałęzi prawej tętnicy płucnej 
i oskrzela płatowego, z aspiracją krwi do dróg oddechowych 
oraz wynaczynieniem krwi do prawej jamy opłucnowej, 
skutkujące następnie zgonem pokrzywdzonej – to jest zbrodni 
z art. 148 § 1 KK i za to na podstawie tego przepisu skazał go 
na karę 25 lat pozbawienia wolności”19.

Wynik postępowania był niekorzystny dla oskar-
żonego mimo wielu wątpliwości wykazanych 

w postępowaniu dowodowym. Niezgodności 
w przedstawionym zakresie odnosiły się 

zwłaszcza do interpretacji zasady domnie-
mania niewinności oraz zasady in dubio 
pro reo (art. 5 KPK). W konkluzji wyroku 
(pomimo protestów obrońcy w  tym 
zakresie) sąd jednoznacznie stwierdził, 
że „o obrazie tej normy można mówić 

tylko wtedy, gdy sąd dostrzeże w sprawie 
niedające się usunąć wątpliwości i – mimo 

to – rozstrzygnie je na niekorzyść oskarżo-
nego, bądź wtedy, gdy tego rodzaju wątpliwości 

sąd ten powinien był dostrzec”20. W orzeczeniu sądu 
postulowano jednoznacznie, że: 

„Przewidziany w art. 5 § 2 KPK nakaz rozstrzygania na korzyść 
oskarżonego niedających się usunąć wątpliwości nie ma zasto-
sowania do sytuacji, gdy wątpliwości te są rezultatem niedo-
kładnego i niewyczerpującego postępowania dowodowego. 
W sytuacji gdy sąd przeprowadzi to postępowanie w sposób 
pełny i kompletny, i podda te tak zebrane dowody ocenie speł-
niającej rygory art. 7 KPK, to zastosowanie zasady z art. 5 § 2 
KPK nastąpi dopiero wtedy, gdy tak przeprowadzona ocena 
dowodów potwierdzi wciąż istnienie niedających się – w opar-
ciu o nią – usunąć wątpliwości. Dopiero wówczas sąd musi 
je wytłumaczyć na korzyść oskarżonego”21.

Na kanwie przedstawionych rozważań odpowiedzi 
wymaga pytanie, czy rzeczywiście pobieżne przeprowa-
dzenie postępowania dowodowego jest wynikiem proce-
sowych zaniedbań, czy spowodowane jest obiektywną 
niemożnością zgromadzenia kolejnych dowodów, jedno-
znacznie stanowiących o winie/niewinności oskarżonego. 

19 Postanowienie SN z 17.9.2014 r., V KK 127/14, Legalis.
20 Tamże.
21 Tamże. 
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Oczywiste jest, że „(…) naruszenia prawa w toku groma-
dzenia materiału dowodowego mogą mieć bardzo różny 
charakter. Mogą one dotyczyć kompetencji organów procesu 
karnego do pozyskiwania dowodów, właściwości konkret-
nych organów w ramach systemu wymiaru sprawiedliwości 
do podejmowania takich działań czy różnorodnych aspektów 
związanych z samymi czynnościami, których celem jest zbie-
ranie informacji na potrzeby procesu karnego. W tym (…) 
przypadku warto także zaakcentować szerokie spektrum 
charakteru możliwych do naruszenia norm prawnych”22.

Pytanie o realne spełnienie procesowych kryteriów rze-
telności postępowania wymaga zatem przekonujących argu-
mentów. Należy bowiem przyjąć, że: „dopiero (…) wszech-
stronna ocena wszystkich dowodów i wynikających z nich 
okoliczności może prowadzić do wykrycia prawdy obiek-
tywnej i przyczynienia się do prawidłowych ustaleń23. Stąd 
też istnieje potrzeba przedstawienia racjonalnych dowodów 
klarownie wskazujących na trafność dokonywanych ocen 
zachowania sprawcy.

Akcentowanie procesowych nieprawidłowości najczę-
ściej występuje także w uzasadnieniach środków zaskarże-
nia. Wskazuje się wówczas nie tylko na odmienną od sądu 

22 W. Jasiński, Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. W poszukiwaniu 
optymalnego rozwiązania, Warszawa 2019, s. 17.
23 R.A.  Stefański, Metodyka pracy prokuratora w  sprawach karnych, Warszawa 
2017, s. 606.

I  instancji interpretację zdarzenia przestępczego i oceny 
działań sprawcy, lecz także występujące niezgodności proce-
duralne24.

Uwagi wymaga jeszcze jeden aspekt opisujący zaniedbania 
procesowe. Nieraz strony świadomie manipulują dowo-
dami w celu ukierunkowania uwagi organów proceso-
wych na osoby, które czynu zabronionego nie popełniły. 
Takie zachowania także bezpośrednio wpływają na zanie-
dbania procesowe, w konsekwencji prowadząc do realnego 
naruszenia standardu rzetelności postępowania. Trudno 
w takich sytuacjach oczekiwać, żeby przedstawiciele orga-
nów procesowych nie popełniali błędów w ocenie materiału 
dowodowego. Trudno wtedy zarzucać im także świadome 
naruszanie ustawowych unormowań. 

Mając zatem na względzie wskazane zależności między 
rzetelnością postępowania a zaniedbaniami procesowymi, 
warto odnieść się do celów procesu karnego (art. 2 § 1 KPK). 

24 Por.  m.in. fragment argumentacji apelacji sformułowanej przez oskarżonego: 
„to  poprzez rażące naruszenie zasady prawdy materialnej za  brak bezstronno-
ści i  obiektywizmu Sądu Rejonowego, wynikający z  jednostronnie niekorzystnej 
dla oskarżonego oceny zebranego w  sprawie materiału dowodowego, przyjęcie 
z góry założonej tezy o winie oskarżonego, przetłumaczenie nie dających się usu-
nąć wątpliwości na  niekorzyść oskarżonego i  podjęcie starań mających na  celu 
uzasadnienie owej tezy w uzasadnieniu do zaskarżonego wyroku przy jednocze-
snym pominięciu przez Sąd Rejonowy analizy i oceny innych istotnych dowodów 
w  sprawie, a  m.in. w  szczególności budzących uzasadnione wątpliwości dowo-
dów z dokumentów przedłożonych przez pokrzywdzoną (!)” – wyr. SO w Olsztynie 
z 28.1.2019 r., VII Ka 3/19, Legalis.

student.beck.plstudent.beck.pl
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Jeśli przyjąć zatem, że: „Istotą procesu karnego jest to, 
aby sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty 
do odpowiedzialności karnej, ale by zostały uwzględnione 
przy tym także prawnie chronione interesy pokrzywdzo-
nego (…)”25, to należy zaznaczyć, że wskazane cele postu-
lują dokonanie właściwej oceny czynu zabronionego, 
sprawiedliwego osądzenia osoby sprawcy, wymierzenia 
trafnej reakcji karnej oraz zadośćuczynienia pokrzyw-
dzonemu przestępstwem. Brak realizacji wskazanych celów 
implikuje zaniedbania procesowe, które dotkliwe są zwłaszcza 
dla podsądnych. Konsekwencje zaniedbań ze strony orga-
nów procesowych mogą przyczynić się m.in. do wzmożonej 
demoralizacji, spotęgowania poczucia niesprawiedliwości czy 
krzywdy (szczególnie zaś w przypadku niesłusznych skazań). 

Rzetelność postępowania 
karnego a zaniedbania 

procesowe – aspekt praktyczny

Zważając na praktyczne aspekty omawianego problemu, 
podjęto się przeprowadzenia badań ankietowych w zakładzie 
poprawczym26. Ogółem ankietę wypełniło 12 osadzonych. 
Z uwagi na niewielką liczbę respondentów wyniki z badań wła-
snych mogą stanowić jedynie pewien osąd, który na gruncie 
teoretycznych rozważań może stanowić przyczynek do prze-
prowadzenia dalszych badań w wymienionym zakresie. 

Przedmiotem i celem podjętych działań była próba doko-
nania oceny decyzji organów procesowych w odniesieniu 
do rzeczywistej realizacji praw podsądnych. Wyniki prze-
prowadzonych badań mają charakter pilotażowy i stanowić 
mają przyczynek do dyskusji w zakresie wpływu zaniedbań 
procesowych na przestrzeganie standardu rzetelności postę-
powania karnego. 

Tabela Nr 1. Efektywność przeprowadzonych postępowań kar-
nych wg ankietowanych. 

TAK 6 50%

NIE 6 50%

Źródło: opracowanie własne Autora. 

Jak wynika z przeglądu wniosków z ankiet, zdania doty-
czące oceny efektywności postępowań karnych są równo 
podzielone (50% odpowiedzi aprobujących i 50% odpowiedzi 
dezaprobujących). Przy czym warto podkreślić, że wnioski 
sformułowane w ankiecie nie są wolne od emocjonalnych 
odniesień osadzonych, sformułowanych zwłaszcza wobec 
przebiegu postępowania. 

Odnotowano następujące spostrzeżenia, a mianowicie:
A) „Zostały wszystkie procedury zachowane” – ankieta Nr 1
B) „Bo w Polsce nie ma sprawiedliwości” – ankieta Nr 4
C) „Bo jestem niewinny” – ankieta Nr 8

25 Wyrok SA w Łodzi z 12.6.2014 r., II AKa 99/14, Legalis.
26 Ankiety przeprowadzono wśród osadzonych w Zakładzie Poprawczym w Bar-
czewie z 15.3.2018 r. 

D) „Ponieważ są źle rozpatrywane, np. pomówienia” – ankieta 
Nr 11

E) „Bez sensu odroczenia sprawy” – ankieta Nr 12
Z jednej strony mimo słusznego rozstrzygnięcia ska-

zani nieraz usilnie próbują wykazać błędy przedstawicieli 
organów procesowych. Z drugiej strony należy podkreślić, 
że rzeczywiste pomyłki czy zaniedbania procesowe w oce-
nie czynu i w pobieżnym przeprowadzaniu postępowania 
dowodowego nieraz dowiodły, iż niewłaściwie osoby 
poniosły konsekwencje czynów, których nie popełniły. 

Dodatkowe trudności powstają, gdy sformułowane 
w postępowaniu konkluzje sądowe/przedstawicieli organów 
postępowania przygotowawczego są opatrznie rozumiane 
przez strony (bądź ich procesowych reprezentantów), jako 
zaniedbania procesowe. Argumentacje takich wniosków 
wymagają nie tylko wnikliwego przeanalizowania przez organ 
instancji wyższej, ale również przekonującego uzasadnienia. 

Odnosząc się do wyników z przeprowadzonych badań, 
warto odnotować, iż na pytanie dotyczące występowania 
zaniedbań procesowych w postępowaniach prowadzonych 
względem osadzonych – aż w 67% przypadków udzielono 
odpowiedzi twierdzącej. Jedynie w jednej ankiecie odnoto-
wano odpowiedź „nie wiem” (ankieta Nr 8).

Tabela Nr 2. Zaniedbania procesowe według ankietowanych.

TAK 8 67%

NIE 4 33%

Źródło: opracowanie własne Autora.

W takich postępowaniach trudno jednoznacznie wyka-
zać, czy (i ewentualnie w jakim stopniu) zostały naruszone 
standardy rzetelności. Odpowiedzi wymaga bowiem pytanie, 
czy zaistniałe zaniedbania procesowe rzeczywiście wystąpiły 
w danym postępowaniu i w jakim stopniu przyczyniły się 
do niesłusznego rozstrzygnięcia. 

Wykazanie zaniedbań, które zostałyby potwierdzone 
w postępowaniu odwoławczym, niewątpliwie implikuje 
wzrost krytycyzmu odnośnie do faktycznego zastosowa-
nia uregulowań kodeksowych. Podobnie w przedstawionej 
kwestii traktuje się sytuacje, w których uchybienia spowo-
dowane na skutek chybionych działań reprezentantów stron 
procesowych – z całą stanowczością podkreśla się bowiem 
w doktrynie i w orzecznictwie, iż: 

„Żadne działania obrońcy, nawet budzące wątpliwości 
co do sposobu jego postępowania wobec sądu, nie mogą 
odbijać się niekorzystnie na sytuacji procesowej oskarżonego. 
Naruszenie prawa do obrony oznacza rażące uchybienie 
minimalnym standardom rzetelnego procesu”27.

Spełnienie standardów rzetelności postępowania, 
celów procesu karnego (art. 2 § 1 KPK) oraz zasad pro-
cesowych, w tym zwłaszcza zasady prawdy materialnej 
(art. 2 § 2 KPK), wymaga koordynacji i wykazania uczci-
wości zarówno przez strony i ich reprezentantów, uczest-
ników procesowych, jak i przez przedstawicieli organów 
procesowych. Świadome ograniczenie zaniedbań nie tylko 

27 Wyrok SN z 30.7.2015 r., IV KK 181/15, KZS 2015, Nr 10, poz. 12. 
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ideologicznie ubogaci standard rzetelności procesowej, ale 
przyczyni się do słusznych rozstrzygnięć sądowych. 

Wnioski

Pojęcie „rzetelności procesowej”, jak również „zaniedbań 
procesowych” jest gruntownie zakorzenione w teorii i prak-
tyce procesowej, pomimo ich definicyjnej niedookreśloności. 
Bezsprzecznie jednak następstwa procesowych uchybień 
nie pozostają bez znaczenia dla spełnienia standardów 
procesowej rzetelności. W konsekwencji, choć wyelimi-
nowanie wszystkich nieścisłości jest całkowicie niemoż-
liwe, należy pamiętać, że procesowe losy podsądnych nie 
są obojętne ani dla nich, ani dla osób im bliskich. Warto 
zatem rozważyć zasadność uwag sformułowanych przez 
osadzonych. 

Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, iż strony procesowe 
znajdują się zwykle w sytuacji dla nich niecodziennej, a realia 
toczącego się względem nich procesu karnego często impli-
kują wiele aspektów emocjonalnych. 

Strony występujące w postępowaniu, w określonych 
rolach procesowych, zwykle z ufnością podchodzą do działań 
podjętych przez swoich reprezentantów – trudno zatem ocze-
kiwać, aby konsekwencje błędów popełnionych przez pod-
mioty profesjonalne miały dodatkowo oddziaływać na pod-
sądnych. Tym bardziej podkreśla się w orzecznictwie, że: 

„Zaniedbanie albo niewłaściwe wykonanie obowiązków przez 
obrońcę nie może szkodzić oskarżonemu wówczas, gdy ten 
jako właściwa strona w procesie żadnej winy w niedopełnie-
niu obowiązków przez obrońcę nie ponosi”28.

28 Postanowienie SN z 24.11.1973 r., II KZ 220/73, OSNKW 1974, Nr 3, poz. 56.

Z kolei, zachowując standardy rzetelności procesu karnego, 
oczekuje się od wyrokujących w sprawie sędziów zwrócenia 
szczególnej uwagi na zakres występujących w postępowaniu 
karnym uchybień procesowych. Pomimo obowiązku staran-
nego wypełnienia roli obrońcy/prokuratora/pełnomocnika 
procesowego powinność sędziów w tym względzie, jako 
decydentów procesowych, wydaje się być nadrzędnym gwa-
rantem spełnienia oczekiwanych standardów. 

Podkreśla się słusznie, iż: 

„Sędzia występujący jako strona w procesie, właśnie dla-
tego, że uczestniczy w sprawowaniu wymiaru sprawiedli-
wości i kształtuje obraz tego wymiaru, powinien dawać 
przykład godnego, rzetelnego zachowania, ograniczając się 
do koniecznej i wyłącznie merytorycznej krytyki działania 
innych uczestników procesu”29.

Konkludując niniejsze rozważania, akcentu wymaga rów-
nież jeszcze jeden aspekt związany z wpływem zaniedbań 
procesowych na finalne orzeczenie w sprawie. Szczególną 
uwagę zwracają bowiem procesy poszlakowe, w których 
– z uwagi na zwykle ubogi materiał dowodowy – trud-
niej uzyskać jednoznaczność ustaleń. Zważając na realia 
prowadzenia procesów poszlakowych, zasadnie postuluje się 
wzmożoną ostrożność procesową w ustalaniu wersji zdarze-
nia przestępczego. Pożądane jest zatem wykazanie szczegól-
nej rozwagi i wnikliwości przy ocenie wydarzeń w procesie 
poszlakowym, jak również zachowanie należytej uwagi 
odnośnie do możliwości popełnienia uchybień, związanych 
zwłaszcza z niewłaściwą oceną danej sytuacji procesowej.

Zasadnie podkreśla się w orzecznictwie, iż: 

„Szczególnej rzetelności i dokładności w postępowaniu kar-
nym, a w procesie poszlakowym w szczególności, wymaga 

29 Wyrok SN z 21.4.2006 r., SNO 10/06, Legalis.
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każdorazowe rozważenie konieczności przeprowadzenia 
wnioskowanych przez oskarżonego dowodów, zwłaszcza 
tych, które mogą wykazać jego «alibi». Właściwe wywiązanie 
się z tego wymogu świadczy zarówno o realizowaniu przez 
organ procesowy zawartej w art. 4 KPK dyrektywy obiektywi-
zmu, jak i o faktycznym respektowaniu przez ten organ przy-
sługującego oskarżonemu, na podstawie art. 6 KPK, prawa 
do obrony, w tym do obrony w sensie materialnym, a więc 
również do przejawiania inicjatywy dowodowej. Pozwala 
to wreszcie na utwierdzenie – w osobie stojącej pod okre-
ślonym zarzutem – przekonania, że przeprowadzony w jej 
sprawie proces był rzetelny i sprawiedliwy”30.

Nie powinien być zatem argumentem usprawiedliwia-
jącym pomyłkę fakt, że brak dokładnego wyjaśnienia oko-
liczności sprawy doprowadził do błędnego osądu, którego 
konsekwencją był niesłusznie wydany wyrok. Specyfi ka 
karnych procesów poszlakowych nie powinna ich bowiem 
pozbawiać waloru praworządności. 

Można skonstatować zatem, że wszelkie zaniedbania 
procesowe, niezależnie od  charakteru danego procesu 
karnego, niechybnie prowadzą do brzemiennych dla pod-
sądnego skutków prawnych – wpływają bowiem nie tylko 
na bezpośrednią sytuację oskarżonego i osób mu bliskich, 
ale implikują także negatywną ocenę społeczną odnośnie 
do efektywności prowadzonych postępowań. Postulat odno-
szący się do realizacji rzetelnych procesów, choć wydaje 
się ideologicznie poprawny, nie powinien być ujmowany 

30 Wyrok SN z 20.7.2007 r., III KK 61/07, Legalis.

jedynie w kategorii teoretycznych unormowań – tym bar-
dziej że wiele uchybień procesowych popełnianych jest 
wyłącznie na skutek trywialnych zaniedbań procesowych. 

Streszczenie

Spełnienie standardu rzetelności postępowania karnego 
sprzyja zapewnieniu efektywnego przebiegu procesu. Aby 
wymieniony postulat był zadowalająco zrealizowany, istnieje 
ugruntowana potrzeba właściwej realizacji uprawnień stron 
procesowych. Jednak zdarzające się zaniedbania procesowe 
implikują wiele uchybień, których następstwem są zwykle 
błędne wnioski organów procesowych. W rezultacie decyzje 
takie implikują konieczność ponoszenia znaczących konse-
kwencji przez podmioty zaangażowane w przebieg procesu. 
Szczególnej uwagi wymagają postępowania, w których naru-
szono prawa nieletnich oskarżonych, bowiem istnieje ryzyko 
ich dalszej demoralizacji. Asumptem do podjęcia niniejszych 
rozważań są wnioski z wyników badań własnych – ankiety 
przeprowadzone wśród osadzonych w zakładzie poprawczym 
bezpośrednio wskazują na następstwa zarówno właściwie, 
jak i niewłaściwie prowadzonych postępowań. Opierając 
się na powyższej klasyfi kacji, racjonalne byłoby zwrócenie 
uwagi na znaczące konsekwencje zaniedbań procesowych. 
Opracowanie ma charakter przyczynkarski, a celem jego sfor-
mułowania jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy 
związane z powstaniem uchybień, które znacząco przeczą 
rzetelności postępowania.

Procedural negligence in the light of the standards of fairness of the criminal trial – selected issues

Summary
The implementation of the standard of fairness of criminal proceedings helps to ensure the effective course of the trial. In order 
for the above-mentioned postulate to be satisfactorily implemented, there is a well-established need for the proper exercise of 
the rights of the litigants. However, the occurring procedural negligence implies many shortcomings, the consequence of which 
are usually incorrect conclusions of the trial authorities. As a result – such decisions imply the necessity to bear signifi cant 
consequences by the entities involved in the course of the process. Procedures in which the rights of minors accused have 
been violated require special attention, as there is a risk of their further demoralization. These considerations are prompted 
by the conclusions from the results of my own research – surveys conducted among inmates in a correctional facility directly 
indicate the consequences of both properly and improperly conducted proceedings. Based on the above classifi cation, it would 
be rational to pay attention to the signifi cant consequences of procedural negligence. The study is of a contributory nature, and 
the purpose of its formulation is to draw attention to the most important problems related to the occurrence of shortcomings, 
which signifi cantly contradict the fairness of the proceedings.
Słowa kluczowe: zaniedbanie procesowe, rzetelność procesu karnego, standardy proceduralne.

Keywords: procedural neglect, fairness of the criminal trial, procedural standards.
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Zasady monitorowania 
pracowników

Rodzaj monitoringu Monitoring wizyjny
Monitoring poczty 

elektronicznej
Inne rodzaje 
monitoringu 

Przesłanki 
wprowadzenia

Jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa 
pracowników, ochrony mienia lub kontroli produkcji 
bądź też zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę 
(art. 222 § 1 KP).

Jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożli-
wiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego 
użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy 
(art. 223 § 1 i 4 KP).

Przedmiot 
monitoringu

Obraz rejestrowany za pomocą środków technicznych 
na terenie zakładu pracy lub terenie wokół zakładu 
pracy.

Służbowa poczta elektroniczna 
pracownika, z  wyłączeniem 
korespondencji prywatnej pro-
wadzonej przez niego z użyciem 
służbowego konta pocztowego.

W  zależności od  rodzaju 
monitoringu – np. rozmowy 
prowadzone przez pracow-
nika infolinii z  klientami 
f irmy, współrzędne GPS 
samochodu służbowego.

Ograniczenia 
monitoringu

Nie obejmuje pomieszczeń udostępnianych zakładowej 
organizacji związkowej. Nie obejmuje pomieszczeń 
sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, chyba 
że  jego stosowanie w  tych pomieszczeniach jest 
niezbędne do realizacji założonego celu i nie naruszy 
to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, 
w szczególności przez zastosowanie technik unie-
możliwiających rozpoznanie przebywających w tych 
pomieszczeniach osób (art. 222 § 2 KP). Monitoring 
pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej 
zgody zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli u pra-
codawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa 
– uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników.

Monitoring nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz 
innych dóbr osobistych pracownika (art. 223 § 2 i 4 KP).

Forma ustalenia 
celów, zakresu oraz 
sposobu zastosowania 
monitoringu

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy 
albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia 
regulaminu pracy (art. 222 § 6 KP).

Obowiązki 
informacyjne 
pracodawcy

Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później 
niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem (art. 222 § 7 KP).
Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje o celach, zakresie oraz 
sposobie zastosowania monitoringu (art. 222 § 8 KP).
Nie później niż jeden dzień przed uruchomieniem monitoringu pracodawca zobowiązany jest wprowadzić odpowiednie 
oznaczenia – w przypadku monitoringu wizyjnego oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny 
i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych (art. 222 § 9 KP), a w przypadku pozostałych 
rodzajów monitoringu – zastosować inne oznaczenia adekwatne do jego formy (art. 222 § 9 w zw. z art. 223 § 3 KP). 

Okres przechowywania 
zebranych danych

Okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania 
(art. 222 § 3 KP). 

Jeżeli nagrania obrazu stanowią dowód w postępowa-
niu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca 
powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód 
w postępowaniu, termin powyższy ulega przedłużeniu 
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania 
(art. 222 § 4 KP).

nie dotyczy

>>> Tekst pochodzi z książki M. Barzyckiej-Banaszczyk, A. Grzelachowskiej-Larek, G. Larka, Prawo pracy. Pytania. Kazusy. 
Tablice. Testy, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021.
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Likwidacja stowarzyszeń
Sposoby i forma rozwiązania stowarzyszenia: „Zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 w zw. z art. 43 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. 

Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) stowarzyszenie (także zwykłe) rozwiązuje się tylko na pod-
stawie własnej uchwały albo w wyniku orzeczenia sądu. Dopóki zatem uchwała taka nie zapadła ani nie wydano orzeczenia 
sądu w przedmiocie rozwiązania, stowarzyszenie istnieje, choćby nawet wystąpiły okoliczności, które zgodnie z postanowieniami 
statutu (regulaminu) uzasadniały jego rozwiązanie” (wyr. SN – Izba Cywilna z 5.3.2010 r., IV CSK 372/09, Legalis).

Likwidacja stowarzyszenia na skutek samorozwiązania się: „W razie samorozwiązania się stowarzyszenia jego likwi-
dacja zaczyna się od daty wskazanej w uchwale o rozwiązaniu stowarzyszenia, a nie od zawiadomienia sądu o wszczęciu 
likwidacji czy od dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Data określona w uchwale walnego zebrania członków jest 
datą rozwiązania stowarzyszenia i jednocześnie datą otwarcia jego likwidacji. Stowarzyszenie traci osobowość prawną dopiero 
z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego. Jednakże zakończenie działalności stowarzyszenia następuje już w dacie 
jego rozwiązania. Stowarzyszenie w likwidacji nie może bowiem prowadzić żadnej działalności określonej w statucie. Należy 
zatem odróżnić sytuację stowarzyszenia przed jego rozwiązaniem, stan w trakcie likwidacji oraz wykreślenie z KRS-u kończące 
proces likwidacji stowarzyszenia” (wyr. NSA z 28.1.2011 r., I OSK 1814/10, Legalis).

Tekst pochodzi z książki J. Ablewicz, E. Rucińskiej-Sech, Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, 
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021. Znajdziesz w niej wiele ważnych zagadnień z zakresu prawa administracyjnego 
ujętych w grafi cznej formie.

student.beck.pl

Prawo i postępowanie 
administracyjneadministracyjne
Prawo i postępowanie 
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Dnia 25.9.2021 r. przeprowadzono państwowe egza-
miny wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, 
notarialną oraz komorniczą. Do egzaminów przed 

70 komisjami egzaminacyjnymi przystąpiły 6372 osoby. 
Zdawalność na wszystkie aplikacje wyniosła ok. 60%:
 na aplikację adwokacką zdawało 2376 osób, wynik 

pozytywny otrzymało 1433 osoby, czyli 60%,
 na aplikację radcowską zdawało 3074 osób, zdało 

1815 osób, co daje zdawalność na poziomie 59%,
 na aplikację notarialną zdawało 746 osób, zdało 

453 osób, co daje zdawalność na poziomie 60,7%,
 na aplikację komorniczą zdawało 176 osób, zdało 

114 osób, co daje zdawalność na poziomie 64,8%.

A jak wyglądało to w poprzednich latach?

Egzaminy wstępne w 2020 r. Egzaminy wstępne w 2019 r.

Ogółem przystąpiło: 6118 osób Ogółem przystąpiło: 6535 osób

Zdało: 3028 osób (49,5%) Zdało: 3570 osób (54,6%)

Aplikacja adwokacka Aplikacja adwokacka

przystąpiły: 2254 osoby przystąpiły: 2384 osoby

zdało: 1157 osób (51,3%) zdało: 1313 osób (55,1%)

Aplikacja radcowska Aplikacja radcowska

przystąpiły: 3044 osoby przystąpiły: 3428 osoby

zdało: 1497 osób (49,2%) zdało: 1897 osób (55,3%)

Aplikacja notarialna Aplikacja notarialna

przystąpiły: 642 osoby przystąpiło: 576 osób

zdały: 223 osoby (34,7%) zdały: 317 osób (55%)

Aplikacja komornicza Aplikacja komornicza

przystąpiło: 178 osób przystąpiło: 147 osób

zdało: 151 osób (84,8%) zdały: 43 osoby (29,3%)

Może zaciekawi Cię też procentowy udział kobiet i męż-
czyzn przystępujących do egzaminów wstępnych (zdecydo-
wanie więcej kobiet przystępuje do egzaminów)?

Kobiety

2020 2019

do egzaminów przystąpiło 3939 
kobiet

do egzaminów przystąpiło 4216 
kobiet

stanowiło to 64,4% wszystkich 
zdających

stanowiło to 64,5% wszystkich 
zdających

wynik pozytywny uzyskało 1880 
kobiet

wynik pozytywny uzyskało 2279 
kobiet

zdawalność w grupie kobiet 
wyniosła 47,7%

zdawalność w grupie kobiet 
wyniosła 54,1%

Mężczyźni

2020 2019

do egzaminów przystąpiło 2179 
mężczyzn

do egzaminów przystąpiło 2319 
mężczyzn

stanowiło to 35,6% wszystkich 
zdających

stanowiło to 35,5% wszystkich 
zdających

wynik pozytywny uzyskało 1148 
mężczyzn

wynik pozytywny uzyskało 1291 
mężczyzn

zdawalność w grupie mężczyzn 
wyniosła 52,7%

zdawalność w grupie mężczyzn 
wyniosła 55,7%

Każdy zdający wie, że do pozytywnego zaliczenia egzaminu 
i rozpoczęcia nauki na aplikacji wystarczy uzyskać 100 punk-
tów. Są jednak osoby, które uzyskały znacznie lepszy wynik!

Najlepsze wyniki w 2020 r. Najlepsze wyniki w 2019 r.

144 punkty – absolwentka 
Uniwersytetu Szczecińskiego 
z 2019 r., Komisja 
Egzaminacyjna ds. aplikacji 
notarialnej w Poznaniu

146 punktów – absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
z 2019 r., Komisja 
Egzaminacyjna ds. aplikacji 
radcowskiej w Krakowie

143 punkty – absolwentka 
Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie 
z 2020 r., Komisja 
Egzaminacyjna ds. aplikacji 
adwokackiej w Warszawie

145 punktów – absolwentka 
Uniwersytetu w Białymstoku 
z 2019 r., Komisja 
Egzaminacyjna ds. aplikacji 
radcowskiej w Białymstoku

Przygotuj się Przygotuj się Przygotuj się 
do egzaminu wstępnegodo egzaminu wstępnegodo egzaminu wstępnego
na aplikację z EPna aplikację z EPna aplikację z EP

DODATEK SPECJALNY
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Czasami zdarza się, że po pierwszym czy drugim nieuda-

nym podejściu do egzaminu wstępnego na aplikację rezy-
gnujemy z kolejnych prób. Zobacz jednak, że czasami warto 
próbować i wiele razy!

Wielokrotność przystępowania do egzaminu w 2020 r.

� 123 osoby wskazały, że przystępuje do egzaminu po raz 5 lub 
więcej, w tym 1 osoba po raz 13 oraz 2 osoby po raz 12

� 2% stanowią te osoby wśród wszystkich przystępujących 
do egzaminu

� 13,8% wyniosła zdawalność w tej grupie przystępujących

A teraz pora, aby się sprawdzić. Najpierw spróbuj pra-
widłowo odpowiedzieć na najtrudniejsze i najłatwiejsze 
pytania z 2020 i 2019 r., które padły na egzaminach na apli-
kacje: radcowską, adwokacką, notarialną i komorniczą.

Egzaminy wstępne w 2020 r.

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką

Pytanie najtrudniejsze (18,5% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka akcyjna 
nie może obejmować własnych akcji. Objęcie akcji z naru-
szeniem tego zakazu
a) jest ważne,
b) jest nieważne,
c) jest ważne tylko wówczas, gdy statut spółki akcyjnej tak 

stanowi

Odp. a, art. 366 § 1 i 2 KSH

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 

Pytanie najtrudniejsze (16,75% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, w kwestii 
udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpo-
wiedzialności sąd orzeka niezwłocznie na posiedzeniu, 
jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględ-
nienia wniosku
a) umarza postępowanie,
b) kieruje sprawę na rozprawę, a wniosek o udzielenie 

zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności 
zastępuje akt oskarżenia,

c) niezwłocznie zwraca sprawę finansowemu organowi 
postępowania przygotowawczego

Odp. C, art. 148 § 6 KKS

Egzamin wstępny na aplikacje: adwokacką i radcowską 

Pytanie najłatwiejsze (97,96% poprawnych odpowiedzi – 
kandydaci na aplikację adwokacką, 97,11% poprawnych 
odpowiedzi – kandydaci na aplikację radcowską):
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do rozporządzania rzeczą 
wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają 
zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda:
a) wszystkich współwłaścicieli, a w braku takiej zgody współ-

właściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, 
mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd,

b) współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej trzy 
czwarte, a w braku takiej zgody współwłaściciele, których 
udziały wynoszą co najmniej jedną czwartą, mogą żądać 
rozstrzygnięcia przez sąd,

c) współwłaścicieli, których udziały wynoszą co najmniej 
połowę wyłączona jest możliwość żądania rozstrzygnięcia 
przez sąd

Odp. A, art. 199 KC

Egzamin wstępny na aplikację notarialną 

Pytanie najtrudniejsze (23,99% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami 
rolnymi Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa może udzielać poręczeń i gwarancji kredyto-
wych, w tym dewizowych, obciążających mienie Zasobu 
Własności Rolnej Skarbu Państwa:
a) do wysokości określonej w planie finansowym Zasobu, 

a ponad wysokość określoną w planie finansowym Zasobu 
wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju 
wsi,

b) wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw roz-
woju wsi i do wysokości określonej w planie finansowym 
Zasobu,

c) wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw akty-
wów państwowych i do wysokości określonej w planie 
finansowym Zasobu.

Odp. B, art. 23 ust. 2 GospNierRolU

Pytanie najłatwiejsze (97,04% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, jeżeli przy 
zawiązaniu spółki akcyjnej przewidziane są wkłady 
niepieniężne albo spółka nabywa mienie lub dokonuje 
zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej 
powstaniu, założyciele spółki sporządzają pisemne spra-
wozdanie, które należy poddać badaniu jednego albo 
kilku biegłych rewidentów; biegłego rewidenta wyznacza 
sąd rejestrowy właściwy ze względu na:
a) siedzibę założycieli,
b) siedzibę rewidenta,
c) siedzibę spółki.

Odp. C, art. 312 § 2 KSH

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą 

Pytanie najtrudniejsze (21,91% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, której umowa nie została 
zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnio-
nego w systemie teleinformatycznym, zbycie udziału, jego 
części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie 
powinno być dokonane w formie:
a) pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
b) pisemnej pod rygorem nieważności,
c) aktu notarialnego.

Odp. a, art. 180 § 1 KSH
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Egzamin wstępny na aplikację notarialną:

Pytanie najtrudniejsze (10,97% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z ustawą – Ordynacja podatkowa, płatnicy i inka-
senci obowiązani są przechowywać dokumenty związane 
z poborem lub inkasem podatków: 
a) do końca roku podatkowego, w którym zobowiązanie 

płatnika lub inkasenta wygasło wskutek wpłaty pobranego 
podatku, 

b) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania 
płatnika lub inkasenta, 

c) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania 
podatnika, od którego płatnik lub inkasent pobrał podatek. 

Odp. b, art. 32 § 1 OrdPodU

Pytanie najłatwiejsze (98,25% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, przyspo-
sobienie następuje przez: 
a) oświadczenie przysposabiającego złożone przed notariu-

szem, 
b) oświadczenie przysposabiającego złożone przed kierowni-

kiem urzędu stanu cywilnego, 
c) orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiają-

cego. 

Odp. c, art. 117 § 1 KRO

Egzamin wstępny na aplikację komorniczą:

Pytanie najtrudniejsze (3,59% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z ustawą – Prawo restrukturyzacyjne, w przy-
padku śmierci zarządcy: 
a) postępowanie restrukturyzacyjne podlega zawieszeniu 

z mocy prawa, 
b) sąd zawiesza postępowanie restrukturyzacyjne do czasu 

powołania nowego zarządcy, 
c) sąd stwierdza wygaśnięcie funkcji zarządcy. 

Odp. c, art. 29 ust. 1 pkt 1 PrRestr

Pytanie najłatwiejsze (98,47% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wybraną 
do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba: 
a) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 

wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego, 

b) skazana nieprawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 
wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego, 

c) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia 
wolności za przestępstwo nieumyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego. 

Odp. a, art. 99 ust. 3 Konstytucji RP

Pytanie najłatwiejsze (100% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z ustawą – Prawo prywatne międzynarodowe, 
jeżeli stosowanie prawa obcego miałoby skutki sprzeczne 
z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczy-
pospolitej Polskiej to:
a) prawa obcego nie stosuje się,
b) stosuje się prawo obce,
c) prawo obce stosuje się tylko do obywateli polskich.

Odp. a, art. 7 PrPrywM

Egzaminy wstępne w 2019 r.

Egzamin wstępny na aplikację adwokacką:

Pytanie najtrudniejsze (14,06% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, w razie 
stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu sądowego, że czyn 
nie zawiera znamion czynu zabronionego albo że brak jest 
danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego 
popełnienia i sprawca w chwili czynu nie był niepoczy-
talny, sąd:
a) wyrokiem umarza postępowanie,
b) postanowieniem umarza postępowanie,
c) wydaje wyrok uniewinniający.

Odp. c, art. 414 § 1 w zw. z art. 17 § 1 pkt 1 i 2 KPK

Pytanie najłatwiejsze (94,43% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli umowa użyczenia 
nie stanowi inaczej, zwykłe koszty utrzymania rzeczy 
użyczonej ponoszone są: 
a) przez użyczającego, 
b) przez biorącego rzecz do używania, 
c) w równych częściach przez użyczającego i biorącego rzecz 

do używania. 

Odp. b, art. 713 KC

Egzamin wstępny na aplikację radcowską:

Pytanie najtrudniejsze (14,44% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z ustawą – Prawo o adwokaturze, osobowości 
prawnej nie posiada: 
a) izba adwokacka, 
b) okręgowa rada adwokacka, 
c) zespół adwokacki. 

Odp. b, art. 10 PrAdw

Pytanie najłatwiejsze (92,39% poprawnych odpowiedzi):
Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli ustawa uzależnia 
skutki prawne od dobrej lub złej wiary: 
a) domniemywa się istnienie złej wiary, 
b) domniemywa się istnienie dobrej wiary, 
c) domniemywa się istnienie dobrej wiary, chyba że skutki 

prawne dotyczą nieruchomości – wówczas domniemywa 
się istnienie złej wiary. 

Odp. b, art. 7 KC
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A teraz, po małej rozgrzewce, spróbuj rozwiązać test z zakresu Kodeksu wykroczeń. Powodzenia!

Test z ustawy z 20.5.1971 r. 
– Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 281 ze zm.)

Treść pytania Odp. Źródło

Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony 
przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, 
nagany lub grzywny do:
a) 3000 zł,
b) 5000 zł,
c) 15 000 zł.

b art. 1 § 1

Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się zawsze 
ustawę:
a) obowiązującą poprzednio,
b) nową,
c) nową, jednak należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

c art. 2 § 1

Odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą:
a) zachodzi tylko wtedy, gdy przepis szczególny taką odpowiedzialność przewiduje,
b) zachodzi w wypadku każdego wykroczenia,
c) zachodzi tylko w wypadku wykroczenia zagrożonego karą aresztu.

a
art. 3 § 2

(egz. 2021 
adwokacki)

Wykroczenie uważa się za popełnione: 
a) w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, chyba że do znamion 

wykroczenia należy skutek, który nastąpił w innym czasie niż czas działania lub zaniechania sprawcy; w takim 
wypadku wykroczenie uważa się za popełnione w czasie, kiedy nastąpił skutek, 

b) wyłącznie w czasie, w którym nastąpił skutek wykroczenia, 
c) w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany.

c art. 4 § 1

Wykroczenie można popełnić: 
a) w każdym wypadku tylko umyślnie, 
b) zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie 

umyślne, 
c) w każdym wypadku zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie.

b art. 5

Nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą:
a) nie wyłącza odpowiedzialności,
b) nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona,
c) wyłącza odpowiedzialność.

b art. 7 § 1

Kto pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego:
a) nie popełnia wykroczenia umyślnego i to niezależnie od tego, czy błąd był usprawiedliwiony,
b) nie popełnia wykroczenia umyślnego, ale pod warunkiem że błąd był usprawiedliwiony,
c) popełnia wykroczenie umyślne, ale sąd może mu wymierzyć jedynie karę grzywny.

a art. 7 § 2

Na zasadach określonych w ustawie – Kodeks wykroczeń odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony 
po ukończeniu:
a) 15 lat,
b) 16 lat,
c) 17 lat.

c art. 8

Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za 2 lub więcej wykroczeń:
a) wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia określonych w przepisie przewidującym najsurowszą karę,
b) orzeka się kary za poszczególne wykroczenia, a następnie karę łączną w granicach od najniższej z kar 

wymierzonych za poszczególne wykroczenia do ich sumy,
c) orzeka się kary za poszczególne wykroczenia, a następnie karę łączną w granicach od najwyższej z kar 

wymierzonych za poszczególne wykroczenia do ich sumy.

a art. 9 § 2

Przy zaliczaniu kar przyjmuje się jeden dzień aresztu za równoważny jednemu dniowi pozbawienia 
wolności, 2 dniom ograniczenia wolności oraz grzywnie w kwocie:
a) 200 zł,
b) 300 zł,
c) od 20 do 150 zł.

c art. 10 § 2

Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem 
bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje; odpowiedzialność za usiłowanie: 
a) zachodzi, gdy ustawa tak stanowi, 
b) nie zachodzi w żadnym wypadku, 
c) zachodzi w wypadku każdego wykroczenia.

a art. 11 § 1 i 2
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Ten, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego 
popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji, 
albo ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu 
zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie, odpowiada za:
a) podżeganie,
b) pomocnictwo,
c) sprawstwo kierownicze.

b art. 13

Podżegacz i pomocnik:
a) nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny,
b) ponoszą odpowiedzialność wtedy, gdy ustawa tak stanowi i tylko w razie dokonania przez sprawcę czynu 

zabronionego,
c) ponoszą odpowiedzialność wtedy, gdy ustawa tak stanowi, niezależnie od tego, czy sprawca dokonał czynu 

zabronionego.

b art. 14 § 1

Nie popełnia wykroczenia, kto:
a) działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem,
b) działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli 

dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane,
c) działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, jeżeli 

niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście 
większej niż dobro ratowane.

c art. 16 § 1

Stosownie do unormowań zawartych w Kodeksie wykroczeń nie jest karą:
a) nagana,
b) ograniczenie wolności,
c) zakaz prowadzenia pojazdów.

c
art. 18 

i art. 28 § 1

Kara aresztu trwa: 
a) najkrócej 10, najdłużej 60 dni, 
b) najkrócej 3, najdłużej 45 dni, 
c) najkrócej 5, najdłużej 30 dni.

c art. 19

Karę ograniczenia wolności orzeka się w rozmiarze:
a) miesiąca,
b) 3 miesięcy,
c) od miesiąca do 3 miesięcy.

a art. 20 § 1

W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca 
stałego pobytu i jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd. Obowiązek wykonywania 
pracy polega na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w odpowiednim 
zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc 
charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze:
a) od 20 do 40 godzin,
b) od 10 do 20 godzin,
c) od 10 do 60 godzin.

a art. 21 § 1

Jeżeli ukarany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania nałożonych na niego 
obowiązków, a także w przypadku, gdy ukarany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza 
wykonanie zastępczej kary aresztu w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej 
do wykonania, przy czym 2 dni kary ograniczenia wolności odpowiadają:
a) jednemu dniowi aresztu,
b) 3 dniom aresztu,
c) 5 dniom aresztu.

a art. 23 § 1

Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu:
a) nie można obok tej kary orzec grzywny,
b) orzeka się obok tej kary również grzywnę,
c) orzeka się obok tej kary również grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe.

c art. 24 § 2

Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona 
bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, określając czas trwania. Praca 
społecznie użyteczna trwa:
a) najkrócej tydzień, najdłużej 3 miesiące,
b) najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące,
c) najkrócej 3 dni, najdłużej 3 miesiące.

b art. 25 § 1

Jeżeli warunki osobiste sprawcy uniemożliwiają odbycie kary aresztu:
a) karę tę można wymierzyć jedynie w wypadku uzasadnionym szczególnymi okolicznościami,
b) nie można wymierzyć tej kary,
c) karę tę można wymierzyć, gdy po wysłuchaniu sprawca wyrazi na to zgodę.

b
art. 26 

(egz. 2021 
adwokacki)

Środkiem karnym nie jest:
a) nawiązka,
b) podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób,
c) nagana.

c

art. 28 § 1, 
art. 18 pkt 4
(egz. 2021 
adwokacki)
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Ustawa – Kodeks wykroczeń nie przewiduje środka karnego w postaci:
a) obowiązku naprawienia szkody,
b) pozbawienia praw publicznych,
c) nawiązki.

b art. 28 § 1

Jeżeli zachodzi okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy, przepadek przedmiotów:
a) nie może być orzeczony,
b) może być orzeczony,
c) może być orzeczony tylko wtedy, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości.

b art. 28 § 3

Obowiązek naprawienia szkody orzeka się:
a) w dowolny sposób, określony we wniosku oskarżyciela publicznego,
b) w dowolny sposób, określony we wniosku pokrzywdzonego,
c) w sposób określony w przepisie szczególnym.

c
art. 28 § 4
(egz. 2021 
adwokacki)

Niedopuszczalne jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów w rozmiarze:
a) 3 miesięcy,
b) roku i 6 miesięcy,
c) 3 lat.

a art. 29 § 1

Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób orzeka się wtedy, gdy może 
to mieć znaczenie wychowawcze. Kara ta polega na ogłoszeniu orzeczenia w zakładzie pracy, w uczelni, 
w miejscu zamieszkania ukaranego, w innym właściwym miejscu lub w inny stosowny sposób. Ogłoszenie:
a) może nastąpić na koszt ukaranego,
b) następuje na koszt ukaranego,
c) następuje na koszt Skarbu Państwa.

a art. 31 § 2

Wśród okoliczności obciążających, rzutujących na wymiar kary, Kodeks wykroczeń nie wymienia:
a) nagminności wykroczeń określonego rodzaju,
b) działania w sposób zasługujący na szczególne potępienie,
c) popełnienia wykroczenia na szkodę osoby bezradnej.

a art. 33 § 4

Jeżeli ustawa daje możność wyboru między aresztem a inną karą, areszt można orzec tylko wtedy, gdy:
a) czyn popełniono umyślnie,
b) czyn popełniono kolejny raz w ciągu jednego roku,
c) czyn popełniono umyślnie, a zarazem za orzeczeniem kary aresztu przemawia waga czynu lub okoliczności 

sprawy świadczą o demoralizacji sprawcy albo sposób jego działania zasługuje na szczególne potępienie.

c art. 35

Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za podobne wykroczenia umyślne, który w ciągu dwóch lat 
od ostatniego ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne, można wymierzyć: 
a) karę grzywny lub karę ograniczenia wolności w wymiarze do górnej granicy ustawowego zagrożenia 

podwyższonej o połowę, 
b) karę nagany obok orzeczonej kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary aresztu, 
c) karę aresztu, choćby wykroczenie to było zagrożone karą łagodniejszą.

c art. 38

Ustawa – Kodeks wykroczeń nie zawiera regulacji pozwalających na:
a) warunkowe umorzenie postępowania,
b) nadzwyczajne złagodzenie kary,
c) odstąpienie od wymierzenia kary.

a art. 39 § 1

Środkiem oddziaływania wychowawczego nie jest:
a) pouczenie,
b) ostrzeżenie,
c) nagana.

c
art. 41 w zw. 

z art. 18 pkt 4

Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu, orzeczonej za wykroczenie, następuje na okres próby, 
który:
a) nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku,
b) nie może być krótszy niż 3 miesiące i nie może przekroczyć 2 lat,
c) nie może być krótszy niż rok i nie może przekroczyć 2 lat.

a art. 42 § 2

W stosunku do sprawcy, który popełnił wykroczenie o charakterze chuligańskim:
a) nie można zastosować warunkowego zawieszenia wykonania kary,
b) nie stosuje się warunkowego zawieszenia wykonania kary, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności 

organ orzekający uzna zawieszenie wykonania kary za celowe,
c) stosuje się warunkowe zawieszenie wykonania kary.

b art. 43

Sąd, który orzekł karę aresztu, zarządza wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił podobne 
do poprzedniego przestępstwo lub wykroczenie. Sąd, który orzekł karę aresztu, może zarządzić wykonanie 
kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił inne przestępstwo lub wykroczenie. Ukaranie uważa się 
za niebyłe, jeżeli nie zarządzono wykonania kary w okresie próby i w ciągu dalszych:
a) 2 miesięcy,
b) 3 miesięcy,
c) 6 miesięcy.

a art. 44 § 1–3
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Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty uprawomocnienia się 
rozstrzygnięcia:
a) upłynął rok,
b) upłynęły 2 lata,
c) upłynęły 3 lata.

c
art. 45 § 3
(egz. 2021 
adwokacki)

Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania 
kary. Jeżeli ukarany przed upływem tego okresu popełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę 
aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie:
a) roku od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie,
b) 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie,
c) 4 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia wykonania kary za nowe wykroczenie.

b art. 46 § 1 i 2

Elementem definicji chuligańskiego charakteru wykroczenia nie jest działanie:
a) polegające na umyślnym niszczeniu mienia,
b) w miejscu publicznym,
c) w rozumieniu powszechnym bez powodu, z okazaniem przez to rażącego lekceważenia podstawowych zasad 

porządku prawnego.

b art. 47 § 5

Ten, kto w miejscu publicznym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, RP lub jej 
konstytucyjnym organom, podlega karze:
a) aresztu albo grzywny,
b) aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny,
c) aresztu, ograniczenia wolności, grzywny albo pozbawienia wolności.

a art. 49 § 1

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych 
przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia, podlega karze:
a) grzywny,
b) ograniczenia wolności,
c) aresztu.

a art. 88

Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie 
wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do:
a) 100 zł,
b) 250 zł, 
c) 500 zł.

b art. 95

Kto prowadząc pojazd poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu, nie zachowuje należytej 
ostrożności, czym zagraża bezpieczeństwu innej osoby, podlega karze:
a) aresztu,
b) ograniczenia wolności,
c) grzywny albo karze nagany.

c art. 98

Ten, kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, podlega karze aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny, o ile wartość tej rzeczy nie przekracza:
a) 1/4 minimalnego wynagrodzenia,
b) 500 zł,
c) 1000 zł.

b art. 119 § 1

Sprawca kradzieży lub przywłaszczenia powalonego drzewa z lasu dopuszcza się wykroczenia, jeżeli 
wartość drzewa nie przekracza:
a) 1/4 minimalnego wynagrodzenia,
b) 500 zł,
c) 1000 zł.

b art. 120 § 1

Karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny podlega ten, kto pomimo nieuiszczenia 2-krotnie 
nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza 
przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji:
a) po raz 2 w ciągu 2 lat,
b) po raz 2 w ciągu roku,
c) po raz 3 w ciągu roku.

c art. 121 § 1

Adam H. dopuścił się umyślnego paserstwa rzeczy pochodzącej z kradzieży z włamaniem. Jego czyn 
stanowi:
a) w zależności od wartości przedmiotu paserstwa – przestępstwo albo wykroczenie,
b) wykroczenie,
c) występek.

a art. 122 § 1

Kradzież z włamaniem jest:
a) wykroczeniem, gdy wartość rzeczy będącej przedmiotem czynu nie przekracza 250 zł,
b) zawsze przestępstwem, niezależnie od wartości rzeczy będącej przedmiotem czynu,
c) wykroczeniem, gdy wartość rzeczy będącej przedmiotem czynu nie przekracza 500 zł.

b art. 130 § 2

Kto uszkadza nienależący do niego ogród warzywny, owocowy lub kwiatowy, drzewo owocowe lub krzew 
owocowy, podlega karze: 
a) pozbawienia wolności do roku, 
b) ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 złotych, 
c) ograniczenia wolności do roku i grzywny do 1500 złotych.

b art. 150 § 1
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Etapy kontroli działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy

Podstawa

Zawiadomie-
nie

Wszczęcie

Pracownik
organu
kontroli

Zakres

Obecność
kontrolowa-

nego

Miejsce

Zakaz
równoczesnych
kontroli

Czas
trwania
kontroli

przeprowadzana jest (co do zasady) na zasadach określonych w Prawie 
przedsiębiorców, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają z bezpośrednio stosowanych 
przepisów prawa UE albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych

organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, wyjątki
określono w art. 48 ust. 11 PrPrzed (np. przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania
popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia
dowodów jego popełnienia)

wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż po upływie 30 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie
zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie
kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (na wniosek przedsiębiorcy może być
wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia)

czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników organów kontroli
po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji 
służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że przepisy szczególne przewidują 
możliwość podjęcia kontroli po okazaniu legitymacji

kontrolę przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej 
(wyjątki zob. art. 50 ust. 2–5 PrPrzed)

przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego, miejscu wykonywania działalności
gospodarczej lub, za zgodą lub na wniosek kontrolowanego, w innym miejscu 
przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, w godzinach pracy lub
w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. 
Jednak kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą
być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić 
prowadzenie kontroli

czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku 
kalendarzowym nie może przekraczać:
    – w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
    – w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
    – w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
    – w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych;
    (wyjątki zob. art. 55 ust. 2 PrPrzed)

nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej kontroli 
działalności przedsiębiorcy (wyjątki zob. art. 54 ust. 1–5 PrPrzed)

zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu

●

●

●

●

●

●

●

●

●

>>> Tekst pochodzi z książki J. Ablewicz, Prawo handlowe i gospodarcze. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, 
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021. Zapoznaj się z tą publikacją. Egzamin z prawa handlowego 
okaże się prostszy niż myślisz.

Edukacja Prawnicza 2(181) 2021-2022.indb   45 09.02.2022   11:42



Poznaj niezbędne informacje 
z danej dziedziny prawa

Ucz się

student.beck.pl
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wiedzę

Ćwicz 
Zrób szybką powtórkę 
przed egzaminem

Powtarzaj
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Nowelizacja ustawy 
o radiofonii i telewizji
Podstawowe zmiany

Zmiany3 dotyczą zarówno zasad i warunków dotyczą-
cych prowadzenia działalności przez dostawców usług 
medialnych (nadawców i dostawców audiowizualnych 

usług medialnych na żądanie – dostawców serwisów VoD), 
jak i nowej grupy przedsiębiorców, która do tej pory pozosta-
wała poza regulacjami ustawy o radiofonii i telewizji (RTVU) 
i jurysdykcją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) 
– dostawców platform udostępniania wideo4. 

Nowe prawa i obowiązki ww. dostawców treści audiowizual-
nych można podzielić – ze względu na zakres przedmiotowy 
– na następujące obszary regulacji:
1) warunki emisji/udostępniania przekazów handlowych, 
2) ochrona małoletnich odbiorców przed szkodliwymi tre-

ściami,

1 Dz.U. z 2021 r. poz. 1676.
2 Dz.Urz. UE L 303 z 28.11.2018 r., s. 69. 
3 Omawiane regulacje weszły w życie – z nielicznymi wyjątkami – 1.11.2021 r.
4 Jurysdykcji KRRiT podlegają dostawcy usług medialnych oraz platform udostęp-
niania wideo ustanowionych na terytorium Polski. Szczegółowe kryteria ustalenia 
jurysdykcji takich podmiotów zostały określone w art. 1a RTVU.

3) obowiązki informacyjne i zgłoszeniowe dostawców oraz
4) zasady i wymogi dotyczące promocji twórczości europej-

skiej oraz zapewnienie udogodnień dla osób z niepełno-
sprawnością narządu wzroku lub słuchu.

Platformy udostępniania wideo 
jako nowa kategoria usług pod 

jurysdykcją KRRiT

Na mocy znowelizowanych przepisów zostały określone, tak 
jak wspomniano powyżej, zasady i warunki prowadzenia dzia-
łalności dostawców platform udostępniania wideo. Oferowane 
przez nich usługi są coraz bardziej powszechne i popularne, 
w szczególności wśród młodych odbiorców, dla których plat-
formy stanowią często podstawowe źródło wiedzy i rozrywki. 
Jednocześnie dostawcy takich usług konkurują o tych samych 
odbiorców i te same przychody, co nadawcy programów 
telewizyjnych i dostawcy audiowizualnych usług medial-
nych na żądanie. Dlatego ustawodawca unijny zdecydował 
o poszerzeniu zakresu podmiotowego dyrektywy audiowi-
zualnej 2018/1808, a w wyniku jej transpozycji do krajo-
wego porządku prawnego także RTVU, o tę kategorię usług. 

Jak działają platformy 
udostępniania wideo

Podstawową funkcją platform udostępniania wideo jest 
dostarczanie ogółowi odbiorców audycji, wideo stworzonych 
przez użytkowników lub innych przekazów. Zdecydowaną 
większość udostępnianych w ramach platformy treści audio-
wizualnych stanowią pliki wideo stworzone przez użytkow-
ników bądź umieszczane przez nich audycje. 

Dostawcy platform udostępniania wideo zasadniczo nie 
zamieszczają tam swoich materiałów i treści (wyjątek mogą 

Wprowadzenie ustawą z 11.8.2021 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografi i1 nowych regulacji, 
a także modyfi kacji istniejących przepisów jest wynikiem implementacji do krajowego porządku prawnego zapisów dyrektywy 
Nr 2018/1808 Parlamentu Europejskiego i Rady z 14.11.2018 r. zmieniającej dyrektywę Nr 2010/13/UE w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audio-
wizualnych usług medialnych2 (dyrektywa audiowizualna 2018/1808). 

Autor

Agnieszka Wąsowska 
Doktor nauk prawnych, 
Wydział Prawa w Warszawie 
SWPS Uniwersytetu 
Humanistycznospołecznego, 
dyrektor Departamentu 
Monitoringu Biura KRRiT, 
specjalistka z zakresu prawa 
mediów. Jest wykładowcą, 
autorką kilkunastu 
artykułów poruszających 
kwestie związane z ustawą 
o radiofonii i telewizji oraz 
współautorką podręcznika dla 
dziennikarzy telewizyjnych.
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stanowić przekazy handlowe), a jedynie odpowiadają za ich 
techniczne zestawienie, często zresztą za pomocą algoryt-
mów, np. poprzez grupowanie w katalogi, ustalanie kolej-
ności prezentacji treści etc. Nie mają bowiem ani organiza-
cyjnych, ani technicznych możliwości weryfikacji wszystkich 
udostępnianych przez użytkowników audycji, wideo lub 
innych przekazów. 

Odpowiedzialność 
za udostępniane materiały

Z tego powodu ich odpowiedzialność z tytułu udostępnio-
nych na platformie materiałów jest ograniczona w stosunku 
do przewidzianej w RTVU odpowiedzialności nadawców czy 
dostawców audiowizualnych usług medialnych na żądanie. 
RTVU nakłada na dostawców platform jedynie obowiązek 
określenia w regulaminie świadczenia usług szczegółowych 
zasad umieszczania treści audiowizualnych na platformie. 
Regulują one przede wszystkim opisane w dalszej części 
niniejszego artykułu kwestie związane z ochroną małolet-
nich oraz reguły zamieszczania oraz oznaczania przeka-
zów handlowych. Oprócz określenia tych zasad, dostawcy 
platform udostępniania wideo są dodatkowo zobligowani 
do zapewnienia użytkownikom środków do przeciwdziałania 
naruszeniom obowiązujących przepisów (np. zabezpieczeń 
technicznych, których celem jest ochrona małoletnich przed 
szkodliwymi treściami, czy systemu kwalifikacji treści) oraz 
opracowania mechanizmu zgłaszania naruszeń i pozasądo-
wego trybu rozstrzygania sporów między platformą a użyt-
kownikiem co do treści umieszczanych na platformach. Jeśli 
bowiem dane treści zamieszczone przez użytkownika 
będą naruszały przepisy prawa lub regulaminu, dostawca 
platformy jest zobowiązany wezwać takiego użytkownika 
do usunięcia naruszenia, a w przypadku braku reakcji 
z jego strony – do zablokowania dostępu do tych treści, 
a nawet do czasowego zablokowania konta użytkownika.

Skarga na bezprawne działanie 
platformy

Obok ww. trybu rozstrzygania sporów między platformą 
a użytkownikiem, RTVU przewiduje również możliwość zło-
żenia przez użytkownika skargi do KRRiT na bezprawne 
– jego zdaniem – działanie platformy. W takim przypadku 
organ regulacyjny jest zobowiązany do rozpatrzenia skargi 
i odniesienia się do zawartych w niej zarzutów. Jeśli KRRiT 
w toku rozpatrywania skargi uzna, że zablokowanie treści 
mogło mieć charakter bezprawny, Przewodniczący KRRiT 
będzie mógł wszcząć postępowanie administracyjne w sto-
sunku do dostawcy platformy udostępniania wideo. 

Obowiązki informacyjne 
i zgłoszeniowe

Zarówno dostawcy audiowizualnych usług medial-
nych na żądanie, jak i dostawcy platform udostępniania 
wideo zostali zobowiązani do dokonania zgłoszenia o wpis 
do prowadzonych przez KRRiT wykazów audiowizualnych 
usług medialnych na żądanie oraz wykazu platform udo-
stępniania wideo. Oba zgłoszenia mają charakter formalny, 
ponieważ brak dokonania zgłoszenia nie skutkuje zaka-
zem prowadzenia działalności w tym zakresie, a jedynie 
możliwością nałożenia przez KRRiT kary pieniężnej5. Wzór 
wykazu platform udostępniania wideo, wykazu audiowizu-
alnych usług medialnych na żądanie oraz wzory zgłoszenia 
do obu tych wykazów zostały określone w stosownych 

5 W odniesieniu do platform udostępniania wideo decyzja o nałożeniu kary pie-
niężnej musi być poprzedzona wezwaniem do  zaniechania naruszeń. Dopiero 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego 14-dniowego terminu na zaprzestanie 
naruszenia Przewodniczący KRRiT nakłada karę pieniężną.
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Uelastycznienie dotychczasowych reguł ustanowionych 
w zakresie dozwolonego czasu reklamowego ma na celu 
zapewnienie nadawcom większej swobody w planowa-
niu emisji reklam, a tym samym zwiększenie możliwości 
pozyskiwania wpływów reklamowych, zwłaszcza w kon-
tekście coraz powszechniejszej praktyki przenoszenia budże-
tów reklamowych do internetu. Jednocześnie, aby zapewnić 
odpowiedni poziom ochrony odbiorcy, który nie powinien 
być narażony na nadmierną liczbę reklam w czasie naj-
większej oglądalności lub słuchalności (tj. w godz. 6–24), 
zachowano limit czasowy dla tego rodzaju przekazów, 
wynoszący 20% danego przedziału czasowego, z wyłącze-
niem tzw. pory nocnej, charakteryzującej się odpowiednio 
niższą oglądalnością/słuchalnością7. 

Czego nie wliczamy do czasu 
reklamowego

Do czasu reklamowego nie są wliczane: 
1) oznaczenia przekazów handlowych, np. plansza z wyra-

zem „reklama” emitowana przed i po bloku reklamowym, 
wskazanie sponsora etc., 

2) ogłoszenia nadawcy informujące o jego audycjach lub 
fragmenty tych audycji, tj. przekazy odpowiadające formą 
i treścią przekazom określanym dawniej jako zwiastuny, 

3) ogłoszenia nadawcy zawierające informację o dodatko-
wych produktach uzyskiwanych bezpośrednio z audycji, 
np. konkurs SMS-owy powiązany z tematyką audycji. 
Omawiana nowelizacja RTVU dodała do tego katalogu 

wyłączeń (art. 16 ust. 4) kolejną kategorię przekazów, a mia-
nowicie ogłoszenia nadawcy informujące o usługach 
medialnych lub audycjach rozpowszechnianych w usłu-
gach medialnych dostarczanych przez podmioty wcho-
dzące w skład tej samej grupy kapitałowej (np. komunikat 

7 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz usta-
wy o kinematografii, s. 13.

aktach wykonawczych wydanych przez KRRiT. Zgłoszenia 
należy dokonać nie później niż 14 dni przez dniem rozpo-
częcia dostarczania usługi. Przewodniczący KRRiT, po zgło-
szeniu, dokonuje wpisu do wykazu w drodze postanowienia. 
Dostawcy audiowizualnych usług medialnych na żądanie oraz 
platform udostępniania wideo są jednocześnie zobligowani 
do uaktualniania danych objętych wpisem do wykazu.

Zgodnie z nowymi regulacjami dostawcy audiowizualnych 
usług medialnych (nadawcy i dostawcy audiowizualnych 
usług medialnych na żądanie) oraz dostawcy platform udo-
stępniania wideo zostali także zobowiązani do zapewnienia 
odbiorcom łatwego, bezpośredniego i stałego dostępu 
do danych pozwalających na identyfikację dostawcy oraz 
informacji na temat formy prawnej prowadzonej działalno-
ści, struktury właścicielskiej oraz rzeczywistych beneficjentów 
powiązań kapitałowych między poszczególnymi podmiotami.

Regulacje w zakresie przekazów 
handlowych

Od ostatniej zmiany przepisów RTVU w zakresie warun-
ków emisji przekazów handlowych minęła prawie dekada. 
W tym czasie nastąpiły zasadnicze zmiany w obszarze 
zarówno możliwości technicznych, jak i preferowanych 
modeli korzystania z treści audiowizualnych. Taka sytuacja 
wymusiła również zmianę dotychczasowego podejścia 
do obowiązujących zasad rozpowszechniania lub udostępnia-
nia przekazów handlowych na bardziej liberalne i elastyczne. 
Przede wszystkim zmianie uległy zapisy dotyczące limitów 
tzw. czasu reklamowego, czyli maksymalnego dozwolonego 
czasu przeznaczonego na nadawanie w programach telewi-
zyjnych i radiowych reklam oraz telesprzedaży – pod warun-
kiem, że telesprzedaż będzie nadawana łącznie z reklamami6. 

Jako najbardziej istotną, zarówno z punktu widzenia nadaw-
ców, jak i odbiorców, zmianę należy wskazać zniesienie 
ustawowego maksymalnego limitu czasowego przezna-
czonego na reklamy, wynoszącego 12 minut w godzinie 
zegarowej. Od 1 listopada 2021 r. doba została podzielona 
na trzy przedziały czasowe, z czego dwa z nich zawierają 
ograniczenia co do czasu przeznaczonego na przekazy rekla-
mowe. W pierwszym przedziale, określonym od godziny 
6.00 do 18.00, nadawca ma prawo nadać łącznie 144 minuty 
reklam, co odpowiada 20% czasu nadawania programu 
w  ww. godzinach. Drugi przedział został wyznaczony 
od 18.00 do 24.00 i w tych godzinach łączny czas nadawania 
reklam i telesprzedaży również nie może przekroczyć 20% 
czasu nadawania, czyli 72 minut. 

Poza regulacją ustawową pozostaje czas od 24.00 do 6.00. 
W tym paśmie ustawodawca nie przewidział żadnych ogra-
niczeń w zakresie czasu nadawania reklam i telesprzedaży. 

6 Bloki poświęcone wyłącznie telesprzedaży, które trwają w sposób nieprzerwany 
przez co najmniej 15 min., są zgodnie z art. 16 ust. 6 RTVU, wyłączone spod limi-
tów czasów reklamowych. 
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o możliwości wcześniejszego zapoznania się z serialem 
w serwisie VoD należącym do nadawcy czy o oferowaniu 
usługi w postaci pay-per-view). Tego rodzaju ogłoszenia 
można nadawać, w wyniku zmiany RTVU, już bez ograniczeń 
czasowych w godzinie zegarowej (do 1 listopada 2021 r. obo-
wiązywał limit czasu na ww. ogłoszenia wynoszący 2 minuty 
na godzinę), z zastrzeżeniem, że ich emisja jest możliwa 
wyłącznie pomiędzy audycjami. To ostatnie obostrzenie 
utrzymano ze względu na dobro odbiorców i ich prawo do jak 
najmniej zakłóconego odbioru treści programowych.

Należy przy tym pamiętać, że o ile zmianie uległ sposób 
ustalania maksymalnego czasu reklamowego, o tyle dalej 
w mocy pozostają przepisy, które regulują częstotliwość prze-
rywania audycji w celu nadania reklamy (tj. odpowiednio 
art.  16a ust. 3 i 4 RTVU). 

Programy dla dzieci 
i transmisje sportowe

W tym kontekście warto wspomnieć o dwóch kolejnych 
zmianach dotyczących możliwości przerywania reklamami 
audycji. Pierwsza z nich przewiduje w art. 16a ust. 6a RTVU 
możliwość przerywania, w celu nadania reklamy, filmu 
będącego audycją dla dzieci, pod warunkiem jednak, 
że tego rodzaju audycja będzie trwała dłużej niż godzinę
(do czasu tej modyfi kacji możliwość nadania reklamy w trakcie 
trwania audycji dla dzieci była całkowicie wyłączona). Druga 
zmiana, przez dodanie art. 16a ust. 2a, zezwala na przery-
wanie transmisji sportowych w celu nadania pojedynczej 
reklamy, także poza przerwami wynikającymi z przepisów 
rozgrywania danych rozgrywek sportowych. 

Lokowanie produktu

Wspomniana liberalizacja przepisów regulujących warunki 
nadawania przekazów handlowych objęła również zasady 
związane z lokowaniem produktu. 

Ustawodawca zrezygnował z generalnego zakazu loko-
wania produktu na rzecz reguły zezwalającej na tę formę 
przekazu handlowego we wszystkich audycjach, zacho-
wując jednak pewne wyłączenia od tej zasady. Zgodnie 
bowiem ze zmodyfi kowanym art. 17 ust. 1 RTVU dopuszcza 
się lokowanie produktu we wszystkich audycjach, z wyjąt-
kiem serwisów informacyjnych (oprócz serwisów sportowych 
oraz prognozy pogody), audycji publicystycznych o treści 
społeczno-politycznej, audycji konsumenckich, religijnych 
oraz audycji dla dzieci. W ww. audycjach nie można stosować 
tego przekazu handlowego z uwagi na szczególną tematykę 
poruszaną w tych audycjach (np. istotne dla większości spo-
łeczeństwa informacje) bądź z uwagi na grupę odbiorców, 
do których te audycje są kierowane (np. audycje dla dzieci). 

W tym obszarze najbardziej istotną – z punktu widzenia 
praktyki rynku audiowizualnego – zmianą jest dopuszczenie 
możliwości korzystania z tego rodzaju przekazu handlo-
wego w audycjach o charakterze poradniczym, w których, 
ze względu na funkcję, jaką te audycje spełniają, w sposób 
najbardziej naturalny i jednocześnie neutralny można uloko-
wać różnego rodzaju towary lub usługi. 

Oznaczanie audycji 
sponsorowanych

Stosunkowo niewielkie modyfikacje, w porównaniu 
do innych rodzajów przekazów handlowych, dotyczą zapisów 
regulujących zasady oznaczania audycji sponsorowanych. 
Do czasu omawianej zmiany RTVU obowiązywała reguła 
oznaczania sponsorowanej audycji w postaci wskazania 
sponsora przed taką audycją, po jej zakończeniu oraz po jej 
wznowieniu po przerwie reklamowej. Ustawodawca uznał 
jednak, że tak rozbudowany obowiązek informowania o fak-
cie sponsorowania audycji prowadzi do zbytniego natężenia 
emisji/udostępniania przekazów handlowych i zakłóca odbiór 
takiej audycji. 

student.beck.pl

Postępowanie 
administracyjne
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W związku z  tym ustawodawca ograniczył obowiązek 
zamieszczenia wskazania sponsora do dwóch przypadków: 
1) na początku sponsorowanej audycji oraz 
2) po wznowieniu audycji po jednej z przerw reklamowych 

albo na końcu tej audycji (przy czym w tym drugim przy-
padku to dostawca usługi medialnej dokonuje wyboru 
o sposobie informowania odbiorców o sponsorowaniu). 

Ponadto, w celu uelastycznienia i równolegle ujedno-
licenia reguł odnoszących się do przekazów handlowych, 
podobnie jak w opisanej powyżej części dotyczącej loko-
wania produktu, zrezygnowano z zakazu sponsorowania 
audycji poradniczych.

Z kolei w kwestii tzw. zakazów produktowych rozsze-
rzeniu uległ generalny zakaz z art. 16b ust. 1 pkt 1 RTVU 
nadawania/udostępniania przekazów handlowych wyrobów 
i rekwizytów tytoniowych, produktów imitujących wyroby 
lub rekwizyty tytoniowe, a także symboli związanych z uży-
waniem tytoniu. Przedmiotowy zakaz został poszerzony 
o papierosy elektroniczne oraz pojemniki zapasowe8.

Ochrona małoletnich odbiorców

Omawiana nowelizacja wprowadziła również wiele 
zmian w obszarze ochrony odbiorców przed niektórymi 
kategoriami treści, które są nieodpowiednie lub szkodliwie, 
w szczególności dla prawidłowego psychicznego, moralnego 

8 W  rozumieniu ustawy z  9.11.1995  r. o  ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu lub wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 276).

czy fizycznego rozwoju małoletnich odbiorców/użytkowni-
ków. Przede wszystkim należy wspomnieć o rozszerzeniu 
sformułowanego w art. 18 ust. 1 RTVU zakazu nadawa-
nia audycji lub innych przekazów, zawierających treści 
nawołujące do nienawiści lub dyskryminacji, m.in. 
ze względu na rasę, niepełnosprawność i płeć. Do ww. 
przykładowego katalogu kryteriów, na podstawie którego 
został wprowadzony bezwzględny zakaz nawoływania 
do nienawiści lub dyskryminacji, zostały dodane kolejne, 
m.in.: kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, 
cechy genetyczne, język, przekonania, poglądy polityczne 
lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszo-
ści narodowej, majątek, urodzenie, wiek lub orientacja 
seksualna. Audycje lub inne przekazy nie mogą również 
nawoływać do popełnienia przestępstw o charakterze 
terrorystycznym. 

Przepis z art. 18 ust. 1 RTVU w nowym brzmieniu zakazuje 
ponadto, obok treści nawołujących do nienawiści lub dyskry-
minujących, również rozpowszechniania treści nawołujących 
do przemocy z uwzględnieniem kryteriów, które przykładowo 
zostały wymienione w omawianej normie. Analogiczny zakaz 
został sformułowany wobec dostawców audiowizualnych 
usług medialnych na żądanie (art. 47h) oraz dostawców 
platform udostępniania wideo (art. 47o).

Nowelizacja wprowadziła także dodatkowe wymogi 
w zakresie kwalifikacji i oznaczania treści, które mogą 
mieć negatywny wpływ na prawidłowy rozwój małolet-
nich odbiorców. Zgodnie z dotychczasowym unormowaniem 
nadawcy obowiązani są do prawidłowego kwalifikowania 
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i oznaczania audycji lub innych przekazów ze względu 
na zawarte w nich treści stosownym symbolem grafi cznym, 
odpowiadającym danej kategorii wiekowej odbiorców, 
do których poszczególna audycja lub przekaz są kierowane 
(tj. bez ograniczeń, od lat 7, od lat 12, od lat 16 i od lat 18). 
Z ww. kategoriami wiekowymi odbiorców ustawodawca łączy 
przedziały czasowe, w których można audycje lub inne prze-
kazy emitować. 

Obecnie na nadawców został nałożony dodatkowy wymóg 
kwalifi kowania audycji lub innych przekazów i ich oznacza-
nia kolejnym symbolem grafi cznym, wskazującym na rodzaj 
treści mogących mieć negatywny wpływ na rozwój mało-
letnich. Ten nowy obowiązek leżący po stronie dostawców 
usług medialnych, został wprowadzony w celu umożliwienia 
widzom, w tym rodzicom i małoletnim, podejmowania świa-
domych decyzji dotyczących wyboru treści do oglądania9. 

W wyniku tej zmiany poza oznaczeniami wiekowymi, wska-
zującymi, że treści zawarte w audycji lub przekazie mogą 
mieć szkodliwy wpływ na małoletnich (stosowane obecnie 
oznaczenia kategorii wiekowych), nadawca został zobligo-
wany do wskazywania widzom, w formie wspomnianego już 
nowego symbolu grafi cznego, z jakimi treściami (np. zawiera-
jącymi sceny przemocy) odbiorca ma do czynienia – zarówno 
przed emisją audycji lub przekazu, jak na ich początku. 

Zważywszy, że w jednej audycji może wystąpić rów-
nocześnie kilka kategorii treści potencjalnie szkodliwych, 
należy założyć, że przed i na początku takiej audycji może 
pojawić się równolegle kilka symboli grafi cznych infor-
mujących o fakcie wystąpienia takich treści. Do określenia 
katalogu treści, które mogą mieć negatywny wpływ na prawi-
dłowy rozwój małoletnich odbiorców, szczegółowych warun-
ków kwalifi kowania takich treści oraz wzorów symboli gra-
fi cznych, opisujących ich rodzaj, została upoważniona KRRiT, 
przy czym, na mocy przepisów przejściowych, termin wyda-
nia takiego rozporządzenia został wydłużony maksymalnie 
o 6 miesięcy w stosunku do daty wejścia w życie nowelizacji. 
Podobne rozwiązania wprowadzono wobec audiowizualnych 
usług medialnych na żądanie w art. 46e RTVU. Dostawcy 
platform udostępniania wideo są zobowiązani do zapew-
nienia użytkownikom możliwości kwalifi kowania treści 
ze względu na stopień ich szkodliwości dla małoletnich 
w poszczególnych kategoriach wiekowych (odpowiednio 
art. 47p RTVU).

Promocja twórczości 
europejskiej10

Rozszerzeniu uległy również zapisy dotyczące obowiązku 
promowania produkcji europejskiej w odniesieniu do audiowi-
zualnych usług medialnych na żądanie. Obecnie ta kategoria 
podmiotów jest obowiązana przeznaczyć co najmniej 30% 

9 Motyw 19 dyrektywy audiowizualnej 2018/1808; uzasadnienie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografi i, s. 21.
10 Przepisy regulujące ten obszar weszły w życie z 1.1.2022 r.

(wcześniej było to 20%) zawartości katalogu na audycje 
europejskie, w tym wytworzone pierwotnie w języku 
polskim, oraz do odpowiedniego wyeksponowania tych 
audycji w katalogu (np. przez umieszczenie tego rodzaju 
produkcji na początku danego katalogu). Jednocześnie 
uproszczeniu uległ sposób obliczania udziału utworów 
europejskich w katalogu – podstawą do obliczania tego 
udziału jest aktualnie liczba audycji udostępnianych 
publicznie w katalogu w danym kwartale kalendarzo-
wym, przy czym jeden sezon serialu traktowany jest 
jako jedna audycja11. Powyższy wymóg promocji twórczości 
europejskiej nie ma zastosowania wobec podmiotów o niskich 
przychodach lub małej liczbie odbiorców.

Udogodnienia dla osób 
z niepełnosprawnościami12

Zmianie uległy również zapisy dotyczące zapewnienia 
treści audiowizualnych zawierających udogodnienia (audio-
deskrypcję, tłumacza migowego, napisy dla niesłyszących) 
dla osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku lub 
słuchu. Do czasu wejścia w życie nowelizacji przepisy RTVU 
przewidywały zapewnienie odpowiedniej liczby audycji 
zawierających ww. udogodnienia dla osób z niepełno-
sprawnościami z powodu dysfunkcji narządu wzroku 
lub słuchu wyłącznie w programach telewizyjnych. Mając 
jednak na względzie ogromny wzrost popularności audio-
wizualnych usług medialnych na żądanie oraz prawo osób 
z niepełnosprawnościami do uczestnictwa w życiu społecz-
nym i kulturalnym, w tym zwłaszcza do możliwie pełnego 
dostępu do aktualnej oferty usług medialnych, ustawodawca 
poszerzył ten obowiązek o podmioty udostępniające 
audiowizualne usługi medialne na żądanie, określając 
udział audycji z udogodnieniami na poziomie 30% oferty 
danego katalogu.

Podsumowanie

Przewidziane omawianą nowelizacją zmiany w zakresie 
warunków i obowiązków dostawców audiowizualnych usług 
medialnych oraz dostawców platform udostępniania wideo, 
a także kierunek tych zmian wskazują, że ustawa – raczej 
wbrew swojej nazwie – w coraz większym zakresie reguluje 
zasady udostępniania treści audiowizualnych w internecie, 
który skutecznie konkuruje z tradycyjnymi mediami o uwagę 
odbiorców. W efekcie tych zmian KRRiT jest nie tylko orga-
nem regulującym rynek radiofonii i telewizji, ale także 
znaczącą część usług audiowizualnych udostępnianych 
online.

11 Taki sposób obliczania udziału twórczości europejskiej jest zgodny z opracowa-
nymi przez Komisję Europejską wytycznymi na podstawie art. 13 ust. 7 dyrektywy 
o audiowizualnych usługach medialnych dotyczącymi obliczania udziału utworów 
europejskich w katalogach usług na żądanie oraz defi nicji małej liczby odbiorców 
i niskiego obrotu (2020/C 223/03).
12 Przepisy regulujące ten obszar weszły w życie z 1.1.2022 r.
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Poczucie humoru 
jako cecha mówcy

Obdarzeni poczuciem humoru ludzie są odbierani jako 
bardziej pewni siebie oraz kompetentni. Na szczęście 
nie jest to cecha wrodzona, lecz wynikająca 

z trenowania naturalnej zdolności dostrzegania 
i rozumienia zabawnych sytuacji, a jej roz-
wijanie uzdalnia do oswajania rzeczywi-
stości. Wyważona żartobliwość ukazuje 
cenną cechę przemawiającego, jaką jest 
dystans do siebie, który pozwala zyskać 
przychylność odbiorców. 

Humor Lincolna

Słynący ze swojej pogodności prezydent 
Stanów Zjednoczonych, Abraham Lincoln, często 
używał samokrytycznych żartów, czym zaskarbił sobie sym-
patię wyborców.

W 1856 r., przemawiając na bankiecie zorganizowanym 
przez redaktorów Anti-Nebraska w Decatur, rozpoczął 
od przeprosin za swoją obecność. Jak wyjaśnił, nie będąc 
redaktorem, czuł się tam nie na miejscu. Swoje uczucia 
zilustrował, opowiadając historię o wyjątkowo brzydkim 
mężczyźnie, który jadąc wąską drogą, spotkał kobietę. Kiedy 
ta go mijała, spojrzała na niego uważnie i stwierdziła głośno: 

– Cóż, jesteś najbrzydszym mężczyzną, jakiego kiedy-
kolwiek widziałam.

– Być może – przyznał mężczyzna, nieco zbity z tropu 
– ale nic na to nie poradzę, droga pani.

– Nie, chyba nie – zgodziła się kobieta – ale możesz 
zostać w domu3.

W ten sposób prezydent Lincoln wykorzystał niezwykłą 
właściwość humoru, jaką jest jego zdolność do wytwarzania 
dystansu wobec treści, których dotyczy. Śmianie się z wła-
snych wad lub własnego nieszczęścia nie tylko pozwala 
na spojrzenie na nie z innej perspektywy, ale także stanowi 
niezwykle cenną umiejętność w relacjach interpersonalnych. 

Humor to emocje

Psycholog Artur Koestler podkreśla, że rozbawienie poja-
wia się, jeśli temat dowcipu dotyczy tego, co wywołuje 
w nas emocje, zbliża emocjonalnie do odbiorców, ponie-
waż do pełnego odbioru opowiadanego żartu niezbędna 
jest pewna wspólnota rozumienia. 

Zgrabnie opisywał tę zależność humorysta Bob 
Osben, mówiąc, że „polityk, który tryska humo-

rem, sygnalizuje zebranym ludziom, że ich 
rozumie, a oni, śmiejąc się, odpowiadają 

z kolei, że rozumieją jego politykę”4.
Humor to emocje, więc jeżeli odbiorca 

odnajdzie w mówcy te podobne do swo-
ich, zbliżony odbiór rzeczywistości, spoj-
rzy na całe jego wystąpienie przychylniej, 

z większą sympatią, a co za tym idzie, 
z większą uwagą. Przemówienie okraszone 

żartobliwością lepiej trafi a do adresata, jest 
ciekawsze, a żarty przyciągają uwagę publicz-

ności. Dzieje się tak, ponieważ odbiór dowcipu nastę-
puje wtedy, gdy zahacza o obszary życia, które są nam dobrze 
znane i dla nas ważne. 

1 https://pl.wiktionary.org/wiki/poczucie_humoru (dostęp: 28.12.2021 r.).
2 Tamże.
3 T.B. Platt, Lincoln’s Humor: An Analysis. Journal of the Abraham Lincoln Asso-
ciation 1981, Vol. 3, Iss. 1, , pp. 28–47 (https://quod.lib.umich.edu/j/jala/2629860.
0003.105?view=text;rgn=main; dostęp: 28.12.2021 r.).
4 L. Pastusiak, Wybory w USA: amerykański humor polityczny, Polityka.pl (https://
www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1675966,1,wybory-w-usa-amerykanski-
-humor-polityczny.read; dostęp: 28.12.2021 r.).

Poczucie humoru jest cechą często idącą w parze z wysokim ilorazem inteligencji, dodatkowo badania pokazują, że jest 
istotnym czynnikiem pozwalającym osiągnąć sukces zawodowy. Pojęcie to jest defi niowane jako: „umiejętność dostrzegania 
rzeczy śmiesznych, zabawnych”1 lub „wrażliwość na komizm czegoś”2. 
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z większą uwagą. 
żartobliwością lepiej trafi a do adresata, jest 

ciekawsze, a żarty przyciągają uwagę publicz-
ności. Dzieje się tak, ponieważ odbiór dowcipu nastę-

nie jest to cecha wrodzona, lecz wynikająca 
z trenowania naturalnej zdolności dostrzegania 
i rozumienia zabawnych sytuacji, a jej roz-

Słynący ze swojej pogodności prezydent 

Zgrabnie opisywał tę zależność humorysta 
Osben

rem, sygnalizuje zebranym ludziom, że ich 

żartobliwością lepiej trafi a do adresata, jest 
ciekawsze, a żarty przyciągają uwagę publicz-

Wyważona 
żartobliwość 

ukazuje cenną cechę 
przemawiającego, jaką 

jest dystans 
do siebie.
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Znaczenie puenty

Zręczni oratorzy potrafi ą za pomocą śmiechu 
objaśnić coś w nietuzinkowy sposób, zainspi-
rować do zmiany i pociągnąć za sobą słu-
chaczy, którzy lepiej zapamiętają kwestię 
wysłowioną z humorem. Przedstawiciele 
teorii poznawczych w psychologii zakła-
dają, że przyczyną rozbawienia jest gra 
wymagająca wysiłku umysłowego, 
a  jego warunkiem – przeżycie zasko-
czenia, pojawiającego się wraz z puentą. 
Zjawisko to objaśnił już starożytny grecki 
fi lozof Arystoteles: „podczas słuchania dow-
cipu człowiek układa sobie w głowie zakończe-
nie, jednak jeśli puenta okaże się z nim sprzeczna, 
to słuchacz wybucha śmiechem”5.

Celna riposta

Omawiana cecha nie tylko sprawia, że odbiorcy są nam 
przyjaźni, wspomaga przekaz istotnych dla nas kwestii, 
ale również pozwala wyjść z  twarzą z niekomfortowej 
sytuacji. W czasie kampanii wyborczej w USA w 1984 roku 
odbyła się debata telewizyjna między dwoma kandydatami 

5 J. Rynkiewicz, Kognitywne spojrzenie na poczucie humoru, Via Mentis 1, 2012, Nr 1 
(http://viamentis.umcs.lublin.pl/wp-content/uploads/2013/02/Justyna-Rynkiewicz-Ko-
gnitywne-spojrzenie-na-poczucie-humoru.pdf; dostęp: 28.12.2021 r.).

na prezydenta: 56-letnim Walterem Mondale’em i 74-let-
nim Ronaldem Reaganem. Mondale, chcąc zdyskredytować 
przeciwnika, zapytał, czy nie jest zbyt stary do objęcia tego 

odpowiedzialnego stanowiska. Na przytyk kontrkan-
dydata Reagan odparł ze stoickim spokojem: „Nie 

chcę, by wiek kandydatów stał się tematem 
tegorocznej kampanii. Nie będę wykorzy-

stywać do celów politycznych młodego 
wieku i braku doświadczenia mojego 
przeciwnika”6. Jakiś czas później Wal-
ter Mondale przyznał: „Dwie sekundy 
po odpowiedzi Ronalda zorientowałem 
się, że przegrałem wybory”7.

Psychoanalityczne 
ujęcie zjawiska humoru

Psychoanalityczne ujęcie zjawiska humoru, dowcipy 
odgrywają istotną rolę w rozładowywaniu napięcia związa-
nego z treściami stanowiącymi tabu. 

Przykład: Wystąpienie dziennikarza, Mehdiego Hasana, pod-

czas debaty Oxford Union w 2013 r.8, gdzie miał on za zadanie 

uargumentować swoje stanowisko co do tego, że islam jest 

religią pokoju. Nie było to łatwe, szczególnie z uwagi na fakt, 

6  L. Pastusiak, Wybory w USA.
7 Tamże.
8 Mehdi Hasan | Islam Is A  Peaceful Religion | Oxford Union, YouTube (https://
www.youtube.com/watch?v=Jy9tNyp03M0; dostęp: 28.12.2021 r.).
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powinniśmy rozwijać w sobie tę cechę i nie lekceważyć jej 
znaczenia. 

Granica żartu

Na zakończenie dodam, że istotne jest wyczucie granicy, 
do której nasz żart będzie śmieszył drugą stronę, 

a zilustruję to, na szczęście już nieco zabaw-
nym z dzisiejszej perspektywy, przykładem 

z życia prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
Ronalda Reagana. 

Przykład: 9.8.1984 r. podczas próby mikro-

fonu, tuż przed rozpoczęciem przedwybor-

czego nagrania radiowego, Ronald Reagan

zażartował: „Rodacy, Amerykanie, mam 

przyjemność poinformować was, że właśnie 

podpisałem ustawę wyjmującą Rosję po wsze 

czasy spod prawa. Bombardowanie zacznie się 

za pięć minut”10. 

Jak można się było spodziewać, słowa te nie zostały ode-
brane pozytywnie przez Moskwę. Zamiast tego spotkały się 
z oburzeniem i poważnym zaniepokojeniem.

10 Ten żart mógł doprowadzić do  światowego konfl iktu. PolskieRadio.pl (https://
www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/662059,Ten-zart-mogl-doprowadzic-do-swiato-
wego-konfl iktu; dostęp: 28.12.2021 r.).

że społeczeństwo brytyjskie coraz częściej w tym czasie za-

częło doświadczać islamskiego ekstremizmu i incydentów 

terrorystycznych. Mehdi wykorzystał swoją pogodną naturę, 

wplatając w swoje wystąpienie żarty, czym nie tylko pokazał 

się jako przedstawiciel islamu o łagodnym usposobieniu, ale 

też z fi nezją przebrnął przez temat, którego unikano w debacie 

publicznej. 

Humor strategicznym 
narzędziem

Jak mówił Mark Katz, ghostwriter 
przemówień m.in. dla Billa Clintona: 
„humor jest wielkim, nie w  pełni 
wykorzystywanym, strategicznym 
narzędziem, a posługując się nim, można 
powiedzieć pewne rzeczy, których normalnie 
nie dałoby się wyrazić”9.

Omawiana cecha mówcy jest według mnie swoistą 
wisienką na torcie, niekiedy nawet pozwalającą przykryć 
pewne niedociągnięcia czy braki. Umiejętne posługiwanie 
się poczuciem humoru jest cenną kompetencją, przydatną 
przez całe życie, w wielu różnorakich sytuacjach. Dlatego też 

9 Tamże.
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Wykonanie zabiegów 
za zgodą domniemaną

Zgoda domniemana znajduje zastosowanie w przypadku, 
gdy pacjent jest wyłącznie kompetentny do wyrażenia swego 
stanowiska, lecz nie może tego uczynić ze względu na stan, 
w którym się znajduje (np. jest nieprzytomny), oraz gdy 
prawo wymaga zgody zastępczej albo kumulatywnej, 
a brak jest podmiotu, który mógłby jej udzielić, 
ewentualnie nie można się z nim porozu-
mieć.

Przyjmuje się wówczas domniema-
nie, że gdyby pacjent (lub inna osoba 
uprawniona) mógł udziel ić zgody, 
to  prawdopodobnie by  jej udzielił . 
Uzasadnieniem tej tezy jest założenie, 
że pacjent nie sprzeciwiałby się zabiegowi, 
który jest niezbędny do ratowania jego 
życia i zdrowia. 

Kwestie te zostały uregulowane w art. 33 oraz 
art. 34 ust. 7 i 8 ZawLekU. Konstrukcję zgody domniema-
nej można również odnieść do tzw. wyjątku terapeutycznego, 
o którym jest mowa w art. 35 ZawLekU. Podobne regulacje 
znajdują się w normach deontologicznych, a zwłaszcza 
w art. 15 ust. 3 KEL. Zawiera je także art. 8 i 9 Konwencji 
bioetycznej. 

Zgoda domniemana przy 
zabiegach prostych

W doktrynie wskazuje się1, że art. 33 ZawLekU znajduje 
zastosowanie do zabiegów prostych, natomiast rozwiązanie 
zawarte w art. 34 ust. 7 i 8 ZawLekU dotyczy zabiegów opera-
cyjnych i o podwyższonym ryzyku. Stąd też konstrukcja prze-
słanek zawartych w tych unormowaniach jest zróżnicowana. 

Zgodnie z art. 33 ZawLekU lekarz może przeprowadzić bada-
nie lub udzielić innego świadczenia zdrowotnego bez zgody, 
gdy chory wymaga niezwłocznej pomocy lekarskiej. Z regu-
lacji tej nie wynika więc, że interwencja medyczna może być 
podjęta jedynie w przypadkach bezpośredniego zagrożenia 
życia lub zdrowia. 

1 Por. np. M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 172; 
T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, 
s. 89 i n.

Użyte sformułowanie nie jest jednak precyzyjne. Przyjmuje 
się, że niezwłoczność występuje w sytuacji, gdy zwlekanie 
z zabiegiem mogłoby ograniczyć albo wykluczyć jego skutecz-
ność, ewentualnie spowodować wydłużenie procesu terapeu-

tycznego lub skutkować koniecznością zastosowania 
bardziej skomplikowanych metod leczenia. Nie 

wymaga się natomiast ustalenia, że zwłoka 
taka spowoduje poważne konsekwencje 

zdrowotne dla pacjenta (np. wysokie 
prawdopodobieństwo utraty życia). 
W  doktrynie wskazuje się jednak, 
że stwierdzenie takiej okoliczności rów-
nież umożliwia skorzystanie z omawia-
nego przepisu. Skoro bowiem znajduje on 

zastosowanie do stanów mniej groźnych, 
to tym bardziej można powołać się na jego 

treść, gdy pacjentowi grozi poważniejsze nie-
bezpieczeństwo. 

Warunki zastosowania zgody domniemanej

Warunkiem zastosowania analizowanej konstrukcji jest 
brak możliwości wyrażenia zgody przez podmioty posia-
dające taką kompetencję. W pierwszej kolejności dotyczy 
ona zatem samego pacjenta, który posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych, lecz ze względu na stan zdrowia nie 
może zająć stanowiska. Modelowo więc można podać przy-
kład osoby nieprzytomnej, ale w literaturze2 wskazuje się, 
że unormowanie to ma szersze zastosowanie, np. do osób 
odurzonych alkoholem, narkotykami, cierpiących na demen-
cję itp. 

Regulacja ta odnosi się również do przypadków, gdy 
wymagana jest zgoda kumulatywna albo zastępcza 
(np. gdy zabiegowi ma być poddany małoletni). Jak było 
to już wcześniej przedstawione, stanowisko w takiej sytuacji 
zajmuje najczęściej przedstawiciel ustawowy, a w zakresie 
badania – także opiekun faktyczny. Omawiana konstrukcja 
występuje zaś, gdy chory nie ma takiego przedstawiciela 
(opiekuna faktycznego) albo nie można się z nim porozumieć. 
Przykładowo więc lekarze podejmują interwencję wobec 
kilkuletniego dziecka, gdy jego przedstawiciele ustawowi 
są, co prawda, na miejscu, ale znajdują się w stanie sil-
nego upojenia alkoholowego. W piśmiennictwie podnoszą 

2 E. Zielińska red., Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, War-
szawa 2008, s. 498.

Warunkiem legalności zabiegów leczniczych jest skuteczna prawnie zgoda pacjenta (lub innej osoby uprawnionej). Jednak 
ustawodawca przewiduje kilka przypadków, gdy interwencja medyczna może być podjęta bez jakiegokolwiek oświadczenia 
pacjenta, a nawet wbrew jego woli. Tę pierwszą sytuację uzasadnia się konstrukcją tzw. zgody domniemanej.
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można również odnieść 
do tzw. wyjątku 

terapeutycznego.
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się głosy, że unormowanie to znajduje również zastosowanie 
do sytuacji, gdy przedstawiciel ustawowy (opiekun faktyczny) 
sprzeciwiałby się zabiegowi. 

Ochrona przed nadużyciami

Wprowadzenie rozwiązania ograniczającego autonomię 
pacjenta wymagało jednak obwarowania go dodatkowymi 
warunkami, chroniącymi przed nadużyciami. Stąd też 
ustawodawca nakazuje, by decyzja lekarza o udzieleniu 
świadczenia poprzedzona była konsultacją z innym leka-
rzem. Co prawda, w dyspozycji art. 33 ust. 2 ZawLekU użyto 
określenia „w miarę możliwości”, co sugerowałoby 
fakultatywność tego wymogu, ale wydaje się, 
iż przepis ten powinien być interpretowany 
zawężająco. Sama bowiem konstrukcja 
zgody domniemanej stanowi wyjątek 
od ogólnej reguły, że aprobata pacjenta 
jest konieczna. Zgodnie zaś z zasadami 
wykładni prawa, wyjątków nie można 
interpretować rozszerzająco. Poza tym 
omawiana powinność ma służyć ochro-
nie praw pacjenta. Dlatego też jako regułę 
należy przyjąć konieczność wspomnianej 
konsultacji. Dopiero ze względu na nagłość 
sytuacji oraz obiektywne warunki (np. brak 
innego lekarza, trudności w skontaktowaniu się z nim) 
lekarz może odstąpić do zapytania o opinię. Konsultacja 
powinna dotyczyć zarówno stanu danej osoby (np. czy jest 
niezdolna do wyrażenia zgody), jak i okoliczności medycz-
nych (np. planowanego zabiegu i jego pilności). 

Warunki formalne

Warunkiem formalnym skorzystania z tej konstrukcji jest 
odnotowanie omówionych okoliczności w dokumentacji 
medycznej pacjenta. Wymóg ten służy zarówno ochronie 
praw pacjenta (który będzie mógł post factum dowiedzieć 
się, jaki zabieg został przeprowadzony), jak i samego leka-
rza. Dokumentacja ta stanowi bowiem materiał dowodowy 
w ewentualnym sporze. 

Zgoda domniemana 
w przypadku zabiegów 

operacyjnych i o podwyższonym 
ryzyku dla pacjenta

Silniejsze ograniczenia dotyczą możliwości wykonania 
zabiegów bardziej ryzykownych (operacyjnych lub o pod-
wyższonym ryzyku dla pacjenta). Jak już podano, stosuje się 
wówczas art. 34 ust. 7 i 8 ZawLekU.

Redakcja tego przepisu jest jednak nieco niefortunna. Usta-
wodawca dopuszcza wykonanie takich zabiegów bez zgody 
przedstawiciela ustawowego pacjenta (pominięto opiekuna 
faktycznego, gdyż ten może wyrażać zgodę jedynie na proste 

badanie) albo sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana 
postępowaniem w sprawie mogłaby skutkować poważnymi 
następstwami zdrowotnymi dla chorego. Nie jest jednak 
jasne, o jakie postępowanie chodzi. 

Odczytanie więc tej normy wymaga przeanalizowania jej 
przez pryzmat całego art. 34 ZawLekU. Rozwiązanie to będzie 
więc stosowane do przypadków zgody zastępczej, kumula-
tywnej oraz zgody wyrażonej przez sąd opiekuńczy.

Na mocy art. 34 ust. 3 zgoda zastępcza jest wymagana 
w sytuacji zabiegów wykonywanych na małoletnich oraz 

ubezwłasnowolnionych. Wówczas decyzję podej-
muje ich przedstawiciel ustawowy. W sytuacji 

zaś gdy go brak – sąd opiekuńczy. Interwencja 
sądu jest również wymagana w przypadku, 
gdy osoba posiada pełną zdolność do czyn-
ności prawnych, ale znajduje się w stanie 
uniemożliwiającym jej wyrażenie zgody, 
a  także gdy przedstawiciel ustawowy 
sprzeciwia się zabiegowi (w warunkach 

art. 34 ust. 6 ZawLekU). 

Wydanie orzeczenia sądowego wymaga 
jednak przeprowadzenia pewnego postępo-

wania. Czas potrzebny na orzekanie może zaś 
spowodować zagrożenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 
ZawLekU. Wówczas istnieje możliwość wykonania zabiegu 
mimo braku zgody przedstawiciela ustawowego albo sądu 
opiekuńczego. Rozwiązanie to znajduje więc zastosowanie 
również do wypadków sprzeciwu przedstawiciela usta-
wowego3. Zasadniczo w takiej sytuacji należałoby uzyskać 
orzeczenie sądu, ale ze względu na nagłość sytuacji moż-
liwe jest wykonanie zabiegu wbrew woli przedstawiciela 
ustawowego oraz nie czekając na postanowienie sądowe4. 

Wąskie i szerokie rozumienie przepisów

Omawianą przesłankę można rozumieć wąsko i szeroko. 
W tym pierwszym ujęciu lekarz mógłby skorzystać ze zgody 
domniemanej tylko wówczas, gdy w chwili występowania 
do sądu istniałoby już wspomniane zagrożenie. Z redak-
cji przepisu i jego wykładni celowościowej można jednak 
wywieść, że rozwiązanie to może być stosowane także 
wtedy, gdy – co prawda – choremu jeszcze nie grozi takie 
niebezpieczeństwo, ale lekarz przewiduje, że w okresie oczeki-
wania na rozstrzygnięcie sądu (postępowanie takie może zaś 
trwać nawet kilka dni albo tygodni) stan chorego na tyle się 
pogorszy (z powodu postępów choroby), iż zaistnieje ów stan 
zagrożenia. Taka interpretacja umożliwiałaby więc częstsze 
powoływanie się na prezentowany przepis przez personel 
medyczny, który mógłby interweniować niejako na przedpolu 
antycypowanego niebezpieczeństwa. 

3 Por. T. Dukiet-Nagórska, Świadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, 
PiM 2000, Nr 6–7, s. 78; taż, Autonomia, s. 94; R. Kędziora, Problematyka zgody 
pacjenta w świetle polskiego ustawodawstwa medycznego, PiP 2003, z. 7–8, s. 41; 
A. Zoll, Granice legalności zabiegu medycznego, PiM 1999, Nr 1, s. 29.
4 T. Dukiet-Nagórska, Stan wyższej konieczności w działalności lekarskiej, PiM 
2005, Nr 2, s. 22.
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Obowiązek zawiadomienia post factum

Kolejnym zabezpieczeniem interesów chorego jest wpro-
wadzenie obowiązku zawiadomienia post factum przed-
stawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego, ewentualnie 
sądu opiekuńczego. Ustawa nie określa, w jakim powinno 
to nastąpić terminie, ale z określenia „niezwłocznie” 
można wnioskować, że lekarz musi dokonać tej czynności 
możliwie jak najszybciej. W poprzedniej redakcji omawia-
nych przepisów zabrakło unormowania nakładającego taką 
powinność również wobec samego pacjenta. Sytuacja taka 
może zaś wystąpić, gdy w chwili podejmowania czynności 
pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych 
był nieprzytomny. Po zabiegu zaś odzyskał świadomość. 
Luka ta została uzupełniona nowym brzmieniem art. 34 ust. 8 
ZawLekU5, który nakazuje poinformować również pacjenta. 
Analiza art. 34 ust. 7 i 8 rodzi jednak pytanie o konieczność 
zawiadomienia sądu opiekuńczego w sytuacji udzielenia już 
informacji innym osobom, wskazanym w tych przepisach. 

Wątpliwości interpretacyjne

Wątpliwości w tym zakresie wynikają z redakcji obu 
unormowań. W ust. 7 frazę o powiadomieniu sądu poprze-
dzono spójnikiem alternatywy zwykłej „lub”, co sugerowa-
łoby możliwość/obowiązek przekazania informacji sądowi 
nawet wówczas, gdy zostały one udzielone także pacjentowi. 
Natomiast w ust. 8 fraza ta jest poprzedzona spójnikiem 

5 Przepis został zmieniony przez art. 5 pkt 3 lit. b ustawy z 24.4.2009 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę 
o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia 
(Dz.U. Nr 76, poz. 641). Wszedł on w życie 5.6.2009 r.

Sytuacje wyjątkowe

Wykonanie zabiegów operacyjnych lub o podwyższonym 
ryzyku dla pacjenta bez wymaganej zgody może być uspra-
wiedliwione jedynie w ekstremalnych sytuacjach. Dlatego 
też ustawodawca dopuszcza taką możliwość, gdy zwłoka 
wynikająca z postępowania sądowego groziłaby pacjentowi 
niebezpieczeństwem: 
1) utraty życia;
2) ciężkiego uszkodzenia ciała;
3) ciężkiego rozstroju zdrowia.

Z dyspozycji analizowanej normy nie wynika jednak, 
by niebezpieczeństwo to było bezpośrednie. 

Konsultacja w innym lekarzem

Wykonanie zabiegu wymaga konsultacji z innym leka-
rzem. W tym wypadku ustawodawca zastrzega, że w miarę 
możliwości powinien być to lekarz tej samej specjalności. 
Podobnie jak w art. 33 ZawLekU wystąpienie lekarza o kon-
sultację jest wskazane „o ile jest to możliwe”. 

Prawodawca zdaje sobie sprawę, że ze względu na nagłość 
sytuacji może nie być technicznych możliwości skontak-
towania się z innym lekarzem, dodatkowo tej samej spe-
cjalności. Jednak regulację tę należy rozumieć zawężająco 
i opowiedzieć się za tym, że konsultacja taka jest zasadniczo 
niezbędna. 

Jeśli ze względów organizacyjnych lekarz nie może uzy-
skać porady innego lekarza specjalisty w tej samej dziedzinie, 
to powinien zwrócić się do innego kolegi. Dopiero, gdy i taka 
konsultacja nie będzie możliwa, jest uprawniony do jej całko-
witego zaniechania.
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alternatywy rozłącznej „albo”, co wyklucza poinformowanie 
sądu po wcześniejszym przekazaniu danych pacjentowi (bądź 
innym z wymienionych w tym przepisie podmiotów). 

Wydaje się, że to drugie rozwiązanie jest bardziej prawi-
dłowe. Można je uzasadnić na dwa sposoby. Po pierwsze, 
powołując się na zasadę lex posterior derogat legi priori
– czyli ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą.
Warto zaś zauważyć, że aktualne brzmienie ust. 8 zostało 
nadane w wyniku nowelizacji ustawy dokonanej w 2009 r. 
Unormowanie to jest zatem późniejsze niż regulacja zawarta 
w ust. 7. Po drugie, można powołać się na ratio legis tych 
przepisów, którym jest poszanowanie autonomii pacjenta.
Jeśli więc istniała możliwość przekazania informacji samemu 
zainteresowanemu, to nie ma potrzeby zawiadamiania już 
sądu. Pacjent, mając odpowiednią wiedzę, może bowiem 
samodzielnie podjąć ewentualne kroki prawne, chroniące 
jego prawo do samostanowienia. Nie zmienia to  jednak 
faktu, że pożądana byłaby odpowiednia korekta art. 34 ust. 7 
ZawLekU, usuwająca te rozbieżności.

Wszystkie okoliczności związane z zabiegiem powinny 
zostać odnotowane w dokumentacji medycznej.

Należy zaznaczyć, że  lekarz korzystając z  omawianej 
konstrukcji jest uprawniony do podejmowania tylko tych 
czynności, które są niezbędne do uchylenia wspomnianego 
niebezpieczeństwa. Wykonanie więc dalszych zabiegów (gdy 
zagrożenie minie), wymaga każdorazowo odrębnej zgody 
pacjenta (lub innej uprawnionej osoby).

Niejednoznaczność przepisów

Klarowność analizowanych rozwiązań została zaburzona 
przez treść art. 32 ust. 9 ZawLekU, który nakazuje stosować 
odpowiednio unormowanie zawarte w art. 34 ust. 7 tej ustawy 

do badania i innych świadczeń zdrowotnych. W przypadku zaś 
takich zabiegów, znajduje zastosowanie art. 33 ZawLekU. 

Powstaje więc pytanie o zasadność takiej regulacji 
oraz na który z tych artykułów może powołać się lekarz 
wykonujący bez zgody pacjenta zabiegi proste? Kwestia 
ta ma zaś istotne znaczenie z punktu widzenia zróżnicowa-
nych warunków dopuszczalności takich czynności w świetle 
art. 33 i 34 ust. 7 i 8 ZawLekU (np. czy w przypadku zabiegów 
prostych należy skonsultować się z lekarzem tej samej spe-
cjalności, czy też wystarczy uzyskać opinię obojętnie jakiego 
lekarza). 

W doktrynie6 zauważa się, że unormowanie to stanowi 
tzw. superfluum, czyli zbyteczną „nadregulację”. Jednak 
zgodnie z zasadami wykładni nie wolno interpretować 
przepisów w taki sposób, by okazały się zbędne. Stąd 
też autorzy próbują dokonać takiej wykładni, by przepisy 
te rozgraniczyć. Przykładowo wskazuje się, że art. 33 miałby 
zastosowanie do czynności niestwarzających podwyższonego 
ryzyka, a art. 34 ust. 7 – do zabiegów, których zaniechanie 
groziłoby poważnym niebezpieczeństwem dla życia lub zdro-
wia chorego. Inna interpretacja wiedzie do wniosku, że regu-
lacja zawarta w art. 33 dotyczy wszelkich zabiegów (również 
o podwyższonym ryzyku), ale ogranicza się do przypadków, 
gdy zgody nie może wyrazić sam pacjent. Natomiast unormo-
wanie ujęte w art. 34 ust. 7 i 8 odnosiłoby się tylko do braku 
zgody przedstawiciela ustawowego bądź sądu opiekuńczego. 

Niewątpliwe dyspozycje obu tych norm nie pokrywają się, 
choć są dość zbliżone. Przykładowo art. 33 ust. 1 wśród prze-
słanek wykonania interwencji medycznej bez zgody, wymie-
nia brak możliwości porozumienia się z przedstawicielem 
ustawowym lub opiekunem faktycznym. Warunku takiego 

6 M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, s. 174 i podana tam lite-
ratura.
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nie przewidziano zaś w art. 34 ust. 7. Wydaje się jednak, 
że rozgraniczenie tych regulacji w praktyce może być bardzo 
trudne. Być może jest to rzeczywista sprzeczność norm, której 
usunięcie wymaga interwencji ustawodawcy. 

Uznając jednak prymat ochrony praw pacjenta, można 
przyjąć, że art. 33 będzie stosowany jedynie do zabiegów 
prostych. Jeśli zaś konieczne będzie przeprowadzenie czyn-
ności o podwyższonym ryzyku dla chorego, to powinny być 
spełnione obostrzone warunki, określone w art. 34 ust. 7 i 8.

Zgoda domniemana 
na rozszerzenie pola zabiegu 

– wyjątek terapeutyczny 

Problematyka zgody domniemanej wiąże się również 
z tzw. wyjątkiem terapeutycznym. Konstrukcja ta doty-
czy sytuacji, gdy podczas wykonywania zabiegu zachodzi 
potrzeba poszerzenia go ponad wyrażoną uprzednio zgodę 
chorego. Nie ma zaś możliwości zmodyfikowania zakresu 
tej zgody. Modelowo więc można odnieść to rozwiązanie do 
zabiegu operacyjnego, w trakcie którego powstała konieczność 
usunięcia również innych narządów, na co przed operacją 
pacjent nie wyrażał zgody. W doktrynie wskazuje się trzy typy 
takich przypadków: 
1) następuje zmiana przedmiotu zabiegu (np. zostaje nim 

objęty dodatkowy organ, co do którego pacjent nie zajmo-
wał stanowiska); 

2) modyfikacji ulegają granice zabiegu (np. lekarz dokonuje 
amputacji kończyny, gdy pacjent zgadzał się jedynie na jej 
„mniej inwazyjne” zoperowanie); 

3) lekarz zmienia metodę zabiegu (np. chory przed rozpoczę-
ciem interwencji zaaprobował metodę mało skuteczną, ale 
powodującą mniejszy ból, a lekarz decyduje się zastoso-
wać sposób najbardziej skuteczny, ale rodzący silniejsze 
dolegliwości bólowe)7. 

Przykład: Pacjent uległ wypadkowi, w wyniku którego doszło 

do zdarcia skóry z kciuka. Lekarz poinformował go, że dla ura-

towania palca konieczny będzie przeszczep skóry. Mając taką 

wiedzę, chory zaaprobował wykonanie zabiegu. W jego trakcie 

jednak lekarz zdecydował o amputacji kciuka8. 

Jak już była wcześniej mowa, zachowania takiego nie 
może legalizować „ogólna” zgoda wyrażona przez pacjenta, 
który aprobuje wszystkie potencjalne czynności, których 
konieczność zostanie stwierdzona podczas zabiegu. Nale-
żało więc poszukiwać innych podstaw do takiego działania. 
Ustawa o zawodzie lekarza z 1950 r. nie zawierała jednak 
takiej regulacji. Stąd też wyznacznikiem granic czynności 
lekarza był dorobek nauki oraz judykatury. 

7 M. Sośniak, Cywilna odpowiedzialność lekarza, Warszawa 1977, s. 86. 
8 Przypadek zaczerpnięty z: A. Zoll, Odpowiedzialność karna lekarza za niepowo-
dzenie w leczeniu, Warszawa 1988, s. 21. 

Podstawowe rozstrzygnięcia zostały zawarte w orzeczeniu 
SN z 1969 r. Wyjaśnia się w nim, co następuje: „jeżeli lekarz 
operujący stwierdzi po otwarciu jamy brzusznej inny stan 
rzeczy niż wynikał z badań klinicznych, może on w pewnych 
wypadkach przekroczyć zakres zgody na zabieg udzielonej 
przez pacjenta. Może to jednak nastąpić tylko w wypadkach 
szczególnych, gdy nieprzeprowadzenie koniecznego zabiegu 
groziłoby życiu pacjenta, albo gdy chodzi o nieznaczną a nie-
zbędną korekturę projektowanego zabiegu”9. Według Sądu 
więc zmiana zakresu zabiegu dopuszczalna byłaby: 

1) gdyby nieprzeprowadzenie zabiegu groziło życiu pacjen-
towi albo

2) co prawda nie istniało takie niebezpieczeństwo, ale 
konieczna była nieznaczna korekta planowanych czynności.

Obecnie materii tej poświęcony jest art. 35 ZawLekU. 
Jego konstrukcja jest zbliżona do unormowania zawartego 
w art. 34 ust. 7 i 8 ZawLekU, co wskazuje na ochronny cha-
rakter tej regulacji. 

Zmiana zakresu zabiegu bądź metody leczenia 
lub diagnostyki 

Zgodnie z  tym przepisem, lekarz jest uprawniony 
do zmiany zakresu zabiegu bądź metody leczenia lub diagno-
styki, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1) W trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego albo innej 

metody leczniczej lub diagnostycznej ujawnią się nowe 
okoliczności. Wynika z tego, że muszą one być nieprze-
widywalne. W sytuacji bowiem gdy lekarz ma świadomość 
ich wystąpienia, powinien przed zabiegiem podzielić się 
swoją wiedzą z chorym i uzyskać jego aprobatę (choćby 
antycypacyjną)10. 

2) Nieuwzględnienie tych okoliczności skutkowałoby dla 
pacjenta niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego 
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. 
Rozwiązanie to jest zatem bardziej liberalne od stano-
wiska zajętego w cytowanym orzeczeniu Sądu Najwyż-
szego. Zagrożenie musi nieść poważne skutki, ale nie jest 
wymagane, by było bezpośrednie. Powinno jednak być 
realne i obiektywne. Zagadnienie to nabiera szczególnego 
znaczenia w kontekście stwierdzenia przez lekarza okre-
ślonego schorzenia, które prawdopodobnie w przyszłości 
doprowadzi do powtórnego zabiegu. Należy jednak 
pokreślić, że dyspensa zezwalająca na pominięcie 
zgody pacjenta musi być interpretowana restrykcyjnie.
Oznacza to, że lekarz nie może podejmować samodzielnie 
decyzji kierując się „ekonomiką” działań medycznych. 
Zwłaszcza odnosi się to do czynności dotyczących waż-
nych organów. M. Filar podawał przykład, gdy w trak-
cie operacji wyrostka robaczkowego lekarze wykryliby 

9 Wyr. SN z 29.12.1969 r., II CR 551/69, OSPiKA 1970, Nr 11, poz. 224.
10 Stanowisko takie prezentowane jest też w judykaturze. SA w Warszawie w wyr. 
z 28.4.2011 r., I ACa 751/10, Legalis, podkreślił bowiem, że: „zgoda na określony 
rodzaj procedury nie oznacza automatycznej zgody na wszelkie (nawet uzasad-
nione medycznie) poczynania lekarza. Lekarz powinien przed operacją, nie będąc 
pewnym granic zabiegu, podzielić się swymi wątpliwościami z chorym i ewentual-
nie uzyskać jego zgodę na potencjalne czynności. Niedopuszczalne jest uzyskiwa-
nie od pacjenta zgody blankietowej”.
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zmiany nowotworowe na narządach rodnych pacjentki. 
Usunięcie tych zmian, a w konsekwencji ubezpłodnienie 
kobiety nie byłoby wówczas dopuszczalne11. W szczegól-
ności więc nie jest dozwolone dokonywanie sterylizacji, 
uzasadnionej potencjalnymi powikłaniami w przypadku 
zajścia przez pacjentkę w kolejną ciążę. Stanowisko takie 
reprezentowane jest także w orzecznictwie. Zdaniem SA 
w Katowicach12: „bezprawne poszerzenie operacji cesar-
skiego cięcia poprzez podwiązanie jajowodów stanowi 
uszkodzenie ciała. Zdolność prokreacji jest fizjologią 
każdego człowieka, a pozbawienie tej zdolności 
stanowi swego rodzaju antykoncepcję, która 
może nie być przez daną osobę akcepto-
wana. Bez znaczenia dla bezprawności 
działania jest fakt, że kolejna ciąża 
stanowiłaby zagrożenie dla życia 
kobiety”.

Przykład: Znany jest przypadek W. Woź-

nej (Szwak), która została poddana zabie-

gowi cesarskiego cięcia. W trakcie operacji 

lekarze zdecydowali o jej wysterylizowaniu 

przez przecięcie jajowodów. Swoje działania 

uzasadniali faktem, że macica pacjentki była uszko-

dzona i przy następnym porodzie groziłoby jej pęknięcie. Zda-

niem lekarzy nie było możliwości uzyskania zgody pacjentki 

(ewentualnie jej męża?), gdyż chora była pod narkozą. W przy-

szłości zaś groziłaby jej następna operacja. Po zabiegu pacjent-

ka została poinformowana o przeprowadzonych czynnościach. 

Jednak uzyskała taką wiedzę nie bezpośrednio od lekarza 

prowadzącego, lecz z dokumentacji wydanej jej po wypisaniu 

ze szpitala. W sprawie zostało wszczęte postępowanie karne 

o przestępstwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 KK) 

oraz wykonanie zabiegu bez zgody pacjentki (art. 192 KK)13. 

Na etapie postępowania przygotowawczego Prokuratura Okrę-

gowa w Poznaniu dwukrotnie umorzyła jednak postępowanie. 

Według opinii biegłego, lekarka dokonująca zabiegu nie popeł-

niła błędu (zachowała się zgodnie z wymogami medycznymi) 

i uratowała zainteresowanej życie. Rzeczniczka Prokuratury 

podkreślała jednak, że stan zagrożenia miał dotyczyć kolejnej 

11 M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 271. 
12 Wyr. z 19.2.2008 r. (I ACa 34/08, PS 2011, Nr 4, s. 144). W analizowanej sprawie 
doszło do ubezpłodnienia pacjentki podczas zabiegu cesarskiego cięcia. W trakcie 
operacji lekarze, tamując krwawienie, przecięli jajowody pacjentki. Zdaniem bie-
głych mogli powstrzymać krwotok nie powodując jednak takiego uszkodzenia cia-
ła. Podczas zabiegu nie istniało niebezpieczeństwo utraty życia chorej, które mo-
gło być uchylone poprzez wykonanie sterylizacji. Zagrożenie takie mogło powstać 
dopiero na  skutek zajścia w  kolejną ciążę. W  postępowaniu sądowym pozwany 
szpital domagał się oddalenia powództwa uzasadniając, że na rozszerzenie pola 
operacyjnego uzyskał ustną zgodę pacjentki, wyrażoną w czasie wykonywania ce-
sarskiego cięcia. Zgoda taka w istocie mogłaby zalegalizować czynności lecznicze. 
Jednakże zdaniem SA, który rozstrzygał w tej sprawie, zgoda udzielona w takich 
warunkach, w  szczególności, gdy pacjentka pozostawała pod narkozą, nie była 
skuteczna prawnie. Chora nie miała dostatecznej świadomości swej decyzji. Osta-
tecznie więc pozwany szpital został zobowiązany do  zapłaty zadośćuczynienia. 
Sąd uznał, że  brak było skutecznej zgody na  zabieg i  nie zachodziły przesłanki 
art. 35 ZawLekU, pozwalające na rozszerzenie zakresu interwencji medycznej po-
nad zgodę udzieloną przed jej rozpoczęciem. Zob. szerzej M. Nesterowicz, Glosa 
do wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z 19.2.2008 r., I ACa 
34/08, PS 2011, Nr 4, s. 144–148.
13 E. Mikulec, V.  Szostak, P.  Żytnicki, Sterylizacja bez pytania, GW z 28.8.2009  r. 
Nr 201, s. 1–2. 

potencjalnej ciąży. W stanowisku tym pomięto jednak kwestię 

prawa do samostanowienia. W obliczu umorzenia postę-

powania przez prokuraturę prywatny akt oskarżenia wniósł 

pełnomocnik pacjentki. Sprawa została zakończona wyrokiem 

z 18.12.2013 r., w którym sąd skazał oskarżoną lekarkę na rok 

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wy-

konania. Sąd uzasadnił, że nie zaszły przesłanki poszerzenia 

pola operacyjnego ponad zgodę pacjenta, o których mowa 

w art. 35 ZawLekU. W dokumentacji medycznej brak było 

również informacji o wykonaniu procedury wskazanej w tym 

przepisie (np. o zrealizowaniu obowiązku konsultacyjne-

go). Dla legalności takiego zabiegu konieczna byłaby 

więc zgoda zainteresowanej, którą – zdaniem 

sądu – lekarze powinni byli wybudzić z narkozy 

i po przedstawieniu zagrożenia związanego 

z kolejną, potencjalną ciążą, zapytać o zgodę 

na sterylizację14.

Niebezpieczeństwo musi zatem wią-
zać się z zabiegiem i powstać w trakcie 

jego przeprowadzania15.
3) Brak możliwości niezwłocznego uzyska-

nia zgody pacjenta lub jego przedstawiciela 
ustawowego. Przesłanka ta wskazuje, że w prak-

tyce omawiana konstrukcja znajdzie zastosowanie przede 
wszystkim do zabiegów wykonywanych w narkozie, gdy 
pacjent jest nieprzytomny. Brak uzyskania zgody przedsta-
wiciela ustawowego może wystąpić np. gdy podczas zabiegu 
będzie on nieobecny, a oczekiwanie na skontaktowanie się 
z nim narazi pacjenta na wspomniane niebezpieczeństwo.

4) Zmiana zakresu zabiegu, bądź zaakceptowanej przez 
pacjenta metody diagnostycznej lub leczniczej, może 
być dokonana wyłącznie w kierunku uwzględnienia 
nowych okoliczności, ujawnionych w trakcie wykony-
wania interwencji medycznej. Celem czynności lekarza 
jest bowiem przeciwdziałanie wskazanemu niebezpie-
czeństwu. Wykonanie dalszych zabiegów wymaga zatem 
uzyskania odpowiedniej zgody.

5) Obowiązek konsultacji. Podobnie jak w przypadku art. 34 
ust. 7 ZawLekU, ustawodawca wymaga, by lekarz przed 
podjęciem decyzji o zmianie zabiegu skonsultował się 
z innym lekarzem, najlepiej tej samej specjalności. Waru-
nek ten został określony dość elastycznie, gdyż powinność 
ta ma miejsce, o ile jest możliwe uzyskanie takiej opinii 
oraz w miarę możliwości od lekarza mającego specjalizację 
w tej samej dziedzinie. Należy jednak dążyć do maksymal-
nego zrealizowania tego nakazu, a jego pominięcie jest 
dopuszczalne tylko wyjątkowo, gdy konsultację uniemoż-
liwią okoliczności obiektywne.

6) Adnotacja w dokumentacji medycznej. Po wykonaniu 
zabiegu lekarz powinien sporządzić odpowiednie wpisy 
w dokumentacji medycznej. Pełni ona bowiem istotną rolę 
dowodową. Należy zamieścić w niej opis zrealizowania 
wszystkich przesłanek, określonych w art. 35 ZawLekU 
oraz wskazać, na czym polegała modyfi kacja zabiegu.

14 Wyr. SO w Poznaniu z 6.11.2014 r., IV Ka 452/14, Legalis.
15 L. Kubicki, Sumienie lekarza jako kategoria prawna, PiM 1999, Nr 4, s. 7–8, s. 5.

każdego człowieka, a pozbawienie tej zdolności 
stanowi swego rodzaju antykoncepcję, która 
może nie być przez daną osobę akcepto-

lekarze zdecydowali o jej wysterylizowaniu 

przez przecięcie jajowodów. Swoje działania 

uzasadniali faktem, że macica pacjentki była uszko-
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sądu – lekarze powinni byli wybudzić z narkozy 
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7) Udzielenie informacji. Ochrona autonomii pacjenta 
wymaga, by wiedział on, jakie czynności zostały wobec 
niego przeprowadzone. Stąd też ustawodawca nakłada 
obowiązek poinformowania pacjenta, ewentualnie jego 
przedstawiciela ustawowego albo sądu opiekuńczego. 
Należy założyć, że w przypadku, gdy byłaby wymagana 
zgoda kumulatywna, dane powinny być przekazane 
wszystkim osobom współdecydującym o zabiegu. 
Jak widać, aktualna regulacja zawiera dość rozbudowany 

katalog przesłanek zarówno medycznych, jak i formalnych. 
Pominięto w nich jednak stanowisko Sądu Najwyższego, 
dotyczące „niezbędnej a nieznacznej korekty projektowanego 
zabiegu”. Wydaje się, że brak takiego warunku nie ma istot-
nego znaczenia. Wskazuje się bowiem, że niewielka zmiana 
zabiegu (np. usunięcie kilku centymetrów jelita cienkiego 
więcej niż pierwotnie planowano) mieści się w granicach 
uprzedniego przedmiotu zgody i nie wymaga sięgnięcia 
po konstrukcję wyjątku terapeutycznego. 

Bezprawność zabiegu

Niezachowanie omówionych warunków powoduje, 
że zabieg jest bezprawny i w konsekwencji osoba udzielająca 
świadczeń zdrowotnych może ponieść odpowiedzialność 
cywilną i karną (w szczególności na podstawie art. 192 KK). 
W tym ostatnim wypadku nie będzie mogła się bronić kon-
strukcją stanu wyższej konieczności, uregulowaną w art. 26 KK. 

Jak bowiem podkreślił SN w wyroku z 28.11.2007 r. (V KK 
81/07, OSNKW 2008, Nr 2, s. 14): „nie jest dopuszczalne 
uwolnienie lekarza od odpowiedzialności za zmianę zakresu 
zabiegu operacyjnego bez zgody pacjenta, na podstawie 
art. 26 § 1 lub § 5 KK, w sytuacji niespełnienia warunków 
określonych w art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 5.12.1996  r. 
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (...), gdyż oznaczałoby 
to zignorowanie, mających charakter gwarancyjny, ograni-
czeń wynikających z tego ostatniego przepisu”. 

Powstaje jednak pytanie, czy jeśli przesłanki te zostaną 
zrealizowane, to  lekarz zostaje uprawniony do zmiany 
zakresu zabiegu, czy też do tego zobligowany. W przepisie 
użyto bowiem określenia „lekarz ma prawo”, co prima facie
wskazuje na to pierwsze ujęcie. W literaturze podnosi się 
jednak, że unormowanie to należy interpretować syste-
mowo, z uwzględnieniem art. 30 ZawLekU, który naka-
zuje nieść pomoc w każdym przypadku zagrożenia życia 

ewentualnego poważnego zagrożenia zdrowia. Toteż jeśli 
niebezpieczeństwo takie wystąpi w trakcie zabiegu, lekarz 
jest zobligowany do pojęcia czynności zaradczych, które 
będą ukierunkowane na jego zażegnanie16. 

W redakcji omawianego przepisu nie zawarto rozstrzy-
gnięcia dotyczącego ewentualnego sprzeciwu pacjenta, 
wyrażonego jeszcze przed zabiegiem. Za unormowaniem tej 
kwestii opowiadał się L. Kubicki, który postulował uzupełnie-
nie dyspozycji art. 35 ust. 1 ZawLekU o zakaz wykonywania 
takich działań, „co do których pacjent przed zabiegiem świa-
domie, w sposób wyraźny zastrzegł, iż nie wyraża na nie 
zgody”17. Rozwiązanie takie nie zostało jednak wprowadzone 
do ustawy. Mimo jego braku, w doktrynie wskazuje się, 
że działanie sprzeczne z wolą pacjenta byłoby bezprawne. 
Lekarz bowiem może skorzystać z omawianego unormo-
wania jedynie wówczas, gdy nie zna woli pacjenta, nie 
jest zaś uprawniony postępować niezgodnie z nią. Uza-
sadnieniem takiego stanowiska może być również treść 
art. 9 Konwencji bioetycznej. Przepis ten nakazuje bowiem 
„brać pod uwagę wcześniej wyrażone życzenie osoby zain-
teresowanej co do interwencji medycznej, jeżeli w chwili jej 
przeprowadzania nie jest ona w stanie wyrazić swojej woli”. 
W piśmiennictwie podnosi się jednak, że sprzeciw powi-
nien być wyrażony wyraźnie i w niedługim okresie przed 
utratą przez pacjenta przytomności18. 

Problematyka poszanowania woli pacjenta w takich oko-
licznościach jest zbieżna z sytuacją, w której pacjent w ogóle 
odmawia wykonania zabiegu, niezbędnego dla ratowania jego 
życia lub zdrowia. 

Wydaje się jednak, że nie jest wskazane tworzenie w tym 
zakresie generalnych reguł. Każdorazowo konieczne będzie 
ustalenie stanu takiego pacjenta i rozważanie, czy uprzedni 
jego sprzeciw byłby podtrzymany w trakcie zaistnienia 
nowych okoliczności. 

Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale VI 
§ 21 pkt V ppkt 1 dotyczącym udzielania pomocy medycznej.

>>> Tekst pochodzi z książki R. Kubiaka, Prawo medyczne, 
Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2021. 

16 Por. Ł.  Caban, M.  Urbańska, [w:] M.  Kopeć red., Ustawa o  zawodach lekarza 
i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2016, s. 689. 
17 L. Kubicki, Sumienie lekarza, s. 5.
18 M. Boratyńska, P. Konieczniak, Prawa pacjenta, Warszawa 2001, s. 291. 
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Dowody w kryminalistyczno-
-prawnym ujęciu

W dniach 14–15 grudnia 2021 r. Studenckie Koło Nauk 
Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Policji w Szczyt-
nie zorganizowało 2. edycję Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej e-CRIME SCENE pt. „Dowody w kryminalistycz-
no-prawnym ujęciu”. W wydarzeniu wzięło udział blisko 
500 osób reprezentujących największe ośrodki naukowe 
i instytucje publiczne z całej Polski.

W gremium Komitetu Honorowego Konferencji zasiedli: 
Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Pani 
insp. dr hab. Iwona Klonowska w roli przewodniczącego, 
Zastępca Komendanta-Prorektor Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie – Pan insp. dr Andrzej Żyliński, Dyrektor Cen-
tralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Pan insp. 
dr n. med. Radosław Juźwiak i Naczelnik Laboratorium Kry-
minalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie 
– Pan mł. insp. Mariusz Kopczyński.

W wydarzeniu udział wzięło około 500 osób reprezentu-
jących blisko 80 ośrodków naukowych z całej Polski, w tym 
m.in. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademię 
Marynarki Wojennej w Gdyni, Uniwersytet Gdański, Uniwer-
sytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagiel-
loński, Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Warszawski.

W przedsięwzięciu uczestniczyli ponadto funkcjonariusze 
Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich, miejskich 
i powiatowych Policji, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa 
Kryminalistycznego, Państwowego Instytutu Badawczego 
i Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. J. Sehna w Krako-
wie, pracownicy sądów, prokuratur, izb radców prawnych 
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W gronie prelegentów znaleźli się specjaliści z dziedziny 
prawa, kryminalistyki, kryminologii oraz nauk pokrewnych.

Wydarzenie zostało podzielone na dwa panele: praw-
nokarny i kryminalistyczny. W pierwszym bloku prelegenci 
skupili się w szczególności na tematyce związanej z pro-
blematyką dowodowo-wykrywczą, potencjałem wyko-
rzystywania dowodów oraz ich legalnością. W drugim 

module uczestnicy czynnie poruszyli zagadnienia zwią-
zane m.in. z odontologią kryminalistyczną, ekshumacją 
w polskim postępowaniu karnym i pozyskiwaniem dowo-
dów cyfrowych.

Zwieńczeniem dyskusji było podsumowanie konkursu 
na najlepszy abstrakt tematyczny. Do kryteriów oceny abs-
traktów należały: zgodność tematyki z przedmiotem konferen-
cji, poprawność merytoryczna, aktualność i innowacyjność, 
a ponadto oryginalność podejścia do tematu.  Wyróżnieni 
zostali: dr Katarzyna Syroka-Marczewska (1. miejsce), 
mgr Krzysztof Worek (2. miejsce ex aequo), Mateusz Wik-
torek (2. miejsce ex aequo) i mgr Paweł Rojczyk (3. miejsce). 
Zamknięcia konferencji dokonała Pani mł. insp. dr Agnieszka 
Choromańska – Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk 
Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pani Dziekan 
podziękowała st. post. Dominikowi Szewczykowi – Prze-
wodniczącemu Studenckiego Koła Nauk Kryminalistycznych 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie za nadzór nad organiza-
cją wydarzenia, członkom komitetu honorowego, nauko-
wego i organizacyjnego oraz prelegentom, którzy wygłosili 
nader wartościowe i istotne tematy mające wpływ na to, iż 
to cykliczne przedsięwzięcie z każdą edycją zyskuje na pozio-
mie merytorycznym.

(II Ogólnopolska Konferencja Naukowa e-CRIME SCENE, 14–15 grudnia 2021 r.)
st. post. Dominik Szewczyk, post. Damian Gładek

student.beck.plstudent.beck.pl
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Uznany za niewinnego

Skoncentrujemy się na prawie karnym, czyli zespole 
przepisów prawnych normujących kwestie odpo-
wiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione 

pod groźbą kary. Naruszenie niektórych ustalonych reguł 
łączy się z sankcją karną. Żeby do tego doszło, niezbędne jest 
ustalenie, czy dana osoba jest istotnie winna zarzucanego jej 
czynu, a jeśli tak – wymierzenie jej kary adekwatnej do stop-
nia zawinienia. Jako pochodna tych obowiązków państwa 
z zakresu ścigania i karania sprawców przestępstw wyłoniły 
się zawody prawnicze. Należy wymienić je w kolej-
ności, w której odgrywają one rolę w zakresie 
wykrywania, ścigania i osądzania sprawców 
przestępstw. 

Rola prokuratury 
i prokuratora

B y   p o d j ę t e  z o s t a ł y  d z i a ł a n i a 
wymiaru sprawiedliwości w zakresie 
ścigania sprawców przestępstw, niezbędne 
jest ustalenie, że doszło do czynu zabronionego. 
To rola prokuratora, ponieważ zgodnie z ustawą – Prawo 
o prokuraturze – to on wykonuje zadania w zakresie 
ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności.
Obowiązki te wykonywane są m.in. przez prowadzenie lub 
nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach 
karnych oraz sprawowania funkcji oskarżyciela przed sądami. 
Gdy prokuratura pozyska informacje, wydaje postanowienie 

o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący 
przedmiotem postępowania oraz jego kwalifi kację prawną. 
Prokuratura nie musi takiej decyzji podejmować od razu. 
Jeśli zachodzi taka potrzeba przed podjęciem decyzji może 
dokonać sprawdzenia faktów w  tym zakresie. Podczas 
takich działań – tak zwanych działań sprawdzających – nie 
przeprowadza się dowodów z opinii biegłego ani czynności 
wymagających spisania protokołu z wyjątkiem przyjęcia 
ustnego zawiadomienia o przestępstwie. Wydanie postano-
wienia o wszczęciu śledztwa lub odmowie jego wszczęcia 
prokurator powinien wydać najpóźniej w ciągu 30 dni 
od otrzymania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 
Wszczęte postępowanie może toczyć się w sprawie w sytuacji, 
gdy określony jest tylko czyn, którego postępowanie dotyczy 
albo przeciwko osobie, w przypadku gdy w związku z popeł-
nionym czynem komuś postawiony został zarzut popełnienia 
przestępstwa. Z chwilą, gdy komuś postawiony zostaje zarzut, 
staje się on jako podejrzany stroną postępowania. Łączy się 
to z nałożeniem na niego wielu obowiązków wynikających 
z Kodeksu postępowania karnego, ale również z przyzna-
niem mu wielu uprawnień. Jednym z nich jest zagwaran-
towane konstytucyjnie prawo do obrony rozumiane 
dwojako – jako prawo do obrony własnych interesów 
przez przeciwstawianie się stawianym oskarżeniom oraz 

prawo do korzystania z pomocy obrońcy. Wtedy 
w postępowaniu pojawia się adwokat będący 

obrońcą podejrzanego. 

Adwokatura, prawo 
do obrony

Zadania adwokata określa ustawa – 
Prawo o adwokaturze – zgodnie z którą 

adwokatura powołana jest do udzielania 
pomocy prawnej, współdziałania w ochro-

nie praw i wolności obywatelskich oraz kształ-
towania i stosowania prawa. Każdy obywatel ma prawo 
korzystać z pomocy osób udzielających pomocy prawnej. 
Takie samo uprawnienie przysługuje zatem osobie, która 
już wcześniej – obawiając się odpowiedzialności za swoje 
czyny – chce uzyskać pomoc prawną. Udzielona w ten spo-
sób porada, nawet przed formalnym postawieniem zarzutów 
stanowi tajemnicę obrończą i jest objęta całkowitym zakazem 

Przez pojęcie prawa w ujęciu przedmiotowym, zgodnie z defi nicją z Wikipedii, rozumie się system norm prawnych, czyli 
ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem 
państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy 
odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu. Jeśli istnieje prawo, siłą 
rzeczy muszą istnieć prawnicy, czyli osoby biegłe w prawie, które to prawo tworzą, nowelizują, interpretują, a także w sposób 
wszechstronny uczestniczą w jego egzekwowaniu. 

Autor

adw. Jacek Dubois
Wspólnik w kancelarii 
adwokackiej Pociej, 
Dubois i Wspólnicy Sp. j., 
autor książek, felietonów, 
słuchowisk radiowych. Sędzia 
Trybunału Stanu.
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dowodowym, co oznacza, że obrońca nie może być zwolniony 
z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji pozyska-
nych w trakcie udzielania pomocy prawnej nawet przez sąd. 

Dopóki jednak osobie potencjalnie podejrzanej nie zostały 
postawione zarzuty, dopóty nie jest ona stroną 
postępowania, a więc nie może realizować 
prawa do obrony w  tym postępowaniu. 
Jeżeli ma być przesłuchiwana w charak-
terze świadka, może jedynie korzystać 
w  trakcie przesłuchania z  pomocy 
pełnomocnika, jeśli wymaga tego jej 
interes prawny w toczącym się postę-
powaniu. Od momentu zaś postawienia 
jej zarzutu może korzystać z pomocy 
obrońcy i   real izować swoje prawo 
do obrony, zwłaszcza przez prawo do skła-
dania wyjaśnień oraz inicjatywę dowodową. 

Zakończenie postępowania 
przygotowawczego 
i uczestnictwo sądu

Wraz ze zgromadzeniem niezbędnych w sprawie dowo-
dów kończy się postępowanie przygotowawcze. Po zapo-
znaniu stron ze zgromadzonym materiałem dowodowym 
prokurator musi podjąć końcową decyzję, która może 
polegać na umorzeniu postępowania w sytuacji, gdyby 
prokurator doszedł do wniosku, że czynu zabronionego 
nie popełniono albo nie ma dostatecznych danych wska-
zujących na jego popełnienie, bądź że czyn nie wypełnia 
znamion czynu zabronionego. W myśl ustawy sprawca nie 
popełnia przestępstwa, jeżeli społeczna szkodliwość czynu jest 
znikoma albo istnieją inne przesłanki wskazane w Kodeksie 
uniemożliwiające ściganie sprawcy, albo w sprawie miał miej-
sce kontratyp wyłączający odpowiedzialność karną sprawcy. 
W pozostałych przypadkach prokurator kończy postępowanie 
przygotowawcze, kierując akt oskarżenia do sądu. 

Nie oznacza to oczywiście, że sąd nie uczest-
niczył w postępowaniu przygotowawczym. 
To sąd podejmuje na wniosek prokuratury 
decyzję w przedmiocie ewentualnego 
aresztowania podejrzanego i przedłu-
żania jego trwania i to sąd rozstrzyga 
zażalenia na  wskazane w  Kodeksie 
postanowienia prokuratury. Są to jednak 
decyzje epizodyczne. 

Dopiero z  chwilą skierowania przez 
prokuraturę aktu oskarżenia sąd staje 
się gospodarzem sprawy i ją prowadzi. Jest 
to związane z obowiązującą w polskim procesie 
zasadą skargowości, zgodnie z którą wszczęcie postępowania 
sądowego następuje na żądanie uprawnionego oskarżyciela 
lub innego uprawnionego podmiotu. 

Sąd związany jest skargą, co oznacza, że może prowa-
dzić sprawę w takim zakresie, w jakim zarzuty zostały 
sformułowane przez oskarżyciela. W końcowym orzeczeniu 
sąd może zmienić zarówno opis czynu zaproponowany przez 

prokuratora, jak również kwalifikację prawną. Nie może 
jednak wyjść poza granice oskarżenia określone 

w zarzucie. 

Obowiązki sędziego

Następnie  pojawia  s ię  ko le jny 
uczestnik postępowania, czyli sędzia 
wykonujący – zgodnie z  ustawą – 

Prawo o ustroju sądów powszechnych 
– określone zadania z zakresu wymiaru 

sprawiedliwości. Ogólnie rzecz biorąc, 
zadaniem sędziego wskazanego do prowa-

dzenia sprawy jest poprowadzenie jej zgodnie 
z regułami Kodeksu postępowania karnego i wydanie 
wyroku, w wyniku którego osoba niewinna nie zostanie 
pociągnięta do odpowiedzialności karnej, zaś sprawca 
czynu zostanie ukarany w sposób określony w ustawie, 
współmierny do stopnia jego zawinienia i społecznej szko-
dliwości popełnionego czynu. Udział oskarżonego w proce-
sie to siłą rzeczy ograniczenie praw, do którego uprawnione 
jest państwo wobec swojego obywatela w przypadku, gdy 
zachodzi podejrzenie, że dopuścił on się czynu zabronionego. 
Ograniczenie polega na zobowiązaniu go do uczestniczenia 
w postępowaniu, w którym – gdyby miał możliwość wyboru 
– nie chciałby uczestniczyć. Nie zawsze musi się jednak łączyć 
z obowiązkiem jego osobistego uczestniczenia w rozprawie, 
to wchodzenie publicznie w jego osobiste, a często najintym-
niejsze sprawy i tajemnice. To ograniczenie to możliwość 
stosowania wobec podejrzanego środków zapobiegawczych 
łącznie z aresztem, a na koniec wydanie wyroku, który bardzo 
często oznacza pozbawienie wolności. 

Słuszność decyzji i ryzyko błędu

Wolność jest jednym z najważniejszych praw czło-
wieka i pozbawienie człowieka wolności jest 

jedną z największych dolegliwości, jaka może 
spotkać obywatela. Wobec zagrożenia tak 
ważnych dóbr państwo powinno przedsię-
wziąć wszystkie możliwe działania, by nie 
doszło do pomyłki sądowej, do której 
może dojść w wyniku błędu ludzkiego. 

Do skazania osoby niewinnej może 
dojść zarówno w wyniku błędu ludzkiego, 

gdy sąd niewłaściwie oceni dowody, jak rów-
nież w sytuacji zawinionej, gdy korzystając z przy-

znanej mu władzy, państwo chce zemścić się na swoim 
obywatelu. Żadna z opisanych sytuacji nie jest hipotetyczna. 
Pomyłki sądowe to nieodłączny element wymiaru sprawie-
dliwości, ludzie mylą się w swoich ocenach i dotyczy to też 
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sędziów. Jednak poza niezawinioną pomyłką istnieje dla 
władzy duża pokusa, by użyć aparatu państwa nie w celu ści-
gania winnych, lecz do odwetu na obywatelach z nią skonfl ik-
towanych. W sytuacji gdy działają wszystkie instytucje kon-
trolne demokratycznego państwa, takie działanie jest bardzo 
mało prawdopodobne, jednak im bardziej rządzący odchodzą 
od zasad demokracji, tym staje się to łatwiejsze. Aby wobec 
obywatela wszczęte zostało postępowanie, nie-
zbędna jest decyzja prokuratora. Prokurator 
ocenia zatem, czy zarzucany komuś czyn 
jest w  istocie zabroniony i  czy dana 
osoba rzeczywiście go popełniła. 

Zredukowanie ryzyka błędu wymaga 
wiedzy i doświadczenia, trudniejsze 
sprawy powinny być zatem prowa-
dzone przez kompetentnego i doświad-
czonego prokuratora. Obecnie polityka 
państwa odeszła od przestrzegania tej 
reguły. System awansów i przydzielania 
spraw nie jest oparty na kryterium wiedzy 
i doświadczenia, ale na lojalności wobec władzy, 
która nie musi być poparta żadnymi umiejętnościami. Władzy 
podporządkowana jest prokuratura, a to naraża obywatela 
na jej niekompetencję. 

Oskarżanie niewinnych może mieć charakter świadomego 
działania, ponieważ postawienie obywatela w stan oskarże-
nia łączy się z utratą zaufania, towarzyskim ostracyzmem, 
niemożliwością pełnienia określonych funkcji. Nie musi dojść 

do skazania, nawet same zarzuty mogą prowadzić do wyelimi-
nowania go z życia publicznego. Za pomocą uległej prokura-
tury władza może eliminować osoby dla niej niewygodne.
Żeby to uniemożliwić, należałoby oderwać prokuraturę 
od struktury władzy państwa. Nie jest to możliwe, ponieważ 
ściganie przestępców należy do obowiązków państwa, któ-
rych nie może ono scedować na inny podmiot. Możliwe jest 

natomiast maksymalne odpolitycznienie prokuratury 
i uniezależnienie jej od bieżącej władzy politycz-

nej. W tym celu przeprowadzona była reforma 
polegająca na oddzieleniu funkcji Ministra 

Sprawiedliwości i Prokuratora General-
nego, wskutek której prokurator gene-
ralny wybierany był na kadencję, podczas 
której stawał się niezależny od aktualnej 
władzy. Jeśli był człowiekiem niezależ-
nym, mógł podejmować decyzje samo-

dzielnie, opierając się wszelkim naciskom 
politycznym. Niestety po reformie z 2015 r. 

funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora 
Generalnego ponownie połączono, a władza Proku-

ratora Generalnego została rozszerzona. 

W konsekwencji na czele prokuratury stoi czynny polityk 
mający interes własny, by uderzać w przeciwników politycz-
nych. Dodatkowo ma on wpływ na obsadę prokuratorskich 
stanowisk i od niego uzależnione są awanse poszczególnych 
prokuratorów. Doprowadziło to do patologicznej sytuacji, gdy 
władza wykonawcza całkowicie panuje nad tym, przeciwko 
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funkcje Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora 

Generalnego ponownie połączono, a władza Proku-

Ściganie 
przestępców należy 

do obowiązków państwa, 
których nie może ono 

scedować na inny 
podmiot.
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komu i o co prowadzone będą postępowania karne, co samo 
w sobie sprawia, że prawa obywateli nie są prawidłowo 
zabezpieczone. 

Gwarancją właściwej realizacji prawa do obrony jest 
adwokat odważnie działający na korzyść oskarżonego.
Gwarancją jego odwagi jest to, że za swoje działania obroń-
cze państwo nie może go pociągnąć do odpowiedzialności, 
ponieważ gwarantuje mu to immunitet adwokacki. Dzięki 
niemu korzysta on z wolności słowa i pisma oraz nie może 
być za ich nadużycie pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej. Adwokacka wolność słowa nie jest 
nieograniczona i za przekroczenie zasad 
określonych w zbiorze etyki adwokat 
może odpowiadać przed sądem dys-
cyplinarnym.  By  jednak rządzący 
nie mogli mścić się na niewygodnym 
adwokacie, zgodnie z ustawą – Prawo 
o adwokaturze – odpowiada on przed 
sądami wybieranymi przez samorząd 
adwokacki. Ta gwarancja została naru-
szona przez powołanie Izby Dyscyplinarnej 
Sądu Najwyższego. Wynika to z prostej zależ-
ności: kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego wskazuje KRS, która po zmianie prawa 
jest powoływana przez polityków. Obecnie władza ma pełny 
wpływ na obsadę KRS, a w konsekwencji na obsadę stano-
wisk w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Taka pato-
logiczna sytuacja zwielokrotnia szansę, że jej rozstrzygnięcia 
będą zgodne z oczekiwaniami władzy. 

W procesie karnym najistotniejszy jest sąd, ponieważ 
to on wydaje wyroki, a od sędziów orzekających zależą 
losy oskarżonego. Niezbędne jest, żeby sędziowie orzekali 
zgodnie z własnym sumieniem i nikt nie miał wpływu na ich 
decyzje. 

Podstawową gwarancją prawidłowo działa-
jącego wymiaru sprawiedliwości jest więc 
konstytucyjna zasada niezawisłości 
sędziowskiej, zgodnie z którą sędzio-
wie, rozstrzygając sprawę, podlegają 
wyłącznie Konstytucji i ustawom oraz 
nie mogą być podawani żadnym naci-
skom – szczególnie ze strony władzy 
wykonawczej. By zasada ta mogła być 
w praktyce realizowana, Konstytucja 
przewiduje trójpodział władzy na – zgod-
nie z ideą Monteskiusza – władzę ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. 

Obecnie, gdy Minister Sprawiedliwości ma wpływ na 
wyznaczanie sędziów na kierownicze stanowiska, gdy poli-
tycy wybierają skład KRS, a ta opiniuje awanse sędziów, 
natomiast na skład Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 
rozstrzygającej o losach sędziów mają wpływ politycy, zasada 
trójpodziału władz, a w konsekwencji zasada niezawisłości 
sędziowskiej przestała prawidłowo funkcjonować. Tym 
samym oskarżeni stawający przed sądem zostają pozbawiani 
tych gwarancji, dzięki którym powinni mieć pewność, że ich 
proces będzie sprawiedliwy. 

(Nie)najlepszy wymiar 
sprawiedliwości

Piszę o tym wszystkim dlatego, że dumą każdego demokra-
tycznego państwa są prawnicy uczestniczący w wydawaniu 
sprawiedliwych wyroków. Poziom sądownictwa jest zatem 
jedną z przesłanek sprawności państwa i realizowania 
w tym państwie standardów demokracji. Państwo dba-

jące o swój wizerunek stara się o jak najlepszy wymiar 
sprawiedliwości. Zaskoczeniem jest, że w ciągu 

ostatnich lat państwo, które we własnym 
interesie powinno dbać o własne elity 

prawnicze, postanowiło te elity skom-
promitować. 

Po zmianie Prawa o prokuraturze 
i systemowym ubezwłasnowolnieniu 
prokuratorów przyszedł czas na sędziów. 
Przedstawianie ich jako przestępców, 

osoby z komunistyczną przeszłością i ludzi 
realizujących własne interesy, a nie stoją-

cych na straży sprawiedliwości, ma na celu 
zdyskredytowanie sędziów, co ma usprawiedli-

wiać zmianę ustaw dotyczących sądownictwa pod 
hasłem reformy wymiaru sprawiedliwości. W istocie do żad-
nych reform nie doszło, a rzeczywistym celem było uzależ-
nienie sądów od władzy wykonawczej, czyli złamanie jednej 
z podstawowych zasad obowiązującej Konstytucji. Wobec opor-
nych próbujących temu zapobiec podjęto działania represyjne 
w postaci postępowań dyscyplinarnych. Piszę o tym, by poka-
zać, że zdarzają się sytuacje, gdy prawnicy, których zadaniem 
jest uczestniczenie w wymiarze sprawiedliwości, mogą stać się 
przedmiotem jego zainteresowania. 

O ile masowe zainteresowanie sędziami przez 
prokuratorów i rzeczników dyscyplinarnych 

trwa dopiero od kilku lat, o tyle zaintereso-
wanie prokuratorów pracą adwokatów 

ma  dużo dłuższą tradycję. Od  czasu 
powołania instytucji świadka koronnego 
i małego świadka koronnego prokura-
torzy bardzo często interesują się rela-
cjami klienta i adwokata. Uczestniczący 

w procesie obrońca może zatem przed 
sądem słuchać odczytywania kilkunasto-

stronicowego protokołu, w którym prokura-
tor dopytuje się o rady, które oskarżony dostał 

od swojego obrońcy. 

Wobec takiej metodologii pracy prokuratury od lat uczę 
aplikantów adwokackich, by udzielając porad prawnych, 
wyobrażali sobie, że uczestniczą w programie Big Brother. 
Zdarzają się również sytuacje, gdy w kancelarii zjawia się 
klient z zamontowanym podsłuchem. Taka ostrożność i świa-
domość, że nie powiedziało się żadnego niepotrzebnego 
słowa umożliwia spokojny sen. 

Są jednak przypadki, gdy najdalej posunięta ostrożność 
we własnych działaniach nie pomoże i prawnik staje się 
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Państwo dbające 
o swój wizerunek stara 

się o jak najlepszy wymiar 
sprawiedliwości.
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przedmiotem zainteresowania organów ścigania. Jak powi-
nien się w takiej sytuacji zachować, czy znajomość proce-
dur prawnych i prawa karnego przeszkadza czy pomaga 
w obronie własnej, czy prawnik powinien bronić się sam 
czy powinien skorzystać z pomocy innego fachowca? 
Czy prawnik może liczyć na uczciwy proces, gdy będzie 
sądzony? Wreszcie – czy wymiar sprawiedliwości zawsze 
jest sprawiedliwy, a sąd niezawisły? Na te wszystkie pyta-
nia stara się odpowiedzieć reżyser Alan J. Pakula w fi lmie 
„Uznany za niewinnego”. 

Uznany za niewinnego

W pierwszym kadrze fi lmu widzimy salę sądową, fotele 
sędziów przysięgłych i słyszymy monolog niewidocznego 
mężczyzny:

– Jestem prokuratorem i, jak to w tym zawodzie, oskar-
żam, sądzę i karzę. Poszukuję dowodów i decyduję, kogo 
obciążyć zarzutami i postawić go na tej sali, gdzie osądzą 
go jemu równi.

Początek tego nie najtrafniejszego monologu brzmi jak 
marzenie inkwizytora. Wszak to inkwizycja łączyła w jednej 
sprawie funkcje śledczego, sędziego i kata. To inkwizytor 
oskarżał, następnie sądził i wykonywał karę. Nowoczesny 

proces rozdzielił te funkcje. Dlatego prawdą jest, że prokura-
tor oskarża. Dokonuje swoistego przedsądu, decydując, kogo 
postawić w stan oskarżenia. Jednak osoba, której posta-
wione zostaną zarzuty korzysta z domniemania niewin-
ności, co oznacza, że dopóki nie zostanie skazana prawo-
mocnym wyrokiem traktuje się ją jako osobę niewinną. 
Niemniej sam fakt, że komuś zostaną postawione zarzuty 
może spowodować dla tej osoby nieodwracalne szkody, może 
zniszczyć jej karierę i z tego punktu widzenia prokurator 
istotnie może kogoś skazać jeszcze przed rozpoczęciem pro-
cesu. Z punktu widzenia prawa osoba pod zarzutami chro-
niona jest przez domniemanie niewinności, lecz przez opinię 
publiczną może zostać skazana. Prokurator ma wielką moc 
niszczenia. Duża część praktyków ma wątpliwości, czy 
samo postawienie zarzutów może odbywać się poza kon-
trolą sądu i być jedynie prerogatywą prokuratora, czyli 
osoby związanej z władzą wykonawczą i często repre-
zentującą jej interesy. Problem ten rozwiązałoby przywró-
cenie instytucji sędziego śledczego i poddanie postanowień 
o przedstawieniu zarzutu kontroli sądu. Gdyby podejrzany 
miał prawo złożenia zażalenia na takie postanowienie, sąd 
weryfi kowałby, czy istotnie są podstawy do przedstawieniu 
komuś zarzutu i uchylałby takie postanowienie, gdy w zgro-
madzonym przez prokuratora materiale dowodowym nie 
było podstaw do wnioskowania, że dana osoba popełniła 
czyn zabroniony. 

ksiegarnia.beck

Prawo 
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– Przedstawiamy dowody przysięgłym, a oni je roz-
patrują – kontynuuje monolog prokurator – Musimy 
ustalić, co naprawdę się stało. Jeśli nie zdołają, nie 
będzie wiadomo, czy oskarżony zasługuje na wolność 
czy na karę. Jeśli nie dojdą prawdy, czy można liczyć 
na sprawiedliwość? 

Gdyby takie rozważania prowadził zwykły obywatel, 
byłyby one godne uwagi. Prawnik wie, że procedura karna 
daje na nie jasne odpowiedzi. Celem procesu karnego jest 
to, by sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty 
do odpowiedzialności, a osoba niewinna takiej odpowie-
dzialności nie poniosła. O tym, że ktoś jest winny, możemy 
mówić dopiero wtedy, gdy jego wina zostanie udowod-
niona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. 
By kogoś skazać, sąd nie może mieć żadnych 
wątpliwości, a gdy takie się pojawią, muszą 
być rozstrzygnięte na korzyść oskarżo-
nego. Gdy nie wiadomo, co się stało, 
nie można wydać wyroku skazującego, 
bo  wtedy osoba niewinna mogłaby 
zostać ukarana. Wyrok może być jed-
nak niesprawiedliwy, bo osoba winna 
na skutek wątpliwości uniknie odpo-
wiedzialności, a jednocześnie będzie on 
sprawiedliwy proceduralnie, czyli wydany 
zgodnie z  zasadami stosowanymi wobec 
wszystkich. 

W końcu poznajemy bohatera – prokurator Rusty Sabich
je śniadanie ze swoją żona Barbarą, czytając relacje z przed-
wyborczej debaty, w której jego szef Raymond Horgan starł 
się z Nico Guardią w walce o wybór na stanowisko Proku-
ratora Okręgowego. Ubiegający się o urząd Guardia zarzuca 
aktualnemu prokuratorowi, że pozostaje w oderwaniu od rze-
czywistości i oddał pole zbirom, przestępcom i rozmemłanym 
chuliganom. 

Gdy Sabich dociera do biura, sekretarka przekazuje mu 
kopertę z anonimową kartką, na której napisane jest: „Prze-
stań. Wiem, że to Ty”. Nie ma jednak czasu zastanawiać się 
nad jej treścią, bo zostaje wezwany do swojego szefa Hor-
gana, od którego dowiaduje się, że ich współpracownica, 
prokurator Carolyn Polhemus została zamordowana. Ciało 
znalazła gosposia. Z pierwszych oględzin wynika, że ktoś 
wdarł się do jej domu, zgwałcił ją, związał i udusił. Nie zna-
leziono śladów wtargnięcia ani walki ofi ary z napastnikiem. 
Szef poleca, by Sabich poprowadził tę sprawę. 

Prokurator od razu idzie do gabinetu zamordowanej, gdzie 
w jej komputerze znajduje w spisie spraw z niewykrytym 
sprawcą notatkę o sprawie korupcyjnej, którą prowadziła. 
Carolyn nie prowadziła spraw korupcyjnych, więc zainte-
resowany prokurator chce zajrzeć do akt, jednak nie może 
ich odnaleźć. Poszukiwania przerywa mu policjant, z któ-
rym mają prowadzić sprawę. Policjant pokazuje mu zdjęcia 
denatki związanej w taki sposób, że pod wpływem ruchu 
pętla zaciskała się na szyi zmarłej.

– Czegoś tu nie rozumiem – komentuje policjant. – Ona 
nie zostawiała otwartych drzwi ani okien. Poczęstowała go 

piwem jak gościa. Szklanka jest w laboratorium, spraw-
dzamy odciski. To musiał być ktoś, kogo znała.

Po wyjściu policjanta Sabich pali anonim, który rano 
dostał pocztą. Wieczorem, gdy w telewizji ogląda informacje 
o zabójstwie, dochodzi do scysji z żoną. 

– Ty prowadzisz śledztwo – ma pretensje żona – 
Na półtorej setki prokuratorów nie było żadnego, który 
by jej nie grzmocił. Powiedziałeś Horganowi, że to sprzecz-
ność interesów? Jak łatwo cię przejrzeć. Chcesz to przeżyć 
od nowa, ona nie żyje, ale ty wciąż masz obsesję.

Jeśli Sabich miał romans z zamordowaną, nie powinien 
prowadzić tej sprawy i gdy mu ją powierzono, nale-

żało złożyć oświadczenie, że się z niej wyłącza. 
Po pogrzebie Sabich wypytuje szefa, czy dał 

do prowadzenia zamordowanej jakąś sprawę 
korupcyjną. Horgan jednak unika odpo-
wiedzi. W końcu, pod presją szef ulega 
i daje Sabichowi zaginione akta. Sprawa 
dotyczy anonimu, który wpłynął do pro-
kuratury, informującego o łapówce, która 
miała być wręczona przed pięciu laty 

w zamian za umorzenie jednej ze spraw. 
Po rozmowie z szefem Sabich spotyka się 

ze śledczym, od którego dowiaduje się, że zgod-
nie z opinią biegłych z układu znalezionych w ciele 

zmarłej plemników wynika, że sprawca, który ją zgwałcił, 
musiał być bezpłodny. Normalnie plemniki przemieszczają się 
do macicy, co w tym przypadku nie nastąpiło. Ustalono nato-
miast, że sprawca miał krew grupy A. 

– To tak jak ja – stwierdza Sabich.
– Ale ty masz dziecko – przypomina mu śledczy.  

Po czym informuje, że ma wykaz jej połączeń telefonicz-
nych, na którym odnotowano wiele połączeń z domowym 
numerem Sabicha.

– To ja często dzwoniłem od niej do Barbary, tłuma-
cząc, że się spóźnię. Gdyby Barbara to zobaczyła, pękłaby 
ze złości – informuje Sabich i prosi o nieujawnianie tych 
bilingów.

Ta rozmowa to najlepszy przykład, dlaczego Sabich nie 
może prowadzić tej sprawy. Powstaje w niej konflikt jego 
interesów prywatnych ze służbowymi. Bilingi są dowodem 
w sprawie, a zatem ich ukrywanie i nakłanianie do ich ukry-
wania może zostać uznane za czyn zabroniony polegający 
na utrudnianiu postępowania. W ten sposób Sabich z proku-
ratora zamienia się w potencjalnego przestępcę. 

W trakcie rozmowy z lekarzem przeprowadzającym sek-
cję zwłok Sabich dowiaduje się, że kobieta została związana 
dopiero po śmierci spowodowanej licznymi urazami głowy. 
Do gwałtu nie doszło – ofi ara miała w pochwie środki plem-
nikobójcze i dlatego znalezione plemniki były martwe. Ktoś 
musiał jej zabrać po zabójstwie krążek. Zdaniem lekarza 
zdarzenie przebiegało w ten sposób, że odwiedził ją kocha-
nek. Razem napili się i uprawiali seks. Potem doszło do kłótni 
i gość uderzył ją czymś, potem upozorował gwałt, związał 
i usunął  krążek. 
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zgodnie z  zasadami stosowanymi wobec 

żało złożyć oświadczenie, że się z niej wyłącza. 
Po pogrzebie 

do prowadzenia zamordowanej jakąś sprawę 

ze śledczym, od którego dowiaduje się, że zgod-
nie z opinią biegłych z układu znalezionych w ciele 

niona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. 
By kogoś skazać, sąd nie może mieć żadnych 
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ze śledczym, od którego dowiaduje się, że zgod-
nie z opinią biegłych z układu znalezionych w ciele 

By kogoś skazać, 
sąd nie może mieć 

żadnych wątpliwości, a gdy 
takie się pojawią, muszą być 

rozstrzygnięte na korzyść 
oskarżonego.
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Gdy prokurator zdaje Horganowi raport z poczynionych 

ustaleń, dowiaduje się od swojego szefa, że on również miał 
romans z Carolyn.

Następnego dnia Sabich dowiaduje się, że śledczy, z któ-
rym prowadził sprawę, został od niej odsunięty i wezwany 
do prokuratora. Nastąpiło to po odnalezieniu sprawy sprzed 
pięciu  lat, której dotyczył anonim o wręczeniu łapówki 
w zamian za umorzenie sprawy, a które ktoś próbował usu-
nąć z policyjnego archiwum nieświadomy tego, że pozostała 
ich kopia. W konsekwencji udało mu się ustalić, że łapówka 
została wręczona za umorzenie sprawy wobec mężczyzny, 
którego kuratorem wówczas była Carolyn Polhemus. 

Gdy Sabich idzie z tym do Horgana, w jego gabinecie 
zastaje prokuratora Guardia i jego współpracownika Molto, 
którzy chcą z nim rozmawiać. 

– Byłeś u Carolyn tego wieczoru, kiedy zginęła – ata-
kuje Molto.

– Bzdura, siedziałem w domu z dzieckiem – broni się 
Sabich.

– Mamy twoje odciski palców na szklance, którą znale-
ziono przy zmarłej. Mamy też wykaz połączeń, o których 
kazałeś zapomnieć funkcjonariuszowi. Wydzwaniałeś 
do niej tamtego wieczoru, ona też dzwoniła z domu. 

– Ty mówisz poważnie? – dopytuje się Sabich.
– Wiem, że to ty. To ty ją zabiłeś.

Po tej rozmowie prokurator jedzie naradzić się z żoną, 
co robić dalej. Sytuacja mało prawdopodobna, wszak znale-
ziono bardzo poważne dowody wskazujące, że on dokonał 
zabójstwa, a co więcej śledczy ujawnili te dowody przed 
potencjalnym podejrzanym. Jeśli dowody wskazują na to, 
że Sabich istotnie jest zabójcą, naturalne byłoby postawienie 
mu zarzutu, a następnie wystąpienie do sądu o zastosowa-
nie aresztu. Jeśli dowody nie dawały na tym etapie podstaw 
do sformułowania zarzutu, to sprzeczne z interesem śledztwa 
było zapoznawanie z nimi na tym etapie postępowania poten-
cjalnie podejrzanego. 

Najważniejsze jednak, że żona decyduje się wspomóc 
męża. Proponuje, by zastawili dom, aby opłacić adwokata. 

Sabich, zastanawiając się co ma robić, przypomina sobie 
ostatnią fazę romansu z Carolyn. Namawiała go wtedy, 
by  startował w wyborach na prokuratora okręgowego 
przeciwko Horganowi. Odmówił, tłumacząc, że nie stanie 

przeciwko swojemu szefowi. Niebawem Carolyn oświadczyła, 
że między nimi koniec. Później – jak wynikało ze słów Hor-
gana – zaczęła spotykać się z nim. Sabich rozumie, że powo-
dem ich romansu mógł być jego potencjalny awans – jeżeli 
on zostałby prokuratorem okręgowym, ona byłaby najpewniej 
jego zastępcą. Gdy on zdecydował, że nie jest zainteresowany 
kandydowaniem, nawiązała romans z Horganem, licząc, 
że przy nim zostanie zastępcą. To by wyjaśniało, dlaczego 
szef powierzył właśnie jej sprawę o korupcję. Zatem Carolyn
prowadziła sprawę, która mogła dotyczyć jej samej. 

Następnego dnia u Sabicha zjawiają się policjanci z naka-
zem przeszukania. Pobierają próbki ubrań i wykładzin, 
by porównać je ze śladami znalezionymi na miejscu zabój-
stwa. W tej sytuacji Sabich zatrudnia adwokata Alejando 
Sterna. Między obrońcą a klientem dochodzi do natychmia-
stowego sporu co do linii obrony. 

– Nie będziesz zeznawał – decyduje obrońca.
– Mam powołać się na piątą poprawkę? Nie zgadzam 

się. 

To jedna z milionów takich rozmów, jakie na przestrzeni 
dziejów musieli odbyć obrońcy ze swoimi klientami. 

Zeznawać, czy nie zeznawać?

Doświadczeni adwokaci wiedzą, że często klient jest 
swoim największym wrogiem i swoim nieposkromionym 
językiem potrafi sobie samemu wyrządzić w procesie naj-
większe szkody. Znacznie lepiej, by milczał niż dostarczał 
dowodów na swoją niekorzyść. 

Dlatego adwokaci wolą na ogół swoich klientów przeko-
nywać do słuszności milczenia i oczekiwać, że prokurator 
pokaże zebrane dowody, niż podejmować ryzyko dostarczania 
dowodów przeciwko samemu sobie. Nie jest to jednak jedyna 
przyjmowana taktyka procesowa. Jeśli obrońcy wiedzą, 
że ich klient jest dobrze przygotowany do składania wyja-
śnień, a są one konieczne, bo pewnych okoliczności nie 
da się inaczej przedstawić sądowi, zgadzają się na taką 
linię obrony. Inne jest na ogół stanowisko klientów, którzy 
są przekonani, że są w stanie do swojej niewinności przeko-
nać sąd. Zwykle nie są świadomi, że ich pozorna obrona może 
się przekształcić w dostarczanie dowodów oskarżeniu. Sabich
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jest profesjonalistą, powinien zatem zdawać sobie sprawę, 
na jakie niebezpieczeństwo się naraża. Stara zasada głosi jed-
nak, że nikt nie jest dobrym adwokatem we własnej sprawie. 

Człowiek, któremu grożą zarzuty, działa w takich emocjach, 
że jasność jego widzenia jest zaburzona. W takim stanie nie 
powinien podejmować decyzji, tylko słuchać ocen bezstron-
nych fachowców, którym ufa. 

W przypadku Sabicha jest jeszcze jeden problem 
– jest prokuratorem, a więc osobą szczególnego 
zaufania i chce bronić swojej reputacji. Dla 
niego milczenie jest równoznaczne z przy-
znaniem się do winy. 

– Zamierzasz dać fory oskarżeniu 
jeszcze przed procesem? – pyta adwo-
kat.

W końcu Sabich przyjmuje argumenty 
swojego obrońcy i na wstępnym przesłu-
chaniu oświadcza, że za radą adwokata nie 
będzie odpowiadał na pytania

Rano w domu Sabicha pojawia się policja z naka-
zem aresztowania. Filmowo atrakcyjnie, jednak faktycznie 
za późno. Gdyby podejrzany chciał uciekać lub utrudniać 
postępowanie, miałby na to czas. Prokuratura dzień wcześniej 
dysponowała przeciwko niemu takimi samymi dowodami 
i niepotrzebnie wstrzymywała tę czynność. Sąd decyduje jed-
nak, że Sabich zostaje zwolniony za kaucją i będzie odpowia-
dał z wolnej stopy. W czasie kolejnej rozmowy z adwokatem 
ten pyta swojego klienta, czy przewiduje linię oskarżenia. 

– Szaleję na punkcie Carolyn. Ona porzuca mnie dla 
innego. Nie odpuszczam. Dzwonię, błagam o spotkanie, 
ona ulega. Kochamy się. Atmosfera się zagęszcza, ude-
rzam ją w głowę, pozoruję gwałt. W pośpiechu popełniam 
błędy – zapominam o szklance, znajdują moją grupę krwi 
w nasieniu – próbuje przewidzieć tezy prokuratury Sabich.

– Tylko prokuratura ma słabe dowody na wasz 
romans. Tylko kilka bilingów – przypomina 
adwokat.

Ma rację. Oskarżony nie zdecydował się 
zeznawać, więc nie udzielił wielu infor-
macji na temat jego relacji z Carolyn.
Prokuratura może się tego domyślać, 
ale będzie miała duże problemy, żeby 
to udowodnić. 

Wkrótce  Sabich  dowiaduje  s ię , 
że jako świadek wezwany zostaje jego 
szef. Co więcej, szef oświadcza, że zamie-
rza zeznać, iż to on prosił, by powierzyć mu 
śledztwo. Szef jest wściekły za to, że Sabich nie 
powiedział mu, co go łączy z Carolyn. Oczywiście złożenie 
nieprawdziwych zeznań byłoby przestępstwem. Jeśli zezna 
o romansie swoich podwładnych, oskarżenie będzie miało 
motyw działania Sabicha. 

– Jestem niewinny – oświadcza adwokatowi Sabich.
Wieczorem w rozmowie z żoną wyznaje jej:

– Zbłaźniłem się. Powiedziałem Sternowi, że jestem 
niewinny.

– Myślałam, że cię o to nie spyta.
– Okłamuje się wszystkich, nawet adwokata, zasiewa-

jąc w ten sposób wątpliwości – tłumaczy żonie Sabich – 
Ty nie spytałaś, czy jestem winny.

– A mam spytać?

Trudno się nie dziwić, że Sabich jako profesjo-
nalista ma pretensje do siebie. Wie, że więk-

szość osób stykających się z prokuratorem 
składa oświadczenia o swojej niewinności, 

a doświadczenie wskazuje, że większość 
z nich kłamie. Zapewniając o swojej 
niewinności, postąpił jak rasowy kry-
minalista, informując do tego obrońcę 
o czymś, o czym ten nie chce wiedzieć, 

bo wiedza o winie lub niewinności klienta 
nie pomaga w obronie. W pewnych sytu-

acjach może ją nawet ograniczać. 
Następnego dnia w drodze do sądu na Sabi-

cha czeka tłum dziennikarzy:

– Dlaczego skorzystał pan z piątej poprawki? – dopy-
tują się. 

– Nie urządzajmy procesu na schodach – apeluje Stern
świadomy, że jeśli jego klient milczy przed sądem, to nie 
powinien też komentować sprawy dla dziennikarzy. 

Po przemówieniach wstępnych, w których prokurator 
argumentuje zgodnie z przewidywaniami Sabicha, rozpo-
czyna się postępowanie dowodowe. Prokuratura chce przesłu-
chać detektywa, który zabezpieczył dowód w postaci szklanki 
z odciskami palców Sabicha. Okazuje się jednak, że ten dowód 
zaginął i Stern oponuje, by przesłuchiwać świadka na okolicz-
ność dowodu, którego prokuratura nie jest w stanie przedsta-
wić. Zdenerwowany sędzia Larren Lyttle wstrzymuje przesłu-
chanie świadka do czasu odnalezienia dowodu. Prokuratura 

wnioskuje zatem o przesłuchanie Horgana, który 
kłamie, że Sabich nalegał, by to on prowadził 

śledztwo, a następnie je opóźniał i utrudniał. 
Na pytanie obrońcy, czy przekazał Carolyn

akta sprawy korupcyjnej, gdy ta była 
jego kochanką, przyznaje, że nie było 
to do końca poprawne. 

– A zatem ukrył pan przed swoim 
obecnym zastępcą kluczowe dla śledz-
twa akta – drąży obrońca. 

Następnie w gabinecie sędziego, w czasie 
spotkania stron, które sędzia wzywa do sie-

bie, Stern stawia tezę, że zarzuty sfabrykowano, 
o czym świadczyć będą akta sprawy korupcyjnej, które 

utajniono, by utrudnić działanie obronie. Sąd wyraża zgodę 
na zadawanie pytań odnośnie do tej sprawy.

W trakcie przesłuchania Horgana adwokat dowiaduje się, 
że oskarżający prokurator Molto był przełożonym Carolyn
w czasie, gdy miało dojść do wręczenia łapówki w sprawie 
mężczyzny, którego kuratorem była. 
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Po kolejnym dniu procesu do Sabicha dzwoni policjant, 

z którym prowadził postępowanie, z informacją, że udało mu 
się zidentyfikować mężczyznę, w sprawie którego miało dojść 
do wręczenia łapówki. Mężczyzna należy do gangu, którego 
członków Sabich skazał. Jadą do domu człowieka, za wolność 
którego miała być wręczona łapówka. Przedstawiają się jako 
policjant i prokurator, mimo że obaj są zawieszeni, a gdy 
mężczyzna zaczyna z nich drwić, policjant uderza go pisto-
letem w twarz. Dalej szantażuje mężczyznę tym, że jeśli nie 
będzie z nimi współpracował, zadzwoni do jego kumpli i zdra-
dzi kompromitujące go informacje. Mamy zatem pobicie 
i groźbę karalną. Jeśli w takich okolicznościach świadek 
złożyłby zeznania, nie mogłyby one być dowodem, ponie-
waż uzyskane zostały przy użyciu groźby. Przerażony chło-
pak deklaruje, że wyzna wszystko i opowiada, że to ta blond 
zdzira – jego kuratorka Carolyn – to ustawiła i że pieniądze 
z umorzenia zostały przekazane sędziemu Larrenowi Lyttle.

Po wyjściu Sabich z detektywem omawiają sytuację 
i uznają, że Carolyn musiała być kochanką sędziego.

– Przykro mi. Myślałem, że to Molto – stwierdza poli-
cjant – Jeśli piśniemy sędziemu, co na niego mamy, może 
zamknąć sprawę.

Należy przypomnieć, że niezależnie od tego, czy wziął 
łapówkę czy nie, jeśli istotnie był kochankiem Carolyn, to nie 
powinien tej sprawy prowadzić i od razu powinien się z niej 
wyłączyć. 

Na kolejnej rozprawie w sądzie zeznaje lekarz, który 
stwierdził w pochwie ofiary środki plemnikobójcze pocho-
dzące z krążka. W trakcie przesłuchania Stern dowodzi, 
że ofiara miała podwiązane jajniki, nie mogła zatem korzystać 
z krążka, więc badany w tej sprawie materiał musiał zostać 
zamieniony. W ten sposób tracą moc dwa podstawowe 
dowody w sprawie – odciski palców na szklance, której nie 
ma, i ślady spermy wskazujące grupę krwi A, którą miał 
Sabich. Adwokat wnosi o umorzenie sprawy, a sąd przyznaje, 
że nie ma dowodu, że ofiara odbyła stosunek i proces nie 
może być kontynuowany. Sędzia podejmuje decyzję o umo-
rzeniu sprawy. 

W kancelarii Sterna obrońca ze swoim klientem piją szam-
pana. 

– Jesteś najlepszy – stwierdza Sabich – Skąd wiedzia-
łeś, że Lyttle boi się tamtej sprawy? Wiedziałeś, że ona 
nie ma nic wspólnego ze mną, ale dałeś do zrozumienia, 
że ją wyświetlisz i wykażesz, że brał łapówki, w czym 
pośredniczyła Carolyn. Zaszantażowałeś go?

– Po rozwodzie Lyttel związał się z Carolyn – piękną, 
acz niebezpieczną kobietą. Ogarnęły go myśli samobójcze, 
chciał ustąpić z funkcji sędziego, ale Horgan go powstrzy-
mał – opowiada adwokat. 

– Horgan wiedział o łapówkach? – dziwi się Sabich.
– Tak, ocalił dla sądownictwa zasłużonego człowieka. 

Lyttel według mnie postąpił słusznie. Teraz powiedz mi, 
czy sprawiedliwości stało się zadość.

Sytuacja, o której rozmawiają mężczyźni, z punktu widze-
nia prawa jest jasna. Sędzia popełnił przestępstwo, przyj-
mując jako funkcjonariusz publiczny korzyść majątkową. 
Okoliczności nie usprawiedliwiają go i mogą być jedynie 
okolicznością łagodzącą przy wymiarze kary. Sędzia, który 
przyjmuje łapówki za rozstrzygniecie, nie jest dobrym 
sędzią i natychmiast powinien być usunięty z zawodu, 
więc Horgan nikogo nie ocalił dla sądownictwa, tylko to sądow-
nictwo skompromitował. Rozstrzygając w niniejszej sprawie, 
sędzia Lyttel dbał o interes własny, a nie o dobro wymiaru 
sprawiedliwości. Tak wydany wyrok nigdy nie będzie spra-
wiedliwy, niezależnie od tego, czy Sabich jest winny czy nie. 
Pytanie Sterna nie ma zatem sensu. 

Następnego dnia Sabich zostaje sam w domu i przystępuje 
do naprawy popsutego ogrodzenia. W skrzynce z narzędziami 
znajduje młotek poplamiony krwią i domyśla się, że to narzę-
dzie zbrodni, którym zabito Carolyn. Idzie do kuchni i myje 
młotek pod kranem. 

– Tak. Zrobiłam to – słyszy za sobą głos żony – Okpi-
łam ich wszystkich. Zaczęłam marzyć, że tę niszczycielkę 
spotka kara. Zobaczyłam jasność. To musi być zbrodnia, 
którą jej mąż uzna za nie do rozwiązania. Musi być gwałt. 
Pewnego dnia mąż pije piwo i mam jego odciski. Zbieram 
jego spermę, która spływa po wyjęciu krążka. Potem 
dzwonię do niej i proszę o spotkanie. Zabijam ją, wycią-
gam sznurek i wiążę tak, jak mój mąż opisywał wiązanie 
przez zboczeńców. 

Zaczyna się proces, widzi, jak jej mąż cierpi i dziwnym 
trafem zarzuty zostają oddalone. A więc wiemy, kto zabił. 
Do pomyłki sądowej nie doszło, mimo że sąd działał 
z naruszeniem prawa. Osoba niewinna nie została ska-
zana, ale również osoba winna nie została pociągnięta 
do odpowiedzialności. 

Na pustej sali sądowej słyszymy ponownie głos narratora: 

– Sprawa Carolyn nie została wyjaśniona. Nie mogłem 
odebrać synowi matki. Jestem prokuratorem, całe życie 
poświęciłem udowadnianiu winy. Z całą rozwagą wycią-
gnąłem rękę po Carolyn. Spowodowałem szalony wybuch 
gniewu, który skłonił jednego człowieka do zabicia 
drugiego. Była zbrodnia, była ofiara, jest kara – kończy 
narrator.

No cóż wydaje mi się, że prokurator, który ponownie 
miałby zbadać tę sprawę, nie podzieliłby jego zdania. 

student.beck.pl
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PRZEDMIOTY POCZĄTKOWE

Logika w pigułce 
Prawo w pigułce

Ucz się
Prawo rzymskie publiczne – A. Dębiński, J. Misztal-Konecka, M. Wójcik, Podręczniki Prawnicze

  Wstęp do prawoznawstwa – T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Skrypty Becka

Filozo�a i teoria prawa – J. Oniszczuk, Studia Prawnicze

Podstawy �lozo�i – E. Nieznański, Podręczniki Prawnicze

Podstawy prawa  – Z. Muras, Skrypty Becka

Prawo rzymskie. Instytucje – W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Podręczniki Prawnicze

Logika – E. Nieznański, Podręczniki Prawnicze

Logika – T. Widła, D. Zienkiewicz, Skrypty Becka

Technika prawodawcza – W. Gromski, J. Kaczor, M. Błachut, Podręczniki Prawnicze

Wymowa prawnicza – praca zbiorowa, Skrypty Becka

Leksykon myślicieli politycznych i prawnych – M. Maciejewski, 

J. E. Kundera i inni, Leksykony Prawnicze

Leksykon tradycji rzymskiego prawa prywatnego. Podstawowe pojęcia
– A. Dębiński, M. Jońca, Leksykony Prawnicze

Leksykon rzymskiego prawa karnego. Podstawowe pojęcia
– red. M. Jońca., Leksykony Prawnicze

Ćwicz
Prawo rzymskie – Repetytoria Becka

Powtarzaj
Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce – Prawo w pigułce

Logika w pigułce – Prawo w pigułce

Prawo rzymskie w pigułce – Prawo w pigułce

HISTORIA I PRAWO KONSTYTUCYJNE

Prawo konstytucyjne współczesnej Polski  Prawo konstytucyjne współczesnej Polski  
M. Zubik

Studia Prawnicze 

Ucz się
Prawo konstytucyjne RP – P. Sarnecki, Podręczniki Prawnicze

Historia myśli politycznej i prawnej – H. Izdebski, Podręczniki Prawnicze

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne
– T. Maciejewski, Podręczniki Prawnicze

Historia powszechna ustroju i prawa – T. Maciejewski, Studia Prawnicze

Historia polskiej myśli administracyjnej do 1918 r. – T. Maciejewski, 

Podręczniki Prawnicze

Prawo konstytucyjne. Kompedium – red. R. Piotrowski, Skrypty Becka

Organy ochrony prawnej RP – S. Serafin, B. Szmulik, Podręczniki Prawnicze

Historia ustroju i prawa sądowego Polski – T. Maciejewski, Podręczniki Prawnicze

Historia ustroju Polski do 1939 r. – ćwiczenia – L. Toumi, Skrypty Becka

Ćwicz
Leksykon historii prawa i ustroju – T. Maciejewski, Leksykony Prawnicze

Leksykon prawa konstytucyjnego – A. Szmyt, Leksykony Prawnicze

Prawo konstytucyjne – Repetytoria Becka

Powtarzaj
Powszechna historia państwa i prawa w pigułce – Prawo w pigułce

Historia ustroju i prawa Polski w pigułce – Prawo w pigułce

Prawo konstytucyjne w pigułce – Prawo w pigułce

PRAWO PRACY

Prawo pracy
L. Florek

Podręczniki Prawnicze

Ucz się
Prawo pracy – J. Stelina, Studia Prawnicze

Prawo pracy – M. Barzycka-Banaszczyk, Skrypty Becka

Prawo ubezpieczeń społecznych. Zasady, �nansowanie, organizacja – G. Uścińska, 

Podręczniki Prawnicze

Zbiorowe prawo pracy – P. Nowik, E. Wronikowska, Skrypty Becka

Leksykon prawa pracy – J. Stelina, Leksykony Prawnicze

Ćwicz
Prawo pracy – Repetytoria Becka

Powtarzaj
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce – Prawo w pigułce

PRAWO MIĘDZYNARODOWE

Prawo międzynarodowe publiczne
red. A. Zawidzka-Łojek 

Podręczniki Prawnicze

Ucz się
Prawo międzynarodowe gospodarcze – Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak

Podręczniki Prawnicze

  Prawo międzynarodowe praw człowieka – K. Orzeszyna, M. Skwarzyński, R. Tabaszewski, 

Podręczniki Prawnicze

Prawo międzynarodowe publiczne  – J. Barcik, T. Srogosz, Studia Prawnicze

Prawo prywatne międzynarodowe – K. Bogdan-Kurluta, Podręczniki Prawnicze

Handel międzynarodowy – Rett R. Ludwikowski, Podręczniki Prawnicze

  Organizacje międzynarodowe – M. Ingelević-Citak, B. Kuźniak, 

M. Marcinko, Podręczniki Prawnicze

Prawo prywatne międzynarodowe – J. Gołaczyński, Studia Prawnicze

Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia 
– I. Gawłowicz, Skrypty Becka

Międzynarodowe prawo inwestycyjne – J. Jeżewski, Podręczniki Prawnicze

Kompleksowa oferta
Wydawnictwa C.H.Beck 
na rok akademicki 2021/2022
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PRAWO EUROPEJSKIE

Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej 
red. M. M. Kenig-Witkowska  

Podręczniki Prawnicze

Ucz się
Prawo europejskie – M. Ahlt, M. Szpunar, Podręczniki Prawnicze

Wspólnotowe prawo gospodarcze. Tom II – red. A. Cieśliński, Studia Prawnicze

Prawo europejskie – red. I. B. Nestoruk, Skrypty Becka

Powtarzaj
Prawo Unii Europejskiej w pigułce – Prawo w pigułce

PRAWO CYWILNE

Prawo cywilne – część ogólna
Z. Radwański, A. Olejniczak

Podręczniki Prawnicze

Ucz się
Prawo cywilne – red. M. Rzewuski, Podręczniki Prawnicze

Zobowiązania – część ogólna – Z. Radwański, A. Olejniczak, 

Podręczniki Prawnicze

Zobowiązania – część szczegółowa – Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Podręczniki 

Prawnicze

Prawo rzeczowe – E. Gniewek, Podręczniki Prawnicze

Prawo rzeczowe – K. Dadańska, Skrypty Becka

Prawo autorskie i prawa pokrewne – R. Golat, Skrypty Becka

Zobowiązania – red. T. Mróz, Skrypty Becka 

Prawna ochrona rodziny - skrypt dla studentów pedagogiki i innych nauk 
społecznych – M. Andrzejewski, Skrypty Becka

Prawo spadkowe – E. Skowrońska-Bocian, Podręczniki Prawnicze

Prawo rodzinne i opiekuńcze – M. Andrzejewski, T. Smyczyński, Podręczniki Prawnicze

Prawo rodzinne – A. Bieliński, M. Pannert, Podręczniki Prawnicze

Zarys prawa cywilnego – red. E. Gniewek, red. P. Machnikowski, Studia Prawnicze

Prawo cywilne – część ogólna – A. Kawałko, H. Witczak, Skrypty Becka

Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe – A. K. Bieliński, M. Pannert, Skrypty Becka

Prawo informatyczne i geoinformacyjne – red. M. Jankowska, red. M. Pawełczyk, 

Podręczniki Prawnicze

Prawo spadkowe – A. Kawałko, H. Witczak, Skrypty Becka

Leksykon prawa cywilnego – E. Bagińska, Leksykony Prawnicze

Ćwicz
Prawo cywilne – część ogólna – Repetytoria Becka

Prawo rzeczowe – Repetytoria Becka

Zobowiązania – Repetytoria Becka

Spadki i prawo rodzinne – Repetytoria Becka

Powtarzaj
Prawo cywilne w pigułce. Część ogólna. Prawo rzeczowe – Prawo w pigułce

Prawo cywilne w pigułce. Zobowiązania. Spadki – Prawo w pigułce

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce – Prawo w pigułce

POSTĘPOWANIE CYWILNE

Postępowanie cywilne  
M. Rzewuski

Podręczniki Prawnicze

Ucz się
Postępowanie cywilne – P. Cioch, J. Studzińska, Podręczniki Prawnicze

Postępowanie cywilne – red. E. Marszałkowska-Krześ, Studia Prawnicze

Postępowanie cywilne. Kompendium – K. Flaga-Gieruszyńska, A. Zieliński, Skrypty Becka

Postępowanie sporne rozpoznawcze w sprawach cywilnych – K. Piasecki, Studia Prawnicze

Postępowanie cywilne – red. I. Gil, Studia Prawnicze

Leksykon procesu cywilnego – red. J. Misztal-Konecka, Leksykony Prawnicze

Leksykon cywilnego postępowania nieprocesowego – red. J. Misztal-Konecka, 

Leksykony Prawnicze

Leksykon cywilnego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego 
– J. Misztal-Konecka, Leksykony Prawnicze

Ćwicz
Postępowanie cywilne – Repetytoria Becka

Powtarzaj
Postępowanie cywilne w pigułce – Prawo w pigułce

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

Prawo handlowe 
A. Kidyba

Studia Prawnicze

Ucz sięUcz się
Prawo obrotu nieruchomościami – R. Strzelczyk, Podręczniki Prawnicze

Prawo celne – R. Oktaba, Skrypty Becka

Prawo gospodarcze prywatne – H. Kruk, M. Oczkowski, M. Pyka, Skrypty Becka

Publiczne prawo gospodarcze – Z. Snażyk, A. Szafrański, Podręczniki Prawnicze

  Prawo spółek – W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Studia Prawnicze

  Prawo handlowe – K. Bilewska, A. Chłopecki, Podręczniki Prawnicze

  Prawo własności przemysłowej – P. Kostański, Ł. Żelechowski, Podręczniki Prawnicze

  Prawo gospodarcze. Kompendium – red. J. Olszewski, Skrypty Becka

  Prawo rynku kapitałowego – A. Chłopecki, M. Dyl, Podręczniki Prawnicze

  Prawo wekslowe i czekowe – L. Bagińska, Podręczniki Prawnicze

  Prawo giełdowe – K. Zacharzewski, Podręczniki Prawnicze

  Prawo gospodarcze prywatne. Podstawowe instytucje – red. T. Mróz, red. M. Stec, 

    Studia Prawnicze

  Prawo nieruchomości – R. Strzelczyk, Studia Prawnicze

  Prawo wekslowe – T. Jasiński, D. Wróbel, Podręczniki Prawnicze

  Prawo gospodarcze publiczne – red. A. Powałowski, Studia Prawnicze

  Leksykon prawa spółek – red. B. Gliniecki, Leksykony Prawnicze

  Leksykon prawa gospodarczego publicznego
– A. Powałowski, Leksykony Prawnicze

  Leksykon prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Podstawowe pojęcia
– red. J. Misztal-Konecka, Leksykony Prawnicze

Ćwicz
  Prawo handlowe i gospodarcze – Repetytoria Becka

Powtarzaj
  Prawo handlowe w pigułce – Prawo w pigułce

  Prawo gospodarcze publiczne w pigułce – Prawo w pigułce
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Ucz się
Prawo podatkowe – R. Oktaba, Podręczniki Prawnicze

Finanse publiczne i prawo �nansowe – red. A. Nowak-Far, Studia Prawnicze

Prawo podatkowe – R. Mastalski, Studia Prawnicze

Prawo �nansów publicznych – A. Mikos-Sitek, P. Zapadka, Skrypty Becka

Leksykon prawa �nansowego – A. Drwiłło, D. Maśniak, Leksykony Prawnicze

Powtarzaj
Prawo �nansowe w pigułce – Prawo w pigułce

PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjnePostępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
red. M. Wierzbowski

Podręczniki Prawnicze

Ucz się
Postępowanie administracyjne – W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak,

Podręczniki Prawnicze

Prawo geologiczne i górnicze – T. Kocowski, W. Małecki, P. M. Wojtulek,

Podręczniki Prawnicze

Prawo żywnościowe – K. Leśkiewicz,  Podręczniki Prawnicze

  Ogólne postępowanie administracyjne – R. Kędziora, Skrypty Becka

Nauka administracji – Z. Leoński, Podręczniki Prawnicze

Zarys prawa administracyjnego – B. Szmulik, S. Serafin, K. Miaskowska-Daszkiewicz, 

Skrypty Becka

Materialne prawo administracyjne – Z. Leoński, Podręczniki Prawnicze

Dzieje administracji w Polsce XX wieku – M. Żukowski, Studia Prawnicze

Osobowe prawo administracyjne – W. Maciejko, Skrypty Becka

Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu – red. Z. Kmieciak, Podręczniki 

Prawnicze

Historia administracji i myśli administracyjnej. Czasy nowożytne i współczesne 
(XVI - XX w.) – T. Maciejewski, Skrypty Becka

Leksykon prawa administracyjnego materialnego
– T. Bąkowski, K. Żukowski, Leksykony Prawnicze

Ćwicz
Postępowanie administracyjne – Repetytoria Becka

Prawo administracyjne materialne – Repetytoria Becka

Powtarzaj
Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce – Prawo w pigułce

PRAWO MEDYCZNE

Prawo medyczne
R. Kubiak 

Studia Prawnicze 

Ucz się
Nowe medyczne prawo karne – red. T. Gardocka, red. D. Jagiełło, Podręczniki Prawnicze

Prawo w medycynie – A. Fiutak, Skrypty Becka

Powtarzaj
Prawo medyczne w pigułce – Prawo w pigułce

PRAWO KARNE

Prawo karne 
L. Gardocki

Podręczniki Prawnicze 

Ucz się
Prawo wykroczeń (materialne i procesowe) – A. Marek, A. Marek-Ossowska, 

Podręczniki Prawnicze

Prawo karne materialne. Kurs skrócony – K. Burdziak, M. Kowalewska-Łukuć, M. Nawrocki, 

Skrypty Becka

Prawo karne – M. Królikowski, R. Zawłocki, Studia Prawnicze

Prawo karne – A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Studia Prawnicze

Kryminologia – M. Kuć, Skrypty Becka

Prawne podstawy resocjalizacji – M. Kuć, Skrypty Becka

Prawo i proces karny skarbowy – L. Wilk, J. Zagrodnik, Podręczniki Prawnicze

Prawo karne – red. A. Grześkowiak, red. K. Wiak, Skrypty Becka

Prawo karne – część ogólna – B. Namysłowska-Gabrysiak, J. Berg, Skrypty Becka

Kryminalistyka – J. Widacki, Studia Prawnicze

Kryminologia – M. Kuć, Skrypty Becka

Kodeks karny skarbowy – M. Błaszczyk, M. Zbrojewska, Skrypty Becka

Prawo i postępowanie karne skarbowe – I. Sepioło-Jankowska, Podręczniki Prawnicze

Wiktymologia – M. Kuć, Skrypty Becka

Leksykon kryminologii – M. Kuć, Leksykony Prawnicze

Leksykon prawa karnego – P. Daniluk, Leksykony Prawnicze

Prawo nieletnich – A. Grześkowiak, Skrypty Becka

Ćwicz
Prawo karne – Repetytoria Becka

Powtarzaj
Prawo karne w pigułce – Prawo w pigułce

POSTĘPOWANIE KARNE

Postępowanie karne
K. T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński 

Studia Prawnicze 

Ucz się
Postępowanie karne – C. Kulesza, P. Starzyński, Podręczniki Prawnicze

Prawo karne wykonawcze – M. Kuć, Srypty Becka

Leksykon prawa karnego procesowego – W. Cieślak, K. Woźniewski, Leksykony Prawnicze

Ćwicz
Postępowanie karne – Repetytoria Becka

Powtarzaj
Postępowanie karne w pigułce – Prawo w pigułce

PRAWO PODATKOWE I FINANSOWE

Prawo podatkowe
red. P. Smoleń, red. W. Wójtowicz 

Podręczniki Prawnicze
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BIAŁYSTOK

Księgarnia Prawnicza
ul. A. Mickiewicza 103, tel.: +48  667 551 654, 
e-mail: ksiegarnia.bs@wp.pl

Księgarnia PWN
ul. A. Mickiewicza 32, tel.: +48 502 457 355,
e-mail: ksiegarnia.bialystok@pwn.pl 

BIELSKO-BIAŁA

Ksiegarnia Prawnicza
ul. Cieszyńska 8, tel.: +48 33 812 37 16, 
e-mail: ksiegarnia@prawnicza.net

GDAŃSK

Księgarnia Kazus 
ul. Nowe Ogrody 30, tel.: +48 502 200 263, 
e-mail: kazusgd@wp.pl

KATOWICE

Księgarnia Prawnicza
ul. Bankowa 11B, tel.: +48 32 359 20 62, 
e-mail: ksiegarniaprawnicza.us@gmail.com

Księgarnia Wydawnictwa C.H.Beck
W sprzedaży dostępne również publikacje 
wydawnictw: Wolters Kluwer, ODDK, Difin, 
PWN, Helion, Od.Nowa.
pl. Wolności 10A, tel.: +48 32 206 89 96,
e-mail: ksiegarnia.katowice@beck.pl

KRAKÓW

Księgarnia Prawnicza Mica
ul. K. Olszewskiego 2, budynek WPiA UJ, 
tel.: +48 12 663 13 91, 
e-mail: mica.krakow@gmail.com 

Główna Księgarnia Naukowa 
ul. Podwale 6, tel.: +48 12 422 37 17, 
e-mail: firmy@eksiegarnia.pl

LUBLIN

Księgarnia Wena
Al. Racławickie 18/1, tel.: +48 81 533 51 55, 
e-mail: ksiegarnia.wena@wp.pl

Księgarnia Sądowa
ul. Krakowskie Przedmieście 43, tel.: +48 501 615 134, 
e-mail: wojciechnaja@lexliber.pl

Księgarnia Iuris Prudentia
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, tel.: +48 81 537 54 75,
e-mail: pomoc@naukowa.pl

ŁÓDŹ

Księgarnia PWN 
ul. Kopcińskiego 31, tel.: +48 42 678 39 20,
e-mail: ksiegarnia.lodz2@pwn.com.pl

Księgarnia PWN Łódź 
ul. Więckowskiego 13, 
tel.: (42) 630 67 69; 510 110 893

OLSZTYN

Książnica Polska
Pl. Jana Pawła II 2/3, tel.: +48 89 523 64 83, 
e-mail: popnaukowa@ksiaznica.pl

OPOLE

Księgarnia Suplement
ul. A. Kośnego 18, tel.: +48 77 453 79 82, 
e-mail: suplement@op.pl

POZNAŃ

Księgarnia Wydawnictwa C.H.Beck
ul. Półwiejska 22, tel.: +48 61 661 84 55, 
e-mail: ksiegarnia.poznan@beck.pl

Księgarnia Uniwersytecka Fundacji UAM 
Al. Niepodległości 53, tel.: +48 604 204 984, 
e-mail: wpia@ksiegarnia-uam.pl

RZESZÓW
Księgarnia PWN
ul. Pigonia 8, Gmach Biblioteki Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, 
tel.: +48 17 872 10 30, 
e-mail: ksiegarnia.rzeszow@pwn.com.pl

SZCZECIN

Księgarnia Akademicka 
Al. Papieża Jana Pawła II 40/4, 
tel.: +48 91 489 09 26, 
e-mail: biuro@ksiegarniaakademicka.net

Księgarnia Akademicka WPiA US
ul. Narutowicza 17a, tel.: +48 519 569 515,
e-mail: biuro@ksiegarniaakademicka.net

TORUŃ

Księgarnia PWN 
ul. M. Reja 25, tel.: +48 56 611 49 36, 
e-mail: ksiegarnia.torun@pwn.pl

WARSZAWA

Księgarnia Wydawnictwa C.H.Beck
ul. Krakowskie Przedmieście 20/22, 
tel.: +48 22 873 12 81, 
e-mail: ksiegarnia.krakowskie@beck.pl

Księgarnia Wydawnictwa C.H.Beck 
Metro „ Rondo Daszyńskiego”, lok. 1013, 
tel.: +48 22 718 33 90, 
e-mail: ksiegarnia.daszynskiego@beck.pl

Księgarnia Ekonomiczna
ul. Grójecka 67/69, tel.: +48 22 823 64 67,
 e-mail: info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

Księgarnia MT Biznes, 
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59, bud. C,
tel.:  665 055 813

Księgarnia Uniwersytecka LIBER
ul. Krakowskie Przedmieście 24, 
tel.: +48 22 826 30 91,
e-mail: zamow@liber.pl

Księgarnia Wydawnictwa C.H.Beck
W sprzedaży dostępne również publikacje 
wydawnictw: Wolters Kluwer, ODDK, Difin, 
PWN, Helion, Od.Nowa.
Al. „Solidarności” 83/89, tel.: +48 22 250 59 04,
e-mail: ksiegarnia.solidarnosci@beck.pl

WROCŁAW

Księgarnia Wydawnictwa C.H.Beck
ul. Kiełbaśnicza 25, tel.: +48 71 786 41 10, 
e-mail: ksiegarnia.wroclaw@beck.pl

Księgarnia PWN 
ul. Kuźnicza 56, tel.: +48 71 343 54 52, 
e-mail: ksiegarnia.wroclaw@pwn.com.pl

Księgarnia Prawnicza
ul. Sądowa 1, tel.: +48 666 999 708,
e-mail: prawnicza.ksiegarnia@gmail.com

SPRAWDŹ W DOBRYCH KSIĘGARNIACH

Warszawa, 
Al. „Solidarności” 83/89

Warszawa, 
ul. Krakowskie Przedmieście 
20/22

Wrocław, 
ul. Kiełbaśnicza 25

Katowice, 
pl. Wolności 10a

Warszawa, 
stacja metra „Rondo 
Daszyńskiego”

Poznań, 
ul. Półwiejska 22
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* Lista uczelni oferujących dostęp do Systemu Legalis dla użytkowników sieci wewnętrznej 
znajduje się na stronie legalis.pl/student

Studencie!
System Informacji Prawnej Legalis

Otwarty na Twojej uczelni!

https://legalis.pl/student/



