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Wstęp

Niniejsza monografia w pewien sposób podsumowuje działania w pro-
jekcie pt. „Kompleksowy program wzmacniania społecznej kontroli 
administracji publicznej oraz monitorowania wybranych obszarów życia 
publicznego” szerzej znanym jako „Administracja pod kontrolą”. Wska-
zane działanie składa się z trzech filarów: Szkoły Liderów, Spotkań Lokal-
nych, Segmentu materiałów merytorycznych. 

W toku prac projektowych wykładowcy, uczestnicy oraz wykonawcy 
projektu starali się poszerzać wiedzę własną oraz innych w zakresie spo-
łecznej kontroli administracji publicznej, a także zapobiegania i przeciw-
działania przestępstwom i nieprawidłowościom urzędniczym. Większość 
materiałów jest dostępna on -line i zawsze można do nich wrócić. Niemniej 
projekt wpisuje się także w sferę naukową, w związku z tym zasadne jest, 
aby pozostał po nim materialny ślad dla przyszłych pokoleń. Dlatego 
powstał pomysł na zebranie wiedzy i doświadczeń osób, które zaangażo-
wały się w projekt, w postaci monografii. 

Opracowanie Prawne aspekty społecznej kontroli administracji publicz‑
nej jest dziełem zbiorczym dziesięciu autorów. Każdy z nich posiada inne 
doświadczenia, wiedzę oraz na co dzień styka się z inną tematyką. Jednak 
każdemu z nich przyświeca działalność na rzecz „dobrej administracji”, 
co można uznać za punkt wspólny wszystkich rozdziałów monografii. 

Książka została podzielona na trzy części. Pierwsza dotyczy spraw 
stricte administracyjnoprawnych skupionych wokół szeroko pojętej 
kontroli administracji publicznej w wymiarze społecznym, zarządczym, 
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a także w toku postępowania administracyjnego (zasada jawności oraz 
udział organizacji społecznej). 

Druga z kolei odnosi się do kwestii odpowiedzialności odszkodowaw-
czej oraz majątkowej. Można powiedzieć, że ma ona charakter cywil-
noprawny. Ma też wymiar ściśle praktyczny, ponieważ można się z niej 
dowiedzieć, kiedy powstaje obowiązek odszkodowawczy władzy publicz-
nej oraz czy funkcjonariusz może odpowiadać majątkowo za swoje dzia-
łanie lub zaniechanie. 

Część trzecia dotyczy sfery prawnokarnej. Rozpoczynają ją rozważania 
historyczne na temat odpowiedzialności karnej urzędników. Następnie 
dokonywana jest szersza analiza urzędniczych przestępstw korupcyjnych 
oraz omówienie wymiaru karnoprocesowego, tj. zasady jawności oraz 
udziału ławników w postępowaniu karnym. 

Reasumując, w ręce czytelnika oddawana jest pozycja, która omawia 
wybrane zagadnienia społecznej kontroli administracji publicznej. Autorzy 
mają nadzieję, że prócz wartości poznawczej, którą niesie publikacja, sta-
nie się ona inspiracją do podejmowania kolejnych analiz i formułowania 
autorskich interpretacji.
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Tomasz Kawa
Uniwersytet ekonomiczny w krakowie

Kontrola społeczna (obywatelska) 
administracji publicznej

Streszczenie: Celem artykułu jest wyjaśnienie, czym jest kontrola 
społeczna (obywatelska) administracji publicznej oraz ukazanie naj‑
istotniejszych narzędzi, którymi jest ona realizowana. Pochylając się 
nad tym tematem, należy podkreślić, że najważniejszym „czynnikiem” 
w całym systemie są obywatele. Bez ich zaangażowania, chęci, kompe‑
tencji i determinacji niemożliwe byłoby skuteczne przeprowadzenie 
kontroli. W opracowaniu przedstawiony zostaje istotny podział kontroli 
społecznej (obywatelskiej) na kontrolę instytucjonalną – obwarowaną 
przepisami prawnymi i kontrolę pozainstytucjonalną – klasyfikowaną 
na równi z tzw. opinią publiczną. Oś główną artykułu stanowią narzędzia 
(instytucje), którymi dokonuje się kontroli społecznej – m.in. petycje, 
skargi czy wnioski. Przeprowadzona analiza uwidacznia, że środki maso‑
wego przekazu odgrywają znaczącą rolę w kontrolowaniu i wywieraniu 
wpływu na władzę publiczną. Połączenie ich wkładu z działaniami oby‑
wateli tworzy demokratyczne państwo obywatelskie. 

Słowa kluczowe: kontrola, administracja publiczna, demokracja, dobro 
wspólne, informacja publiczna

Abstract: The aim of the article is to explain what social (civic) control 
of public administration is and to present the most important tools 
by which it is realise. Looking at this topic, it should be emphasized that 
the most important “factor” in the entire system are citizens. Without 
their commitment, willingness, competence and determination, it would 
be impossible to effectively conduct an control. The study presents 
an important subdivision of social (civil) control, i.e. institutional con‑
trol – originating in legislation and non ‑institutional control – which 
is ranked on an equal footing with so ‑called public opinion. The main 
thrust of the article is the instruments (institutions) with which social 
control is carried out, such as petitions, complaints or applications. As the 
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study shows, the mass media play an important role in controlling and 
influencing public authorities. By combining their contribution with the 
actions of the citizens, created is a democratic citizen state.

Key words: control, public administration, democracy, common good, 
public information

1. Wstęp

Demokracja rozwija się dzięki angażowaniu się obywateli w funkcjono-
wanie państwa, dlatego również w kontroli administracji publicznej nie 
może zabraknąć ich udziału. Kontrola społeczna (obywatelska) to rodzaj 
kontroli, który klasyfikowany jest jako kontrola zewnętrzna nad admi-
nistracją, ponieważ nie znajduje swojego strukturalnego usytuowania 
w administracji publicznej1. Można by rzec, że obywatele są całkowitym 
bytem niezależnym (wolnym elektronem), a podejmowane przez nich 
działania chronią nasze wspólne interesy. Przejaw kontroli obywatelskiej 
jest swego rodzaju staniem na straży prawidłowości działań podejmowa-
nych przez administrację publiczną. Społeczeństwo już od najniższych 
szczebli, tj. gminy, powiatu, województwa „przygląda się” działaniom sze-
roko rozumianej władzy publicznej. W razie swoich obaw i niepewności 
oraz wykrytych nieprawidłowości stosuje odpowiednie środki (nacisku), 
aby zapobiec dalszym złym procederom. W wielu przypadkach przekazuje 
wykrytą sprawę odpowiednim organom na mocy prawa.

W literaturze prawa administracyjnego niekiedy brak jest omawianego 
terminu „kontrola obywatelska”, występuje za to „kontrola sprawowana 
bezpośrednio przez obywateli i ich organizacje oraz środki masowego 
przekazu”2. Pokazuje to jasno głównych aktorów występujących w tym 
segmencie kontroli nad administracją publiczną. Każdy z nich ma moc 
sprawczą, aby naświetlić problemy/konflikty/nieprawidłowości występu-
jące w danej jednostce administracji publicznej, a także zasygnalizować 

 1 B. Jaworska -Dębska, Kontrola społeczna, [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, insty‑
tucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 638.
 2 E. Ochendowski, Prawo administracyjne. Część ogólna, TNOiK, Toruń 2009, s. 515.
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metodę ich  rozwiązania. Najskuteczniejsze i najbardziej wpływające 
na wyobraźnię władz jest wspólne działanie tych trzech grup, tj. spo-
łeczeństwa, organizacji i mass mediów. Złączeni razem tworzą wielką 
siłę nacisku i duży wydźwięk, które są istotnymi składowymi w realiach 
dzisiejszego świata politycznego w celu skłonienia rządzących do zmian 
decyzji/podjęcia odpowiednich działań.

Należy zadać sobie pytanie, co jest pierwszoplanową kwestią w kon-
troli obywatelskiej – to, czy administracja publiczna postępuje zgodnie 
z interesami społecznymi lub czy spełnia potrzeby społeczne. Wobec tego 
istotnymi kryteriami w odniesieniu do tej materii są przede wszystkim 
skuteczność, efektywność, uczciwość i rzetelność działalności jednostek 
administracji publicznej. Następnie – gdy spojrzymy na dalszy plan – 
wysuwa się pryzmat ogólnospołeczny, wyłączający precyzyjnie określone 
zagadnienia/kwestie specjalistyczne. W tym wymiarze brane są pod uwagę 
dwa czynniki – przydatność i celowość społeczna wykonywanych zadań 
i osiąganych przez administrację publiczną rezultatów. Ponadto należy 
zauważyć, że kontrola społeczna (obywatelska) cechuje się miernikami, 
takimi jak: otwartość dla społeczeństwa, życzliwe podejście urzędników, 
dobra czy zła administracja, wsłuchiwanie się w głos ludności, stanie 
na straży interesów obywateli, zrozumienie sytuacji pojedynczej jednostki, 
jak i całej grupy, niestosowanie wyłącznie suchej litery prawa przy rozwią-
zywaniu kwestii spornych, lecz branie pod uwagę społecznego kontekstu3.

Kontrola społeczna (obywatelska) posiada unikalną cechę wszechstron-
ności. Należy przez to rozumieć, że otacza ona wszystkie pola działalności/
aktywności administracji publicznej. Może ona odnosić się do każdych 
zachowań aparatu administracyjnego występującego na różnych płaszczy-
znach. Co za tym wszystkim idzie, nie występują wobec niej żadne bariery 
pod względem przedmiotowym, jak również podmiotowym (jednostek 
administrujących)4.

 3 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, 
s. 213–214.
 4 J. Piecha, J. Jagielski, Kontrola społeczna, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Jagielski, 
M. Wierzbowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 404.
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2. Podział kontroli społecznej (obywatelskiej) – 
kontrola instytucjonalna

Podstawowy podział kontroli społecznej (obywatelskiej) wyróżnia kontrolę 
instytucjonalną i kontrolę pozainstytucjonalną. Rozpoczynając od omó-
wienia pierwszej z nich, należy podkreślić, że zawiera ona w sobie szereg 
możliwości prawnych, z których głównie wyróżnia się petycje, skargi 
i wnioski5. Są one swego rodzaju actio popularis będącymi przejawem 
okazywania przez społeczeństwo swojego niezadowolenia z  działań 
administracji publicznej oraz przekazywania jej swoich sugestii doty-
czących poprawy6. Wspomniane narzędzia prawne mają swoje źródło 
w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika, że każdy 
obywatel ma prawo do złożenia skargi, wniosku czy petycji, niezależnie, 
czy byłby to interes publiczny, własny lub innej osoby (za uprzednią jej 
zgodą). Należy je kierować do organów władzy publicznej, a także insty-
tucji i organizacji społecznych, które wykonują powierzone im zadania 
ze sfery administracji publicznej. Dzięki temu przepisowi obywatele mają 
zagwarantowane prawo podmiotowe7.

2.1. Instytucja petycji

Petycja swoje uregulowanie znajduje w Konstytucji RP, specjalnie prze-
znaczonej dla niej ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (dalej: u.p.) 
oraz ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania admini-
stracyjnego (dalej: k.p.a.). Może ona być wnoszona przez osobę fizyczną 
bądź prawną, jednostkę organizacyjną, która nie  jest  osobą prawną 
lub grupę wymienionych podmiotów. Adresatami petycji są natomiast 
organy władzy publicznej, jak również organizacje lub instytucje spo-
łeczne, które realizują powierzone im zadania z obszaru administracji 
publicznej (art. 2 ust. 1 u.p.). Petycja jest składana, gdy wymaga tego 

 5 Z. Cieślak (red.), Nauka administracji, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 153.
 6 J. Jagielski, op. cit., s. 216–217.
 7 W. Sokolewicz, K. Wojtyczek, Komentarz do art. 63 ustawy o Konstytucji Rzeczypo‑
spolitej Polskiej, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, red. L. Garlicki, 
M. Zubik, wyd. 2, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, s. 557.
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interes publiczny, podmiotu wnoszącego lub podmiotu trzeciego za jego 
uprzednią zgodą (art. 2 ust. 2 u.p.). Jeżeli zaś chodzi o przedmiot pety-
cji, czyli sferę tego, czego może ona dotyczyć, to ustawodawca wskazał, 
że możemy ją wnieść, gdy żądamy m.in. zmiany przepisów prawnych, 
podjęcia istotnej decyzji lub przejawu jakiegokolwiek działania w zakresie 
podnoszonej sprawy. Przedmiotem petycji mogą być również kwestie 
dotykające materii życia zbiorowego albo szczególnych wartości, które 
stanowią dobro wspólne. Przepis zastrzega, że przedmiot musi mieścić 
się w uprawnieniach adresata petycji (art. 2 ust. 3 u.p.)8.

Ustawodawca przewidział dwie formy wnoszenia petycji: ustnie lub 
elektronicznie (art. 4 ust. 1 u.p.). Jej rozpatrzenie powinno być zrealizowane 
w jak najszybszym terminie, jednak ustawa przewiduje czas do 3 miesięcy 
(art. 10 ust. 1 u.p.). Należy podkreślić, że w art. 15 i 16 u.p. znajdują się 
odwołania do ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Zasto-
sowanie tych przepisów ma miejsce, gdy w ustawie o petycji nie zostały 
uregulowane inne pożądane kwestie9.

2.2. Instytucja skargi i wniosku

Pozostałe dwie możliwości prawne kontroli społecznej (instytucjonal-
nej), czyli skargi i wnioski, mają swoje uregulowanie w Konstytucji RP, 
jak i ustawie Kodeks postępowania administracyjnego – w dziale VIII 
zatytułowanym „Skargi i wnioski”. Art. 221 § 1 k.p.a. potwierdza ich unor-
mowanie w Konstytucji RP – dokładnie w art. 63, który był już wcześniej 
przytaczany. Wzmianka o możliwości składania skarg i wniosków w inte-
resie publicznym dodaje charakteru społecznego, co jest istotne w tym 
segmencie kontroli administracji publicznej. Tak jak w przypadku pety-
cji, skargi i wnioski mogą być złożone przez każdego obywatela w spra-
wie publicznej, własnej lub innej osoby (za jej uprzednią zgodą). Należy 
zaznaczyć, że procedura postępowania dotycząca skarg i wniosków jest 
jednoinstancyjna, co oznacza, że nie jest możliwe wniesienie odwołania 

 8 J.H. Szlachetko, Petycja, [w:] J.H. Szlachetko, Partycypacja społeczna w lokalnej 
polityce przestrzennej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 177–180.
 9 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870 z późn. zm.).
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od zawiadomienia o metodzie załatwienia skargi oraz wniesienie skargi 
na to zawiadomienie do sądu administracyjnego10.

W art. 225 k.p.a. ustawodawca jasno określił, że podmiot składający 
skargę lub wniosek nie może być z tego tytułu w jakikolwiek sposób 
winiony lub obarczany zarzutami – oczywiście, jeżeli działał zgodnie 
z obowiązującym prawem. Organy państwowe, samorządowe czy jedno-
stek samorządu terytorialnego, a także organy organizacji społecznych 
są zobligowane do zwalczania przejawów ograniczania, krytyki, a także 
innych form, które starają się lub uniemożliwiają składanie skarg i wnio-
sków oraz przekazywanie informacji do publikacji mających charakter 
skargi lub wniosku11.

Dział VIII, rozdział 2 k.p.a. został poświęcony wyłącznie instytucji 
skargi. Art. 227 k.p.a. reguluje, że jej przedmiotem może być zaniedbanie 
lub nieprawidłowe realizowanie zadań przez odpowiednie organy admi-
nistracji publicznej lub ich pracowników, złamanie praworządności lub 
naruszenie dóbr skarżących, jak również zbyt długie lub biurokratyczne 
realizowanie spraw. Skargę powinno się wnosić do organu usytuowanego 
w hierarchii wyżej od tego, którego skarga dotyczy. Maksymalny termin 
rozpatrzenia skargi wynosi do miesiąca, a skarżący ma obowiązek otrzymać 
odpowiedź od organu. Za sprawą skargi w sprawie indywidualnej może 
zostać wszczęte postępowanie administracyjne pod warunkiem, że nie była 
i nie jest przedmiotem postępowania administracyjnego. W przypadku 
wniesienia jej przez inną osobę, proces ten może nastąpić z urzędu (chyba, 
że przepisy wymagają żądania strony do wszczęcia postępowania)12.

W tym miejscu należy uznać za zasadne pytanie, czym różni się petycja 
od skargi. Pierwsza z nich nawiązuje charakterem swojej treści do przyszło-
ści, jest w niej zawarta prośba o podjęcie określonych działań, które za jej 
sprawą mają dopiero się wydarzyć. Natomiast w skardze również mamy 
do czynienia z postulatem o wszczęcie działań (mających się wydarzyć 
w przyszłości), jednak punktem odniesienia są niewłaściwe sytuacje, które 

 10 P.M. Przybysz, Komentarz do art. 221 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
[w:] P.M. Przybysz Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz aktualizowany, 
Wolters Kluwer, Gdańsk 2022, s. 698–699.
 11 Ustawa z  dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 12 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 520.
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miały miejsce w przeszłości. Skarga zatem dotyka tego, co się wydarzyło 
i jest swego rodzaju instytucją wskazującą naprawę popełnionych błędów. 

Z kolei instytucję wniosku ustawodawca doprecyzował w rozdziale 3 
działu VIII  k.p.a.  Różnicą dzielącą ją od skargi jest sfera przedmio-
towa. Przedmiotem wniosku mogą być kwestie dotyczące udoskona-
lenia organizacji, uskutecznienia pracy, wzmocnienia praworządności 
czy przeciwdziałania nadużyciom (art. 241 k.p.a.). Można stwierdzić, 
że wniosek również jest skierowany w kierunku przyszłości – tak samo 
jak skarga. Należy jednak podkreślić, że rozróżnienie skargi lub wniosku 
odbywa się poprzez zbadanie treści pisma, a nie formy zewnętrznej lub 
użytej nazwy13.

2.3. Skarga konstytucyjna i skarga powszechna

Bardzo istotnym elementem kontroli obywatelskiej jest skarga konsty-
tucyjna. Jej uregulowanie prawne znajduje się w art. 79 ust. 1 Konstytu-
cji RP. Ustawodawca zawarł w nim, że każdemu obywatelowi, którego 
wolności lub prawa gwarantowane przez Konstytucję RP zostały złamane, 
zapewnia się prawo wniesienia skargi do Trybunału Konstytucyjnego zgod-
nie z zasadami określonymi w ustawie. Skarga może dotyczyć zbadania 
zgodności ustawy bądź innego aktu normatywnego z Konstytucją, na pod-
stawie ostatecznego orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej 
dotyczącego praw i wolności obywatela lub jego obowiązków zawartych 
w Konstytucji14. Przepis ten jest swego rodzaju ochroną jednostki wobec 
decyzji podejmowanych przez władzę publiczną. Jego celem jest zapobie-
ganie skutkom, jakie może wywołać użycie „nielegalnego” prawa, które 
dotyka praw i wolności zagwarantowanych przez Konstytucję15. Można 
też potraktować skargę konstytucyjną jako przejaw ochrony interesu 

 13 J. Jagielski, op. cit., s. 221.
 14 K. Sikora, Kontrola społeczna, [w:] Prawo administracyjne. Część ogólna, ustro‑
jowe prawo administracyjne, wybrane zagadnienia materialnego prawa administracyjnego, 
red. J. Stelmasiak, M. Zdyb, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 595–596.
 15 M. Szubiakowski, Instytucja skargi konstytucyjnej, [w:] M. Szubiakowski, Admini‑
stracyjnoprawna regulacja praw i wolności obywatelskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, 
s. 290.
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ogólnego. Należy przez to rozumieć wskazywanie aktów normatywnych, 
które powinny być usunięte z porządku prawnego. Do tego grona należy 
również zaliczyć akty normatywne ustanawiane przez administrację 
publiczną. Dlatego należy mówić o skardze konstytucyjnej w świetle kon-
troli społecznej.

W  kontekście kontroli społecznej (instytucjonalnej) należyte jest 
wspomnienie o skardze powszechnej do sądu administracyjnego, z któ-
rej może skorzystać każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało 
naruszone uchwałą lub zarządzeniem organu gminy, uchwałą organu 
powiatu, przepisami aktów prawa miejscowego wydanymi z zakresu admi-
nistracji publicznej16. Co prawda skargi te obowiązują na płaszczyźnie 
naruszeń interesów prawnych czy uprawnień, jednakże istnieje możliwość 
składania ich w interesie grupowym (za uprzednią zgodą osób wnoszą-
cych). W rezultacie wszczęta zostaje kontrola funkcjonowania przede 
wszystkim normatywnej administracji publicznej, co ma efekty ogólno-
społeczne. Wobec zaistniałego można stwierdzić, że skarga powszechna 
jest kontrolą społeczną (obywatelską)17.

2.4. Prawo dostępu do informacji publicznej

Do kręgu instrumentów kontroli społecznej (instytucjonalnej) zali-
czamy również prawo dostępu do informacji publicznej. Dzięki niemu 
obywatele mogą zyskiwać informacje dotyczące działalności administra-
cji publicznej. Istotność tego prawa zostaje podkreślona w art. 61 ust. 1 
Konstytucji RP, za sprawą którego każdy obywatel ma możliwość otrzy-
mania informacji o funkcjonowaniu organów władzy publicznej, a także 
osobach sprawujących funkcje publiczne. Ponadto do tego grona usta-
wodawca zaliczył organy samorządu zawodowego oraz gospodarczego, 
jak również osoby i jednostki organizacyjne w obszarze ich działalności 

 16 Zob. art. 101 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 
ze zm.), art. 87 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 
ze zm.), art. 90 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913 
ze zm.), art. 63 ustawy z 23.01.2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w wojewódz-
twie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2234 ze zm.).
 17 J. Jagielski, op. cit., s. 222.
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na rzecz władzy publicznej oraz zarządzania majątkiem Skarbu Państwa 
albo mieniem komunalnym. Katalog w tym zakresie poszerza art. 4 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: 
u.d.i.p.), w którym obowiązanymi do udzielania informacji publicznej 
są związki pracodawców, związki zawodowe i partie polityczne. W art. 61 
ust. 2 Konstytucji RP ustawodawca przewidział dla obywateli, w ramach 
prawa dostępu do informacji publicznej, możliwość wglądu do dokumen-
tów, a także uczestnictwo w posiedzeniach kolegialnych organów władzy 
publicznej, włącznie z możliwością zapisu obrazu lub dźwięku. Należy 
dodać, że rozumienie władzy publicznej w tym zakresie jest bardzo szerokie, 
ponieważ nie obejmuje ono wyłącznie organów administracji rządowej 
czy samorządowej, lecz także organy ustawodawcze – Sejm i Senat, try-
bunały oraz sądy18.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej bardzo ogólnikowo podcho-
dzi do tego, czym jest informacja publiczna. Jej definicja została określona 
w art. 1 ust. 1 – każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację 
publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w try‑
bie określonym w niniejszej ustawie19. Daje to obywatelowi duże możliwości 
do interpretacji przepisu (co rozumiemy pod pojęciem informacji publicz-
nej) i uzyskiwania szczegółowych informacji. Ponadto w świetle art. 2 ust. 1 
u.d.i.p. informację publiczną może otrzymać każdy, z zastrzeżeniem prze-
słanek wymienionych w art. 5 u.d.i.p. Należą do nich m.in.: prywatność 
osoby fizycznej, tajemnica przedsiębiorstwa czy informacje niejawne20.

Najczęściej stosowaną formą uzyskiwania informacji publicznej jest 
wniosek elektroniczny, w którym zawieramy m.in., o co konkretnie wnio-
skujemy i jaką formę odpowiedzi chcielibyśmy wybrać (elektroniczną, 
papierową, ustną – po uprzednim umówieniu terminu). Wskazujemy 
również swoje podstawowe dane osobowe i ewentualnie dane kontaktowe 
(w przypadku kontaktu elektronicznego). Należyte jest również złożenie 
podpisu.

 18 P. Szustakiewicz, Informacja publiczna, „Kontrola Państwowa” 2011, nr 4 (339), 
s. 103.
 19 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U.  
z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.).
 20 https://administracjapodkontrola.pl/aktualnosci/spoleczna -kontrola -w-
administracji -publicznej -zagadnienia ogolne/, [dostęp: 20.03.2022 r.].
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2.5. Organizacje społeczne, zrzeszenia

Mówiąc o kontroli społecznej (obywatelskiej), nie możemy pominąć 
organizacji społecznych, zrzeszeń. Wiele z nich posiada funkcje spraw-
dzania (weryfikowania) i oceniania funkcjonowania aparatu administra-
cyjnego. O konkretnych przypadkach zaangażowania wspominanych 
podmiotów decydują regulacje prawne. Przykładem może być Rozpo-
rządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w spra-
wie współdziałania podmiotów w wykonywaniu kar, środków karnych, 
kompensacyjnych, zabezpieczających i zapobiegawczych oraz przypadku 
społecznej kontroli nad ich wykonywaniem. W § 5 ust. 1 Rozporządzenia 
zostało jasno wskazane, że przedstawiciele podmiotów oraz osoby godne 
zaufania są uczestnikami społecznej kontroli nad wykonywaniem kar, 
środków karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających i zapobiegaw-
czych oraz przepadku. Ponadto został wymieniony katalog czynności 
w ramach społecznej kontroli. Są to m.in.: przeprowadzanie rozmów 
z osobami skazanymi i ich przełożonymi, lustracja miejsc zakwaterowania, 
pracy i nauki czy przyjmowanie wniosków i skarg skazanych. Jak widzimy 
na tym przykładzie, przepisy prawne nadają różnym podmiotom możli-
wości prawne do sprawowania omawianego rodzaju kontroli.

Organizacjom społecznym zostały nadane uprawnienia do udziału 
w postępowaniu administracyjnym na prawach strony – co jest istotne 
z punktu widzenia kontroli społecznej. Kodeks postępowania administra-
cyjnego w art. 31 § 1 stanowi, że organizacja społeczna może w sprawie 
dotyczącej innej osoby występować z żądaniem wszczęcia postępowania 
(administracyjnego) lub dopuszczenia do udziału w postępowaniu w sytu-
acji, gdy przemawia za tym interes społeczny. Natomiast gdy organizacja 
społeczna nie bierze udziału w postępowaniu, może (w ramach interesu 
społecznego) – za zgodą organu administracji publicznej – przedstawić 
mu swój pogląd (art. 31 § 5 k.p.a.)21.

Organizacje społeczne posiadają możliwość (w  ramach swojej 
działalności statutowej) wnoszenia skargi w  sprawach dotyczących 
interesów prawnych innych osób, jeżeli brały udział w postępowaniu 

 21 Ustawa z  dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
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administracyjnym (art. 50 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi)22.

2.6. Mass media

W kontekście kontroli społecznej (instytucjonalnej) należy również wspo-
mnieć o środkach masowego przekazu, które w dzisiejszych czasach odgry-
wają ogromną rolę w kontekście ujawniania wszelakich informacji, w tym 
również dotyczących działalności administracji publicznej. Ukazywanie 
negatywnych aspektów w wielu przypadkach kończy się wszelkiego rodzaju 
sankcjami dla winnych i wyeliminowaniem powstałych nieprawidłowo-
ści. Dlatego też zasadne jest mówienie o środkach masowego przekazu 
jako tych, które sprawują kontrolę nad administracją publiczną. Możliwość 
wnoszenia skarg i wniosków przez telewizję, prasę czy radio daje Kodeks 
postępowania administracyjnego w art. 248 ust. 1 i 223.

Mass media (telewizja, radio, prasa) są także wyrazicielami naszych 
opinii, uwag, sugestii, przekonań itd. w odniesieniu do funkcjonowania 
administracji publicznej. Środki masowego przekazu demaskują i potę-
piają negatywne zdarzenia z życia społecznego, wydając opinię na ich 
temat głównie z punktu widzenia przeciętnego obserwatora administra-
cji publicznej i odbiorcy jej działań. W konsekwencji środki masowego 
przekazu w swych opiniach stanowią swego rodzaju „lustrzane odbicie” 
poglądów obywatelskich i dzięki temu zostają „narzędziami” w przepro-
wadzaniu kontroli społecznej.

Środki masowego przekazu swoje funkcje kontrolne znajdują 
m.in. w ustawie z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Usta-
wodawca stworzył poprzez programy publicznej radiofonii i telewizji 
dla obywateli i  ich organizacji szereg możliwości, do których należy 
m.in. dawanie sposobności do realizacji prawa do kontroli i krytyki spo-
łecznej, a także służenie eliminowaniu patologii społecznych. We wspo-
mnianej ustawie zostało zatem podkreślone, że radiofonia i telewizja 

 22 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329).
 23 Ustawa z  dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
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publiczna są narzędziami artykułowania obywatelskich ocen względem 
działalności aparatu administracyjnego24.

Nie można też pominąć prasy. Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 
prasowe umożliwia ukazywanie niekorzystnych zdarzeń, uchybień, 
nieprawidłowości występujących w  działalności m.in. administracji 
publicznej. Negatywne oceny mogą mieć swoje ujście w informacjach 
obywatelskich. Działając z duchem zasady wolności słowa i prawa do kry-
tyki, każdy obywatel może udzielać informacji prasie, a prasa ma prawo 
do ich wykorzystania. Organy administracji publicznej (włącznie z innymi 
podmiotami) zgodnie z prawem prasowym są obowiązane natomiast 
do przedstawiania informacji o swojej działalności. Nieudzielenie infor-
macji może być spowodowane wyłącznie ochroną tajemnicy państwowej 
lub służbowej, a także innej tajemnicy chronionej ustawowo. Nieudzielenie 
jej może być zaskarżone do sądu administracyjnego25.

3. Podział kontroli społecznej (obywatelskiej) – 
kontrola pozainstytucjonalna

Przechodząc do drugiego rodzaju kontroli społecznej, czyli kontroli poza-
instytucjonalnej, należy podkreślić, że nie jest ona obwarowana regula-
cjami prawnymi w kwestii jej wykonywania. Realizowana jest poprzez 
wyrażanie opinii i ocen społeczeństwa na temat funkcjonowania admi-
nistracji publicznej i wykonywania przez nią zadań. Ten rodzaj kontroli 
można klasyfikować na równi z tzw. opinią publiczną, która przejawia 
się m.in. w badaniach wykonywanych przez specjalistyczne jednostki, 
publikowanych raportach dotyczących wyników ankiet przedstawiają-
cych punkt widzenia społeczeństwa na daną sprawę – mogą one dotyczyć 
np. korupcji w administracji publicznej, obsady stanowisk na poszczegól-
nych szczeblach itd. Kontrolę pozainstytucjonalną należy charakteryzować 
jako kontrolę pośrednią ze względu na wykonywanie jej pośrednio przez 
różne źródła jej identyfikowania i przekazu26.

 24 J. Jagielski, op. cit., s. 227.
 25 Ibidem, s. 227–228.
 26 J.  Jagielski, Współczesna kontrola społeczna (obywatelska) nad administracją 
publiczną, „Kontrola Państwowa” 2005, nr 1 (300), s. 53.
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Znaczenie opinii publicznej w demokratycznym państwie prawa jest 
niesłychanie istotne. Przede wszystkim jest ona czynnikiem oddziaływu-
jącym na aparat administracyjny, co przekłada się na poprawniejsze funk-
cjonowanie mechanizmu systemu politycznego. Wpływ opinii publicznej 
ma swoje przełożenie w działalności władzy publicznej, powstrzymywa-
niu jej przed tendencjami autokratycznymi, nieposłuszeństwem wobec 
obywateli, stosowaniem postaw ignorujących itd. Inaczej mówiąc, samo 
występowanie opinii publicznej jest dla władzy publicznej „bodźcem 
hamującym” przed zapędami do traktowania społeczeństwa jako bytu 
podrzędnego, niezwracającego uwagi na nieprawidłowości pojawiające 
się w funkcjonowaniu administracji publicznej.

4. Podsumowanie

Jak można zauważyć, kontrola społeczna (obywatelska) odznacza się szere-
giem możliwości sprawdzania działalności administracji publicznej. Oby-
watele w demokratycznym państwie mają prawo do dbania o dobro własne 
i wspólne, korzystając z instrumentów, jakie przyznaje im system prawny, 
ponieważ są one skuteczną metodą na przeciwdziałanie nieprawidłowo-
ściom, a także ich eliminowanie. Bardzo istotnym elementem tego seg-
mentu kontroli są środki masowego przekazu, które swoim zasięgiem mogą 
nagłośnić określony problem, co sprawia, że na władzy publicznej powstaje 
swoista presja do podjęcia stosownego działania, a także w wielu przypad-
kach powoduje to wszczęcie postępowania sądowego. Kontrola społeczna 
(obywatelska) – jak sama nazwa wskazuje, służy przede wszystkim oby-
watelom, którzy swoją działalnością strażniczą przyczyniają się do prawi-
dłowego funkcjonowania administracji publicznej.
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Kontrola zarządcza jako nowy wymiar 
kontroli wewnętrznej w duchu New Public 
Management – administracja publiczna

Streszczenie: Każdą zorganizowaną działalność cechują określone pro‑
cedury, zasady działania, ustalone przez kierownictwo danej jednostki 
organizacyjnej w celu zapewnienia spójności funkcjonowania, a w kon‑
sekwencji osiągnięcie założonego zamierzenia. Dlatego też wprowadza 
się system kontroli wewnętrznej, w tym w szczególności kontrolę zarząd‑
czą, aby jednostka działała skutecznie, efektywnie i gospodarnie. Celem 
opracowania jest charakterystyka roli kontroli zarządczej funkcjonującej 
w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, nawiązując 
do koncepcji New Public Management, ustalenie zakresu przedmioto‑
wego tego pojęcia oraz jego analiza punktu widzenia funkcjonalnego 
i instytucjonalnego. W opracowaniu wykorzystano studia literaturowe, 
metodę analizy przepisów prawnych, standardów oraz wnioskowanie.

Słowa kluczowe: kontrola, kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza, 
New Public Management, administracja publiczna

Abstract: Each organized activity is characterized by the existence of 
specific procedures, principles of operation, defined by the manage‑
ment of a given organizational unit, in order to ensure the consistency 
of functioning, and consequently the achievement of the assumed 
goal. Therefore, an internal control system is introduced, including in 
particular management control so that the entity operates effectively, 
efficiently and economically. The aim of the study is to characterize the 
role of management control functioning in organizational units of public 
administration, referring to the concept of New Public Management, to 
determine the subject scope of this concept and its analysis of the func‑
tional and institutional point of view. The study uses literature studies, 
the method of analysis of legal regulations, standards and inference.

Key words: control, internal control, management control, New Public 
Management, public administration
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1. Wstęp

Współczesny świat wymaga coraz większych umiejętności i kompetencji 
oraz określonych specjalizacji od podmiotów życia gospodarczego w glo-
balnych gospodarkach światowych. Wraz ze zmianą postaw obywatele 
chcą, aby jakość usług świadczona przez instytucje rządowe była na jak 
najwyższym poziomie.

Na przestrzeni lat odnotowano nowe podejście do działań, które wyko-
nuje administracja publiczna, nowy nurt określany jako Nowe Zarządzanie 
Publiczne (ang. New Public Management). Proces zmian zapoczątkowany 
został w Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii (lata 80. XX w.) 
oraz w Stanach Zjednoczonych. Szczególnie w USA na początku lat 90. 
zauważono, że tradycyjne biurokratyczne zorganizowanie administracji 
publicznej nie daje oczekiwanych rezultatów, czego wynikiem była utrata 
do niej zaufania przez społeczeństwo amerykańskie. W sytuacji złej oceny 
działań administracji stanowych i lokalnych zdecydowano się na głębokie 
reformy przy wykorzystaniu nowoczesnych kierunków w zarządzaniu 
publicznym. Odniesienie się do tak definiowanego zarządzania w mniej-
szym lub większym zasięgu ma miejsce obecnie w działaniu wszystkich 
państw Unii Europejskiej, w tym Polski.

Ważnym aspektem nowego modelu administracji publicznej jest 
zorientowanie na osiąganie wyznaczonych celów i zakładanych wyni-
ków. Fakt zwrócenia uwagi na wyniki bierze się z przeświadczenia, że 
organizacje sektora publicznego przez zbyt długi czas nie przykładały wagi 
do jakości świadczonych usług i interesowały się przede wszystkim nakła-
dami na dane działanie, czemu sprzyjała okoliczność, a polityczne debaty 
dotyczyły głównie zasobów administracji publicznej. Dlatego podejście 
do zarządzania w administracji publicznej jest dziś konfrontowane z rze-
czywistością, która wymusza dokonanie zmian w myśleniu, tak więc 
kierownicy jednostek sektora finansów publicznych muszą przeistoczyć 
się w aktywnych menedżerów.

Menedżerowie w administracji publicznej powinni koncentrować się 
na realizowaniu zadań, na stawianych przed nimi i ich organizacjami 
celami. Podsumowaniem ich działalności powinna być ocena rezulta-
tów, będąca konsekwencją osiąganych wyników, podsumowanych na 
podstawie wyraźnych i mierzalnych mierników (standardów). Dobrym 
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przykładem takich ocen jest przykład Wielkiej Brytanii czy Nowej Zelan-
dii, gdzie kierownicy jednostek rządowych są zatrudniani na podstawie 
umowy – kontraktu menedżerskiego, wynagradzani odpowiednio do 
osiąganych wyników i zwalniani, jeżeli nie są one wystarczająco dobre. Co 
więcej, przy ocenianiu wyników bierze się pod uwagę nie tylko jakość 
świadczonych przez administrację publiczną usług (ang. outputs), ale także 
faktyczne zmiany w życiu ludzi będące następstwem działania administra-
cji (ang. outcomes)1. Stąd można wywieść, że kontrola musi występować 
w procesach administrowania, bowiem od sprawności administracji zależy 
kompetencja państwa przy podejmowaniu wielu decyzji natury prawnej, 
politycznej oraz gospodarczej.

Zasadniczą rolą nowoczesnej administracji jest obsługa obywateli i dla-
tego potrzebne są specyficzne oraz dobrze działające rozwiązania kontro-
lne. Z kolei oczekiwania społeczeństwa wobec takiej administracji można 
streścić w kilku punktach, do których sprowadzają się: działanie zgodne 
z prawem, tempo załatwiania spraw, pozytywne nastawienie do klienta, 
przejrzystość działania, otwartość na zmiany oraz niskie koszty funkcjo-
nowania2. Konstatując, należy przyjąć, że administracja nie może obyć 
się bez kontroli, wykonując tak wiele i tak istotnych zadań publicznych.

Przedmiotem niniejszego opracowania będzie problematyka kontroli 
wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej, 
ustalenie zakresu przedmiotowego tego pojęcia oraz jej analiza punktu 
widzenia funkcjonalnego i instytucjonalnego. Szczególną uwagę zwró-
cono na specyficzną formę kontroli wewnętrznej, jaką jest wprowadzona 
w przepisach ustawy o finansach publicznych kontrola zarządcza. 

Zmiany wprowadzone w wyżej wymienionej ustawie o finansach 
publicznych dotyczące realizacji kontroli zarządczej wskazują na potrzebę 
zmian w kierunku zarządzania administracją publiczną – odejścia od 
tradycyjnego modelu biurokratycznego na rzecz nowego podejścia do 
zarządzania administracją publiczną, określanego jako Nowe Zarządzanie 
Publiczne (New Public Management).

 1 K. Winiarska, Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, Wol-
ters Kluwers, Warszawa 2012, s. 47.
 2 G. Banaś, Sprawna administracja warunkiem budowy nowoczesnego społeczeństwa, 
[w:] Sprawność administracji państwowej i samorządowej, red. J. Sikorski, Akademia 
Świętokrzyska, Kielce 2007, s. 10.
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Przedstawione wyniki są rezultatem analizy literatury przedmiotu, 
w tym przepisów prawa, standardów ministra finansów dotyczących 
kontroli zarządczej, analizy wyników kontroli przeprowadzonych przez 
Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie wdrażania kontroli zarządczej w admi-
nistracji publicznej.

2. Pojęcie kontroli

Państwo, spełniając funkcje kontroli, ustanawia w tym celu wyspecja-
lizowane organy, które działają w określonym trybie, są wyposażone 
w od po  wiednie uprawnienia oraz posiadają szerokie pełnomocnictwa w dzie - 
dzinie kontroli. Rezultaty działalności tych organów można nazwać wyni-
kami kontroli, przekazywanymi odpowiednim organom państwowym 
i samorządowym oraz dostarczanymi podmiotowi kontrolowanemu3. 
Tak pomyślany system organów kontroli oznacza całość wewnętrznie 
zespolonych wartości określających zadania kontroli, warunki prawidło-
wej kontroli, organizację podmiotów kontrolujących, zasięg podmiotowy 
i przedmiotowy oraz skutki kontroli4. Pojęcie kontroli bywa definiowane 
w sposób różnorodny. Według encyklopedii PWN kontrolą nazywa się 
porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, rozpatrywanie 
czegoś, wynikanie, wgląd w coś, nadzór nad czymś5. 

W sensie funkcjonalnym etymologicznie słowo „kontrola” pochodzi 
z dwóch głównych tradycji, a mianowicie francuskiej oraz brytyjskiej. We 
Francji i na kontynencie europejskim pojęcie to wywodzi się z wyra-
zów contra (przeciw) oraz role (rola). Pierwotnie termin ten oznaczał 
czynności polegające na weryfikacji i ocenie prawidłowości aktów praw-
nych. W miarę jednak upływu czasu pojęcie i zakres kontroli uległy roz-
szerzeniu i pogłębieniu. W tradycji brytyjskiej natomiast termin „kontrola” 

 3 A. Sylwestrzak, Kontrola administracji publicznej w III Rzeczpospolitej Polskiej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s. 7.
 4 J. Boć, Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2004, s. 328.
 5 Encyklopedia PWN, red. Jan Wojnowski, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2002, s. 123.
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jest równoznaczny z pojęciem władzy. „Kontrolowanie” oznacza tu „spra-
wowanie władzy politycznej” (administrowanie)6. 

Pojęcie kontroli bywa także definiowane przez poszczególne 
nauki. W socjologii pojawia się termin „kontrola” w rozumieniu ste-
rowania społecznego, a więc wpływania na zachowanie przez rozmaite 
środki, wśród których mieszczą się także reguły prawne7. Z kolei w teo-
rii organizacji i zarządzania kontrola postrzegana jest jako niezbędny 
etap cyklu działania zorganizowanego oraz nieodzowny składnik funkcji 
zarządzania i kierowania8. W doktrynie nauki administracji i nauki prawa 
administracyjnego widzi się kontrolę jako element zarządzania i admi-
nistrowania polegający na sprawdzaniu i ocenie działalności organizacji 
i jej elementów składowych na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej, 
technicznej9.

Istnieje zatem wiele spojrzeń na pojęcie kontroli. Analizując poglądy 
autorów zajmujących się tą problematyką, należy przywołać bogate 
piśmiennictwo dotyczące samego definiowania pojęcia kontroli w ujęciu 
administracyjnoprawnym.

Emanuel Iserzon twierdzi, że kontrola stanowi ogół czynności zmie-
rzających do ustalenia faktycznego stanu rzeczy, połączony z porówna-
niem stanu istniejącego z planowanym10. Według Wacława Dawidowicza 
kontrola to zbadanie istniejącego stanu rzeczy, zestawienie go z tym, co 
być powinno i sformułowanie odpowiedniej oceny, a w przypadku roz-
bieżności między stanem istniejącym a pożądanym – ustalenie przyczyn 
tych rozbieżności i sformułowanie zaleceń mających na celu wskazanie 
sposobów usunięcia niepożądanych zjawisk ujawnionych przez kontrolę11. 
Eugeniusz Ochendowski utrzymuje, że kontrola to ustalenie istniejącego 

 6 S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2008, s. 13.
 7 N. Goodman, Wstęp do socjologii, przeł. J. Polak, J. Ruszkowski, U. Zielińska, Zysk 
i S -ka., Poznań 1992, s. 112 (autor pisze o teorii kontroli i kontroli).
 8 J. Kortan, Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, War-
szawa 1997, s. 224–226.
 9 Z. Leoński, Nauka o administracji, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 137.
 10 E.  Iserzon, Prawo administracyjne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001, 
s. 174–175.
 11 W. Dawidowicz, Naukowe podstawy organizacji pracy w administracji, UMK, Toruń 
1968, s. 78.
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stanu rzeczy oraz stanu pożądanego określanego przez odpowiednie 
normy, a następnie ich porównywanie, zaznaczenie różnic i sformuło-
wanie zaleceń w celu usunięcia niepożądanych zjawisk12. Jan Boć dowodzi, 
że kontrola to badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulo-
wanym, ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności, przekazanie wyników 
tego ustalenia, a czasem i wynikających stąd dyspozycji zarówno podmio-
towi kontrolowanemu, jak i podmiotowi organizacyjnie zwierzchniemu13. 
Natomiast Jan Zimmermann uważa, że kontrola polega na badaniu stanu 
istniejącego, porównywaniu go ze stanem pożądanym lub postulowanym 
oraz ustaleniu zakresu i przyczyn zauważonych rozbieżności14.

Pojęcie kontroli ma wielorakie znaczenie. W najbardziej ogólnym kon-
trola to proces oceny, porównywanie stanu faktycznego ze stanem wyma-
ganym (wzorcem). Pod pojęciem wzorców rozumiemy przy tym zarówno 
normy regulujące daną działalność, tj. normy prawne, techniczne, tech-
nologiczne, finansowe, organizacyjne, limity, plany, decyzje zarządu czy 
rady nadzorczej itp., jak i różnego rodzaju wyznaczniki stanowiące punkt 
odniesienia przy ocenie badanych zjawisk. Mogą to być dane (wskaźniki) 
planowe, dane dotyczące wykonania w okresie poprzednim, stanowiące 
bazę porównawczą, dane średnie (w określonej skali) okresu przyjętego 
do analizy itd. W przypadku braku tego rodzaju wzorców za punkt odnie-
sienia w ocenach kontrolnych mogą również posłużyć określone doświad-
czenia i osiągnięcia innych jednostek, zbliżonych charakterem i rodzajem 
działalności do jednostek objętych kontrolą, i ewentualnie szereg innych 
parametrów przyjętych za stan postulowany, np. w oparciu o wyniki nauki 
w danej dziedzinie, opinie rzeczoznawców itd. Ogólnie przyjmuje się, że 
oceny powinny być mierzalne15. W pełni uzasadnione jest poparcie tezy 
postawionej przez Stanisława Kałużnego, zgodnie z którą istota kontroli 
zawsze sprowadza się do czynności ustalania stanu istniejącego, porówny‑
wania go z odpowiednimi wzorcami, dokonywania oceny i formułowania 
wniosków pokontrolnych, czyli inaczej mówiąc, jest to działanie polegające 
na badaniu istniejącego stanu rzeczy, zestawieniu faktów z tym, co być 

 12 E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne, TNOiK, Toruń 1996, s. 13–14.
 13 J. Boć (red.), Administracja publiczna, Kolonia Limited, Wrocław 2004, s. 327.
 14 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, Kraków 2020, s. 557.
 15 B.R. Kuc, Audyt wewnętrzny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Menadżerskie PTM, 
Warszawa 2002, s. 81.
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powinno i wyciąganiu wniosków. Tak więc punktem wyjścia do określenia 
pojęcia kontroli – w ujęciu prakseologicznym, w ujęciu nauk o organizacji 
i zarządzaniu – są dwa podstawowe elementy działalności ludzkiej:

•	 wyznaczenia  – np. normy prawne, normy etyczne, procedury, 
tzw. dobre praktyki – wskazują, jaka powinna być działalność, okre‑
ślają stan obowiązujący, będąc wzorcami działalności rzeczywistej, 
stanowią zarazem kryterium jej oceny;

•	 wykonania – w przeciwieństwie do wyznaczenia to faktyczne dzia‑
łanie poszczególnych osób lub zespołów, mogące stanowić całkowitą 
lub częściową realizację wyznaczeń i mogą też być częściowo lub 
całkowicie niezgodne z wyznaczeniami; zadaniem kontroli jest więc 
porównywanie wykonań z wyznaczeniami w celu stwierdzenia ich 
zgodności oraz wyjaśnianie przyczyn stwierdzonych różnic między 
wykonaniami a wyznaczeniami16.

Na inne, równie niezbędne elementy procesu kontrolnego zwraca 
uwagę Józef Płoskonka. Autor stoi na stanowisku, że pojęcie kontroli 
(audytu) jest pojęciem oznaczającym pewną ogólnie zdefiniowaną funkcję, 
natomiast w rozważaniach praktycznych obszar stosowania tego pojęcia 
zwykle jest zawężany i doprecyzowany, najczęściej przez użycie przy-
miotnika występującego po słowie „kontrola” (audyt), który określa jego 
przedmiotowy i (lub) podmiotowy charakter. Zwykle proces kontroli 
(audytu) rozpatrywany jest w następujących aspektach:

•	 usytuowania podmiotu wykonującego czynności kontrolne (audyt) 
w  strukturze państwa lub jednostki organizacyjnej (kontrola 
zewnętrzna, wewnątrzadministracyjna, resortowa itp.);

•	 czasu przeprowadzania czynności kontrolnych w stosunku do pro-
cesu wywołującego badany stan bądź rezultat (ocenianego) – ex 
ante, w trakcie, ex post;

•	 obszaru poddanego badaniu – kontrola (audyt) prawidłowości, 
finansowa typu poświadczającego, wykonania zadań, systemów itp.;

•	 celu przeprowadzania czynności kontrolnych – uzyskanie oceny 
zgodności z przepisami prawa, poświadczenie (certyfikacja) jako 

 16 S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2008, s. 21.
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element nadzoru, jako element czynności policji administracyjnej, 
zapewnienie o skuteczności systemu kontroli zarządczej itp.17

Zdaniem Stanisława Kałużnego natomiast kontrolę można traktować:
•	 jako funkcję: współczesne podejście do kontroli ze strony teorii 

organizacji i zarządzania akcentuje funkcje kontroli jako konieczne 
stadium określonych procesów zorganizowanego działania i upa-
truje istoty tej funkcji w sprawdzaniu i ocenianiu;

•	 jako swego rodzaju system organizacyjny stanowiący całokształt 
podmiotów (instytucji) kontrolnych (sprawujących funkcje kon-
troli), czyli przedstawienie obrazu instytucji i jednostek organiza-
cyjnych biorących udział w wykonywaniu kontroli jako funkcji18.

Elżbieta Chojna -Duch zwraca uwagę, że w teorii i przepisach prawa, 
w języku praktyki i wyrażeniach potocznych pojawiają się pokrewne 
pojęcia, nie zawsze jednolicie rozumiane. Są to między innymi: „rewizja” – 
jako metoda kontroli oznaczającej kontrolę dokumentów, w tym „rewizja 
finansowa” – badanie i przeglądy sprawozdań finansowych przez biegłych 
rewidentów; „inspekcja” rozumiana również jako metoda kontroli doko-
nywana na miejscu; „badanie” pojmowane jako czynności mające na 
celu poznanie za pomocą analizy naukowej, ekonomicznej powiązanej 
z metodą badania przez dokonywanie różnego rodzaju porównań; „kon-
troling”, którego celem jest opracowanie systemu wspierającego kadrę 
kierowniczą w zakresie optymalizacji zysku; wprowadzona niedawno 
w polskim prawie „kontrola zarządcza” będąca bardziej kategorią doty-
czącą procesów zarządzania (kierownictwa) w jednostce sektora finan-
sów publicznych niż kontroli w powyższym rozumieniu19. Pogląd ten 
podziela Zbigniew Leoński, wskazując jednocześnie, że terminów tych – 
z wyjątkiem pojęcia „nadzór” – używa ustawodawca na oznaczenie funkcji 
kontrolnych20. Odmienne stanowisko reprezentuje Andrzej S. Krysiak, 
który zalicza te pojęcia do „parakontrolnych”. Zdaniem autora nazwy te 

 17 J. Płoskonka, Kontrola w ujęciu zarządczym, „Kontrola Państwowa” 2006, nr 2, s. 11.
 18 S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2008, s. 20.
 19 E. Chojna -Duch, Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu 
wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, „Kontrola Państwowa” 2010, 
nr 1, s. 48.
 20 Z. Leoński, Zarys prawa administracyjnego, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 
2004, s. 234.
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sygnalizują, iż czynności kontrolne zdominowane są metodami kontroli 
faktycznej lub dokumentalnej, wstępnej (uprzedniej) lub następnej, cią-
głej lub doraźnej itd.21 W ocenie autorki spór toczący się w literaturze co 
do znaczenia pojęć „rewizja”, „wizytacja” czy „inspekcja” sprowadza się 
raczej do ustalenia, że określają formy i metody kontroli, jakie w trakcie 
ich realizacji są stosowane. Pojęcia te należy utożsamiać z przeprowadze-
niem kontroli.

Kontrowersyjnym poglądem w doktrynie jest kwalifikowanie sądowej 
kontroli administracji do systemu kontroli administracji. Oponenci tego 
poglądu uważają, że ten rodzaj kontroli ma cechy nadzoru i nie spełnia 
przesłanek oraz istoty kontroli. Mimo wszystko wydaje się, że kontrola 
sądowa realizuje się przez bezpośredni wpływ sądów na działalność admi-
nistracji22. Stąd można wywieść, że w kategorii kontroli należy dostrzegać 
pewne elementy władcze. Odmówienie kontroli waloru władczości jest 
nietrafne, bowiem trudno zaakceptować kontrolę, która niczego nie może.

Warto tutaj zaznaczyć, że na podstawie kryterium usytuowania pod-
miotu kontrolującego względem kontrolowanego wyróżnia się kontrolę 
zewnętrzną i kontrolę wewnętrzną. Podział ten ma zasadnicze znaczenie 
dla zobrazowania systemu administracji publicznej i rozróżnienia kontroli 
zewnętrznej sprawowanej nad administracją oraz kontroli wewnętrznej 
realizowanej przez podmioty znajdujące się wewnątrz struktur admini-
stracji publicznej. Wyróżnienie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej ma 
jednak charakter uniwersalny i jest istotne w odniesieniu do podmiotów 
prywatnych (np. przedsiębiorców)23.

Nie ulega także wątpliwości, że kontrola jest częścią każdej zorgani-
zowanej działalności. Jej istotę stanowi nieustanne upewnianie się, czy 
mierzalny wynik naszego działania jest zgodny z zamierzeniami oraz  
czy wszystkie czynności i środki zastosowane w działaniu były potrzebne do 
osiągnięcia zamierzonego stanu24. Kontrola jest powszechnie traktowana 

 21 A.S. Krysiak, Pojęcie controllingu na tle pojęć zbliżonych (kontrola, audyt), „Kontrola 
Państwowa” 2006, nr 1, s. 142.
 22 E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 276.
 23 P. Fajgielski, Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, Wydawnictwo 
Presscom sp. z o.o., Wrocław 2010, s. 15–16.
 24 S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2008, s. 91.
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jako element składowy procesu zarządzania. Przyjmując uproszczoną 
wersję cyklu zarządzania, w którym najpierw ustala się cele i zadania 
podejmowanej działalności oraz sposoby ich realizacji, następnie zaś reali-
zuje ową działalność, kontrola jest ostatnim jego etapem25. Warto również 
mieć na uwadze, że kontrola staje się coraz bardziej niezbędnym źródłem 
informacji koniecznych do podejmowania trafnych decyzji w cyklach 
zarządzania26 i jednocześnie jako funkcja zamyka cykl zarządzania. Kon-
trola jako proces przenika i łączy wszystkie funkcje zarządzania27.

3. Kontrola wewnętrzna i jej rola w jednostce organizacyjnej

Kontrolę wewnętrzną traktujemy w  ściślejszym sensie  – kontrolę 
wewnętrzną sensu stricto, tj. jako kontrolę odniesioną do podstawowych 
jednostek organizacyjnych wchodzących w skład aparatu administra-
cyjnego; za taką podstawową jednostkę organizacyjną przyjmujemy tu 
urząd administracyjny (jednostkę organizacyjną o innej nazwie, ale o tym 
samym charakterze prawnym i organizacyjnym). Inaczej mówiąc, kontrola 
wewnętrzna to kontrola wykonywana w organizacyjnych ramach urzędów 
administracyjnych (czy innych jednostek o tym samym charakterze)28. 
Jacek Jagielski mianem kontroli wewnętrznej sensu stricto określa kontrolę 
zorganizowaną i działającą w obrębie określonej jednostki organizacyjnej 
(ministerstwa, biura urzędu czy jednostki o innej nazwie) i mającą postać 
kontroli instytucjonalnej lub funkcjonalnej, albo występującej w obu 
postaciach29. Warte uwagi jest stanowisko J. Płoskonki, zgodnie z którym 
pojęcie „kontrola wewnętrzna” funkcjonowało – i w zasadzie funkcjonuje 
nadal w polskiej administracji – w znaczeniu kontroli inspekcyjnej typu 
ex ‑post wykonywanej w ramach danej jednostki organizacyjnej, często 

 25 B.R. Kuc, Teoria i praktyka kontroli w zarządzaniu, [w:] Kontrola i kontroling w zarzą‑
dzaniu: tendencje, koncepcje, instrumenty, cz. 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania 
i Marketingu, Warszawa 2002, s. 6.
 26 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 
2007, s. 214.
 27 J. Jagielski, Audyt wewnętrzny – miejsce w systemie kontroli i organizacja, „Kontrola 
Państwowa” 2003, nr 3, s. 15.
 28 J. Jagielski, Kontrola administracji…, s. 214.
 29 J. Jagielski, Audyt wewnętrzny…, s. 15.
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przez pracowników wydzielonej komórki organizacyjnej (kontrolerów 
wewnętrznych)30. Autor stoi również na stanowisku, że całość działań 
kontrolnych nakierowanych na wykrywanie nieprawidłowości, a przy tym 
wskazywanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie, ma charakter kon‑
troli inspekcyjnej, definiowanej jako ex post. Jest to weryfikacja realizowana 
głównie przez kontrolę instytucjonalną lub kontrolę resortową31. Przeciw-
działanie nieprawidłowościom w trakcie takiego procesu polega zazwyczaj 
na wykonywaniu nadzoru hierarchicznego oraz na istnieniu (na zewnątrz 
takiego procesu) instytucjonalnej (zwykle związanej z określoną komórką 
organizacyjną) kontroli inspekcyjnej typu ex post. Tego typu funkcjonalna 
kontrola ma za zadanie spowodować zmniejszenie liczby nieprawidłowo-
ści w trakcie wykonywania poszczególnych kroków w ramach konkretnej 
procedury – przez weryfikację zgodności działań z procedurą i przepisami 
prawa – oraz pozwala na reakcję w związku z napływającymi z zewnątrz 
skargami bądź uwagami32. Reasumując, należy stwierdzić, że kontrola 
wewnętrzna ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania 
całego urzędu, jak i poszczególnych jego części składowych oraz zagwa-
rantowanie efektywnego i skutecznego realizowania zadań w skali urzędu, 
komórek organizacyjnych, zespołów pracowniczych, stanowisk pracy33.

Należy wskazać na istotną różnicę w sposobie przeciwdziałania niepra-
widłowościom w trakcie realizacji różnych zadań administracji publicz-
nej pomiędzy podejściem „tradycyjnym” a podejściem „współczesnym”, 
tkwiącą w zaangażowanych środkach oraz metodach ich wykorzysta-
nia. „Tradycyjna” metoda nastawiona jest na kontrolę inspekcyjną, wyko-
nywaną wewnątrz układu administracyjnego i reagującą na popełniony 
błąd w stosowaniu obowiązującego prawa. Czynności kontrolne mają 
więc charakter horyzontalny i korygujący. Natomiast metoda „współ-
czesna” nastawiona jest na ocenę osiąganych rezultatów, zgodność z pra-
wem, co jest warunkiem sine qua non, ale niewystarczającym. Ponadto 
ocena uzyskanych rezultatów przeprowadzana jest z zewnątrz układu, 
przez „klientów” administracji, czyli społeczeństwo, które z coraz większą 

 30 J. Płoskonka, Pojęcie kontroli…, s. 12.
 31 M. Dębowska -Sołtyk, Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – 
cel i zadania systemu, „Finanse Komunalne” 2010, nr 7, s. 86.
 32 J. Płoskonka, Pojęcie kontroli…, s. 5.
 33 W. Kieżun, Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa 1977, s. 141–142.
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skrupulatnością dokonuje oceny produktów i świadczonych usług przez 
aparat administracyjny oraz ich wkład w zmianę swojego otoczenia. Taka 
sytuacja wymaga całkowicie innego podejścia. Z pewnością w działania 
związane z unikaniem nieprawidłowości muszą być zaangażowani wszyscy 
pracownicy, przy czym istotną rolę odgrywa sposób zarządzania publicz-
nego (ang. governance), tak wewnątrz jednostki, jak i wewnątrz systemu, 
w którym dana jednostka działa. Ten swoisty „publiczny ład korporacyjny” 
to konglomerat wprowadzonych procesów oraz struktur służących do 
uzyskania przepływu informacji, skutecznego kierowania i monitorowa-
nia działań w jednostce, a także rzeczywista odpowiedzialność kierow-
nictwa, które gwarantuje rzetelność liczb i adekwatność stosowanych 
kontroli. Kontrole w takim systemie muszą mieć charakter reagujący, ale 
również zapobiegający nieprawidłowościom. Ponadto system musi mieć 
wbudowane w siebie mechanizmy samooceny i naprawy. Wówczas taki 
kompleksowy system pozwala panować nad wyznaczonymi jednostce 
celami i minimalizować ryzyka, które mogłyby przeszkadzać w osiąganiu 
zaplanowanych rezultatów. Rzeczywiste wdrożenie tego systemu pozwoli 
zmienić tradycyjną i odchodzącą do lamusa „kulturę stosowania przepi-
sów” na niezbędną we współczesnym świecie „kulturę osiągania rezul-
tatów”34. Uzasadnione jest również stanowisko Ministerstwa Finansów, 
zgodnie z którym kontrola wewnętrzna obejmuje całość zasad i procedur 
przewidzianych i przyjętych przez kierownictwo jednostki, aby uzyskać 
racjonalne zapewnienie, że:

•	 jednostka osiągnęła swoje cele w sposób oszczędny, wydajny i efek-
tywny;

•	 jednostka działa zgodnie z przepisami prawa oraz aktami wewnętrz-
nymi i wytycznymi kierownictwa;

•	 zasoby rzeczowe i informacje jednostki są chronione;
•	 zapobiega się błędom i nieprawidłowościom i się je wykrywa;
•	 informacje finansowe i zarządcze są rzetelne i tworzone termi-

nowo35.

 34 J. Płoskonka, Zarządzanie przez rezultaty jako metoda wykonywania zadań publicz‑
nych, „Służba cywilna” 2005, nr 12, s. 7–34.
 35 Zasady wdrażania systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w polskiej 
administracji publicznej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003, s. 4 i n.
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Kontrola wewnętrzna – pomimo swoich wad – przede wszystkim 
ze względu na jej powiązania z układem administracji publicznej, co 
powoduje mniejszą jej obiektywność, jest niezbędna. Daje ona bowiem 
kierownictwu (organom nadzoru itp.) informację o podległych jednost-
kach. Organy kontroli wewnętrznej z reguły lepiej znają problematykę 
pracy organów kontrolowanych, można tu na bieżąco wykorzystywać 
spostrzeżenia dokonane w trakcie kontroli itp.36 Należy mieć na uwadze 
to, że kontrola wewnętrzna dostarcza danych, które powinny być wykorzy-
stane przez kierownictwo również do oceny własnego postępowania. Błędy 
i niedociągnięcia pracy personelu, zespołów i wydziałów oraz innych 
komórek organizacyjnych mogą mieć źródło właśnie w sposobie działania 
i decyzjach samego kierownictwa37. Bieżąca kontrola kierownicza należy 
do obowiązku każdego przełożonego. Kierownik, który nie wykonuje 
swoich funkcji nadzorczo -kontrolnych w stosunku do podwładnych, jest 
zwierzchnikiem, ale nie partycypuje w życiu zdrowej organizacji. Nowo-
czesna kontrola wewnętrzna musi dostarczać informacji ważnych dla 
procesów podejmowania decyzji. Każdy kontroler, niezależnie od pozycji, 
jaką zajmuje w strukturze, staje się partnerem dla decydentów, zarządu 
i pomaga im w budowaniu strategicznej koncepcji rozwoju. Dlatego 
winien być bardziej doradcą zarządzających niż tropicielem nieprawi-
dłowości, chociaż jedno drugiego nie wyklucza38.

Reasumując, istnienie kontroli wewnętrznej ściśle wiąże się z procesami 
zarządzania i kierowania, z jakimi mamy do czynienia w każdej z interesu‑
jących nas jednostek organizacyjnych. W każdym urzędzie administracyj‑
nym ma miejsce działalność nakierowana na realizację zadań i osiąganie 
celów postawionych przed tym urzędem, która poddana jest stosownemu 
kierownictwu, odpowiedzialnemu za jak najpełniejsze osiąganie rezulta‑
tów. Kontrola jest naturalnym, nieodzownym elementem tego kierownictwa, 
stanowiącym ważny instrument jego skutecznego sprawowania. W rezul‑
tacie kontrola wewnętrzna, o której mowa, to w dużej mierze „kontrola 
kierownicza”, generowana i umocowana w jednostkach organizacyjnych 
administracji za sprawą kierowania i zarządzania tymi jednostkami39. Stąd 

 36 Z. Leoński, Zarys prawa…, s. 237.
 37 S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna…, s. 100.
 38 Ibidem.
 39 J. Jagielski, Kontrola administracji…, s. 238.
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też pojęcie „kontrola wewnętrzna” używane jest w aspekcie zarządczym 
w znaczeniu systemu wspomagającego zarządzanie jednostką. Jest to ina-
czej pełny zbiór powiązanych ze sobą składników oraz działań, tworzący 
określony system wspomagający zarządzanie tak, aby istniała racjonalna 
pewność, że cele jednostki zostaną osiągnięte (lub mówiąc językiem zarzą-
dzania ryzykiem – ustanowionych w taki sposób, aby zidentyfikowane 
ryzyka zmieściły się w ustalonych granicach), nosi nazwę systemu kontroli 
wewnętrznej (ang. internal control)40. Zdaniem Zbigniewa Derdziuka 
kontrola wewnętrzna jest wykorzystywana jako element zarządzania 
organizacją, dzięki której pozyskiwane są informacje niezbędne do uzy-
skania racjonalnego zapewnienia, że wyznaczone cele i zadania zostały 
osiągnięte. W szerszym znaczeniu należy ją rozumieć jako zbiór proce-
dur i wdrożonych mechanizmów kontrolnych, w tym organizacyjnych, 
mających na celu ograniczenie wystąpienia ryzyka dysfunkcji41. Również 
Stanisław Kałużny eksponuje rolę kontroli w utrzymaniu integralności 
systemu zarządzania. Kontrola sprawia, że jednostki organizacyjne admi-
nistracji publicznej zyskują na sprawności osiągania celów. Bez kontroli 
jednostki te nie byłyby w stanie ocenić osiąganych wyników z punktu 
widzenia stopnia realizacji wytyczonych celów. Jej celem jest stworzenie 
kierownictwu możliwości oceny pozycji danej organizacji w porównaniu 
z zamierzeniami, dokonywanej w wybranym momencie, z użyciem jed-
nego lub kilku mierników42.

4. Kontrola zarządcza jako mechanizm ochrony 
systemu zarządzania administracją publiczną

Kontrola wewnętrzna winna być ujęta w trwały, samoczynnie i sprawnie 
działający, kompleksowy, zorganizowany system, czyli strukturalnie upo-
rządkowany układ organizacyjny. Taki układ elementów, który wiąże się 
z funkcjonowaniem całej firmy i służy realizacji funkcji kontroli, nazy-
wamy systemem kontroli wewnętrznej43. W praktyce kontrola wewnętrzna 

 40 J. Płoskonka, Pojęcie kontroli…, s. 7.
 41 M. Dębowska -Sołtyk, Kontrola zarządcza…, s. 86.
 42 K. Winiarska, Audyt wewnętrzny, Difin, Warszawa 2008, s. 76.
 43 S. Kałużny, Kontrola wewnętrzna…, s. 101.
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powinna być sprawnie działającym systemem złożonym organizacji, metod 
i procedur każdej dziedziny działalności jednostki w celu zapewnienia 
jego funkcjonowania. Aby się upewnić, że system kontroli wewnętrznej jest 
przystosowany do potrzeb i ryzyka działalności, należy go ocenić i zba‑
dać. Struktura tego systemu powinna umożliwiać pracownikom znalezienie 
odpowiedzi na pytania: kto, co robi, gdzie i jak? W efekcie każdy w firmie 
powinien wiedzieć, dla kogo pracuje i dlaczego wykonuje takie czy inne 
zadanie w ramach swojej działalności lub funkcji44.

Kontrola wewnętrzna jest wykonywana w organizacyjnych ramach 
urzędów administracyjnych czy innych jednostek o tym samym cha-
rakterze. Wiąże się ona z procesami zarządzania i kierowania, z jakimi 
mamy do czynienia wewnątrz jednostek administracyjnych. Wyróżnia się 
dwie płaszczyzny wykonywania tej kontroli: kierowniczą – sprawowaną 
w trakcie realizowania funkcji zarządzania daną jednostką i zespołami 
pracowniczymi przez osoby na stanowiskach kierowniczych oraz insty-
tucjonalną – ta postać kontroli wewnętrznej przejawia się w ustanowieniu 
dla jej realizacji oddzielnego swoistego miniaparatu kontroli, podporząd-
kowanego najczęściej kierownikowi jednostki45.

Z problematyką kontroli wewnętrznej wiąże się kategoria kontroli 
zarządczej, a także kategoria audytu. Kontrola zarządcza, mimo że od 
dłuższego czasu zadomowiła się w doktrynie i w praktyce wielu państw, 
w Polsce jest ciągle kategorią bardziej dyskutowaną niż praktykowaną. Bra-
kuje jednoznacznej, spójnej definicji tej kontroli. Zagadnienia audytu 
wewnętrznego, który jest elementem kontroli zarządczej, stanowiły przed-
miot negocjacji akcesyjnych z UE w ramach rozdziału 28 „Kontrola finan-
sowa”. Komisja Europejska uważała za niezbędne uregulowanie kwestii 
wewnętrznej kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. W trakcie prac 
akcesyjnych Ministerstwo Finansów zostało zobowiązane do wprowa-
dzenia przepisów dotyczących kontroli finansowej, uwzględniających 
powszechnie obowiązujące w tym zakresie międzynarodowe standardy 
i wynikające z nich niezależności funkcjonalne przeprowadzających 
audyt. Instytucje kontroli finansowej i audytu wewnętrznego zostały 

 44 K. Winiarska, Audyt wewnętrzny…, s. 76.
 45 C. Paczuła, Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania, Stowarzyszenie 
Księgowych w Polsce, Warszawa 2003, s. 202–203.
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wprowadzone w 2001 r., natomiast 30 czerwca 2005 r. Sejm RP uchwa-
lił nową ustawę o finansach publicznych, rozwijającą definicję audytu 
wewnętrznego i  doprecyzowującą zakres jego działalności. Kolejne 
nowelizacje przepisów wprowadziły między innymi instytucje audytów 
zleconych, dokonywanie oceny funkcjonowania audytu wewnętrznego 
przez pracowników Ministerstwa Finansów oraz nowe pojęcie, jakim 
jest „kontrola zarządcza”, obce polskiej kulturze prawno -administracyjnej.

Odnosząc się do kwestii fundamentów ideowych kontroli zarządczej, 
można przyjąć założenie, iż są dwa podstawowe. Pierwszą ideą, która 
przenika całą ustawę o finansach publicznych jest New Public Mana‑
gement, a  jej najpełniejszym wyrazem jest koncepcja budżetów zada-
niowych46. Drugim fundamentem ideowym tej instytucji jest model 
kontroli wewnętrznej COSO47, który w sektorze prywatnym upowszechnił 
się – po uchwaleniu przez amerykański Kongres ustawy Sarbnes ‑Oxley 
(SOX) – w reakcji na skandal związany z upadkiem „Enronu”48. Model 
administracji publicznej winien być oparty na kilku kluczowych założe-
niach: administracja powinna być ukierunkowana na osiąganie wyników, 
a później dopiero – wykorzystywać mechanizm konkurencji rynkowej; 
administracja winna być nastawiona na potrzeby klientów; kłaść nacisk 
na zmniejszenie kosztów świadczenia usług i wzrost ich jakości; kulturę 
organizacyjną administracji publicznej powinna cechować elastyczność, 
innowacyjność i przedsiębiorczość. Natomiast określenie New Public 
Management wskazuje na nowoczesną filozofię zarządzania w sektorze 
publicznym i wiąże się z modernizacją sektora publicznego. Jest to zarzą-
dzanie znajdujące zastosowanie we wszystkich obszarach działalności 
i działań organizacyjnych, obejmuje: planowanie, organizowane, zatrud-
nianie, kierowanie i kontrolowanie organizacji. NPM obejmuje wdro-
żenie budżetu zadaniowego państwa wraz z rozwiązaniem szerokiego 

 46 B. Tubek, Audyt wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia budżetowania zadaniowego 
w jednostkach samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 2021, nr 6, s. 62–74.
 47 The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, ame-
rykańska organizacja sektora prywatnego COSO, we wrześniu 2004 roku wydała opra-
cowanie Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa, zwana 
również COSO II. https://www.pbsg.pl/coso -ii -standard -nie -tylko -popularny/, [dostęp: 
22.05.2022r.].
 48 A. Szpor, Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, „Kontrola 
Państwowa” 2011, nr 5, s. 15.
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obszaru działań efektywnościowych. Ma na celu poprawę skuteczności, 
efektywności, celowości, przejrzystości wydatków publicznych oraz lep-
sze funkcjonowanie tego sektora. Nowe zarządzanie zakłada zastąpienie 
tradycyjnego biurokratycznego modelu zarządzania administracją przez 
model menedżerski, czyli zastosowanie w sektorze publicznym zasad 
i rozwiązań znanych i stosowanych w sektorze prywatnym49. To właśnie 
na powyższych założeniach opiera się wdrażany system kontroli zarządczej.

Konkludując powyższe, kontrola zarządcza co do swojej istoty nie jest 
zagadnieniem nowym, lecz formą systemu kontroli wewnętrznej, z powo-
dzeniem funkcjonującą wcześniej w instytucjach publicznych. Należy przy-
pomnieć, iż do końca 2009 r. kontrola wewnętrzna przyjmowała postać 
kontroli finansowej, a ta wprowadzona została Ustawą z dnia 27 lipca 
2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji 
i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy 
o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej50.

Ustawodawca w art. 68 ust. 1 ustawy o finansach publicznych51 wpro-
wadził pojęcie kontroli zarządczej. Zgodnie z zapisem kontrolę zarządczą 
stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów 
i zadań jednostki sektora finansów publicznych w sposób zgodny z pra-
wem, efektywny, oszczędny i terminowy. Dzięki wdrożeniu w jednost-
kach sektora finansów publicznych kontroli zarządczej, zarządzający 
otrzymują zapewnienie, że wszystkie działania realizowane są w sposób 
prawidłowy. Kontrola zarządcza jest również procesem, który przypisuje 
określone zadania pracownikom odpowiadającym za poszczególne etapy 
związane z działaniami zarządczymi w organizacji.

 49 E. Skrzypek, Nowe zarządzanie publiczne – budżet zadaniowy, [w:] Budżet zada‑
niowy jako nowoczesne narzędzie zarządzania gospodarką rynkową, red. A. Siedlecka, 
Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 
Biała Podlaska 2011, s. 18–19.
 50 Ustawa z dnia 27 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy 
o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy 
o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej (Dz.U.2001.102.1116, 
Wersja od: 21 września 2001  r., https://sip.lex.pl/akty -prawne/dzu -dziennik -ustaw/
zm -ustawa -o-finansach -publicznych -ustawa -o-organizacji -i-trybie -pracy-16910783, 
[dostęp: 22.05.2022 r.].
 51 Patrz. Art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
Dz.U. z 2021 r., poz. 305 – dalej: u.f.p.
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Cała działalność instytucji publicznych, jak już w definicji kontroli 
zarządczej zostało zaakcentowane, musi być realizowana w sposób efek-
tywny, oszczędny oraz terminowy. Można również wskazać inne równie 
ważne cechy, takie jak skuteczność, prawidłowość, rzetelność czy gospo-
darność w procesie wyznaczania i realizacji zadań publicznych. Wskazana 
oszczędność skoncentrowana jest na ochronie środków finansowych jed-
nostki, bada alternatywne sposoby zastosowania tańszych metod, niezbęd-
nych do osiągnięcia określonych w planie pracy celów. W tym przypadku 
należy do minimum ograniczyć ponoszone koszty, co nie zawsze jest 
proste. Terminowość polega natomiast na wywiązywaniu się przez insty-
tucje administracji publicznej ze wszystkich przyjętych zobowiązań, które 
wynikają z obowiązujących regulacji prawnych. 

Kontrola zarządcza funkcjonująca od 2010 r. koncentruje się na pre-
cyzyjnym wyznaczaniu przez organizację celów i zadań, jak również 
sprawdza poziom ich realizacji. Kierownicy jednostek sektora finansów 
publicznych coraz większą uwagę zwracają na wszystkie zarządzane 
przez siebie obszary funkcjonowania jednostki. I stało się tak zapewne 
dzięki kontroli zarządczej, która ułatwiła zarządzającym podejmowanie 
decyzji. Co więcej, kierownicy instytucji publicznych posiadają coraz 
większą świadomość, iż stosowanie postanowień wynikających z kontroli 
zarządczej jest niezwykle istotne. Omawiana kontrola zarządcza stała się 
obszarem licznych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, a wspoma-
gający ją audyt wewnętrzny dokonuje oceny systemu funkcjonowania 
kontroli zarządczej. Także i Minister Finansów Komunikatem nr 23 z dnia 
16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych przyczynił się do upowszechnienia wiedzy z zakresu 
kontroli zarządczej i jej roli w prawidłowej misji jednostek sektora finan-
sów publicznych52.

Dla zapewnienia mechanizmów ochronnych, stanowiących główne 
ogniwo zabezpieczające jednostkę przed zagrożeniami, warto wspomnieć 
o dyspozycji zawartej w art. 68 ust. 2 u.f.p., zgodnie z którą kontrola 

 52 Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów 
kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, https://www.gov.pl/web/finanse/
standardy -i-wytyczne -kontrola -zarzadcza, [dostęp: 22.05.2022 r.].
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zarządcza wyznacza siedem strategicznych obszarów53. Celem kontroli 
zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1. Zgodności działalności z  przepisami prawa oraz procedurami 
wewnętrznymi – ustawa mówi zatem nie tylko o procedurach regu-
lujących kwestie finansowe, wynikających wprost z jej zapisów, ale 
także określa przepisy pomocnicze i wykonawcze; przykładem 
mogą tu być wewnętrzne zarządzenia, instrukcje, procedury obiegu 
dokumentów itp.;

2. Skuteczności i efektywności działania – cel ten polega na maksy-
malizacji efektów przy minimalnym wkładzie, a wynika to z art. 44 
ust. 3 u.f.pl., który wskazuje, iż wydatki publiczne powinny być 
dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady 
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, a także opty-
malnego doboru metod i środków służących osiągnieciu założonych 
celów;

3. Wiarygodności sprawozdań – ta ważna cecha wskazuje, iż każda 
instytucja publiczna, która realizuje zadania publiczne i otrzymuje 
na ich realizację środki publiczne, ma prawny obowiązek składania 
sprawozdań z zakresu swojej działalności; wszystkie sprawozdania 
wytworzone przez taką jednostkę mogą być przedmiotem różnych 
kontroli, dlatego też wymagana jest ich staranność i poprawność 
w sensie rachunkowym, merytorycznym i prawnym;

4. Ochrony zasobów – niewątpliwie istotne staje się wprowadzenie we 
wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych jednolitych 
zasad gospodarowania mieniem, gdzie wszystkie trwałe zasoby 
powinny podlegać systematycznej ocenie, tj. inwentaryzacji;

5. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania – w tym 
przypadku chodzi o zadowolenie klienta z decyzji podejmowanych 
przez organy administracji publicznej; w instytucjach publicznych 
wprowadzane są kodeksy etyczne pracowników, poparte dążeniem 
niektórych z nich do uzyskania certyfikatów świadczonej jakości 
według norm ISO54;

 53 Patrz. Art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
Dz.U. 2021.0.305. 
 54 ISO utożsamiane jest z międzynarodową normą określającą główne wymaga-
nia, które powinien spełniać system zarządzania jakością w jednostce sektora finansów 
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6. Efektywności i skuteczności przepływu informacji – procesu, który 
nieustannie należy doskonalić i ulepszać, aby wszyscy zatrudnieni 
w jednostce pracownicy byli informowani o podejmowanych przez 
kierownictwo decyzjach; sam system przepływu informacji musi 
być nieustannie doskonalony;

7. Zarządzania ryzykiem – obszaru, który łączy kontrolę zarządczą 
z audytem wewnętrznym; zarządzanie ryzykiem stało się bowiem 
procesem ciągłym, realizowanym przez pracowników zatrudnio-
nych na wszystkich szczeblach instytucji publicznych55.

Ostatnim z omawianych celów kontroli zarządczej – zarządzanie 
ryzykiem, jest obszar na trwale uwzględniony w strategii rozwoju danej 
jednostki sektora finansów publicznych. Pomaga bowiem zidentyfiko-
wać potencjalne zdarzenia mające zarówno pozytywny, jak i negatywny 
wpływ na jednostkę. Zarządzanie ryzykiem to także dostarczanie kierow-
nictwu odpowiedniej wiedzy i świadomości, że można sprawnie i sku-
tecznie realizować wyznaczone przez organizację zadania56. Warto tu 
wspomnieć, iż instytucja audytu wewnętrznego nie jest w żaden sposób 
odpowiedzialna za proces zarządzania ryzykiem. Głównym zadaniem 
audytu o obszarze zarządzania ryzykiem jest umiejętna identyfikacja oraz 
analiza ryzyka. Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania 
audytu wewnętrznego, kierownik komórki audytu wewnętrznego albo 
audytor usługodawcy na poziomie przygotowania planu audytu przepro-
wadza w sposób udokumentowany analizę ryzyka57. Omawiana analiza 
obejmuje swoim zakresem identyfikację obszarów działalności danej 
jednostki wraz z oceną ryzyk możliwych do wystąpienia we wszystkich 

publicznych. https://www.iso.org.pl/uslugi -zarzadzania/wdrazanie -systemow/zarzadzanie-
-jakoscia/, [dostęp: 22.05.2022 r.].
 55 B. Tubek, Fundacja Promovendi, Audyt wewnętrzny jako narzędzie tworzące wartość 
dodatnią w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego, Open Access, 2021, https://
promovendi.pl/wp -content/uploads/2021/06/The -Book -of -Articles -National -Scientific-

-Conference -Science -and -Young -Researchers -ISBN-978-83-961157-2-0.pdf.
 56 A. Mazurek, K. Knedler, Kontrola zarządcza – ujęcie praktyczne, Handicap, Warszawa 
2010, s. 45–47.
 57 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przepro-
wadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, Dz.U. 2010.21.108, www.infor.pl/
akt-prawny/DZU.2010.021.0000108,rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-prze-
prowadzania-i-dokumentowania-audytu-wewnetrznego.html [dostęp: 22.05.2022 r.].
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tych obszarach. Stąd, przeprowadzając analizę ryzyka, kierownik komórki 
audytu wewnętrznego powinien uwzględnić w swojej ocenie zakres odpo-
wiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za całość 
funkcjonującej tam kontroli zarządczej.

Istotną regulacją prawną, określającą obowiązki zarządzających każdą 
instytucją publiczną, jest dyspozycja zawarta w art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 
u.f.p. Zgodnie z jej treścią zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, sku-
tecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do:

1. ministra w kierowanych przez niego działaniach administracji 
rządowej;

2. wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przewodniczącego zarządu 
jednostki samorządu terytorialnego;

3. kierownika jednostki58.

4.1 Wdrażane mechanizmy ochronne 
stosowane w administracji publicznej

Zarządzający instytucjami sektora finansów publicznych posiadają coraz 
większą świadomość, iż kontrola zarządcza jest pomocnym narzędziem, 
który ułatwia realizację polityki opartej na gospodarności, racjonalizacji, 
transparentności wydatków publicznych wraz z ochroną posiadanych 
zasobów. Do funkcji kontroli zarządczej w administracji publicznej można 
zaliczyć:

•	 analizowanie prawidłowości i przebiegu procesu realizacji zadań 
publicznych przez organizację;

•	 dokonywanie oceny, czy wydatki publiczne faktycznie dokonywane 
są w sposób umożliwiający terminową realizację wszystkich zadań, 
czy środki publiczne są wydatkowane w sposób celowy, oszczędny, 
racjonalny i rzetelny; ważną rolę odgrywa tutaj zasada uzyskiwania 
najlepszych efektów z ponoszonych nakładów, tworząc wartość 
dodaną dla organizacji;

 58 Art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
Dz.U. z 2021 r., poz. 305.
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•	 umiejętne porównywanie stopnia rzeczywistej realizacji zadań uję-
tych w rocznym planie pracy z wcześniej przyjętymi założeniami;

•	 sposób wydawania oraz wdrażania zaleceń oraz wniosków pokon-
trolnych lub poaudytowych59.

Kontrola we współczesnych instytucjach publicznych jest bardzo 
spójnym procesem w organizacji, która, badając prawidłowości działań, 
ma duży wpływ na sposób realizacji zadań, pełniąc jednocześnie funkcję 
ochronną. Należy również wskazać na kilka instrumentów, które, realizując 
postanowienia zawarte w ustawie o finansach publicznych, wspierają zarzą-
dzających w sprawowaniu swojej funkcji. Do tych instrumentów należą:

•	 audyt wewnętrzny, który jest pomocny w szczególnie w zakresie 
zarządzania ryzykiem, jak również dokonuje czynności doradczych;

•	 kontrola wewnętrzna sprawowana przez upoważnionych pracow-
ników komórki kontroli lub innych pracowników realizujących 
czynności kontrolne z upoważnienia kierownika jednostki;

•	 kontrola finansowa najczęściej sprawowana przez skarbnika, głów-
nych księgowych oraz osoby zatrudnione w finansowej komórce 
danej organizacji;

•	 kontrola instytucjonalna prowadzona przez Najwyższą Izbę Kon-
troli (NIK), regionalną Izbę Obrachunkową (RIO) czy Urząd Kon-
troli Skarbowej (UKS);

•	 kontrola funkcjonalna sprawowana najczęściej przez osoby, które 
z racji swojej pozycji w strukturze organizacyjnej posiadają upraw-
nienia zarządcze (nadzór bieżący, nadzór budowlany, nadzór spe-
cjalistyczny i inne);

•	 kontrola zarządcza, która z racji obowiązku wynikającego z ustawy 
o finansach publicznych realizowana jest przez wszystkie jednostki 
sektora finansów publicznych60.

Wykonywanie przez administrację publiczną codziennych zadań 
dowodzi nieustannie, iż prawidłowo przygotowane mechanizmy i pro-
cedury mogą zabezpieczyć jednostkę przed niebezpieczeństwami i zagro-
żeniami, których skutki mogą negatywnie wpłynąć na sposób realizacji 

 59 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2009, s. 67–69.
 60 M. Sola, Kontrola zarządcza w administracji samorządowej. Standardy i sposoby 
praktycznej realizacji, Municypium S.A., Warszawa 2010, s. 80–83.
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wyznaczonych zadań. Co więcej  – każda jednostka sektora finansów 
publicznych ma swoją odrębną specyfikę (chodzi tutaj o  sposób spra-
wowania władzy, modele podejmowania decyzji), dlatego też musi 
w  sposób dość indywidualny określić systemy ochronne posiadanych 
zasobów. Dzięki takim działaniom wyznaczone zostają odpowiednie 
procedury, posiłkowane delegowaniem do zarządzania mechanizmami 
kontrolnymi specjalnie przygotowanych pracowników. Indywidualność 
instytucji publicznych w wyznaczaniu procedur ochronnych powoduje, 
że każda jednostka stara się przygotować mechanizmy zarządcze i kon-
trolne dostosowywane do własnej specyfiki funkcjonowania i działalno-
ści. Wspomniane procedury to m.in.:

•	 wprowadzenie autoryzacji celem zatrzymania transakcji, co do 
których decyzje nie zostały jeszcze zaakceptowane na odpowiednim 
poziomie zarządzania;

•	 dokonanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych 
i finansowych z przyjętym przez daną jednostkę sektora finansów 
publicznych planem finansowym;

•	 wieloetapowa ocena dowodu księgowego (ocena formalna, mery-
toryczna, rachunkowa);

•	 pisemna rejestracja wszystkich posiadanych dokumentów w przy-
jętych wewnętrznych instrukcjach obiegu dokumentów finansowo-

-księgowych;
•	 kontrola dostępu do dokumentów prawnie w jednostce chronio-

nych (zabezpieczenia dostępu fizycznego, stosowanie właściwych 
programów komputerowych).

Wskazane przykładowe mechanizmy chroniące zasoby instytucji 
publicznych przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi dowo-
dzą, że przyjęte w nich działania kontrolne są istotne dla prawidłowego 
poziomu realizacji zadań publicznych61. Należy zatem pamiętać o sys-
tematycznym aktualizowaniu procedur kontrolnych, szkoleniu pracow-
ników odpowiedzialnych za czynności kontrolne oraz dostosowaniu 
systemu zabezpieczeń do aktualnych potrzeb. Funkcjonująca w  insty-
tucjach publicznych od kilku lat cyfryzacja wymusza na zarządzających 

 61 J. Jagielski, Kontrola administracji publicznej, zakres i procedury, Erida, Warszawa 
2013, s. 33–45.
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wprowadzenie procedur dotyczących polityki bezpieczeństwa informa-
cji. Wprowadza się także plany bezpieczeństwa teleinformatycznego, któ-
rego celem jest określenie zasad bezpieczeństwa i eksploatacji systemów 
teleinformatycznych oraz zasad bezpieczeństwa informacji w danym 
organie administracji publicznej. Należy mieć również świadomość, że 
nie ma takich procedur ochronnych, które całkowicie zabezpieczają 
posiadane zasoby. Jednak nie usprawiedliwia to pojawiających się luk 
w systemach zarządczych i ochronnych, a obowiązkiem kierownictwa jed-
nostki jest dokonywanie stałego monitoringu funkcjonujących procedur 
oraz przeprowadzanie systematycznych weryfikacji informacji zawartych 
w mechanizmach kontrolnych. Okresowe oceny systemów kontrolnych 
powinny być skrupulatnie analizowane przez osoby odpowiedzialne za 
podejmowanie decyzji w instytucjach publicznych, by w odpowiedni spo-
sób i w odpowiednim czasie wprowadzić do nich zmiany, które chronią 
jednostkę przed zagrożeniami.

5. Koncepcja Nowego Zarządzania w Sektorze 
Publicznym – New Public Management

Ocena administracji rządowej i samorządowej, jak już wspomniano, naj-
częściej dokonywana jest przez pryzmat ich sprawności i efektywno-
ści. Istotnym czynnikiem działania administracji jest jej modernizacja, 
ponieważ wiele tradycyjnych narzędzi polityki staje się we współczesnym 
świecie nieskutecznych. Dlatego też tradycyjny model biurokratyczny 
został w większości krajów europejskich zanegowany i zastąpiony podej-
ściem określanym mianem Nowego Zarządzania Publicznego (ang. New 
Public Management – NPM).

Modele zarządzania publicznego wykształciły się w odpowiedzi na 
wyzwania, jakie przyniosły procesy reformowania zarządzania publicz-
nego. Procesy te zwiększyły nacisk na ekonomiczne aspekty wydatkowania 
publicznych środków finansowych, na poprawę jakości usług publicz-
nych oraz zapewnienie większej skuteczności działań organizacji publicz-
nych. Reforma zarządzania publicznego zakłada, że wdrożenie nowych 
koncepcji zarządzania wpłynie na efektywniejszą realizację zadań, jakie 
wypełnia państwo wobec obywateli.
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Nowe zarządzanie publiczne wprowadza podejście menadżerskie 
do zarządzania sektorem publicznym. Novum tego modelu zarządzania 
polega na adaptacji metod zarządzania organizacjami publicznymi. Chodzi 
zwłaszcza o nastawienie tych organizacji na osiąganie wyników, decentrali-
zację zarządzania, przyjęcie perspektywy strategicznej oraz wykorzystanie 
mechanizmów rynkowych. Ten model zarządzania ma zapewnić gospo-
darność, efektywność i skuteczność organizacji publicznych. 

Rozwój administracji publicznej nie polega na odrzuceniu jednego 
paradygmatu i zastępowaniu go innymi, lecz na stopniowym przecho-
dzeniu od dotychczasowego modelu do nowego z zachowaniem wielu 
elementów poprzedniego. Należy zatem przyjąć, że wdrożenie postulatów 
koncepcji Nowego Zarządzania Publicznego nie miało na celu całkowitej 
modyfikacji zasad obowiązujących w sektorze publicznym, ale na wyeli-
minowaniu jego słabości i niedoskonałości.

Myślą przewodnią NPM jest przekładanie w sprawowaniu admini-
stracji publicznej sztuki zarządzania nad sztukę administrowania62, co 
trafnie ilustrują słowa Owena E. Hughesa: administrowanie oznacza wypeł‑
nianie instrukcji, natomiast zarządzanie to osiąganie rezultatów63. Nowe 
Zarządzanie Publiczne opiera się zatem na zmianie orientacji zarządza-
nia organizacjami publicznymi, polegającej na zaprzestaniu stosowania 
podejścia stawiającego na piedestale procedury i zasady postępowania 
związane z dokonywaniem wydatków oraz na wdrożeniu reguł opartych 
na analizie osiąganych wyników związanych z ponoszonymi wydatkami, 
przyjęciu orientacji strategicznej i wprowadzeniu mechanizmu rynko-
wego do procesu świadczenia usług publicznych. NPM zwiększa nacisk 
na jakość dostarczanych usług publicznych zorientowanych na potrzeby 
i oczekiwania obywatela, który jest traktowany jak „klient administracji”.

Zdaniem Alojzego Zalewskiego Nowe Zarządzanie Publiczne wprowa‑
dza podejście menedżerskie do zarządzania sektorem publicznym. Nowość 
tego modelu zarządzania polega na adaptacji metod i technik zarządzania 
stosowanych w sektorze prywatnym do warunków zarządzania organi‑
zacjami publicznymi. Chodzi zwłaszcza o nastawienie tych organizacji 

 62 J. Hausner, Zarządzanie publiczne, Scholar, Warszawa 2008, s. 23.
 63 O.E. Hughes, Public Management and Administration. An Introduction, The Mac-
millan Press Ltd., London 1994, s. 39.
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na osiąganie wyników, decentralizację zarządzania nimi, przejęcie przez 
nie perspektywy strategicznej oraz wykorzystanie mechanizmów rynko‑
wych. Ten model zarządzania ma zapewnić gospodarność, efektywność 
i skuteczność organizacji publicznych64.

Skuteczność i efektywność są ściśle ze sobą powiązane, ponieważ 
decydują o sprawności. Powszechnie skuteczność odnosi się do stopnia, 
w jakim osiągnięte zostały założone cele, zadania. Z kolei efektywność 
dotyczy stopnia osiągnięcia założonych celów przy minimalnych kosztach 
lub maksymalizacji stopnia osiągnięcia celu przy założonych kosztach65.

Efektywność w Nowym Zarządzaniu Publicznym rozumiana jest przede 
wszystkim jako zapewnienie obywatelom dostępu do usług możliwie naj-
wyższej jakości, przy jednoczesnym relatywnie niskim obciążeniu budżetu 
państwa kosztem ich świadczenia. W omawianej koncepcji skuteczność 
działań danej jednostki nie jest uzależniona od poziomu jej wydatków 
czy wysokości budżetu, ale od tego, co udało się dzięki tym wydatkom 
osiągnąć. Uwaga zatem skoncentrowana jest na efektach. Z punktu widze-
nia poprawy skuteczności i efektywności funkcjonowania administracji 
publicznej istotne jest określenie celów ponoszenia wydatków publicznych 
przypisanych do zadań i podzadań oraz ich mierników66.

Trafnie istotę i cele omawianej koncepcji oddają słowa Hanny Krynic-
kiej: Nowe Zarządzanie Publiczne kładzie nacisk na właściwe wyznaczanie 
celów i monitorowanie wyników, zarządzania finansami (efektywność), 
wyznaczanie standardów usług, korzystanie z  rozwiązań benchmarke‑
tingowych (możliwość dokonywania porównań na próbie sprawdzonych, 
dobrych rozwiązań) oraz nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi67. 
Autorka dodaje następnie, że celem administracji w duchu Nowego Zarzą‑
dzania Publicznego jest uzyskanie rezultatów oraz kontrola i odpowie‑
dzialność za wyniki, skuteczne działanie wymaga połączenia wysiłków 

 64 A. Zalewski, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, 
[w:] Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, 
Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2005, s. 66.
 65 T. Lubińska et al., Budżet zadaniowy w Polsce – istota, struktura, metodyka, [w:] 
Budżet zadaniowy w Polsce. Reorientacja z wydatkowania na zarządzanie pieniędzmi 
publicznymi, red. T. Lubińska, Difin, Warszawa 2007, s. 56.
 66 Ibidem, s. 57.
 67 H. Krynicka, Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public 
Management), „Studia Lubuskie PWSZ w Sulechowie” 2006, nr 2, s. 195.
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sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego na rzecz rozwiązywania 
problemów68.

W wyniku przeglądu zasobów literatury poświęconej omawianej kon-
cepcji można wskazać następujące jej cechy charakterystyczne:

•	 wprowadzenie profesjonalnego zarządzania w sektorze publicznym, 
opartego na wykorzystaniu wiedzy i umiejętności wysoko wykwa-
lifikowanych menedżerów;

•	 opracowanie i wykorzystywanie jasno sprecyzowanych standardów 
i mierników działalności oraz realizacji zadań;

•	 wykorzystanie narzędzi kontrolnych, szczególnie w odniesieniu do 
standardów i mierników działalności oraz realizacji zadań;

•	 nastawienie na dezagregację i decentralizację jednostek sektora 
publicznego;

•	 wprowadzenie i efektywne adaptowanie technik oraz metod zarzą-
dzania stosowanych w sektorze prywatnym;

•	 nacisk na dyscyplinę i wykorzystanie zasobów, w tym finansowych.
Rozważania nad istotą NPM nie były jedynie poświęcone tylko i wyłącz-

nie próbie usystematyzowania jego definicji, ale również na badaniach 
mających na celu wyodrębnienie głównych odmian kierunku reform 
administracji publicznej. Wyszczególnić można cztery modele:

•	 model NPM 1 – skierowany jest na zwiększenie efektywności admi-
nistracji publicznej poprzez nacisk na zarządzanie finansami (efek-
tywność i rachunek kosztów), wyznaczenie celów i monitorowanie 
wyników, wyznaczenie standardów usług i korzystanie z rozwiązań 
benchmarkingowych (możliwość dokonywania porównań na bazie 
najlepszych praktyk), odpowiedzialność dostarczyciela usług wobec 
konsumenta, bardziej elastyczny system płac szczególnie dla kadry 
kierowniczej, pewne zredukowanie biurokracji ale nie dotyczącej 
finansów, nowe formy zarządzania: marginalizacja organów wybie-
ralnych, większa rola kadry kierowniczej;

•	 model NPM 2 – ograniczenie rozmiarów organizacji i decentrali-
zacji zarządzania, do podstawowych założeń tego modelu należy 
rozwój quasi -rynków usług publicznych, przejście od zarządzania 
hierarchicznego do zarządzania poprzez kontrakty, zmniejszenie 

 68 Ibidem, s. 197.
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rozmiarów sektora publicznego – drastyczna redukcja środków 
przeznaczonych na płace w instytucjach publicznych, ruch w stronę 
bardziej spłaszczonej struktury zarządzania, rozdzieleniem pomię-
dzy finansowaniem publicznymi środkami a finansowaniem ze 
źródeł niezależnych, przejście od „zarządzania poprzez wpływ” 
(ang. management by influence) – wzrost roli pracy zespołowej 
w instytucjach publicznych, położenie nacisku na koordynację 
działań pomiędzy instytucjami publicznymi. Odejście od standar-
dowych form świadczenia usług, do systemu charakteryzującego 
się większą elastycznością i różnorodnością;

•	 model NPM 3 – związany z dążeniem do doskonałości w zarządza-
niu i wskazuje na potrzebę nacisku na rozwój organizacji, kultury 
organizacyjnej, zarządzanie procesem zmiany, budowanie misji 
organizacji administracji publicznej. Cechy wyróżniające ten model 
to struktura pozioma zarządzania z naciskiem na rozwój instytucji 
publicznej i uczenie się, radykalna decentralizacja i ocena poprzez 
osiągane rezultaty; zabezpieczenie dokonanej zmiany w kulturze 
organizacyjnej z naciskiem na charyzmatyczne sposoby zarządza-
nia; bardziej intensywne programy szkoleń menedżerów, wzrost 
znaczenia świadomości misji instytucji publicznej, wzrost znaczenia 

„marki” instytucji, wyjaśnianie i komunikacja strategii;
•	 model NPM 4 – orientacja na usługi publiczne poprzez osiągnięcie 

doskonałości w zakresie świadczonych usług publicznych, zainte-
resowanie potrzebami końcowego użytkownika (a nie tylko bez-
pośredniego klienta) w procesie świadczenia usług, przesunięcie 
władzy z organów mianowanych na wybieralne, określenie zadań 
i wartości w zakresie usług publicznych – położenie nacisku na 
uczenie się od obywateli, jakie są ich potrzeby i oczekiwania, praca 
zespołowa ze społecznościami.

Nowe Zarządzanie Publiczne obejmuje prace badawcze i rozwojowe 
mające na celu adaptację do sektora publicznego idei, metod, technik 
i rozwiązań instytucjonalnych stosowanych w sektorze prywatnym. Poka-
zuje, w jaki sposób poprzez zastosowanie odpowiednich instrumentów 
zwiększyć efektywność funkcjonowania administracji publicznej. Misją 
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Nowego Zarządzania Publicznego jest zwiększenie przede wszystkim sku-
teczności i efektywności, a tym samym sprawności sektora publicznego69.

W stosunku do przedstawianych założeń zgłaszane są jednak uwagi 
krytyczne. Przeciwnicy tej koncepcji wskazują na ograniczone możliwości 
implementacji modelu nowego zarządzania do sektora publicznego. Dla 
ich potwierdzenia przywołuje się między innymi następujące argumenty70:

•	 Nowe Zarządzanie Publiczne wykorzystuje rozwiązania rynkowe 
do zaspokajania potrzeb społecznych, w których rynek jako mecha-
nizm alokacji zasobów zawodzi;

•	 rynki tworzone w sektorze publicznym nie są rynkami wolnej kon-
kurencji, lecz rynkami konkurencji organizowanej przez różne 
władze publiczne;

•	 w koncepcji nie uznaje się, że siły rynkowe nie są wystarczające 
do osiągnięcia zadowolenia konsumentów, na przykład społeczne 
i ekologiczne skutki produkcji wobec kupujących i zatrudnionych;

•	 Nowe Zarządzanie Publiczne nie rozpoznaje różnicy między 
klientem -konsumentem, który finansuje zapewnienie dóbr i usług, 
a klientem czy odbiorcą, który potrzebuje dóbr i usług.

Jerzy Supernat zwraca uwagę na kolejny ważny problem do rozwiąza-
nia, którym jest kwestia zapewnienia odpowiedzialności funkcjonariu-
szy administracji publicznej działających na warunkach decentralizacji 
i deregulacji oraz obdarzonych zaufaniem społeczeństwa. Na przykład 
oszczędne gospodarowanie zasobami może zdaniem autora nie być dowo-
dem odpowiedzialności, lecz wręcz przeciwnie – nieodpowiedzialności 
wyrażającej się w nierealizowaniu ustalonych celów71.

James Madison wiele lat temu stwierdził, że gdyby ludzie byli anio‑
łami, żaden rząd czy administracja nie byłyby konieczne. Gdyby aniołowie 
mieli rządzić ludźmi, ani wewnętrzna, ani zewnętrzna kontrola nie byłaby 
konieczna. Tworząc jednak rząd, w którym ludzie będą administrowali 

 69 B. Bobińska, Funkcjonowanie sektora publicznego jako organizacji „otwartych na 
klienta”, „Zeszyty Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Firma i Rynek” 2012, 
nr 1, s. 68.
 70 H. Krynicka, Koncepcja nowego zarządzania…, s. 202.
 71 J. Supernat, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management, 
http://www.supernat.pl/artykuly/administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_new_
public_management.html, [dostęp: 25.05.2022 r.].
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ludźmi, stajemy wobec wielkiej trudności: najpierw należy umożliwić rzą‑
dowi kontrolowanie rządzonych, następnie należy zobowiązać rząd, aby 
kontrolował sam72. Jeżeli pogląd na naturę człowieka w wersji Madisona 
jest słuszny, to niewątpliwie od nowego zarządzania publicznego należy 
oczekiwać gwarancji, że bardziej samodzielni funkcjonariusze zderegulo-
wanej administracji publicznej będą dobrymi ludźmi, którzy sumiennie 
wykonują powierzone im obowiązki73.

Krytyczne uwagi kierowane w stosunku do Nowego Zarządzania Publi-
cznego zaowocowały pojawieniem się kolejnej koncepcji zarządzania 
administracją publiczną, którą określa się mianem rządzenia publicznego 
lub dobrym rządzeniem (ang. good governance). Realizacja tej koncep-
cji przejawia się w podejmowaniu decyzji i działań charakteryzujących 
się angażowaniem wszystkich zainteresowanych stron, praworządnością, 
przejrzystością, odpowiadaniem na potrzeby społeczne, dążeniem do kon-
sensusu, uwzględnieniem głosów mniejszości, efektywnością, jak również 
szeroko rozumianą odpowiedzialnością wobec społeczeństwa.

6. Podsumowanie

Wprowadzenie i rzeczywiste funkcjonowanie w jednostce administracji 
publicznej kontroli wewnętrznej należy rozpatrywać w kontekście nowo-
czesnego podejścia do zarządzania jej kierownictwa. Kontrola wewnętrzna 
realizowana w sposób nieprawidłowy, niewykazująca słabych stron jed-
nostki, niewskazująca wadliwie funkcjonujących procedur jest nie tylko 
bezużyteczna, ale naraża również jednostkę nie tylko na powstanie strat 
materialnych (finansowych), ale także na działalność niezgodną z pra-
wem. Przede wszystkim kierownictwo jednostki organizacyjnej admi-
nistracji publicznej powinno uświadomić sobie, jak istotną rolę pełni 
kontrola wewnętrzna w jej działalności i jak ważny w związku z tym jest 
stały monitoring tego systemu – czy działa prawidłowo, efektywnie i czy 
jest dostosowany do potrzeb jednostki.

 72 D.H. Rosenbloom, R.S. Kravchuk, Public Administration. Understanding Manage‑
ment, Politics, and Law in the Public Sector, McGraw -Hill, New York 2002, s. 181.
 73 J. Supernat, op. cit.



57kontrol a zarząd cza jako nowy wymiar kontroli  wewnętrznej

Zatem zasadna i racjonalna wydaje się teza, że należy odchodzić od 
typowego biurokratycznego zarządzania, wykazując bardziej efektywne, 
menadżerskie podejście w zarządzaniu jednostkami sektora finansów 
publicznych. I właśnie to ma umożliwić obecnie wdrażany w admini-
stracji system kontroli zarządczej. Wdrożenie jej modelowego systemu 
wymaga dużej pracy całej administracji nad umiejętnościami jasnego 
i precyzyjnego formułowania celów, ustanawiania właściwych wskaźników 
do pomiaru stopnia ich osiągnięcia oraz wprowadzenia ewaluacji. Należy 
przyjąć, iż ustawodawca, kształtując nowy system w zarządzaniu jed-
nostkami sektora finansów publicznych, w pełni świadomie odstąpił od 
sformalizowania prezentacji procedur kontroli na rzecz jej adekwatności, 
skuteczności i efektywności (niezależnie od ilości przepisów, instrukcji 
i ich szczegółowości, ani rygorystyczności stosowania, tworzących syste-
mów nakazów i zakazów). Tak rozumiana kontrola zarządcza (jej model 
zawierający określone standardy) z pewnością może zostać porównana 
do realizowanej w sektorze niepublicznym funkcji controllingu, który sta-
nowi zaplecze informacyjne realizacji funkcji kierowniczych i obejmuje 
m.in.: udział w opracowywaniu i koordynacji planów, sprawozdawczość 
wewnętrzną i zewnętrzną oraz interpretację wyników, badanie i analizę 
otoczenia, samokontrolę, nadzór, monitoring, audyt i inne czynności 
służące zapewnieniu realizacji celów organizacji.

Konkludując, współczesne systemy zarządzania instytucjami publicz-
nymi wymuszają na zarządzających obowiązek wprowadzania coraz bar-
dziej skutecznych instrumentów ochronnych, niewątpliwie pożądanych 
w systemie zarządzania celami. Świadomość kierownictwa instytucji 
publicznych w tym zakresie z każdym rokiem się zwiększa. Coraz wię-
cej pracowników angażowanych jest w proces aktualizacji i wdrażania 
procedur kontrolnych wykorzystujących możliwości kontroli zarząd-
czej, których wiedza i doświadczenie wspomagają budowę prawidłowych 
mechanizmów ochronnych opartych na nowoczesnym systemie zarządza-
nia każdą instytucją publiczną.

Mimo dostrzegalnych zmian obowiązywania przepisów kontroli 
zarządczej, mankamentów praktycznego ich stosowania i właściwie poj-
mowanej kontroli zarządczej, celowość jej wdrożenia nie może być kwe-
stionowana. Supremacja dobrej jakości funkcjonowania administracji 
publicznej, odpowiedzialnej za coraz lepsze i efektywniejsze wypełnianie 
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swojej roli, nad dotychczasowymi przyzwyczajeniami i często złymi nawy-
kami biurokratycznymi powinny być wystarczającym argumentem dla 
konsekwentnego wdrażania standardów usług publicznych, właściwych 
dla krajów wysoko rozwiniętych, w oparciu o założenia i cele New Public 
Management, zbieżne z elementami kontroli zarządczej.
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Istota zasady jawności w postępowaniu 
administracyjnym

Streszczenie: Zasada jawności uprawnia obywateli do uzyskania infor‑
macji na temat działalności organów administracji publicznej. Istota 
zasady współczesnej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego wyni‑
kająca z art. 9 k.p.a. nakłada na organy administracji publicznej obo‑
wiązek udzielenia informacji o okolicznościach faktycznych i prawnych, 
które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących 
przedmiotem postępowania administracyjnego. Obowiązki udziele‑
nia informacji mają charakter zbiorczy, a ich wykonanie przez organ 
następuje z urzędu, bez osobnych wniosków stron czy uczestników 
postępowania, niemniej jednak informacja faktyczna ogranicza się do tej, 
która ma znaczenie dla zakończenia postępowania administracyjnego.

Słowa kluczowe: zasada jawności, postępowanie administracyjne, organ 
administracji publicznej, strona postępowania administracyjnego

Abstract: The principle of openness entitles citizens to obtain informa‑
tion on the activities of public administration bodies. The essence of the 
principle of modern democracy and civil society resulting from art. 9 of 
the Code of Civil Procedure imposes an obligation on public administra‑
tion bodies to provide information on factual and legal circumstances 
that may affect the determination of their rights and obligations being 
the subject of administrative proceedings. The obligations to provide 
information are collective, and their execution by the authority takes 
place ex officio, without separate requests from the parties or parti‑
cipants in the proceedings. Nevertheless, the factual information is lim‑
ited to that relevant for the conclusion of the administrative procedure.

Keywords: principle of openness, administrative proceedings, public 
administration body, party to administrative proceedings
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1. Wstęp

Postępowanie administracyjne reguluje postępowanie przed organami 
administracji publicznej należących do właściwości tych organów 
spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyj-
nych. Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.)1 wyposaża strony 
postępowania w konkretne uprawnienia umożliwiające wpływanie na 
korzystną dla nich treść decyzji administracyjnej. W ustawie tej zawarto 
ogólne zasady postępowania, jak zasadę praworządności, dwuinstancyj-
ności i pisemności, a także określono sposób jego wszczęcia, terminy, 
sposób doręczenia pism i formy załatwiania spraw. W myśl zasady jaw-
ności i transparentności postępowania administracyjnego udostępniano 
uczestnikom postępowania możliwość zapoznania się z wszelkimi infor-
macjami, dokumentami ich dotyczącymi, co umożliwia na podjęcie przez 
nich działań. Jej celem jest zagwarantowanie rzetelności oraz przejrzystości 
prowadzonego postępowania, a także przyznanie stronom możliwości 
samodzielnej kontroli nad działaniami organów administracji publicznej. 

2. Pojęcie jawności działania organów 
administracji publicznej (doktryna)

W doktrynie prawa administracyjnego rozumienie pojęcia „jawność” nie 
odbiega od znaczenia przypisywanego mu w języku potocznym. W odnie-
sieniu do aktywności administracji publicznej upowszechnił się pogląd, 
zgodnie z którym przez jawność administracyjną rozumie się brak taj-
ności wyrażony w istnieniu gwarancji dostępu do informacji administra-
cyjnych, czyli takich, które pozostają w dyspozycji administracji sensu 
largo2. Jednym z pierwszych przedstawicieli prawa administracyjnego, 
który w polskim piśmiennictwie użył określenia „jawność” był Janusz 
Łętowski, który przez to pojęcie pojmował dostęp do informacji, akt, 

 1 Ustawa z  dnia 14 czerwca 1960  r., o  dostępności do informacji publicznych, 
t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902.
 2 T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej. Orzecznic‑
two Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego, 
Zakamycze 1999, s. 15.
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dokumentów, które znajdują się w posiadaniu władzy. Termin ten ze 
względu na ustrój, jaki panował w Polsce w latach 80. XX w. nie był ter-
minem popularnym i możliwym do realizacji z uwagi na zbyt silne przy-
wiązanie do zachowania tajemnicy, pod pretekstem interesu państwa oraz 
ochrony sposobu rządzenia3. Zdaniem Moniki Muchy, mówiąc o jawności 
działań administracji należy stwierdzić, iż działalność ta jest jawna, gdy 
prawo do poinformowania jest zasadą, tajemnica zaś wyjątkiem4. Teresa 
Górzyńska definiowała jawność jako przeciwieństwo tajemnicy i poufności 
w kontaktach obywatela z władzą, administracją, a także w relacjach mię‑
dzy organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami wszelkiego 
rodzaju. W opinii tej autorki jawność to stan względnego braku przeszkód, 
aby być poinformowanym i móc informować innych, czyli aby móc poszuki‑
wać informacji, domagać się jej, otrzymywać i przekazywać (komunikować 
i rozpowszechniać) informację. To stan względnie swobodnego dostępu do 
informacji w szerokim tego słowa znaczeniu, możliwość wglądu w sprawy nie 
tylko swoje, indywidualne (jeśli informacje takie są w posiadaniu organów 
i instytucji), ale także wspólne: społeczne, polityczne, państwowe, regio‑
nalne. Jawność to relatywnie nieskrępowany dostęp do wszelkiego rodzaju 
informacji, dokumentów, działalności, motywów, autorów. To brak zakazu 
udostępnienia, choć brak nakazu nie jest równoznaczny z niemożliwo‑
ścią ujawnienia (udostępnienia). To reguła eliminująca barierę między 
potrzebą wglądu i rzeczywistym dostępem5. Jak słusznie zauważa Agnieszka 
Piskorz -Ryń, jawność życia publicznego jest swoistym miernikiem poziomu 
demokracji w danym kraju6. Marek Chmaj jako próbę określenia sprawy 
publicznej zastosował sentencję Ulpiana, która posłużyła za podstawę 
do podziału systemu prawa rzymskiego na prawo publiczne (ius publi‑
cum) oraz prawo prywatne (ius privatum) – na podstawie kryterium 

 3 T. Górzyńska, Kilka słów o prawie do informacji i zasadzie jawności, [w:] Państwo 
prawa, administracja sądownictwa, red. A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz, Warszawa 
1999, s. 116.
 4 M. Mucha, Obowiązki administracji publicznej w sferze dostępu do informacji, Wro-
cław 2002, s. 11.
 5 T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności…, s. 27–28; Zasada jawności 
w administracji, „Państwo i Prawo” 1988, z. 6, s. 15–16.
 6 A. Piskorz -Ryń, Dostęp do informacji publicznej – zasady konstrukcyjne ustawy, 

„Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002, nr 4, s. 183.
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interesu jednostkowego i ogólnego7. Hubert Izdebski zdefiniował sprawę 
publiczną jako każdy przejaw aktywności władzy publicznej (jej organów), 
osób pełniących funkcje publiczne i samorządów oraz już tylko niektóre 
z działań innych osób, jednostek organizacyjnych, a to tylko takie, które 
wiążą się z wykonywaniem zadań publicznych przy jednoczesnym dyspo‑
nowaniu majątkiem publicznym8. Mariusz Jabłoński i Krzysztof Wygoda 
za sprawę publiczną uznali wszystkie działania lub zaniechania, zarówno 
osób (piastunów) tworzących skład osobowy organów władzy publicznej, 
jak i tych, które w zakresie wynikającym z powierzenia lub porozumienia 
uczestniczą w procesie wykonywania powierzonych im zadań i kompetencji 
publicznoprawnych, w znaczeniu organizacyjnym (dotyczącym struktur 
podmiotów, organów, a także pozostałych instytucji), materialnym i formal‑
nym9. Należy stwierdzić zatem, że im silniejsza pozycja jawności i słabsza 
pozycja tajemnic, tym ustrój polityczny danego państwa jest bardziej 
demokratyczny. Jawność stanowi cechę działań aparatu administracji 
publicznej w krajach demokratycznych i na ogół nie występuje w krajach 
o niedemokratycznych reżimach politycznych10. W obecnych czasach nie 
można mówić o ustroju w pełni demokratycznym, jeśli jawność działań 
władz publicznych, a w szczególności administracji publicznej, nie ma 
statusu zasady jawności.

3. Pojęcie zasady jawności według przepisów prawa unijnego

Artykuł 10 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności z dnia 4 listopada 1950 r. stanowi, iż każdy ma prawo do wolności 
wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz 
otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władzy 

 7 M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicz‑
nej. Komentarz, Warszawa 2018, art. 1.
 8 H. Izdebski, Ustawa o dostępie do informacji publicznej a standardy „otwartego 
rządu”, „Służba Cywilna” 2002, nr 4, s. 26.
 9 M. Jabłoński, K. Wygoda, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, 
Wrocław 2002, s. 20.
 10 M.I. Ulasiewicz, Administracyjnoprawne aspekty jawności działań administracji 
publicznej, Łódź 2017, s. 21.
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publicznej i bez względu na granice państwowe11. Analizując kwestie 
związane z jawnością działań administracji, warto zwrócić uwagę na 
art. 41 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej12, w którym zawarto 
tzw. prawo do dobrej administracji. Stanowi on, iż każdy ma prawo do 
bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy w rozsądnym 
terminie przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii. Realiza-
cja tego zapisu polega na prawie każdego do bycia wysłuchanym, zanim 
zostaną podjęte indywidualne środki mogące negatywnie wpłynąć na 
jego sytuację. Artykuł ten zapewnia prawo dostępu do akt sprawy przy 
poszanowaniu uprawnionych interesów poufności oraz tajemnicy zawo-
dowej i handlowej. Nakłada obowiązek na administrację, czyli obowiązek 
uzasadniania swoich decyzji13.

Realizacją i uszczegółowieniem tego prawa jest Europejski Kodeks 
Dobrej Praktyki Administracyjnej (Kodeks Dobrej Administracji) przy-
jęty przez Parlament Europejski dnia 6 września 2001 r.14 Art. 2 Kodeksu 
Dobrej Administracji zawiera podmiotowy zakres jego obowiązywania, 
wskazując jednocześnie, że obowiązuje on wszystkich urzędników i innych 
pracowników objętych statusem urzędnika w zakresie ich kontaktów 
z  jednostką. Rzeczowy zakres obwiązywania (art. 3 Kodeksu Dobrej 
Administracji) zawiera ogólne zasady dobrej praktyki administracyjnej, 
znajdującej zastosowanie w odniesieniu do całości kontaktów instytu-
cji i ich administracji z jednostką, chyba że kontakty te podlegają spe-
cyficznym przepisom. Warto wskazać najbardziej znaczące dla zasady 
jawności postępowania administracyjnego przepisy ujęte w Kodeksie 
Dobrej Administracji. Do zasad tych bez wątpienia należy zawarta w art. 4 
Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej zasada pra-
worządności, w myśl której urzędnik stosuje uregulowania i procedury 
zapisane w prawnych przepisach Unii Europejskiej, zwracając uwagę, 
by decyzje dotyczące praw lub interesów jednostek posiadały podstawę 

 11 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona 
w Rzymie 4.11.1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona 
Protokołem nr 2, Dz.U. z 1993 r. poz. 284 ze zm.
 12 Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE 2016 r. C 202, s. 389.
 13 A. Kędzior, Jawność i transparentność postępowania administracyjnego, „Przegląd 
Prawa Publicznego” 2018, nr 1, s. 43.
 14 Decyzja w  sprawie Kodeksu Dobrej Praktyki Administracyjnej, Dz. Urz. UE 
2011 r. C 285, s. 3.
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prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującym prawem. Kolejna ważna 
zasada to zasada zgodnego z prawem oczekiwania oraz konsekwentnego 
działania i doradztwa (art. 10 Kodeksu Dobrej Administracji). Artykuł 
ten nawiązuje do przyjętych w praktyce urzędniczej precedensów. Odnosi 
się on do przestrzegania ukształtowanego w czasie praktyk rozpatrywania 
określonych rodzajów spraw. W razie potrzeby urzędnik służy jednostce 
poradą dotyczącą możliwego sposobu postępowania w sprawie.

4. Zasada jawności w świetle przepisów 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

Zasada jawności postępowania administracyjnego została ustanowiona 
w art. 61 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej (Konstytucji RP)15, który uprawnia obywatela do uzyskiwania 
informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących 
funkcje publiczne. Prawo to obejmuje uzyskiwanie informacji o działal-
ności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych 
osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one 
zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub mająt-
kiem Skarbu Państwa. Jak wynika z artykułu 61 Konstytucji RP, katalog 
adresatów, których działalność jest objęta obowiązkiem informowania 
opinii publicznej o swej działalności jest szeroki i niezamknięty. Trybu-
nał Konstytucyjny informację publiczną definiuje jako każdą wiadomość 
wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne i osoby pełniące 
funkcje publiczne lub odnoszącą się do władz publicznych, a także wytwo-
rzoną lub odnoszącą się do innych podmiotów wykonujących funkcje 
publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej 
i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa16. 
Tak rozumiana informacja publiczna obejmuje informację o funkcjonowa-
niu instytucji publicznych, istniejących w ich ramach procedur i wyzna-
czanych zadań, procesie ich realizacji oraz inwestycjach. Obejmuje ona 

 15 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. z 1997 r., 
Nr 78, poz. 483 ze zm.
 16 Wyrok TK z dnia 13 listopada 2013, sygn. akt P25/12, OTK- A 2013/8/122.



69istota zasady jawności  w p ostęp owaniu administracyjnym

również informacje o działalności publicznej osób pełniących funkcje 
publiczne, a zatem o ich działalności wykonywanej w ramach i w bez-
pośrednim związku z funkcjonowaniem określonej instytucji publicznej, 
ale również o ich działalności z pogranicza ich życia publicznego i pry-
watnego17. Z uwagi na to, że art. 61 ust. 1 Konstytucji RP wiąże pojęcie 

„prawa do uzyskiwania informacji” z działalnością podmiotów wskazanych 
w tym przepisie, a nie wyłącznie z samymi podmiotami, w oderwaniu od 
wykonywanej przez nie działalności, informacja dotycząca tych podmio-
tów, lecz wykraczająca poza granice ich działalności, nie jest informacją 
publiczną18.

Realizacja prawa do informacji może być podejmowana w różnych 
formach. Konstytucja jedynie przykładowo wskazuje na możliwość 
dostępu do dokumentów, wstęp na posiedzenia kolegialnych organów 
władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów (posiedze-
nia Sejmu, Senatu, organów stanowiących samorządu terytorialnego) 
czy prawo rejestracji dźwięku lub obrazu. Prawo to, jak większość praw 
zawartych w Konstytucji RP, nie jest prawem absolutnym. W art. 61 ust. 3 
Konstytucji RP przewidziano jego ograniczenie ze względu na określoną 
w ustawach ochronę wolności i praw innych osób, podmiotów gospodar-
czych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego 
interesu gospodarczego państwa wchodzącego w zakres jego działania 
oraz pożądanego sposobu rozstrzygania sprawy. Trybunał Konstytucyjny 
przyjmuje, że z szerokiego zakresu przedmiotowego informacji publicz-
nej wyłączeniu podlegają treści zawarte w dokumentach wewnętrznych, 
rozumiane jako informacje o charakterze roboczym (zapiski, notatki), które 
zostały utrwalone w formie tradycyjnej lub elektronicznej i stanowią pewien 
proces myślowy, proces rozważań, etap wypracowywania finalnej koncep‑
cji, przyjęcia ostatecznego stanowiska przez pojedynczego pracownika lub 
zespół. W ich przypadku można bowiem mówić o pewnym stadium na dro‑
dze do wytworzenia informacji publicznej. Od „dokumentów urzędowych” 
[…] odróżnia się zatem „dokumenty wewnętrzne” służące wprawdzie reali‑
zacji jakiegoś zadania publicznego, ale nieprzesądzające o kierunkach dzia‑
łania organu. Dokumenty takie służą wymianie informacji, zgromadzeniu 

 17 Wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., sygn. akt TK -K 17/05, OTK -A 2006/3/30.
 18 Wyrok NSA z dnia 25 stycznia 2019 r., sygn. akt I OSK 1932/18, lex nr 216330.
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niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Nie są jednak 
wyrazem stanowiska organu, wobec czego nie stanowią informacji publicz‑
nej19. Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, że informacja o aktywno‑
ści konkretnych sędziów jako funkcjonariuszy publicznych, ukierunkowana 
na wyłonienie w ramach ustawowo przewidzianej procedury konkretnego 
składu konstytucyjnego organu, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, 
i determinująca w znacznym stopniu skład tego organu, jest informacją 
publiczną20. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że nie mogą pod‑
legać ujawnieniu informacje, których ujawnienie groziłoby porządkowi 
i bezpieczeństwu publicznemu lub narażało na szwank działania organów 
chroniących te wartości21, choć jednocześnie podkreśla się, że działalność 
służb specjalnych powinna podlegać społecznej kontroli w obszarach, które 
nie ograniczają możliwości ich skutecznego działania i nie dotyczą konkret‑
nych prowadzonych postępowań, stosowanych w nich metod operacyjnych 
czy też danych funkcjonariuszy będących pracownikami konkretnych służb22. 
Artykuł 61 ust. 3 jest adresowany nie tylko do ustawodawcy, umożliwiając 
wprowadzanie ustawami generalnych i abstrakcyjnych ograniczeń prawa 
do informacji, lecz również do sądów, które – na podstawie analizy oko‑
liczności konkretnej sprawy – są upoważnione do uznania, że z uwagi na 
potrzebę ochrony wolności i praw, porządku publicznego, bezpieczeństwa lub 
ważnego interesu gospodarczego państwa istnieje w określonym przypadku 
konieczność odmówienia udostępnienia informacji23. 

5. Zasada jawności w myśl ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego

Wprawdzie zasada jawności nie została wyrażona w Kodeksie postępo-
wania administracyjnego bezpośrednio, natomiast możemy wywieść ją 

 19 Wyrok TK z dnia 13 listopada 2013 r., sygn. akt P25/12, OTK -A 2013/8/122.
 20 Wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt I OSK 4282/18, lex nr 2694019.
 21 Wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2016, sygn. I OSK 2620/14, lex nr 2081157; wyrok 
NSA z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. akt I OSK 661/18, lex nr 2865327.
 22 Wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2016, sygn. I OSK 2620/14, lex nr 2081157; wyrok 
NSA z dnia 7 listopada 2019 r., sygn. akt I OSK 661/18, lex nr 2865327.
 23 Wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2018, sygn. akt I OSK 549/16, lex nr 2444330.
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z zawartego w kodeksie postępowania administracyjnego katalogu zasad 
ogólnych. Skutkuje to tym, że zasada względnej jawności postępowania 
administracyjnego zaliczana jest do tzw. zasad szczególnych, które odnoszą 
się jedynie do określonych fragmentów postępowania. Zasady te przyznają 
stronie uprawnienie udziału we wszystkich czynnościach poszczególnych 
stadiów postępowania (art. 10 § 1 k.p.a.), z którego może korzystać według 
własnej roli. Strona ma wybór środków swoich interesów i może uznać 
za celową samą obecność przy czynnościach postępowania lub aktywny 
w nich udział ze zgłaszaniem inicjatyw procesowych24. Należy pamiętać, 
że pozbawienie strony prawa wglądu w materiał sprawy jest dopuszczalne 
tylko w przypadku pilności sprawy okolicznościach nadzwyczajnych 
(art. 10 § 2 k.p.a.). Zwłoka w załatwieniu sprawy stwarza zagrożenie dla 
dóbr szczególnie chronionych, co w aktach sprawy utrwalane jest adno-
tacją (art. 10 § 3 k.p.a.). K.p.a. nie zna takiej instytucji, jak zamknięcie 
postępowania przygotowawczego bez wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Powyższe powinno być 
realizowane przez instytucje uregulowane w k.p.a., np.:

a) organ administracji powinien zawiadomić osoby będące stronami 
w sprawie o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej 
ze stron (art. 61 § 4 k.p.a.);

b) organ administracji powinien zawiadomić o terminie i miejscu 
przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin 
(art. 79 § 1 k.p.a.);

c) organ administracji publicznej powinien zawiadomić strony o ter-
minie rozprawy administracyjnej (art. 91 k.p.a.).

Czynny udział stron w  postępowaniu administracyjnym zapew-
niają m.in. następujące uprawnienia stron: prawo wglądu do akt sprawy 
(art. 73–74 k.p.a.), prawo zgłaszania wniosków dowodowych (art. 75, 78, 
90 § 2 pkt 1, 95 k.p.a.). Uprawnienia wymienione w art. 73 przysługują 
stronie i uczestnikom postępowania na prawach strony25. W tym sensie 
kodeks postępowania realizuje zasadę względnej jawności akt postępo-

 24 K. Muzyczka, Normy procesowego prawa administracyjnego jako gwarancje upraw‑
nień stron w postępowaniu administracyjnym […], [w:] Rola administracji w państwie 
demokratycznym, red. W. Majewski, Bydgoszcz 2013, s. 116. 
 25 J. Borkowski et al., Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, Warszawa 
1989, s. 157.
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wania26. W wyroku z 11 stycznia 1996 r. SN stwierdził, że skoro jednak 
w świetle art. 73 § 1 k.p.a. powyższe prawo wglądu do akt służy wyłącznie 
stronie i uczestnikom postępowania na prawach strony, to brak jest wystar‑
czających podstaw do uznania, że każdy obywatel może żądać od organu 
gminy udostępnienia będących w jego posiadaniu akt sprawy rozstrzyganej 
w formie decyzji administracyjnej27. Wydaje się jednak, że organ admini-
stracji publicznej powinien udostępnić akta sprawy biegłemu w zakresie 
niezbędnym dla prawidłowego sporządzenia opinii. Strona może korzystać 
z uprawnień przewidzianych w art. 73 osobiście lub przez pełnomocnika28.

Naruszenie praw strony jest istotną wadliwością postępowania mogącą 
skutkować uchyleniem decyzji w postępowaniu odwoławczym, postępo-
waniu nadzwyczajnym lub na mocy orzeczenia Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego. Podstawowa sankcja naruszenia prawa czynnego udziału 
stron w postępowaniu określona została w art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. zgodnie 
z którym w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępo-
wanie, jeżeli strona bez własnej winy nie brała w nim udziału29. Kolejną 
konkretyzacją zasady jawności jest przewidziana przepisami Kodeksu 
postępowania administracyjnego możliwość przeglądania akt sprawy 
(art. 73 i 74 k.p.a.). Art. 73 k.p.a. wprost przyznaje stronie prawo wglądu 
w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, co jest 
równoznaczne z konkretyzacją urzeczywistnieniem prawa dostępu do 
akt, gwarantowanego w art. 51 ust. 3 Konstytucji RP jest jednym ze stan‑
dardów sprawiedliwego postępowania administracyjnego, które stanowią 
jeden z istotnych elementów zasady państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 
Konstytucji RP30. Wyłączenie dostępu do akt następuje w dwóch sytu-
acjach. Po pierwsze, kiedy znajdujące się w nich informacje są niejawne 
i zostały opatrzone klauzulą tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, a po drugie 
w przypadku innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy 
ze względu na ważny interes państwowy (art. 74 § 1 k.p.a.). Wszelkich 

 26 J. Borkowski, B. Adamiak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 1996, s. 342.
 27 Wyrok SN z dnia 11 stycznia1996 r., sygn. akt III ARN 57/95, OSNAPiUS 1996/13, 
poz. 179. 
 28 Wyrok NSA z 14.02.2008 r., II OSK 20/07, lex nr 437527.
 29 K. Muzyczka, Normy procesowego prawa administracyjnego jako gwarancje…, s. 117.
 30 Wyrok TK z dnia 27 czerwca 2008 r., sygn. akt K 51/07, OTK 2008/5.
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czynności związanych z udostępnianiem akt należy dokonywać w lokalu 
organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu31. 
Warto podkreślić, iż prawo wglądu do akt przysługuje stronom i uczest-
nikom na prawach strony, także po zakończeniu postępowania. Art. 73 
§ 2 k.p.a. zobowiązuje organ administracji publicznej do uwierzytelnienia 
na żądanie strony sporządzonych odpisów lub kopii akt sprawy lub wyda-
niem jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione 
ważnym interesem strony32. Zatem Strona nie może żądać od organu 
doręczenia jej nieuwierzytelnionych kopii dokumentów znajdujących się 
w aktach sprawy33.

Z punktu widzenia zasady jawności postępowania administracyjnego 
istotnym elementem decyzji administracyjnej jest wynikający z zasady 
zaufania obywateli do państwa i zasady informowania strony obowią-
zek uzasadniania decyzji oraz obowiązek pouczenia stron. Uzasadnienie 
zawarte w decyzji powinno być na tyle szczegółowe pod względem praw-
nym, aby ograniczyć liczbę decyzji wydawanych bez właściwego rozwa-
żenia stosownych przepisów prawa. Dzięki swej edukacyjnej roli rzetelne 
prawnie uzasadnienie decyzji zmniejsza liczbę odwołań od decyzji do 
organów II instancji, zwiększa skuteczność przepisów kodeksu postępowa-
nia administracyjnego, a także ogranicza wydatki pieniędzy publicznych 
na obsługę sporów administracyjno -sądowych. Kodeks postępowania 
administracyjnego nakłada na organ obowiązek pouczenia (zawartego 
w decyzji) stron o możliwościach odwołania się od niej. Na końcu każ-
dej decyzji powinno znaleźć się pouczenie o przysługujących środkach 
prawnych. Wymóg ten związany jest z zasadą informowania strony. Organ 
w tej części władczego rozstrzygnięcia wskazuje środki odwoławcze przy-
sługujące stronie, a także terminy, w których może skorzystać ze swych 
uprawnień. Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo 

 31 Wyrok NSA w Szczecinie z dnia 17 lipca 1996 r., sygn. akt SA/Sz 2308/95, lex 
nr 27233.
 32 Wyrok NSA z dnia 20 maja 2014, sygn. akt II OSK 2997/12, lex nr 1579468; NSA 
z dnia 12 października 2010, sygn. akt II OSK 104/10, lex nr 746399; wyrok WSA z dnia 
21 sierpnia 2014, sygn. akt II SAB/BK 23/14, lex nr 1506446; WSA z dnia 18 lutego 2014, 
sygn. akt III SAB/Kr 72/13, lex nr 1502845; wyrok WSA z 30 czerwca 2011, sygn. akt II 
SA/Sz 386/11, lex nr 1086705; wyrok NSA z 3 czerwca 1997 r., sygn. akt I SA/Łd 302/96, 
lex nr 29358.
 33 Wyrok WSA z dnia 5 sierpnia 2008 r., sygn. akt II SA/Ol 332/08, lex nr 509391.
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wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu admi-
nistracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego 
pouczenia (art. 112 k.p.a.). W sytuacji gdyby skarżący zastosował się do 
błędnego pouczenia, zawartego w zaskarżonej decyzji, to wprawdzie nie 
powinno ono wywierać negatywnych dla skarżącego skutków prawnych, 
jednak zasada wyrażona w art. 112 k.p.a. nie ma w pełni zastosowania 
w postępowaniu sądowoadministracyjnym34. W takiej sytuacji strona 
ma możliwość zgłoszenia wniosku o przywrócenie terminu. Wniosek 
ten składa się do sądu za pośrednictwem organu, którego działanie lub 
bezczynność są przedmiotem skargi, w terminie 7 dni od czasu ustania 
przyczyny uchybienia terminu, a wraz z wnioskiem strona powinna doko-
nać czynności, której nie dokonała w terminie.

5.1. Zasada praworządności jako źródło zasady jawności

Zasada jawności działania administracji należy dopatrywać się w zasadzie 
praworządności zawartej w art. 6 k.p.a. Zasada ta wywodzi się z konstytu-
cyjnej zasady praworządności wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP. Stanowi 
ona, iż organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, 
co oznacza, że działanie organów władzy publicznej, czyli tych instytucji, 
które mają ustawowe kompetencje do podejmowania decyzji władczych 
wiążących obywateli i  inne podmioty prawa, nie może być podejmo-
wane bez podstawy prawnej35. Zasada ta zobowiązuje wszystkie organy 
do wykazywania się legitymizacją prawną przy wykonywaniu wszelkiej 
władzy publicznej. Oznacza to, że sposób zorganizowania, właściwości 
oraz tryb funkcjonowania organów muszą być oparte na podstawie usta-
wowej36. Stanowi ona, iż organy władzy publicznej działają na podstawie 

 34 C. Martysz, Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego, lex/el. 2012.
 35 W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 1997, s. 127.
 36 E. Łętowska, Glosa do wyroku NSA z 1 lipca 1999 r., sygn. akt SA/Bk 208/99, OSP 
2000, nr 1, poz. 17; Z. Kmieciak, Ogólne zasady prawa i postępowania administracyjnego, 
Warszawa 2000, s. 111 i n.; A. Wiktorowska, Zasada subsydiarności, [w:] Instytucje współ‑
czesnego prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora zw. dra hab. Józefa Filipka, 
red. I. Niżnik -Dobosz, P. Dobosz, D. Dąbek, M. Smaga, Kraków 2001, s. 759–764; P. Przy-
bysz, Nadużycie prawa w prawie administracyjnym [w:] Nadużycie prawa, red. H. Izdebski, 
A. Stępkowski, Warszawa 2003, s. 187–206.
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i w granicach prawa, co oznacza to, że działanie organów władzy publicznej 
(czyli tych instytucji, które mają ustawowe kompetencje do podejmowania 
decyzji władczych wiążących obywateli i inne podmioty prawa) nie może 
być podejmowane bez podstawy prawnej37. Warto podkreślić, iż wpływ 
zasady praworządności na zasadę jawności działań administracji jest 
znaczący. Obywatel jak i organ administracji powinien wiedzieć, według 
jakich zasad, praw, kryteriów będzie rozpatrywana jego sprawa. Znając 
prawo ma możliwość stosowania środków prawnych, w celu osiągnięcia 
swoistych celów i zamierzeń. Dlatego też obie strony (obywatel – organ) 
mają możliwość przewidzenia rozstrzygnięć czy sposobu postępowania 
każdej ze stron. Obywatel ma świadomość i pewność, że organ postępuje 
zgodnie z prawem, ma możliwość sprawdzenia tego postępowania, wie, że 
organ administracji publicznej może postępować tylko zgodnie z prawem 
powszechnie obowiązującym. Warunek jasności oznacza obowiązek two‑
rzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od 
racjonalnego ustawodawcy mogą oczekiwać stanowienia norm prawnych 
niebudzących wątpliwości, co do treści nakładanych obowiązków i przyzna‑
wanych praw. Związana z jasnością precyzja przepisu winna przejawiać się 
w konkretności nakładanych obowiązków i przyznawanych praw, tak by ich 
treść była oczywista i pozwalała na ich wyegzekwowanie38. 

5.2. Zasada pogłębiania zaufania obywateli 
do organów administracji

Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji (art. 8 
k.p.a.) stanowi, iż organy administracji publicznej obowiązane są prowa-
dzić postępowanie w taki sposób, aby pogłębiać zaufanie obywateli do 
organów państwa oraz świadomość i kulturę prawną obywateli. Wska-
zano tu sposób, w jaki organ powinien prowadzić postępowanie, a także 
cele, które powinny zostać osiągnięte. W szczególności są to pogłębianie 
zaufania obywateli do organów państwa oraz oddziaływanie organów na 

 37 M. Jaśkowska, M. Wilbrandt -Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany do 
Kodeksu postępowania administracyjnego, Opublikowano: LEX/el. 2022; J. Wróblewski, 
Wartości a decyzje sądowe, Ossolineum 1973, s. 65.
 38 Wyrok TK z 23.10.2007 r., P 28/07, OTK -A 2007/9, poz. 106.
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świadomość i kulturę prawna obywateli. Aby cele te mogły zostać osią-
gnięte, organy muszą prowadzić postępowania sprawiedliwie i zgodnie 
z prawem (praworządnie)39. Ich decyzje powinny wzbudzać zaufanie 
obywateli, nawet jeśli żądania nie zostaną uwzględnione. Bez wątpienia na 
utratę zaufania obywateli wobec organów państwa wpływa fakt naruszenie 
prawa przez organ czy wydanie niesprawiedliwej decyzji. Realizacja tej 
zasady odnosi się w równej mierze do podejmowania przewidzianych 
prawem czynności postępowania, jak też do ich treści oraz do stoso-
wania prawa materialnego, a także do stosunku pracownika do stron 
i uczestników postępowania w toku prowadzenia tych czynności, a więc 
do wymagań kultury administrowania40. Naczelny Sąd Administracyjny 
w wyroku z dnia 7 grudnia 1984 r. stwierdził, że w celu realizacji tej zasady 
konieczne jest przede wszystkim ścisłe przestrzeganie prawa, zwłaszcza 
w zakresie dokładnego wyjaśnienia okoliczności sprawy, konkretnego usto‑
sunkowania się do żądań i twierdzeń stron oraz uwzględniania w decy‑
zji zarówno interesu społecznego, jak i słusznego interesu obywateli, przy 
założeniu, że wszyscy obywatele są równi wobec prawa41. Zasada ta jest 
przestrzegana wtedy, gdy organ administracji publicznej dba o zachowanie 
w toku czynności postępowania zasady równości w traktowaniu wszyst-
kich uczestników postępowania, poprawnie szacuje słuszność interesów 
jednostkowych, wątpliwości procesowe rozstrzyga na korzyść uczestników 
postępowania, zachowuje w tym samym stanie prawnym i faktycznym 
stałość rozstrzygnięć w toku instancji administracyjnych, a zmian w stanie 
prawnym nie wykorzystuje do zaskakiwania strony42. Z zasady zaufania 
obywateli do organów państwa wynika, że jeśli charakter i zakres żądania 
zawartego we wniosku strony budzi wątpliwości, to organ administracji 
ma obowiązek wyjaśnić rzeczywistą wolę strony. W tym celu powinien 
zwrócić się do strony o zajęcie jednoznacznego stanowiska. W wyroku 
z 17 lutego 2009 r. WSA orzekł, że: Stwierdzenie uchybienia terminu, bez 

 39 Wyrok SA z 16 lutego 1994 r., sygn. akt III ARN 2/94, OSNAPiUS 1994/1, poz. 2.
 40 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, 
Warszawa 2011, s. 39.
 41 Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 1984 r., sygn. akt III SA 729/84, ONSA 1984/2, poz. 117.
 42 Wyrok NSA w Warszawie z 24 stycznia 1994 r., sygn. akt V SA 1276/93, ONSA 
1994/4, poz. 166; wyrok NSA z dnia 6 sierpnia1984 r., sygn. akt II SA 742/84, ONSA 
1984/2, poz. 67; wyrok NSA z dnia 10 sierpnia 1983 r., sygn. akt I SA 367/83, ONSA 
1983/2, poz. 64.
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jednoznacznego wyjaśnienia treści żądania strony, przy rozbieżności między 
treścią pisma wniesionego przez stronę, a jego tytułem, stanowi naruszenie 
zasad postępowania administracyjnego, określonych w art. 7, art. 8, art. 9 
i art. 10 k.p.a.43 Jeżeli strona nie sprecyzuje przepisów prawa, w ramach 
których żąda, by jej sprawę rozpatrzono, organy administracji mają obo-
wiązek rozpatrzenia sprawy na tle wszystkich przepisów, jakie w danym 
przypadku mogłyby mieć zastosowanie44. Art. 8 k.p.a. nakłada na organy 
administracji publicznej nie tylko obowiązek prawidłowego rozważenia 
stanu faktycznego i prawnego rozstrzyganej sprawy, lecz także obowią-
zek rozważenia skutków prawnych, które wywołują wszelkie ostateczne 
akty administracyjne funkcjonujące w obrocie prawnym i pozostające 
w związku z podejmowanym rozstrzygnięciem w indywidualnej sprawie45. 

5.3. Zasada udzielania informacji stronom

Najważniejsza w problematyce jawności wydaje się zasada zawarta w art. 9 
k.p.a., w literaturze występująca pod różnymi nazwami, np. jako zasada 
obowiązku organów do udzielania informacji faktycznej i prawnej, zasada 
czuwania przez organy administracji nad interesem stron, zasada udzie-
lania informacji stronom czy zasada pomocy prawnej46. Podmiotami 
tej zasady są podmioty biorące udział w postępowaniu administracyj-
nym. Kodeks postępowania administracyjnego zalicza do nich organy 
prowadzące postępowanie, strony oraz uczestników postępowania. Infor-
macja rozumiana jest tu jako zbiór wszystkich wiadomości, którymi dys-
ponuje w danej chwili organ administracji47. W rozumieniu zasady z art. 9 
k.p.a. możemy mówić o dwóch rodzajach informacji: pierwszy rodzaj to 

 43 Wyrok WSA z 17 lutego 2009 r., sygn. akt II SA/Łd 806/08, lex nr 478537.
 44 Wyrok WSA z dnia 26 września 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 139/08, lex nr 517983.
 45 Wyrok TK: z dnia 25 czerwca 1996 r., sygn. akt K 15/95, OTK 1996/3, poz. 22, s. 196 
i wyrok z dnia 17 grudnia 1997 r., sygn. akt K 22/96, OTK 1997/5–6, poz. 71, s. 511; wyrok 
TK z dnia 15 września 1998 r., sygn. akt K 10/98, OTK 1998/5, poz. 64, s. 407; wyrok NSA 
z 5 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 2005/06, lex nr 461883.
 46 Wyrok NSA z dnia 30 lipca 2015 r., sygn. akt II GSK 1475/14, lex nr 2091857.
 47 Wyrok NSA z dnia 8 listopada 2000 r., sygn. akt I SA 1351/99, lex nr 78928; wyrok 
NSA z dnia 18 września 2007 r., sygn. akt II OSK 1207/06, lex nr 372491; wyrok NSA 
z dnia 24 sierpnia 2010 r., sygn. akt I OSK 1428/09, lex nr 745012.
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informacja pełna, czyli całkowita, kompletna, dotycząca okoliczności 
faktycznych jak i prawnych danej sprawy; druga, informacja niepełna, 
a więc niekompletna, dotycząca jedynie okoliczności prawnych. Zasada 
informowania stron i innych uczestników postępowania przez organ 
administracji publicznej kształtuje obowiązki z niej wynikające w sposób 
zróżnicowany, tzn. w zależności od podmiotu, wobec którego mają one 
być wykonywane48. Pełnej informacji o okolicznościach faktycznych, jak 
i prawnych, udziela organ wyłącznie stronom postępowania, natomiast 
uczestnikom postępowania wyłącznie informacji dotyczących okoliczno-
ści prawnych. Informacja, która jest przedmiotem danej zasady, ma być 
udzielana należycie, tzn. odpowiednio, dokładnie, właściwie, porządnie 
i wyczerpująco, czyli dogłębnie, wszechstronnie, dokładnie, gruntownie49. 
Obowiązki udzielania informacji mają charakter zbiorczy, ich wykony-
wanie przez organ następuje z urzędu, bez osobnych wniosków stron 
lub uczestników postępowania. Nie wyczerpuje ich działanie jednora-
zowe, lecz wymagają z reguły ciągu określonych czynności procesowych 
organu administracji publicznej. Granice czasowe realizacji obowiąz-
ków wyznaczone są zasadniczo granicami postępowania administracyj-
nego50. Informacja o okolicznościach faktycznych obejmuje takie fakty, 
elementy sytuacji, które mogą mieć walor prawotwórczy51. Przyjmuje 
się, że informacja faktyczna ogranicza się do tej, która ma znaczenie 
dla końcowego wyniku sprawy, tzn. dla praw i obowiązków wynikają-
cych z decyzji. Obowiązek dotyczy przesłanek faktycznych branych pod 
uwagę przy rozstrzyganiu sprawy52. Okolicznościami prawnymi będzie 
powszechne obowiązywanie określonych przepisów prawa, treść tych prze-
pisów, wynikające z nich przesłanki rozpatrzenia i rozstrzygnięcia sprawy, 
które mają wpływ na zakres praw nabytych z decyzji i ich charakteru oraz 

 48 M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego, 
LEX/el. 2013.
 49 Wyrok NSA z dnia 11 lipca 2001 r., sygn. akt I SA 2447/00, lex nr 54741.
 50 G. Łaszczyca, Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego LEX/el. 2012.
 51 Wyrok NSA z dnia 7 grudnia 1984 r., sygn. akt III SA 729/84, ONSA 1984/2, 
poz. 117; wyrok SN z 23 lipca 1992 r., sygn. akt III ARN 40/92, lex nr 10909, z glosą 
W. Tarasa, PiP 1993/3, s. 110.
 52 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, 
Warszawa 2005, s. 72–73.
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mających wpływ na rodzaj i rozmiar obowiązku, jaki będzie je obarczał53. 
Zasadę udzielania stronie informacji można naruszyć w trojaki sposób. Po 
pierwsze poprzez odmówienie jej udzielenia, po wtóre przez jej niepełne 
(niewyczerpujące, niedokładne) udzielenie oraz poprzez błędne jej prze-
kazanie. Naruszenie może więc wynikać zarówno z działania organu 
administracji publicznej, jak i z zaniechania. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego nie określa wyraźnie skutków prawnych naruszenia zasady 
udzielania informacji faktycznej i prawnej. W orzecznictwie sądowym 
przyjmuje się, że udowodnione naruszenie tego obowiązku powinno być 
rozumiane jako wystarczająca podstawa do uchylenia decyzji, szczegól‑
nie wówczas, gdy urzędnik stwierdza (lub powinien stwierdzić), że strona 
zamierza podjąć działania wiążące się dla niej z niekorzystnymi skutkami 
lub nawet ryzykiem wystąpienia podobnych skutków. W takim wypadku 
urzędnik ma wyraźny obowiązek w możliwie jasny sposób wyjaśnić całość 
okoliczności sprawy stronie i równie wyraźnie wskazać na ryzyko wiążące 
się z zaplanowanymi działaniami. Jest to jedyny odpowiadający zasadzie 
art. 1 Konstytucji RP sposób rozumienia art. 9 k.p.a.54 Drugi obowiązek 
wynikający z zasady to obowiązek organów do czuwania nad tym, aby 
strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody 
z powodu nieznajomości prawa i w tym celu udzielają im niezbędnych 
wyjaśnień. Obowiązek ten obejmuje zarówno strony postępowania, jak 
i  jego uczestników. Organy zobowiązane są do udzielania informacji 
prawnej, której celem będzie ochrona obywateli przed ewentualnym 
poniesieniem przez nich szkód. Zgodnie z nim organ nie może jedy-
nie ograniczyć się do wskazania obywatelowi przydatnych przepisów 
prawnych, ale również udzielić mu istotnych informacji, wskazówek 
pozwalających na uniknięcie szkody. Organ administracji publicznej 
musi poinformować stronę lub uczestnika postępowania o negatywnych 
skutkach podejmowanych przez nich czynności, jak też o skutkach bier-
ności w określonych sytuacjach procesowych. Organ w tych sytuacjach ma 
obowiązek zapobiegania działaniu stron lub uczestników postępowania 
na własną szkodę przez udzielanie przestróg i informacji o prawidłowej 

 53 B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks…, s. 72–73.
 54 G. Łaszczyca, Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego LEX/el. 2012.
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formie i  treści czynności, które powinny one podejmować55. Zasada 
udzielania przez organ administracji publicznej informacji faktycznej 
i prawnej uznawana jest za jeden z istotnych czynników wpływających na 
umacnianie zasady praworządności w działaniach organów administracji 
publicznej. Stanowi ona także doniosły element realizacji zasady pogłę-
biania zaufania obywateli do organów państwa56. Przepisy k.p.a. wyłączają 
stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do infor-
macji publicznej (dalej: u.d.i.p.)57, a trybów unormowanych w obu tych 
ustawach nie można utożsamiać58. Strona, której uprawnienia wynikają 
z art. 73 § 1 k.p.a. i stanowią przedmiot odrębnego postępowania admi-
nistracyjnego, nie jest uprawniona do wystąpienia z żądaniem dostępu do 
akt sprawy na podstawie u.d.i.p. Ustawa ta znajdzie zatem zastosowanie 
tylko w sytuacji, gdy z żądaniem udostępnienia informacji wystąpi osoba 
niebędąca stroną postępowania. W wyroku z 28 października 2009 r. NSA 
stwierdził, że dostęp stron postępowania administracyjnego regulowany 
art. 73 i 74 k.p.a. wyłącza stosowanie przepisów ustawy z 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej59. Obie formy udostępniania akt urzędowych są 
wyrazem urzeczywistnienia przewidzianego w art. 61 ust. 3 Konstytucji 
RP prawa obywatela do dostępu do dotyczących go urzędowych doku-
mentów i zbiorów danych.

5.4. Zasada przekonania stron

Podstawowym celem zasady wyrażonej w art. 11, zwanej również zasadą 
przekonywania, jest wyjaśnienie stronom przesłanek, jakimi organ kie-
rował się przy załatwieniu sprawy. Obowiązki organu wynikające z  tej 
zasady nie ograniczają się do przekonującego uzasadnienia treści decy-
zji pod względem prawnym i  faktycznym, również w  odniesieniu do  

 55 B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, 
Warszawa 2011, s. 43.
 56 G. Łaszczyca, Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego LEX/el. 2012.
 57 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, t.j. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 902.
 58 Postanowienie NSA z 18 kwietnia 2012 r., sygn. I OSK 790/12, lex nr 1295815.
 59 W wyroku NSA z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt I OSK 545/09, lex nr 573286.
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decyzji uznaniowych. Omawianą zasadę w szczególności narusza organ 
wówczas, gdy w ogóle nie ustosunkowuje się do twierdzeń, które strona 
uważa za istotne dla sposobu załatwienia sprawy. U strony bowiem może 
pojawić się przeświadczenie o tym, że organ lekceważy jej twierdzenia, zała‑
twia sprawy bez uwzględnienia całokształtu ich okoliczności, jest stronniczy 
i niesprawiedliwy60. Zasada przekonania stron (art. 11 k.p.a.) zobowią-
zuje organ administracji publicznej do wyjaśnienia stronom zasadność 
przesłanek, którymi się kierował przy załatwieniu danej sprawy. Zada-
niem organu jest skłonienie strony do dobrowolnego zastosowania 
się do treści decyzji poprzez stworzenie takiej sytuacji, aby w  miarę 
możności doprowadzić do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby 
stosowania wobec nich środków przymusu. Należy mieć na uwadze, że 
omawiana zasada powinna przyświecać działaniom organu podczas 
załatwiania sprawy, a  nie tylko na etapie sporządzania decyzji. Organ 
jest obowiązany respektować ją podczas stykania się ze stronami w toku 
postępowania, przy prowadzeniu rozprawy, przeprowadzaniu dowo-
dów61. Warto podkreślić, że organ, aby przekonać stronę do swoich 
racji, powinien ustosunkować się do żądania strony w  danej sprawie, 
a  także jak najlepiej uzasadniać swoją decyzję. Jedną z podstawowych 
form realizacji zasady przekonywania jest uzasadnienie decyzji admini-
stracyjnej. Zgodnie z orzecznictwem sądowym: Obowiązek sporządzenia 
uzasadnienia decyzji odpowiadającego wymogom określonym w art. 107 
§  3 k.p.a. stanowi realizację w  postępowaniu administracyjnym zasady 
przekonywania. […] Uzasadnienie decyzji ma stanowić uzewnętrznienie 
tychże motywów, pokazanie rozumowania organu, a  nie tylko wykaz 
zebranych faktów i norm. Uzasadnienie ma stanowić właśnie odpowiedź 
na pytanie: „dlaczego?”, a nie tylko stwierdzenie „że”. Ono ma nie tylko 
przekonać adresata decyzji o słuszności rozstrzygnięcia, ale właśnie umożli‑
wić pogłębioną kontrolę i ocenę rozumowania62. Organ nie może pozwolić 
na to, aby u strony pojawiło się przeświadczenie, że jest lekceważona, zaś 
organ wykonuje swoje obowiązki niesprawiedliwie i stronniczo. Zasada 
przekonywania łączy się więc ściśle z  zasadą pogłębiania zaufania oby‑

 60 Wyrok NSA z dnia 6 sierpnia 1984 r., sygn. akt II SA 742/84, ONSA 1984/2, poz. 67.
 61 S. Rozmaryn, O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, „Pań-
stwo i Prawo”1961, nr 12, s. 899.
 62 Wyrok NSA z dnia 25 października 2016 r., sygn. akt II OSK 110/15, lex nr 2258826.
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wateli do organów państwa. Zasada z art. 11 realizuje także pewien cel 
pragmatyczny, a mianowicie doprowadzenie do wykonania przez strony 
decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu, co jednak nie mieści 
się w ramach procedury administracyjnej, lecz należy do funkcji postępo‑
wania egzekucyjnego administracji63.

6. Podsumowanie

Przedstawione powyżej zasady ogólne postępowania administracyjnego 
wskazują podstawy prawne, z jakich wywodzi się zasada jawności postę-
powania administracyjnego Zasada ta uprawnia strony do dostępu do 
informacji oraz do żądań, aby organy państwowe respektowały wyni-
kające z niej prawa. Realizacja tej zasady pozwala nam na czynny udział 
w różnego rodzaju postępowaniach, a organy państwowe zobowiązuje do 
działania w ten sposób, aby swoimi decyzjami pogłębiały zaufanie u oby-
wateli oraz przekonywały ich o słuszności swoich decyzji. Ustawodawca 
poprzez wprowadzenie wielu zasad prawa pozwala stronom i uczestnikom 
postępowania brać czynny udział w całej procedurze. Jawność wywodzi 
się od konstytucyjnych zasad praworządności i dostępu do informacji 
poprzez zawarte w kodeksie postępowania administracyjnego zasady, cho-
ciażby pogłębiania zaufania obywateli do organów czy przekonywania 
stron. Konkretyzacja tych zasad następuje poprzez możliwość przeglą-
dania akt czy obowiązek uzasadniania decyzji oraz pouczania stron. Bez 
wątpienia zasady jawności postępowania pozytywnie wpływają na uczest-
ników postępowania, jak i na organ, przed którym toczy się postępowa-
nie. Obywatel dzięki dostępowi do informacji może zapoznawać się ze 
zgromadzoną dokumentacją, może przedkładać dowody, bronić się. Zna 
(dzięki pouczeniom organów) swoje prawa, obowiązki i zasady, co spra-
wia, że nie czuje się zagubiony czy oszukany. Organ nie jest posądzony 
o nieprawidłowości czy manipulację, dzięki jawności i uczestnictwu stron 
organ ma możliwość sprawnego działania, niekiedy szansę zawarcia ugody, 
co z kolei skutkuje szybkością zakończenia procesu i oszczędnościami 

 63 A. Wróbel, M. Jaśkowska, M. Wilbrandt -Gotowicz, Komentarz aktualizowany do 
Kodeksu postępowania administracyjnego. Opublikowano: LEX/el. 2022.
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zarówno czasu, jak i pieniędzy. Bez wątpienia zasada jawności i transpa-
rentności postępowania jest jedną z najważniejszych zasad obowiązujących 
w demokratycznym państwie prawnym. Myślę, że należy stwierdzić, że 
nie ma demokracji bez jawności. Niemniej jednak wskazany problem 
powinien być rozpatrywany także w kontekście zachowania niezbędnej 
równowagi między proceduralnymi ograniczeniami (rygorami), a admi-
nistracyjną efektywnością. W naszym systemie prawnym wypracowano 
konstrukcje i mechanizmy służące utrzymaniu niezbędnego poziomu 
jednolitości postępowania administracyjnego, wyznaczając ustawowo 
obszar (granice) dopuszczalnych odstępstw od ogólnie obowiązujących 
reguł. Operowanie tymi instrumentami pozwala zapobiegać nieprzemyśla-
nej, dokonywanej często pod wpływem doraźnych potrzeb oraz uwarun-
kowanych rozlicznymi czynnikami nacisków dekodyfikacji postępowania 
administracyjnego. W związku z tym może być odbierane jako przejaw 
realizacji względnie spójnej, uwzględniającej racjonalne przesłanki kon-
cepcji legislacyjnej. Idei podporządkowane są w szczególności rozwiązania 
prawne odpowiadające wariantowi zwięzłej regulacji ramowej, obwaro-
wanej określonymi zastrzeżeniami i włączeniami.
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Jakub Szremski 

Udział organizacji społecznej w jurysdyk‑
cyjnym postępowaniu administracyjnym – 
wyłączenia i ograniczenia wynikające 
z przepisów szczególnych

Streszczenie: Udział organizacji społecznych w jurysdykcyjnym postę‑
powaniu administracyjnym jest jednym z elementów społecznej kontroli 
administracji. Regulacje procesowe dają możliwość organizacjom spo‑
łecznym, po spełnieniu przesłanek procesowych, udziału co do zasady 
w każdym toczącym się postępowaniu administracyjnym. Przepisy 
szczególne jednak zawierają odstępstwa od tej reguły. Ustawodawca 
zdecydował się wyłączyć bądź ograniczyć możliwość udziału organiza‑
cji społecznej w niektórych rodzajach postępowań administracyjnych.

Słowa kluczowe: Postępowanie administracyjne; organizacja społeczna; 
wyłączenia; ograniczenia

Abstract: Participation of social organizations in juridistictional 
administrative proceedings is one of the elements of social control of 
administration. Procedural regulations enable social organizations, after 
fulfilling the procedural conditions, to participate in principle in any 
pending administrative proceedings. However, special provisions con‑
tain exceptations to this rule. The legislator decided to exclude or limit 
the possibility of participation of a social organization in certain types 
of administrative proceedings.

Key words: Administrative proceedings; social organization; exclusions; 
limitations
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1. Wstęp

Kontrola społeczna stanowi jedną z gwarancji kształtowania się społeczeń-
stwa obywatelskiego jako realnego i niezależnego od państwa1. Kontrola 
społeczna administracji, zwana też obywatelską, jest elementem składo-
wym kontroli zewnętrznej nad administracją, dopełniającym niejako 
system instytucji państwowych. Jej podstawą jest aktywność każdego 
obywatela załatwiającego swoje bieżące sprawy. Na drugim dopiero planie 
w kontroli społecznej umieścić należy organizacje społeczne zajmujące się 
prowadzeniem szeroko pojętej kontroli2. Jak podkreśla Jan Zimmermann – 
poprzez kontrolę społeczną (obywatelską) obywatele realizują swoje prawo 
do współuczestniczenia w procesie administrowania3.

2. Udział organizacji społecznej w postępowaniu 
administracyjnym – przesłanki procesowe

Jedną z form kontroli społecznej administracji publicznej jest procesowa 
możliwość uczestnictwa organizacji społecznej w postępowaniu admi-
nistracyjnym. Wówczas organizacja taka występuje w procedurze admi-
nistracyjnej jako podmiot na prawach strony. Podmioty biorące udział 
w postępowaniu na prawach strony nie mogą dysponować samym postę-
powaniem czy też prawami lub obowiązkami, których to postępowanie 
dotyczy, nie będą one także adresatem decyzji załatwiającej sprawę, mogą 
natomiast korzystać z uprawnień procesowych, których używają strony 
postępowania administracyjnego (mogą m.in. składać żądania dotyczące 
przeprowadzenia dowodów czy wnosić odwołanie od decyzji)4. Barbara 

 1 M. Stahl, Kontrola społeczna w społeczeństwie obywatelskim, [w:] Studia z prawa 
administracyjnego i nauki o administracji. Księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab.  
Janowi Szreniawskiemu, red. Z. Czarnik et al., Przemyśl–Rzeszów 2011, s. 688.
 2 S. Kotylak, Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy 
Usług” 2009, nr 35, cz. 2, s. 122.
 3 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2010, s. 421.
 4 D. Całkiewicz, Uprawnienia organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym 
i sądowoadministracyjnym w sprawach dotyczących innych osób, „Studia Prawnoustro-
jowe” 2012, nr 18, s. 23.
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Adamiak zauważa, że wprowadzenie podmiotów na prawach strony do 
regulacji procesowych stanowi rozszerzenie klasycznego układu podmio-
towego postępowania administracyjnego. Klasyczny układ w jurysdyk-
cyjnym postępowaniu administracyjnym to układ dwóch podmiotów: 
1) organu administracji publicznej kompetentnego do autorytatywnej 
konkretyzacji normy materialnego prawa administracyjnego w sprawie; 
2) strony postępowania administracyjnego, wobec której organ prowadzi 
proces autorytatywnej konkretyzacji normy administracyjnego prawa 
materialnego5.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, orga-
nizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować 
z żądaniem: 1) wszczęcia postępowania, 2) dopuszczenia jej do udziału 
w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej orga-
nizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Uregulowane w art. 31 
k.p.a. środki procesowe, z jakich może skorzystać organizacja społeczna 
w sprawie dotyczącej innej osoby, tworzą zamknięty katalog, w którego 
skład wchodzi: żądanie tylko wszczęcia postępowania w sprawie doty-
czącej innej osoby, żądanie wszczęcia postępowania oraz dopuszczenia 
do udziału w nim, żądanie dopuszczenia do udziału w postępowaniu 
już toczącym się w sprawie zawisłej przed organem administracyjnym 
w każdej instancji6.

Pojęcie organizacji społecznej nie zostało wyczerpująco uregulowane 
przepisami k.p.a. Zgodnie z art. 5 § 1 pkt 5 k.p.a. przez organizacje spo-
łeczne rozumie się organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze 
i inne organizacje powszechne. W doktrynie podkreśla się, że przepis ten 
nie spełnia warunków definicji legalnej, gdyż tylko wymienia przykła-
dowe rodzaje tych organizacji na potrzeby kodeksu, a wyliczenie typów 
organizacji społecznych nie ma charakteru wyczerpującego7. Jednak – jak 
podkreśla Andrzej Wróbel, organizacja społeczna, aby móc uczestniczyć 

 5 B. Adamiak, [w:] Prawo procesowe administracyjne, t. 9, red. B. Adamiak, J. Bor-
kowski, A. Skoczylas, Warszawa 2010, s. 123.
 6 J. Borkowski, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. B. Ada-
miak, J. Borkowski, Warszawa 2009, s. 206–207.
 7 E. Smoktunowicz, Udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym 
dotyczącym innej osoby (art. 31 k.p.a.), [w:] Procedura administracyjna wobec wyzwań 
współczesności. Profesorowi zwyczajnemu dr hab. Januszowi Borkowskiemu przyjaciele 
i uczniowie, red. B. Adamiak, Łódź 2004, s. 194.
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w postępowaniu administracyjnym na prawach strony, musi posiadać 
określone cechy. Do tych cech należą: osobowy substrat podmiotu, dzia-
łanie na podstawie prawa i w sposób przez to prawo przewidziany, nie-
zmienność (względnie trwałość) celu danej organizacji, pluralizm celu 
w aspekcie przedmiotowym oraz funkcjonowanie poza aparatem admi-
nistracyjnym państwa (brak zależności organizacyjnej)8.

Dopuszczenie organizacji społecznej do postępowania, jakie toczy 
się przed organem administracyjnym w sprawie dotyczącej innej osoby, 
może nastąpić w przypadku spełnienia kumulatywnie dwóch przesłanek 
określonych w art. 31 § 1 pkt 2 k.p.a.: jest to uzasadnione celami statuto-
wymi tej organizacji oraz przemawia za tym interes społeczny. Spełnienie 
powyższych warunków podlega ocenie właściwego organu administra-
cji. Niespełnienie chociażby jednego z nich powoduje, że organ admini-
stracji odmówi organizacji udziału w postępowaniu9.

Pierwsza przesłanka dopuszczenia organizacji społecznej do udziału 
w postępowaniu administracyjnym dotyczy przedmiotu postępowania, 
który musi pozostawać w związku z celami statutowymi organizacji. Celem 
statutowym według Janusza Borkowskiego może być m.in. obrona indywi-
dualnych interesów i praw swoich członków, obrona interesów grupowych 
osób w niej zrzeszonych, zapobieganie sytuacjom zagrażającym tym inte-
resom, propagowanie określonej działalności czy pewnych idei, ochrona 
wartości materialnych i niematerialnych, zapobieganie niekorzystnym 
zjawiskom społecznym lub ekonomicznym10.

Druga przesłanka natomiast związana jest z uzasadnieniem udziału 
organizacji społecznej interesem społecznym. Według Mirosława Wyrzy-
kowskiego nie ma trwałej, stałej definicji interesu społecznego, jego treść 
jest ciągle zmieniającą się kompozycją i balansem różnorodnych wartości 
określonego społeczeństwa w określonym czasie11. Anna Gronkiewicz 
podkreśla, że zawarte w art. 31 § 1 k.p.a. pojęcie interesu społecznego 

 8 A. Wróbel, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. M. Jaś-
kowska, A. Wróbel, Warszawa 2009, s. 262.
 9 Postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 30 maja 2018 r., II SA/Gd 813/17, LEX 
nr 2525113.
 10 J. Borkowski, [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. B. Ada-
miak, J. Borkowski, Warszawa 2012, s. 214–215.
 11 M. Wyrzykowski, Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 
1986, s. 209. 
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jest nieostre i stwarza trudności interpretacyjne w orzecznictwie, co pro-
wadzi czasami do skrajności w zbyt zawężającej lub nazbyt rozszerzającej 
wykładni tego pojęcia przez organy administracji publicznej12. W dok-
trynie zauważa się bowiem, że pojęcie interesu społecznego powinno 
być w tym względzie oceniane przez pryzmat sytuacji procesowej i inte-
resów strony postępowania administracyjnego. J. Borkowski podkreśla, 
że udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym na 
prawach strony nie może służyć partykularnym celom samej organizacji 
społecznej, lecz musi odpowiadać wymaganiom racjonalnie pojmowanej 
kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym w sprawach 
indywidualnych i działaniem w nim organów administracyjnych. Jedno-
cześnie udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym 
w sprawie dotyczącej innej osoby nie może powodować naruszenia sfery 
jej prywatności przez nadmierne poszerzanie kręgu uczestników postę-
powania13. Zdaniem Wacława Dawidowicza organizacja społeczna winna 
wykazać dopuszczalność żądania oraz zasadność udziału w postępowaniu, 
ponieważ udział organizacji społecznej w sprawie nie jest obojętny dla 
stron, zwłaszcza gdy reprezentują one przeciwstawne interesy. Jakkolwiek 
doniosły byłby interes organizacji społecznej, ze względu na który żąda ona 
udziału w postępowaniu – nie można go stawiać ponad interesami stron14.

3. Ograniczenie i wyłączenia możliwości udziału organizacji 
społecznych w niektórych rodzajach postępowań

W niektórych obecnie obowiązujących przepisach materialnego prawa 
administracyjnego ustawodawca zdecydował się jednak na ograniczenie 
możliwości sprawowania kontroli społecznej przez organizacje społeczne, 
tym samym wyłączył możliwość uczestnictwa takich organizacji na pra-
wach strony w postępowaniu. Celem artykułu jest przybliżenie regulacji 
prawnych, poglądów doktryny oraz orzecznictwa z tego zakresu, a także 

 12 A. Gronkiewicz, Organizacja społeczna w ogólnym postępowaniu administracyjnym, 
Warszawa 2012, s. 297.
 13 Borkowski J., [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. B. Ada-
miak, J. Borkowski, Warszawa 2012, s. 212.
 14 W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989, s. 32.
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określenie konsekwencji takich ograniczeń proceduralnych dla toczą-
cego się postępowania. Istotne jest bowiem określenie następstw w tym 
zakresie dla strony postępowania oraz organu prowadzącego postępowa-
nie. Ograniczenie podmiotowe, jakim jest wyłączenie z kręgu uczestników 
organizacji społecznych, w tego rodzaju postępowaniach oceniane jest 
różnorodnie przez przedstawicieli doktryny, jak i orzecznictwo admi-
nistracyjne. Konieczna jest zatem ocena takich uregulowań z punktu 
widzenia zarówno interesu społecznego, jak i sytuacji prawnej strony.

Odstępstwa od unormowań kodeksowych bywają ustanawiane wprost – 
gdy ustawodawca odnosi się do precyzyjnie wymienionych przepisów tego 
aktu bądź pośrednio – gdy odwołuje się jedynie do instytucji kodeksowych, 
wprowadzając modyfikacje w obrębie ich cech charakterystycznych15. 
Przepisy ustaw późniejszych mogą wprowadzać odrębności procesowe, 
które ograniczają w wybranych sprawach stosowanie niektórych przepisów 
k.p.a.16 Wprowadzenie owych odrębności dyktowane jest dostrzeżoną 
przez ustawodawcę potrzebą, w określonych rodzajach spraw potrzebą 
realizacji konkretnych zamierzeń, takich jak: efektywność bądź pragma-
tyka postępowania, skuteczność określonych czynności procesowych czy 
ochrona interesów strony postępowania17. Przyczyną odstępstw od regu-
lacji ogólnej zawartej w Kodeksie postępowania administracyjnego jest 
konieczność uwzględnienia określonej specyfiki danego rodzaju spraw18.

Odrębnością procesową w niektórych rodzajach postępowań admi-
nistracyjnych jest bowiem całkowite wyłączenie udziału organizacji spo-
łecznych w określonych postępowaniach administracyjnych. Oznacza to, 
iż ustawodawca wyłącza stosowanie art. 31 k.p.a. co do danego rodzaju 
postępowań. W takich przypadkach żadna organizacja społeczna, choćby 
spełniająca wymogi określone przepisami k.p.a., nie zostanie dopuszczona 
do udziału w postępowaniu. W przypadku wyłączenia możliwości udziału 
organizacji społecznej w danym rodzaju postępowania, wynikającym 

 15 J. Wegner, Konstrukcja subsydiarnego stosowania przepisów kodeksu postępowania 
administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2020, nr 6, s. 90.
 16 J. Borkowski, [w:] Prawo procesowe administracyjne, t. 9, red. B. Adamiak, J. Bor-
kowski, A. Skoczylas, Warszawa 2010, s. 88.
 17 P. Ostojski, Instrumentalizacja prawa o postępowaniu administracyjnym, Poznań 
2017, s. 109.
 18 Z. Kmieciak, Zarys teorii postępowania administracyjnego, Warszawa 2014, s. 80–81.
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z przepisu szczególnego, organ administracji nie jest zobowiązany do 
badania przesłanek dopuszczenia takiej organizacji do udziału w postę-
powaniu uregulowanych w art. 31 § 1 k.p.a. Jak podkreśla się w orzecz-
nictwie, dopuszczanie takiej organizacji do udziału w postępowaniu nie 
jest możliwe ex lege. Wobec wpływu wniosku nie jest więc potrzebne 
prowadzenie postępowania wyjaśniającego co do spełnienia przesłanek 
wskazanych w art. 31 § 1 k.p.a. ani nawet oczekiwanie na uzupełnienie 
braków formalnych19.

Całkowite wyłączenie udziału organizacji społecznej występuje w przy-
padku postępowania w sprawie wydawania pozwolenia na budowę. Przepis 
art. 28 ust. 3 Prawa budowlanego wyłącza na etapie postępowania w spra-
wie pozwolenia na budowę stosowanie przepisu art. 31 k.p.a. Wskutek 
tego organizacje społeczne zostały pozbawione uprawnień do uczest-
nictwa w tym postępowaniu na prawach strony20. Wprowadzenie art. 28 
ust. 3 Prawa budowlanego było podyktowane praktyką nadużywania 
przez organizacje społeczne ich uprawnień, co prowadziło do zjawisk 
patologicznych – szantażowania inwestora czy utrudniania uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę21. Jak podkreślają Dorota Krekora -Zając 
i Mariusz Zając, wyłączenie prawa organizacji społecznych z udziału 
w tych postępowaniach jest uargumentowane licznymi nadużyciami ze 
strony organizacji, które mogły paraliżować proces inwestycyjny22. Gra-
żyna Kuźma natomiast dodaje, że mamy w tym przypadku do czynienia 
z bardzo radykalną reakcją ustawodawcy, który najpierw dopuścił do 
sytuacji umożliwiającej nadużycia ze strony organizacji społecznych, nie 
wyznaczając prawie w ogóle granic dla ich udziału w tego typu postępo-
waniach, a następnie udział ten wykluczył. Poza nagannymi sytuacjami 
nadużyć ze strony organizacji społecznych wydaje się, że ich udział w nie-
których postępowaniach przyczyniał się do brania pod uwagę także inte-
resów szerzej pojętej lokalnej społeczności. Ma to szczególne znaczenie 

 19 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2016 r., IV SAB/Wa 232/16, LEX 
nr 2228857.
 20 Wyrok NSA z dnia 19 stycznia 2016 r., II OSK 1366/14, LEX nr 2034077.
 21 J. Dessoulavy -Śliwiński, [w:] Prawo budowlane. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, 
Warszawa 2013, s. 351.
 22 D. Krekora -Zając, M. Zając, Legitymacja do udziału w postępowaniu o wydanie 
pozwolenia na budowę, pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkę obiektu 
budowlanego, „Palestra” 2011, nr 11–12, s. 282.
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wobec niepokojącego braku planów zagospodarowania przestrzennego 
na terenie większości aglomeracji, co powoduje bardzo duży margines 
swobody administracyjnej przy wydawaniu decyzji, niestety często nie-
uwzględniającej szerszego społecznego kontekstu i interesu ogółu23.

Regulacje dotyczące wyłączenia udziału organizacji społecznych 
w postępowaniach w sprawach wydawania pozwoleń na budowę należy 
ocenić pozytywnie. Jak podkreśla Magdalena Tabernacka, sprawy 
z zakresu przepisów prawa budowlanego są obszarami konfliktowymi 
z natury24. Zatem w tego rodzaju postępowaniach będzie dochodziło do 
sytuacji akcentowanych w doktrynie i orzecznictwie – szantażowania 
inwestora, utrudniania uzyskania pozwolenia na budowę, a nawet parali-
żowania procesu inwestycyjnego. Należy jednak zauważyć, że nadmierne 
hamowanie inwestycji budowlanych, szczególnie w zakresie działalności 
gospodarczej, wpływa negatywnie na rozwój nie tylko samego podmiotu 
zainteresowanego daną inwestycją, ale także na rozwój całego regionu 
gospodarczego. Z większymi inwestycjami związany jest bowiem rozwój 
gospodarczy danego regionu. Niedopuszczalne byłoby zatem hamowanie 
inwestycji budowlanych korzystnych z punktu widzenia całej społeczno-
ści, jedynie z powodu pieniactwa organizacji społecznej uczestniczącej 
w postępowaniu. Tym samym koniecznie jest ograniczenie podmiotów 
uczestniczących w takich postępowaniach, w tym podmiotów na prawach 
strony. Barbara Adamiak zauważa, że dla strony, której sytuacja mate-
rialnoprawna w zakresie określonego uprawnienia lub obowiązku jest 
przedmiotem postępowania, to rozszerzenie podmiotowe może prowadzić 
do ograniczenia ochrony jej praw (np. gdy podmiot na prawach strony 
reprezentuje inne stanowisko w sprawie), jak i dla ochrony praw nabytych 
(np. przez uruchomienie postępowania weryfikacyjnego)25.

Oprócz całkowitego wyłączenia możliwości udziału organizacji spo-
łecznej w postępowaniu administracyjnym ustawodawca zdecydował się 
na możliwość udziału organizacji społecznej po spełnieniu określonych 

 23 G. Kuźma, [w:] Prawo budowlane i nieruchomości, red. D. Okolski, Warszawa 2014, 
s. 54.
 24 M. Tabernacka, [w:] Płaszczyzny konfliktów w administracji publicznej, red. M. Taber-
nacka, R. Raszewska -Skałecka, Warszawa 2010, s. 356.
 25 B. Adamiak, [w:] Prawo procesowe administracyjne, t. 9, red. B. Adamiak, J. Bor-
kowski, A. Skoczylas, Warszawa 2010, s. 88.
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warunków wynikających z przepisów szczególnych. Prawodawca w tych 
sytuacjach przewidział dodatkowy warunek w postaci członkostwa strony 
tego postępowania w tej organizacji, a ponadto ograniczył jej zakres ini-
cjatyw procesowych26. 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych organizacja 
społeczna może występować z żądaniem dopuszczenia do udziału w postę-
powaniu administracyjnym tylko w przypadku, gdy strona postępowa-
nia jest członkiem tej organizacji. Przepisów art. 31 § 1, 4 i 5 k.p.a. nie 
stosuje się w postępowaniach prowadzonych na podstawie niniejszej 
ustawy. W przypadku uzależnienia przez ustawodawcę udziału organi-
zacji społecznej w postępowaniu od członkostwa w niej strony, ustawo-
dawca uniemożliwił działanie i uczestnictwo organizacji społecznej, która 
mogłaby działać sprzecznie z interesem prawnym strony. W judykaturze 
podkreśla się, że interes strony jest koniecznym elementem definiowania 
interesu społecznego w konkretnym postępowaniu, którego nie da się 
oderwać od przedmiotu tego postępowania, mimo że interes społeczny 
jako taki (inaczej niż interes prawny strony) nie jest oparty na konkret-
nym przepisie prawa materialnego27. W wypadku powiązania możliwości 
udziału organizacji społecznej w postępowaniu i członkostwa w niej strony 
oba te interesy muszą być podobne bądź zbieżne.

Organizacja społeczna w takim postępowaniu jest sprowadzona do 
roli pomocniczej w stosunku do strony – występuje ona co prawda jako 
obrońca interesu społecznego, jednak będzie on związany ściśle z intere-
sem indywidualnym strony. Jednostka bowiem nie będzie zainteresowana 
członkostwem w organizacji społecznej i jej udziałem w postępowaniu, 
kiedy organizacja ta nie będzie miała zamiaru bronić indywidualnych 
interesów strony. Z punktu widzenia klasycznej roli podmiotu na pra-
wach strony regulacja materialnoprawna, uzależniająca udział organizacji 
społecznej od członkostwa w niej strony, niejako „wypacza” tę instytucję 
procesową. Należy bowiem zauważyć, że organizacja społeczna występu-
jąca jako obrońca interesu społecznego powinna być niezależna w swoich 
działaniach w ramach toczącego się postępowania. W takim bowiem 

 26 A. Nędzarek, [w:] System Prawa Administracyjnego Procesowego, t. 2, cz. 1: Zakres 
przedmiotowy i podmiotowy postępowania administracyjnego ogólnego, red. W. Chróście-
lewski, Warszawa 2018, s. 500–501.
 27 Wyrok NSA z dnia 13 stycznia 2015 r., II GSK 2041/13, LEX nr 1634780.
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przypadku to od strony zależy, czy taki podmiot będzie mógł wziąć udział 
w postępowaniu, czy nie. Tym samym to strona może narzucać takiej orga-
nizacji określone działania i aktywności procesowe w ramach toczącego 
się postępowania administracyjnego.

4. Podsumowanie

Podsumowując, klasyczny układ podmiotowy postępowania (strona oraz 
organ administracji publicznej) w obecnej regulacji k.p.a. uzupełniony 
jest możliwością uczestnictwa w postępowaniu podmiotów na prawach 
strony – jednym z nim jest organizacja społeczna. Przepisy k.p.a. dają 
możliwość jej uczestnictwa w postępowaniu po spełnieniu ustawowych 
warunków. Należy jednak zauważyć, że jej rola powinna sprowadzać się 
do ochrony interesu społecznego. W orzecznictwie podkreśla się brak 
uprzywilejowanej pozycji organizacji społecznej w postępowaniach. Jak 
bowiem zauważa NSA w wyroku z 04.03.1988 r., dopuszczenie organizacji 
do udziału w postępowaniu i rozważenie jej argumentów nie oznacza 
obowiązku uwzględnienia przez organ zgłoszonych wniosków i wyda-
nia zgodnej z nimi decyzji28. Nie występuje więc w tym względzie ani 
ograniczenie (poza spełnieniem przesłanek z art. 31 § 1 in fine k.p.a.), 
ani uprzywilejowanie organizacji społecznej. Podmioty te uczestniczą 
w postępowaniu ze względu na potrzebę ochrony pewnych wartości ogól-
nych o wymiarze ponadjednostkowym, społecznym, nie zaś indywidu-
alnym. Nie ulega także wątpliwości, że organizacje te są zainteresowane 
wynikiem postępowania (tj. uzyskaniem decyzji określonej treści), jednak 
nie materialno -prawnie w sposób wskazujący na występowanie interesu 
prawnego związanego ze sprawą administracyjną będącą przedmiotem 
postępowania29. W niektórych jednak sprawach administracyjnych pozy-
cja organizacji społecznej była nadużywana i stała się narzędziem pro-
cesowym do blokowania możliwości uzyskania decyzji administracyjnej 
przez stronę. W doktrynie wskazano, że zastosowanie przez ustawodawcę 

 28 Wyrok NSA z dnia 14 marca 1988 r., IV SA 1139/97, ONSA 1988, nr 1 poz. 40.
 29 K. Kaszubowski, Przegląd orzecznictwa wojewódzkich sądów administracyjnych 
i NSA w zakresie administracyjnego postępowania orzekającego za rok 2005, „Gdańskie 
Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2007, nr 1, poz. 11, s. 11–47.
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wyjątku od ogólnej zasady udziału organizacji społecznych w postępowa-
niu administracyjnym było podyktowane praktyką nadużywania przez 
niektóre organizacje społeczne przyznanych uprawnień, prowadzącą do 
powstania zjawisk patologicznych30. Dochodzi bowiem do patologii pole-
gającej na umyślnym „blokowaniu” inwestycji przez uczestników postę-
powania w celu uzyskania przez nich korzyści, najczęściej o charakterze 
majątkowym. W takich przypadkach nawet zamierzenie inwestycyjne 
zaprojektowane z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, może przez wiele lat nie zostać ostatecznie zatwierdzone 
przez organy władzy publicznej. Stwarza to niekomfortową sytuację dla 
inwestora, który po długotrwałych staraniach często w ogóle rezygnuje 
z danego zamierzenia budowlanego bądź decyduje się na zrealizowanie 
go w innym miejscu31. Tym samym w większości tych postępowań udział 
organizacji społecznej jest zbędny, gdyż nie wypełnia ona swojej podsta-
wowej roli procesowej.

Jednymi z takich decyzji są decyzje o pozwolenie na budowę. Organi-
zacje bowiem przystępowały do postępowania jedynie po to, aby utrudnić 
proces inwestycyjny, a nawet go sparaliżować. Konieczne zatem było 
wyłączenie możliwości udziału organizacji społecznych w tego rodzaju 
postępowaniach. Z jednej strony można uznać, że jest to odejście od ogól-
nych reguł kodeksowych, które pozwalają na kontrolę społeczną postę-
powań, z drugiej jednak stanowi to uwzględnienie podstawowych praw 
jednostki związanych z realizacją swoich uprawnień. Strona ubiegająca 
się o pozwolenie na budowę nie może bowiem być pozbawiona prawa do 
postępowania administracyjnego, a tym samym prawa do uzyskania dla 
siebie pozytywnej decyzji administracyjnej. B. Adamiak podkreśla także, 
że przyznawanie praw procesowych strony innym podmiotom zmienia 
układ podmiotowy przez ograniczenie praw procesowych strony32. Tym 
samym konieczne jest wyłączenie niektórych postępowań administracyj-
nych spod kontroli społecznej prowadzonej przez organizacje społeczne. 

 30 Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006, s. 334.
 31 A. Gibas -Kuźmicz, Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę, w któ‑
rym wymagany jest udział społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zgłoszenia udziału 
w nim organizacji ekologicznych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 18, s. 219.
 32 B. Adamiak, op. cit., s. 125.
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W zakresie niektórych postępowań prawodawca ograniczył możliwość 
udziału organizacji społecznych w postępowaniu poprzez uzależnienie 
takiego udziału od członkostwa w niej strony. Tym samym organizacja 
uczestnicząca w takim postępowaniu nie będzie mogła działać wbrew 
interesom strony postępowania. Wówczas oba interesy – indywidualny 
oraz społeczny – muszą być ze sobą zbieżne. Takie rozwiązanie wzmac-
nia pozycję procesową strony postępowania, która nie musi obawiać się 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu organizacji społecznej mogą-
cej działać sprzecznie z interesem strony. 

Należy zauważyć, że przytoczone regulacje wykluczają bądź ograni-
czają wprost możliwość udziału organizacji społecznych w niektórych 
postępowaniach, co podyktowane jest zazwyczaj względami pragmatyki 
procesowej oraz wieloma przypadkami nadużyć ze strony tych organizacji.  
Jednak w  pozostałych rodzajach postępowań przypadki te mogą się 
również zdarzać. Tym samym konieczne byłoby wprowadzenie regu-
lacji procesowych, które mogłyby skutecznie zapobiec bądź ograniczyć 
nadużywanie pozycji procesowej organizacji społecznej. Wprowadzenie 
takich instytucji prawnych ograniczyłoby możliwość wykorzystywania 
organizacji społecznych jako narzędzi procesowych do uzyskiwania 
określonych celów prywatnych, często o charakterze majątkowym.
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1. Wstęp

Ustalone i egzekwowane zasady odpowiedzialności odszkodowawczej 
władzy publicznej powinny być traktowane jako jedne z kryteriów oceny 
poziomu praworządności danego państwa1. Wydaje się, że można pójść 
nawet o krok dalej i rozważyć, czy od nieuchronności i szybkości pono-
szenia odpowiedzialności za wywołaną szkodę przez organy władzy 
publicznej nie powinien zależeć także status danego państwa i jego pozycja 
(potęga) w świecie2. Niestety w oparciu o tak przyjęte kryteria pozycja Pol-
ski w świecie, postrzegana przynajmniej oczami jej obywateli, nie byłaby 
zbyt wysoka. Podczas warsztatów prowadzonych w ramach cyklu Admi‑
nistracja pod kontrolą (listopad i grudzień 2021 r.) zapytałem zgromadzo-
nych o ich pierwsze skojarzenia ze zwrotem: „odpowiedzialność władzy 
publicznej”. Odpowiedzi uczestników nie napawają optymizmem. Więk-
szość, odpowiadając, posługiwała się słowami: „iluzoryczna”, „trudna do 
egzekucji”, „fasadowa” etc. Niestety wśród udzielonych odpowiedzi nie 
pojawiła się żadna, która miałaby wydźwięk pozytywny3. Takiego stanu 
rzeczy zaakceptować nie można. Konieczna jest presja społeczeństwa 
obywatelskiego na usprawnienie procedur i powstanie sprawnego systemu 
detekcji naruszeń i egzekucji odpowiedzialności. Pierwszym krokiem 
w kierunku zmiany powinien być powszechny wzrost świadomości i wie-
dzy obywateli o przysługujących im w starciu z administracją publiczną 
prawach. Cieszą zatem inicjatywy, jakie podejmuje Warszawskie Semina-
rium Aksjologii Administracji, w tym m.in. ta właśnie publikacja, gdyż 
dają nadzieję na dotarcie do szerokiego grona odbiorców.

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną podstawy odpowie-
dzialności władzy publicznej, przede wszystkim na gruncie szeroko 

 1 Szczegółowe unormowanie odpowiedzialności odszkodowawczej za uchybienie zasa‑
dzie praworządności jest już ściśle zagadnieniem prawa cywilnego. Zob. B. Łojewski, Odpo‑
wiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone nieprawomocnym orzeczeniem sądu 
cywilnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” 2009, nr 308, s. 314.
 2 M. Sułek, Podstawy potęgonomii i potęgometrii, Kielce 2001; M. Sułek, Potęga państw: 
modele i zastosowania, Warszawa 2013. 
 3 Także: M. Jabłoński, K. Koźmiński, Odpowiedzialność majątkowa władzy publicznej 
względem obywateli. Badania empiryczne. Studia nad orzecznictwem, Warszawa 2015, s. 294.
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rozumianego prawa cywilnego4. We wstępie przedstawiony zostanie histo-
ryczny rozwój idei odpowiedzialności władzy publicznej. W kolejnej części 
omówione zostaną zasady wynikające z Kodeksu cywilnego, mające swój 
prapoczątek w obowiązującej Konstytucji RP. Dalej przedstawione zostaną 
przepisy szczególne oraz takież zasady odpowiedzialności funkcjonariuszy 
publicznych. Całość zamknie podsumowanie oraz wnioski.

Zanim przejdę do przedstawienia rysu historycznego, wydaje się 
niezbędne wyjaśnienie kilku kluczowych definicji. Ujednolicenie siatki 
pojęciowej może być wyjątkowo pomocne dla osób, które na co dzień 
nie praktykują z zagadnieniami prawa cywilnego. Do podstawowych 
pojęć należą: a) czyn niedozwolony – wszelkie przypadki powstania 
obowiązku odszkodowawczego poza istniejącym stosunkiem prawnym; 
b) delikt – wyrządzający szkodę czyn ludzki noszący znamiona winy; 
c) odpowiedzialność deliktowa – rodzaj odpowiedzialności niezależnej od 
istnienia między stronami umownego stosunku obligacyjnego (źródłem 
zobowiązania jest czyn niedozwolony); d) odpowiedzialność kontrak-
towa – obowiązek naprawienia szkody jest następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania istniejącego między stronami zobowiązania; 
e) odszkodowanie – funkcja naprawienia szkody (odszkodowanie nie 
może być wyższe od doznanej krzywdy); f) zadośćuczynienie – funkcja 
łagodząca doznaną niewymierną materialnie krzywdę5.

2. Rys historyczny

Instytucja odpowiedzialności władzy publicznej sięga swoimi korzeniami 
okresu republiki rzymskiej. Prawo rzymskie oferowało możliwość wystę-
powania przeciwko funkcjonariuszom publicznym ze skargą w związku 
z przyjęciem korzyści majątkowej (concussio) przy wykonywaniu władzy6. 
To w omawianym okresie przyjęto i rozwijano koncepcję rozróżniania 
form działania organów państwa na władcze i niewładcze. W okresie 

 4 Więcej: A. Cebera, Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem 
działania organów administracji publicznej, Warszawa 2018.
 5 Zob. E. Gniewek, P. Machnikowski, Zarys prawa cywilnego, Warszawa 2021.
 6 B. Sitek, Ewolucja odpowiedzialności za sprzedajność (concussio) w prawie rzymskim, 

„Studia Prawnoustrojowe” 2013, nr 21, s. 47–57.
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republiki rzymskiej fiscus (dziś Skarb Państwa) mógł być pozywany przez 
jednostki w trybie prywatnoprawnym, lecz jedynie w zakresie czynności 
o charakterze niewładczym. 

W nowożytnej Francji do XIX w. funkcjonariuszy państwowych będą-
cych – w zakresie swoich kompetencji – przedłużeniem władzy monarszej 
(w myśl zasady rex non potest peccare) nie można było pociągnąć do 
odpowiedzialności odszkodowawczej. Dzięki odważnemu orzecznic-
twu francuskiego Sądu Kasacyjnego od XIX w. zaczęto stopniowo znosić 
immunitet państwa jako podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, dając 
tym samym początek nowoczesnej koncepcji odpowiedzialności państwa 
za niezgodne z prawem działanie jego organów. 

Na mocy art. 839 niemieckiego kodeksu cywilnego z 1896 r. funkcjo-
nariusz publiczny, który – umyślnie lub w efekcie zaniedbania ciążącego 
na nim obowiązku, wywołał szkodę wobec osoby trzeciej, zobowiązany 
został do zrekompensowania jej7. 

Na tle przedstawionych rozwiązań trzeba zauważyć, że Polska dość 
szybko dołączyła do grupy państw, które przynajmniej na poziomie obo-
wiązujących przepisów gwarantowały swoim obywatelom nieuchronność 
poniesienia odpowiedzialności przez Skarb Państwa. Z oczywistych powo-
dów Polska mogła wcielać w życie koncepcję odpowiedzialności władzy 
publicznej dopiero po 1918 r. Pierwsza konstytucja odrodzonego państwa, 
czyli konstytucja marcowa z 1921 r., zakładała solidarną odpowiedzialność 
Skarbu Państwa i odpowiedzialnego za szkodę organu8. Kolejnym aktem 
prawnym regulującym kwestie odpowiedzialności była ustawa o odpowie-
dzialności państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwo-
wych z 15.11.1956 r.9, która mogła być uchwalona dopiero podczas odwilży 

 7 A. Adamczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za bezprawne działania 
władzy publicznej w ustawach wykonawczych do BGB (1896–1919), „Krakowskie Studia 
z Historii Państwa i Prawa” 2015, t. 8, z. 3, s. 257–276.
 8 M. Rakowski, Pojęcie odpowiedzialności władzy wykonawczej w polskim piśmiennic‑
twie międzywojennym, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2008, t. 11, s. 247–248. 
Więcej: M. Haczkowska, Przemiany w konstrukcji odpowiedzialności odszkodowawczej 
państwa w Polsce XX wieku. Od ustawy zasadniczej z 1921 r. do Konstytucji RP z 1997 r., 

„Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2021, 14 (4), s. 473–493.
 9 Dz.U. z 1956 r. Nr 54, poz. 243; B. Gnela, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną 
niewydaniem aktu normatywnego, „Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały” 2009, nr 1, 
s. 12–13: Dopiero ustawa z dnia 15 listopada 1956 r. o odpowiedzialności państwa za szkody 
wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych wprowadziła do polskiego systemu prawa 
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po śmierci Józefa Stalina. Ustawa obowiązywała jedynie kilka lat, gdyż 
uchylona została w 1964 r. wejściem w życie Kodeksu cywilnego. Kodeks, 
obowiązujący w zmienionej postaci do dziś, zakładał odpowiedzialność 
odszkodowawczą władzy publicznej. Istotną rolę w kształtowaniu sys-
temu odpowiedzialności władzy odegrał Sąd Najwyższy. Dokumentem 
o niebagatelnym znaczeniu były Wytyczne wymiaru sprawiedliwości 
i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz 
państwowych osób prawnych z 15 lutego 1971 roku10. Warto dodać, że 
krajowe wytyczne uzupełniały Rekomendacje Rady Europy nr R (84)15 
w sprawie odpowiedzialności władzy publicznej z 18 września 1984 r.11

Przełomem w obowiązującym systemie odpowiedzialności okazało się 
wejście w życie Konstytucji RP z 1997 r., a przede wszystkim jej art. 77 
ust. 1. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 grudnia 2001 roku stwierdził 

jako zasadę odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone przy wykonywaniu 
władzy publicznej. Ustawa ta zniosła podział czynności Skarbu Państwa na dokonane 
w sferze dominium bądź imperium. Odpowiedzialność za działania w sferze imperium 
była ograniczona wymogiem stwierdzenia kwalifikowanej postaci winy funkcjonariuszy 
państwowych w wypadku odpowiedzialności za szkody spowodowane wydaniem orzeczenia 
lub zarządzenia (wyjątki przewidywały art. 4 ust. 2 oraz art. 5 tej ustawy). Uregulowana 
w ustawie odpowiedzialność była odpowiedzialnością Skarbu Państwa za cudzy czyn zawi‑
niony (za winę funkcjonariusza).
 10 Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 1971 r. o wytycz-
nych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu 
Państwa oraz państwowych osób prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy 
państwowych, „Monitor Polski” 1971, nr 20, poz. 136 (nieobowiązujący). Zob.: A. Chło-
pecki, Bank jako instytucja zaufania publicznego w wymiarze cywilnoprawnym, [w:] Obli‑
cza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, 
red. K. Szczepanowska -Kozłowska, Warszawa 2013: W Wytycznych wymiaru sprawiedliwo‑
ści i praktyki sądowej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa oraz państwowych osób 
prawnych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy państwowych przyjmowano, że o tym, 
czy szkoda została wyrządzona przez funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonej mu 
czynności, „decyduje cel działania sprawcy” 2. Szkoda nie zostaje wyrządzona przy wykony‑
waniu powierzonej czynności w sytuacji, w której funkcjonariusz urzeczywistnia w istocie  
inny cel niż wynikający z powierzonej mu funkcji (np. cel osobisty). W uchwale tej wska zywano 
jednak możliwości przyjęcia innych kryteriów w omawianym zakresie (stan wyrządzenia 
szkody przy wykonywaniu powierzonej funkcjonariuszowi czynności następowałby także 
wtedy, gdyby funkcjonariusz działał w interesie osobistym, ale tylko dlatego, że wykonanie 
czynności służbowej umożliwiało mu wyrządzenie tej szkody.
 11 Zob. M. Safjan (red.), Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, t. 2: 
Prawo cywilne, Warszawa 1995.
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niezgodność art. 418 k.c. z art. 77 ust. 1 Konstytucji12. Kolejnym krokiem 
w kierunku zapewnienia spójności przepisów Konstytucji RP i Kodeksu 
cywilnego było uchwalenie Ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz 
niektórych innych ustaw z 17.06.2004 r., czego konsekwencją była nowa 
regulacja w obrębie art. 417–421 k.c.

Ewentualne kolejne zmiany legislacyjne mogą okazać się konieczne 
w przypadku uwzględnienia przez Trybunał Konstytucyjny RP wniosku 
Prezesa Rady Ministrów z sierpnia 2020 r. o zbadanie zgodności art. 417 
(1) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zakresie, 
w jakim nie wprowadza wymogu stwierdzenia przez Trybunał Konstytu-
cyjny niezgodności rozporządzenia z Konstytucją, ratyfikowaną umową 
międzynarodową lub ustawą z art. 2, art. 188 pkt 3 i art. 193 Konstytucji 
RP13.

3. Odpowiedzialność władzy publicznej na podstawie 
Konstytucji RP oraz Kodeksu cywilnego

W ślad za dyspozycją normy z art. 77 ust. 1 Konstytucji RP Każdy ma 
prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez nie‑
zgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Przepis stanowi nie 
tylko podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej władczy publicznej, 
ale jest także środkiem służącym ochronie wolności i praw jednostek i ich 
organizacji14. Zgodnie z wyrokiem TK z 1.09.2006 r.15 przepis jest źródłem 
konstytucyjnego prawa podmiotowego do domagania się odszkodowania 

 12 Wyrok TK z 4.12. 2001 r., SK 18/00. Zob. P. Granecki, Glosa do wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r., „Palestra” 2002, t. 46, z. 11–12 (539–540), s. 215–226.
 13 W czasie powstawania niniejszego rozdziału (luty–marzec 2022 r.) wniosek nie 
został jeszcze rozpatrzony. Zob.: J. Roszkiewicz, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu 
Państwa za szkodę wyrządzoną przez wydanie niekonstytucyjnego rozporządzenia – uwagi 
na tle sprawy w Trybunale Konstytucyjnym o sygn. akt K 18/20, „Monitor Prawniczy: 
miesięcznik prawa polskiego” 2021, nr 6, s. 324–332.
 14 Więcej w: M. Wyrzykowski (red.), Odpowiedzialność władzy publicznej za wyrzą‑
dzoną szkodę w świetle artykułu 77 ustęp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
2000.
 15 Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1166.
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za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej16. Jest to uwaga o tyle 
istotna, że z przepisu wywieść można sui generis prawo jednostki17.

Interesująca z punktu widzenia omawianego zagadnienia jest definicja 
organu władzy publicznej. Po raz kolejny warto w tym celu sięgnąć do 
orzecznictwa TK. Zgodnie z wyrokiem z 4.12.2001 r. w pojęciu władzy 
publicznej mieszczą się także inne instytucje niż państwowe lub samorzą‑
dowe, o ile wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia czy 
przekazania im tych funkcji przez organ władzy państwowej lub samorzą‑
dowej18. Trzeba zatem zauważyć, że właściwe jest przyjmowanie definicji 
organu władzy publicznej sensu largo. Dla uznania danej instytucji za 
organ władzy publicznej wystarczające jest wykonywanie odpowiednio 
udzielonej funkcji władzy publicznej. 

Przepisy k.c. stanowią samodzielny reżim odpowiedzialności – do 
szkód wyrządzonych przy wykonywaniu władzy publicznej nie mogą mieć 
zastosowania inne podstawy odpowiedzialności określone w VI dziale 
k.c. Odpowiedzialność odszkodowawczą władzy publicznej określają 
art. 417 (ogólna podstawa odpowiedzialności władzy publicznej), 417 (1) 
§ 1 i 4 (szczególna postać odpowiedzialności – bezprawie legislacyjne), 417 
(1) § 2 i 3 (szczególna postać odpowiedzialności – bezprawie judykacyjne/ 
orzecznicze), 417 (2) k.c. – odpowiedzialność na zasadach słuszności za 
tzw. szkody legalne, 421 k.c.19 

Jak zauważyliśmy we wstępie, z uwagi na deliktowy rodzaj odpowie-
dzialności władzy publicznej zastosowanie znajdą ogólne przesłanki 

 16 Nie można zapominać o nadrzędnym charakterze konstytucji w polskim porządku 
prawnym, co jednocześnie wyznacza rozumienie przepisów ustawowych, regulujących 
odpowiedzialność władzy publicznej, na co zwrócił uwagę SN w wyroku z 20.02.2008 r.  
(II CSK 435/07).
 17 L. Ehrlich, Kilka uwag o interpretacji konstytucji, „Przegląd Prawa i Administra-
cji. Rozprawy i zapiski literackie” 1925, r. 50, z. 10–12: U nas bardziej niż w jakimkolwiek 
innym państwie cywilizowanym można zauważyć skłonność do lekceważenia Konstytucji 
nie tylko w polityce, ale i w stosowaniu prawa, lekceważenie to objawia się w stosunkowej 
łatwości w uznawaniu przepisów konstytucji za programowe, za teoretyczne, gdy zasadą 
prawniczą powinno być stosowanie Konstytucji, chyba że ona w żaden sposób zastosować 
się nie da.
 18 Dz.U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1638.
 19 Opracowanie szczegółowe zob.: R. Szczepaniak, Komentarz do przepisów 417–421 KC, 
[w:] Kodeks cywilny. Komentarz. Art. 1–44911, red. M. Gutowski, Warszawa 2016, s. 1593–
1690; M. Chajda, Komentarz do przepisów 417–421 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, 
red. M. Załucki, Warszawa 2019, s. 984–990.
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tego rodzaju odpowiedzialności: bezprawność działania lub zaniechania 
sprawcy, szkoda, związek przyczynowy między bezprawnym zachowaniem 
sprawcy a szkodą (kolejność wystąpienia przesłanek nie jest dowolna). 
Ponadto należy pamiętać, że do spraw o  odszkodowanie od władzy 
publicznej zastosowanie znajdzie art. 6 k.c., czyli ciężar dowodu (bez-
prawność działania, szkoda, związek przyczynowy) spoczywa na osobie 
dochodzącej odszkodowania20. W przypadku dochodzenia zadośćuczy-
nienia z powodu naruszenia dóbr osobistych przyjmuje się domniemanie 
bezprawności zachowania osoby naruszającej (art. 24 § 1 k.c.)

Istotnym warunkiem stosowania reżimu odpowiedzialności władzy 
publicznej jest wykazanie, że do szkody doszło w związku z wykonywa-
niem władztwa publicznego (tzw. sfera imperium). Gdy dany podmiot nie 
wykonuje zadań zastrzeżonych wyłącznie dla władzy publicznej (aktyw-
ność gospodarcza, szkoda związana z popełnieniem błędu medycznego, 
szkoda związana z brakiem nadzoru nad uczniami szkoły publicznej), 
wówczas naruszyciel ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych 
reguł k.c. Gdy jednak podmiot podejmuje aktywności należące do wyłącz-
nej kompetencji władzy publicznej, jak np.: oznakowanie dróg publicznych, 
funkcjonowanie policji, straży pożarnej, przymusowe leczenie, wówczas 
naruszyciel ponosi odpowiedzialność w oparciu o przepisy art. 417–417 
(2) k.c.

Warto w tym miejscu dodać, że podział aktywności państwa na dwie 
sfery nie jest jednoznaczny21. W literaturze wskazuje się, że za objęciem 
szczególną regulacją wyłącznie sfery imperium przemawia: a) brak racjo-
nalnych powodów, aby surowy reżim odpowiedzialności obejmował dzia-

 20 Wyrok SN z 26.03.2014 r., V CSK 284/13: wadliwość decyzji administracyjnej nie 
zwalnia poszkodowanego tą decyzją w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodo‑
wanie z obowiązku wykazania szkody oraz normalnego związku przyczynowego pomiędzy 
wydaniem tej decyzji a szkodą.
 21 J. Filaber, Z problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej – 
wybrane zagadnienia, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Zeszyty Prawnicze” 2009, t. 2, 
s. 365; A. Doliwa, Dychotomiczny charakter podmiotowości prawnej państwa (dominium 
i imperium), „Studia Prawnicze” 2002, z. 3, s. 43; W. Szydło, Granice cywilnoprawnej 
odpowiedzialności Skarbu Państwa jako wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

„Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu” 2012, nr 1 (33), s. 41; 
Z. Radwański, Odpowiedzialność odszkodowawcza za szkody wyrządzone przy wykony‑
waniu władzy publicznej w świetle projektowanej nowelizacji Kodeksu cywilnego, „Ruch 
Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2004, z. 2, s. 12. 
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łania, które nie podlegają realizacji zadań władzy publicznej; b) objęcie 
regulacją także innych sfer prowadziłoby do nierównej pozycji podmiotów 
w stosunkach cywilnoprawnych (np. szkoły publiczne ponoszące odpo-
wiedzialność z jednego zakresu, szkoły niepubliczne z innego).

W oparciu o przepisy k.c. do naprawienia szkody zobowiązane są: 
Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna 
wykonująca władzę publiczną z mocy prawa (np. Narodowy Bank Polski, 
Państwowa Agencja Rozwoju Przemysłu, Narodowy Fundusz Zdrowia, 
Naczelna Rada Adwokacka, izby adwokackie), osoby, którym zlecono 
na podstawie porozumienia wykonywanie zadań władzy publicznej (na 
podstawie porozumienia administracyjnoprawnego22). Kluczową kwestią 
jest nie tyle status podmiotowy, co charakter podejmowanej przez dany 
podmiot aktywności. Z perspektywy osoby poszkodowanej ważne jest, że 
nie musi ona identyfikować bezpośredniego sprawcy szkody, tj. ustalać 
personaliów osoby fizycznej realizującej daną funkcję. Dla pociągnięcia do 
odpowiedzialności wystarczający jest dowód, że szkoda powstała wskutek 
działania jakiejś (nawet niezidentyfikowanej) osoby wykonującej władzę 
publiczną.

Do uzyskania rekompensaty uszczerbku uprawniony jest każdy pod-
miot prawa (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne mające 
zdolność prawną, lecz niewyposażone w osobowość prawną).

W oparciu o przepis art. 417 k.c. przesłankami odpowiedzialności są: 
a) wykonywanie władzy publicznej (działania i zaniechania) – oce-

niane zachowanie powinno być związane z wykonywaniem władzy 
publicznej (stanowić wyłączną prerogatywę władzy publicznej) 
i mieścić się w obszarze kompetencji danej instytucji; w przy-
woływanym już wyroku z 04.12.2001 r. Trybunał Konstytucyjny 
stwierdził: Pojęcie działania organu władzy publicznej nie zostało 
konstytucyjnie zdefiniowane. W pojęciu tym mieszczą się zarówno 
zachowania czynne tego organu, jak i zaniechania23;

 22 Z. Cieślak, Porozumienia administracyjne, Warszawa, 1985; P. Wojewski, Poro‑
zumienie administracyjne jako prawna forma działania administracji w świetle systemu 
wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności przez jednostki sektora finansów 
publicznych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2020, t. 25, nr 1.
 23 Dz.U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1638, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id= 
WDU20011451638, [dostęp: 12.04.2022 r.].
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b) niezgodność z prawem – sprzeczność z nakazami i zakazami wyni-
kającymi ze źródeł prawa określonych w art. 87 Konstytucji RP; 
Trybunał Konstytucyjny ściśle zinterpretował „prawo” w zwrocie 
„niezgodne z prawem”, wskazując na: Konstytucję, ustawy, ratyfiko-
wane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia, acquis com‑
munautaire24. Pojęcie „niezgodności” nie obejmuje naruszeń norm 
moralnych i obyczajowych (bezprawność to pojęcie szersze – poza 
sprzecznością z porządkiem prawnym, także z zasadami współżycia 
społecznego i dobrymi obyczajami). Odpowiedzialność podmiotów 
wykonujących władzę publiczną powstaje w razie ich zachowania 
się obiektywnie niezgodnego z prawem. Brak wymogu ustalenia 
winy sprawcy – konsekwencja koncepcji służebnej roli organów 
władzy publicznej (przejaw umacniania zasady praworządności);

c) pozostałe przesłanki odpowiedzialności (zdarzenie, szkoda jako 
majątkowy, jak i niemajątkowy uszczerbek w dobrach prawnie 
chronionych poszkodowanego, związek przyczynowy)25.

Podmioty ponoszą odpowiedzialność wyłącznie za normalne następ-
stwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Naprawienie 
szkody obejmuje straty oraz utracone korzyści, które poszkodowany 
mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Poszkodowany może 
także żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w przy-
padkach wskazanych w ustawie (rozstrój zdrowia, naruszenie innego 
dobra osobistego).

 24 Ibidem.
 25 Wyrok SA w Poznaniu z 9.11.2010 r., I Aca 841/10: Dla określenia odpowiedzialności 
odszkodowawczej władz publicznych, obok zdarzenia sprawczego, konieczne jest ustalenia 
pozostałych przesłanek odpowiedzialności deliktowej, a więc szkody i związku przyczyno‑
wego. Przepis art. 417 KC nie zawiera w tej kwestii żadnej regulacji, a tym samym znajdą 
zastosowanie ogólne reguły dotyczące kompensaty szkody w mieniu (majątkowej) i na osobie 
(majątkowej i niemajątkowej) oraz koncepcji związku przyczynowego – w szczególności ujęte 
w przepisach art. 361 KC oraz art. 444–448 KC.
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3.1. Odpowiedzialność za bezprawie oraz zaniechanie 
legislacyjne (art. 417 (1) ust. 1 i 4 k.c.)

Odpowiedzialność władzy publicznej w sferze legislacyjnej może obejmo-
wać dwojakiego rodzaju sytuacje: wydanie aktu normatywnego niezgod-
nego z prawem określane także jako bezprawność normatywna (art. 417 
(1) § 1 k.c.) oraz zaniechanie legislacyjne (art. 417 (1) § 4 k.c.). 

Dwiema podstawowymi przesłankami odpowiedzialności władzy 
publicznej w konsekwencji bezprawności normatywnej są: niezgodność 
wydanych przepisów z normą hierarchicznie wyższą według konstytu-
cyjnego katalogu źródeł prawa oraz konieczność uprzedniego ustalenia 
prejudykatu (stwierdzenia niezgodności zaskarżonego aktu z Konstytucją, 
ratyfikowaną umową międzynarodową, ustawą). Uzyskanie sądowego 
potwierdzenia niezgodności danego aktu normatywnego niższego rzędu 
z aktem hierarchicznie wyższym jest warunkiem niezbędnym do wszczęcia 
postępowania przez poszkodowanego w celu dochodzenia naprawienia 
poniesionej szkody. Organem właściwym do ustalenia prejudykatu jest 
Trybunał Konstytucyjny. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że orzecze-
nia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą, co 
oznacza, że wiążą wszystkie sądy i organy RP. Rozstrzygnięcia TK mają 
charakter prawotwórczy. Norma uznana za niekonstytucyjną przestaje 
obowiązywać. Co do zasady orzeczenie o niekonstytucyjności wywołuje 
skutki na przyszłość (ex nunc). TK nie ma kompetencji do orzekania 
o niezgodności norm prawa miejscowego z normami hierarchicznie wyż-
szymi. Decyzje w tym zakresie podejmują sąd administracyjny (Naczelny 
Sąd Administracyjny), organy pełniące nadzór nad legalnością działań 
jednostek samorządu terytorialnego (Prezes RM, wojewoda, Regionalne 
Izby Obrachunkowe).

Przesłanką poniesienia odpowiedzialności władzy publicznej w sytu-
acji zaniechania legislacyjnego jest wykazanie przez poszkodowanego 
(osobę, której przysługuje prawo, z którego nie może jednak korzystać 
na skutek braku danej regulacji), że obowiązek wydania danego aktu 
prawnego wynikał z przepisu prawa (ważne, aby wspomniany obowiązek 
był uprzednio wyrażony w przepisie prawnym w sposób jednoznaczny 
i konkretny) lub z braku implementacji danego aktu unijnego do prawa 
polskiego (zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii 



116 zbigniew więckowski

Europejskiej odpowiedzialność państwa za zaniechanie w implementacji 
dyrektywy unijnej powstaje wówczas, gdy przyznaje ona osobie poszko-
dowanej określone uprawnienia).

W przypadku zaniechania legislacyjnego26 nie istnieje wymóg uzyska-
nia prejudykatu, a postępowanie toczy się przed sądem rozpoznającym 
sprawę o naprawienie szkody.

O zaniechaniu legislacyjnym można mówić tylko wówczas, gdy z prze-
pisu prawa wynika, w jakim terminie organ władzy publicznej ma wydać 
nakazaną ustawę lub rozporządzenie albo akt prawa miejscowego (w razie 
braku terminu – niezwłocznie). 

3.2. Odpowiedzialność za bezprawie i zaniechanie 
judykacyjne (art. 417 (1) ust. 2 i 3 k.c.)

Odpowiedzialność władzy publicznej w sferze judykacyjnej może obej-
mować dwojakiego rodzaju sytuacje: wydanie orzeczenia lub decyzji nie-
zgodnej z prawem określane także jako bezprawność judykacyjna (art. 417 
(1) § 2 k.c.)27 oraz zaniechanie judykacyjne (art. 417 (1) § 3 k.c.). 

Alternatywnymi przesłankami odpowiedzialności władzy publicznej 
w konsekwencji bezprawności judykacyjnej są: 

a) wydanie danej decyzji lub orzeczenia nastąpiło w związku z zastoso-
waniem normy niezgodnej z Konstytucją, ustawą lub ratyfikowaną 
umową międzynarodową lub 

b) niezgodność z prawem decyzji lub orzeczenia jest wynikiem wadli-
wego stosowania prawa przez organ wydający orzeczenia lub decyzje. 

Tak jak w przypadku bezprawności legislacyjnej, także w przypadku 
bezprawności judykacyjnej konieczny jest prejudykat. Jeżeli akt indywidu-
alny wydano na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją 

 26 Więcej: M. Tarasek, Trybunał Konstytucyjny a kontrola zaniechań legislacyjnych, 
„Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 1 (17), s. 259–276; A. Lesner, Zaniechanie 
legislacyjne a działalność i pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego w Polsce, Kra-
ków 2020 (rozprawa doktorska), https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/242810, [dostęp: 
12.04.2022 r.]; G. Kościelniak, Bezpieczeństwo prawne jednostki a bezprawie legislacyjne – 
wybrane zagadnienia, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2013, nr 2 (13), s. 21–48.
 27 Więcej: R. Marek, Interpretacja pojęcia „niezgodność orzeczenia z prawem” przez 
Sąd Najwyższy, „Palestra” 2016, nr 7–8, s. 109–114. 
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RP, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą, prejudykat doko-
nuje się w ramach postępowania przez TK. Jeżeli prawomocne orzeczenie 
sądu albo ostateczna decyzja administracyjna jest niezgodna z prawem 
z innych przyczyn niż wadliwa podstawa prawna, w oparciu o którą zostały 
wydane, kompetencja do orzekania o tym należy do sądów (w przypadku 
procedury cywilnej – np.: postępowanie o stwierdzenie niezgodności 
z prawem prawomocnego orzeczenia – art. 424 (1) i nast. k.p.c., procedury 
administracyjnej, np.: postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji, 
procedury sądowoadministracyjnej, np.: unieważnienie prawomocnego 
orzeczenia sądu administracyjnego).

Przesłankami poniesienia odpowiedzialności władzy publicznej w przy-
padku zaniechania judykacyjnego jest konieczność wykazania niezgod-
ności z prawem niewydania decyzji lub orzeczenia (w tym przewlekłości). 
W tym przypadku także konieczne jest uzyskanie prejudykatu. Prejudykat 
można uzyskać za sprawą skargi na bezczynność organów zobowiąza-
nych do wydania aktu administracyjnego lub skargi na naruszenie prawa 
strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez zbędnej 
zwłoki. Konsekwencje uwzględnienia skargi na bezczynność organu są 
znaczące. Sąd, który uwzględni skargę, zobowiązuje organ administracji 
publicznej do wydania w określonym terminie decyzji. Niewykonanie 
orzeczenia w terminie 3 miesięcy uprawnia osobę, która poniosła szkodę, 
do żądania odszkodowania przed sądem powszechnym wg zasad k.c. od 
organu, który dopuścił się niewydania decyzji. Szczegóły skargi na naru-
szenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez 
zbędnej zwłoki precyzuje ustawa z 17.06.2004 r. o skardze na naruszenie 
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym 
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu 
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki28.

3.3. Odpowiedzialność za szkody legalne (art. 417 (2) k.c.)

Podstawową przesłanką poniesienia odpowiedzialności w  oparciu 
o art. 417 (2) k.c. jest wymóg, aby wyrządzona szkoda była konsekwencją 

 28 Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843.
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wykonywania działań podjętych dla dobra wspólnego (zgodne z prawem 
wykonywanie władzy publicznej29). Przyjmuje się, że poszkodowany oby-
watel „ponosi ofiarę” w interesie całego społeczeństwa, w konsekwencji 
państwo powinno ten uszczerbek wynagrodzić. Wysokość odszkodowania 
uzależniona jest od powstania szkód szczególnie dotkliwych (głównie 
szkody na osobie, np.: niezdolność poszkodowanego do pracy lub jego 
ciężkie położenie materialne). W tym miejscu trzeba dodać, że przepis nie 
daje możliwości rekompensaty szkody na mieniu. Szczególny charakter 
odpowiedzialności (za szkody legalne) odbiera możliwość rozszerzającej 
wykładni przepisu30.

Komentowany przepis jako jedyny z grupy omawianych (k.c.) przewi-
duje możliwość odpowiedniego sędziowskiego miarkowania wysokości 
odszkodowania, dodatkowo sąd może orzec o obowiązku częściowego 
naprawienia szkody31.

3.4. Wyłączenie stosowania (art. 421 k.c.)

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 421 k.c. przedstawionych i omówio-
nych powyżej przepisów nie stosuje się, jeżeli odpowiedzialność za szkodę 
powstałą przy wykonywaniu władzy publicznej jest uregulowana w prze-
pisach szczególnych. Wydaje się, że jest to przepis zbędny. W doktrynie 
prawa od wieków zakorzeniona jest bowiem zasada lex specialis derogat 
legi generali. Istnieje wiele przepisów szczególnych, które odmiennie niż 
k.c. regulują zasady odpowiedzialności państwa czy innych podmiotów 
prawa publicznego. W tym miejscu warto wspomnieć o kilku z nich: 

 29 Jeśli przez zgodne z prawem stosowanie przymusu leczenia dojdzie do wyrządzenia 
szkody na osobie (np. przy zastosowaniu przymusu wobec osoby chorej psychicznie), 
poszkodowany ma możliwość domagania się za doznaną krzywdę zadośćuczynienia, jak 
i odszkodowania.
 30 Zob.: wyr. 7.12.2012 r. SN, II CSK 239/12: Artykuł 417 (2) KC jako przepis tworzący 
podstawę dla odpowiedzialności za szkody wyrządzone zgodnym z prawem wykonywaniem 
władzy publicznej ma charakter szczególny, co wyklucza jego rozszerzającą wykładnię.
 31 Nie można co do zasady wykluczyć dopuszczalności dochodzenia odpowiedzialności na 
podstawie art. 417(2) KC obok świadczeń z zabezpieczenia społecznego w zakresie, w jakim 
szkoda nie została pokryta przez te świadczenia. Zob. J. Parchomiuk, [w:] E. Bagińska, 
J. Parchomiuk, System Prawa Administracyjnego, t. 12, Odpowiedzialność odszkodowawcza 
w administracji, Warszawa 2010, s. 457–458.
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art. 552 i n. Kodeks postępowania karnego – odpowiedzialność SP wobec 
osób niesłusznie skazanych lub tymczasowo aresztowanych i zatrzyma-
nych; uprawniony może domagać się zarówno odszkodowania za ponie-
sioną szkodę, jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; art. 192 Kodeks 
karny wykonawczy – odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę, jaką 
poniósł uprawniony w razie uchylenia orzeczenia o przepadku, darowania 
tego środka lub zwolnienia rzeczy w wyniku wniesienia powództwa, jeżeli 
zwrot nie jest możliwy; art. 8 ustawy z 19.09.2007 r. o uznaniu za nieważne 
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz 
niepodległego bytu Państwa Polskiego – osobie, wobec której stwierdzono 
nieważność orzeczenia albo wydano decyzję o internowaniu (vide stan 
wojenny 1981–1983 r.) przysługuje od Skarbu Państwa odszkodowanie 
za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikłe 
z wykonania orzeczenia albo decyzji (w razie śmierci uprawnienie prze-
chodzi na małżonka, dzieci i rodziców); art. 161 k.p.a. – regulacja dotyczy 
szczególnych uprawnień ministra i wojewody do uchylenia lub zmiany 
decyzji ostatecznej; art. 23 ustawy z 29.08.1997 r. o komornikach sądo-
wych i egzekucji – określa odpowiedzialność komorników i ich zastępców, 
solidarnie ze Skarbem Państwa.

4. Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego

W polskim systemie prawnym brak jest jednolitości w zakresie definicji 
funkcjonariusza publicznego. Istnieją dwie definicje legalne. Pierwsza – 
wyłącznie na potrzeby odpowiedzialności karnej – zawarta jest w art. 115 
§ 13 Kodeksu karnego. Kodeks enumeratywnie wymienia funkcjonariu-
szy publicznych. Druga – znacznie bardziej rozbudowana – znajduje się 
w Ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa32 (art. 2 ust. 1 
pkt 1). Zgodnie z treścią przepisu funkcjonariuszem publicznym jest osoba 
działająca w charakterze organu administracji publicznej lub z jego upo‑
ważnienia albo jako członek kolegialnego organu administracji publicznej 
lub osoba wykonująca w urzędzie organu administracji publicznej pracę 

 32 Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173.
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w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnopraw‑
nej, biorąca udział w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji  
lub postanowienia przez taki organ.

Funkcjonariusz publiczny za podejmowane przez siebie działania lub 
zaniechanie może ponosić odpowiedzialność administracyjną, karną  
lub dyscyplinarną. 

Pierwszy rodzaj odpowiedzialności, czyli odpowiedzialność admi-
nistracyjna, znajduje podstawy prawne między innymi w przepisach 
Ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych 
za rażące naruszenie prawa (dalej: u.o.m.f.p.)33. W uzasadnieniu do 
projektu ustawy34 wskazano, że konsekwencje wadliwego wykonywa-
nia władzy publicznej przez funkcjonariuszy publicznych dość często 
wykraczają poza interes majątkowy poszkodowanego podmiotu (ban-
kructwo przedsiębiorców, utrata miejsc pracy przez pracowników). Celem 
ustawy miało być między innymi zapobieżenie wadliwemu funkcjono-
waniu aparatu państwowego poprzez sprawne i nieuchronne obciążanie 
urzędników, przynajmniej w ograniczonym zakresie, materialnymi skut‑
kami ich działań niezgodnych z prawem. Założeniem projektodawców 
było stworzenie procedury, która zaktywizuje Skarb Państwa i jednostki 
samorządu terytorialnego do pociągania urzędników do odpowiedzial-
ności za – co istotne – zawinione i rażące błędy. Pomimo szczytnych 
i uzasadnionych celów ustawy warto wskazać na jej wady. Po pierwsze 
majątkową odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych ograniczono 
do rażącego naruszenia prawa. Jednocześnie ustawodawca nie określił, 
czym jest rażące naruszenie prawa, wskazał jednak na sytuacje, w któ-
rych dochodzi do jego stwierdzenia. W sytuacji ułomności definicyjnej 

„rażącego naruszenia prawa” pomocą może służyć orzecznictwo. NSA 
w wyroku z 17 listopada 2016 roku stwierdził: rażące naruszenie prawa, 
określa się jako oczywiste naruszenie przepisu prawa, a przy tym takie, 
które koliduje z zasadą praworządnego działania organów administracji 
publicznej w demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym 
zasady sprawiedliwości społecznej. Rażące naruszenie prawa oznacza wadli‑
wość decyzji skutkiem naruszenia norm prawnych regulujących działa‑

 33 Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173.
 34 https://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1407, [dostęp: 12.04.2022 r.].
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nia administracji publicznej w indywidualnych sprawach, w szczególności 
przepisów prawa procesowego oraz materialnego, o szczególnym ciężarze 
gatunkowym. Zachodzi więc w przypadku, gdy czynność zmierzająca do 
wydania decyzji administracyjnej oraz treść załatwienia sprawy w niej 
wyrażona stanowią zaprzeczenie stanu prawnego sprawy w całości lub 
części. Nie chodzi przy tym o błędy w wykładni prawa, lecz o przekroczenie 
prawa w sposób jasny i niedwuznaczny35. Kolejną wadą jest ograniczenie 
odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za szkodę jedynie do 
wykonywania władzy publicznej w postaci udziału w prowadzeniu sprawy 
rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia organu administracji 
publicznej (art. 2 ust. 1 u.o.m.f.p.). Władzę publiczną wykonuje się także 
poprzez wydawanie aktów normatywnych lub podejmowanie przez funk-
cjonariuszy czynności o charakterze materialno -technicznym. Aktywność 
funkcjonariuszy publicznych w tej sferze, choć potencjalnie może wywołać 
istotną szkodę, została pominięta przez ustawodawcę.

Zgodnie z u.o.m.f.p. kumulatywnymi przesłankami poniesienia odpo-
wiedzialności majątkowej przez funkcjonariusza publicznego są:

1. wypłacenie przez podmiot odpowiedzialny, na mocy prawo-
mocnego orzeczenia sądu lub ugody, odszkodowania za szkodę 
wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naru-
szeniem prawa;

2. wywołanie rażącego naruszenia prawa zawinionym działaniem lub 
zaniechaniem funkcjonariusza publicznego;

3. stwierdzenie rażącego naruszenie prawa zgodnie z przepisami 
ustawy (vide art. 6 ustawy).

Czynności wyjaśniające przeprowadza prokurator (na wniosek kie-
rownika podmiotu odpowiedzialnego albo kierownika jednostki organi-
zacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie). 
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego związana jest 
z wysokością wypłaconego odszkodowania przez podmiot odpowiedzialny 
(odszkodowanie ustala się w wysokości wypłaconej rekompensaty, jednak 
nie może ono przewyższać kwoty dwunastokrotności miesięcznego wyna-
grodzenia przysługującego funkcjonariuszowi publicznemu). Dopusz-
czalne jest dobrowolne spełnienie świadczenia przez funkcjonariusza 

 35 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 17.11.2016 r., II OSK 2983/15, CBOSA.
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publicznego w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od 
dnia otrzymania wezwania przez prokuratora.

Reżim odpowiedzialności administracyjnej kreują także przepisy 
Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych36. Czyny podlegające odpowiedzial-
ności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych określone zostały 
w art. 5–18c ustawy. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych przypisana została do osoby, która popełniła czyn wyczer-
pujący znamiona tego naruszenia, określony w przepisach ustawy obo-
wiązującej w czasie jego popełnienia. Karami za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych są: upomnienie, nagana, kara pieniężna, zakaz 
pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Podstawę prawną odpowiedzialności karnej funkcjonariusza publicz-
nego stanowią przepisy Kodeksu karnego. Przepisy k.k. nie wskazują 
wprost na czyny stanowiące znamiona przestępstwa popełnianego przez 
funkcjonariusza publicznego. Niemniej jednak wydaje się, że funkcjo-
nariusz publiczny może dopuścić się co najmniej trzech rodzajów prze-
stępstw: przestępstwa urzędnicze, czyli np. sprzedajność i przekupstwo, 
przestępstwa przeciwko ochronie informacji i ochronie danych osobo-
wych, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (najczęściej 
fałszerstwo i poświadczenie nieprawdy).

Ostatni omawiany rodzaj odpowiedzialności to odpowiedzialność 
dyscyplinarna, inaczej służbowa. Ten rodzaj odpowiedzialności przewi-
dziany jest za czyn naruszający obowiązki służbowe, zasady etyki oraz 
godności zawodowej. Ustawa o służbie cywilnej37 (rozdz. 9) zawiera normy 
odnoszące się do odpowiedzialności dyscyplinarnej członka korpusu 
służby cywilnej, czyli zarówno urzędnika, jak i pracownika. Pracownicy, 
którzy na podstawie przepisów ustawowych poddani są odpowiedzialności 
dyscyplinarnej, w zależności od rodzaju przewinienia, podlegają również 
odpowiedzialności porządkowej określonej w ustawie – Kodeks pracy38 
(vide art. 108 k.p.).

 36 Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114.
 37 Dz.U. z 2021 r. poz. 1233.
 38 Dz.U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141.
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W Polsce obowiązuje w miarę kompleksowy system prawny regulujący 
warunki odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Niekorzystnym 
zjawiskiem jest jednak duże rozproszenie przepisów i brak jednolitości 
w przyjętej terminologii. Wydaje się uzasadniony postulat konsolidacji 
obecnych uregulowań prawnych i stworzenia jednolitego kodeksu odpo-
wiedzialności funkcjonariusza publicznego.

5. Podsumowanie

Skuteczny system odpowiedzialności władzy publicznej jest niezbędny dla 
budowy zaufania obywateli do instytucji państwa i jego organów. W Polsce, 
szczególnie na przestrzeni ostatnich 30 lat, ukształtował się – przynajmniej 
w wersji normatywnej – system odpowiedzialności władzy publicznej. Na 
jej czele stoją przepisy Konstytucji RP, uzupełniane przepisami k.c. oraz 
innych ustaw. Na uwagę zasługuje także obecność w polskim porządku 
prawnym ustawy o  odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa. 

Sprawy z zakresu odpowiedzialności władzy publicznej nie są tematem 
abstrakcyjnym dla większości obywateli. Okres pandemii COVID-19 
i związane z tym ograniczenia wzmogły zainteresowanie problematyką 
odpowiedzialności władzy publicznej39, szczególnie wśród przedsiębior-
ców dotkniętych ogłoszonym zamknięciem gospodarki („lockdown”). 

Wydaje się, że największe wątpliwości budzą jednak kwestie osobi-
stej odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za podejmowane 
decyzje40. W  przestrzeni publicznej niemal regularnie pojawiają się 
wiadomości o urzędniczych błędach, za które nie została wymierzona 

 39 A. Juranek, O zwyczajnej odpowiedzialności w niezwyczajnych czasach, czyli ana‑
liza odpowiedzialności deliktowej Skarbu Państwa w związku z wykonywaniem władzy 
publicznej w stanach zagrożenia epidemicznego, epidemii i innych, równie niezwyczajnych, 

„Transformacje Prawa Prywatnego” 2021, nr 4, s. 89–108.
 40 K. Kubicka -Żach, M. Sewastianowicz, Rozporządzenia bez podstaw, ale odpowie‑
dzialność urzędnika raczej teoretyczna, https://www.prawo.pl/samorzad/odpowiedzialnosc-

-urzednika -za -wydanie -decyzji,506271.html, [dostęp: 12.04.2022  r.]; A.  Radwan, 
Odpowiedzialność urzędnicza to fikcja. Nie sposób udowodnić wydanie błędnych decyzji, 
19.12.2019, https://forsal.pl/artykuly/1445376,odpowiedzialnosc -urzednicza -to -fikcja-
-nie -sposob -udowodnic -wydanie -blednych -decyzji.html, [dostęp: 12.04.2022 r.].
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kara. Wydaje się, że to właśnie ten aspekt odpowiedzialności władzy 
publicznej doskwiera obywatelom najbardziej. Poprawa efektywności 
mechanizmów odpowiedzialności władzy publicznej powinna zacząć 
się co najmniej od trzech kwestii. Pierwszą jest edukacja w przedmiocie 
przysługujących obywatelom, w starciu z organami władzy publicznej, 
praw. Świadomość obywatelska jest kluczowa. Druga to gruntowna prze-
budowa zasad odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych. Stworze-
nie jednolitego kodeksu zasad odpowiedzialności urzędniczej byłoby na 
pewno właściwym pierwszym krokiem. Trzecia to cyfryzacja administracji 
publicznej i możliwość śledzenia przez obywatela procesu rozpatrywania 
jego sprawy. Digitalizacja postępowania przyczyniłaby się do usunięcia 
możliwości wstecznego korygowania podjętych już decyzji.
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Czy urzędnik może zapłacić za swoje 
błędy? Odpowiedzialność majątkowa 
funkcjonariuszy publicznych w Polsce

Streszczenie: „Błądzić jest rzeczą ludzką” – rzekł starożytny filozof 
Seneka. Problem pojawia się wtedy, gdy w związku z błędami urzęd‑
ników obywatele ponoszą szkodę, w tym przeważnie szkodę mająt‑
kową. W moim artykule będę chciała odpowiedzieć na pytanie zadane 
w tytule, a więc – czy urzędnik może zapłacić za swoje błędy. Problem 
ten omówię w oparciu o analizę obowiązującej w Polsce regulacji oraz 
zastanowię się, czy wprowadzenie odpowiedzialności majątkowej funk‑
cjonariuszy publicznych jest faktycznie efektywne.

Słowa kluczowe: funkcjonariusz publiczny, urzędnik, odpowiedzialność 
majątkowa, prawo administracyjne, szkoda, ustawa

Abstract: „It is human to err”, said the ancient philosopher Seneca. The 
problem arises when, due to the errors of officials, citizens suffer damage, 
usually property damage. In my article, I would like to answer the ques‑
tion in the title, i.e. whether an official can pay for his mistakes. I will 
discuss this problem on the basis of an analysis of the regulations in 
force in Poland and I will consider whether the introduction of property 
liability of public officials is actually effective.

Key words: public officer, official, property liability, administrative law, 
damage, law
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1. Wstęp

Przed wieloma wiekami, w starożytnym Rzymie znamienity filozof Seneka 
Starszy, zwykł mawiać: Błądzić jest rzeczą ludzką1. Nie powiedział jednak, 
że dopiero płacąc za błędy, uświadamiamy sobie ich cenę. Zapewne i ta 
myśl przyświecała polskiemu ustawodawcy, który we wprowadzeniu do 
projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjona-
riuszy publicznych za rażące naruszenie prawa w 2008 r. pisał: Wykonując 
prawo, aparat administracyjny zbyt często działa z jego naruszeniem. Przez 
wadliwe rozstrzygnięcia, działania podejmowane poza postępowaniem 
administracyjnym lub nieuzasadnioną bierność urzędnicy wyrządzają 
obywatelom, w tym i przedsiębiorcom wymierne, niejednokrotnie bardzo 
poważne, szkody. […] Zakłada się, że mechanizmem skutecznie zapobie‑
gającym wynaturzeniom w funkcjonowaniu administracji będzie przede 
wszystkim sprawne i nieuchronne obciążanie urzędników, przynajmniej 
w ograniczonym zakresie, materialnymi skutkami ich działań niezgodnych 
z prawem2. 

Wynika z tego, że polski ustawodawca przyjął a priori konieczność 
systemu finansowej odpowiedzialności urzędników, a stworzenie takiego 
mechanizmu pozwoliłoby na zrekompensowanie szkód, które zostały 
wyrządzone przez błędne decyzje tych urzędników. W tym miejscu należa-
łoby zadać sobie pytanie, czy naruszenie prawa przez organy administracji 
publicznej faktycznie wyrządza taką szkodę obywatelom? Odpowiedź 
na to pytanie jest bez wątpienia twierdząca. Po pierwsze to obywatele 
są najczęstszymi adresatami obowiązków nakładanych przez władzę 
publiczną. Po drugie wystarczy przypomnieć sobie medialne sprawy, 
w których w wyniku błędu urzędnika lub grupy urzędników niejedno-
krotnie dochodziło do upadłości podmiotów gospodarczych. 

 1 Skrócona forma Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum (Hiero-
nymus; Seneca, Epistulae morales VI,57,12; Cicero, Orationes Philippicae 12,2).
 2 Poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia 7 października 2008 r., (Druk Nr 1407), 
Sejm VI Kadencji, s. 9, dostępny na stronie internetowej Sejmu pod adresem: http://orka.
sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1407.html, [dostęp 24.04.2022].
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2. Historia firmy Optimus i walki z fiskusem

Jedną z głośniejszych jest sprawa firmy CD Projekt (będącej prawnym 
następcą Optimus S.A.). Warto w tym miejscu opowiedzieć nieco o jej 
kulisach, by wyrobić sobie własną opinię na temat potrzeby wprowadze-
nia osobistej odpowiedzialności urzędników. Ponad dwie dekady temu 
firma Optimus w ramach umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej 
dostarczała do polskich szkół sprzęt komputerowy. Dzięki temu, że kom-
putery były przywożone ze Słowacji, spółka uniknęła obowiązku płacenia 
podatku VAT i cła. W 2000 r. Urząd Skarbowy uznał jednak, że podatek 
należało zapłacić i dwa lata później prezes firmy Roman Kluska został 
zatrzymany pod zarzutem wyłudzenia 30 milionów złotych VAT. Dopiero 
rok później Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że decyzje wydane 
przez Urząd Skarbowy były błędne i je uchylił. Jednakże wzruszenie tych 
decyzji nie pomogło spółce, która na skutek wybuchu tej „afery podat-
kowej” utraciła większość swoich przychodów. Po ciosie wymierzonym 
przez urzędników skarbowych firma Optimus już się nie podniosła. Przez 
wiele lat spółka domagała się od Skarbu Państwa wypłaty odszkodowania, 
które wprawdzie po długiej batalii sądowej zostało wypłacone, to jednak 
trzydziestokrotnie niższe, niż w pozwie spółki3. 

3. Konstytucyjne gwarancje ochrony przed błędami urzędników 

Sprawa Optimusa zmusza do podjęcia rozważań nie tyle na temat ułom-
ności decyzji wydawanych przez władzę publiczną, co konsekwencji tych 
rozstrzygnięć w stosunku do ich adresatów. Nie bez znaczenia dla wpro-
wadzenia przepisów dotyczących odpowiedzialności majątkowej funkcjo-
nariuszy publicznych była nowelizacja Kodeksu cywilnego w kontekście 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r.4, w którym Try-
bunał stwierdził niezgodność art. 417 i 418 k.c. z art. 77 Konstytucji. Przy-
wołany przepis wprost stwierdza, że każdy ma prawo do wynagrodzenia 

 3 Pasławski K., Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Optimusa, 29.11.2021, https://crn.
pl/aktualnosci/wyrok -sadu -najwyzszego -w-sprawie -optimusa/, [dostęp: 22.04.2022 r.].
 4 Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., sygn. akt SK. 18/2000.
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szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie 
organu władzy publicznej. Jak podkreśla TK w wyroku z 1 września 20055, 
art. 77 ust. 1 Konstytucji RP jest źródłem konstytucyjnego prawa podmio-
towego do domagania się odszkodowania za niezgodne z prawem działanie 
władzy publicznej. I o ile na skutek nowelizacji k.c. poszerzono zakres 
odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone obywatelom 
w wyniku wydania niezgodnego z prawem rozstrzygnięcia administracyj-
nego, to w nowych przepisach zrezygnowano z winy jako przesłanki odpo-
wiedzialności. W poprzedniej regulacji dużo łatwiej było Skarbowi Państwa 
ekskulpować się, wskazując na tzw. „winę anonimową” lub wykazując brak 
winy urzędnika (pomimo bezprawności zachowania). Aktualnie zakres 
odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa obejmuje wszystkie 
zachowania związane z wykonywaniem władzy publicznej z wyjątkiem 
tych, które unormowane są przepisami szczególnymi6. Ponadto istotną 
zmianą było wprowadzenie art. 4171 k.c. oraz art. 4172 k.c. Na potrzeby 
niniejszego artykułu warto bliżej przyjrzeć się treści art. 4171 § 2 k.c., który 
stanowi, że: Jeżeli szkoda została wyrządzona przez wydanie prawomocnego 
orzeczenia lub ostatecznej decyzji, jej naprawienia można żądać po stwier‑
dzeniu we właściwym postępowaniu ich niezgodności z prawem, chyba że 
przepisy odrębne stanowią inaczej. Odnosi się to również do wypadku, gdy 
prawomocne orzeczenie lub ostateczna decyzja zostały wydane na podsta‑
wie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową 
międzynarodową lub ustawą. Z przepisu tego wynika, że zanim jednostka 
będzie miała możliwość uzyskania stosownej rekompensaty, koniecznym 
jest wcześniejsze uzyskanie prejudykatu stwierdzającego niezgodność 
z prawem wydania lub niewydania prawomocnego orzeczenia bądź osta-
tecznej decyzji, a więc z orzeczeniem innego niż sąd odszkodowawczy 
organu ustalającego tę przesłankę odpowiedzialności. O ile rozwiązanie 
to nie budzi większych wątpliwości, o tyle ukazuje, że za błąd urzędnika 
wydającego takie wadliwe rozstrzygnięcie odpowiedzialność poniesie 
Skarb Państwa. 

 5 Wyrok TK z dnia 1 września 2006 r., sygn. akt SK 14/2005.
 6 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz. Art. 1–44910, wyd. 10, 
Warszawa 2020.
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Kolejne pytanie związane jest z prawidłową definicją pojęcia „odpo-
wiedzialności prawnej”, która powinna być przede wszystkim rozumiana 
jako ponoszenie (lub możliwość ponoszenia) przez określony podmiot 
przewidzianych przepisami prawa negatywnych konsekwencji za zdarze-
nia lub stany rzeczy podlegające ujemnej ocenie normatywnej, dające się 
przypisać prawnie temu podmiotowi w określonym porządku prawnym7.

W uzasadnieniu do projektu ustawy zwrócono uwagę, że Szeroka odpo‑
wiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za działania urzędników 
powiązana z pozostawieniem obecnego nieskutecznego mechanizmu zapew‑
niania praworządności działania administracji publicznej skutkowałaby 
znacznymi szkodami dla budżetu państwa8. Wyobraźmy sobie bowiem 
sytuację, w której urzędnik państwowy wydaje decyzje w sprawie określe-
nia warunków zabudowy. Po pewnym czasie okazuje się, że urzędnik ten 
popełnił błąd, źle interpretując otrzymany wniosek. Inwestor musi prze-
rwać budowę, przywrócić nieruchomość do stanu poprzedniego, ponosząc 
olbrzymie straty. Przepisy k.c. umożliwią w takim przypadku otrzymanie 
odszkodowania na podstawie art. 4171 § 2 k.c., naturalnie po stwierdzeniu 
przez sąd, iż decyzja urzędnika była wydana niezgodnie z obowiązującym 
prawem. Absurdem tej sytuacji jest to, że do kwoty przyznanego odszko-
dowania dołoży się sam inwestor, ponieważ odszkodowanie to płacone 
jest ze środków publicznych, a więc – potocznie wskazując – z podatków 
płaconych przez wszystkich obywateli. 

Powstała więc wątpliwość, ujmowana już wcześniej w projekcie do 
ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych: 
czy w takim przypadku, gdy organ administracji publicznej, działając jako 
urząd, legitymowany biernie w sprawach o zapłatę takiego odszkodowa-
nia, ma prawo żądania regresu od urzędnika lub urzędników, którzy byli 
odpowiedzialni za wydanie błędnego rozstrzygnięcia?

 7 W. Lang, Struktura odpowiedzialności prawnej, „Zeszyty Naukowe UMK. Nauki 
Humanistyczno -Społeczne. Prawo” 1968, z. 8 (31), s. 12.
 8 Poselski projekt ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia 7 października 2008 r., (Druk Nr 1407), 
Sejm VI Kadencji, s. 10.
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Pomimo wielu dyskusji, zastrzeżeń co do jej założeń9 – ustawa o odpo-
wiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naru-
szenie prawa została uchwalona 20 stycznia 2011 r.10 Można zatem już 
śmiało dokonywać oceny jej funkcjonowania i tym będę chciała zająć się 
w swoim artykule. Zanim jednak przejdę do udzielenia odpowiedzi na 
pytania, czy ustawa ta stanowi efektywne narzędzie w walce z uchybie-
niami urzędniczymi, a także czy faktycznie pomaga chronić budżet Skarbu 
Państwa dzięki wprowadzeniu regresowego roszczenia w stosunku do 
konkretnego funkcjonariusza publicznego, przeanalizuję najważniejsze 
założenia tej ustawy, przede wszystkim w kontekście omówienia przesła-
nek dochodzenia odpowiedzialności majątkowej od urzędnika.

4. W jaki sposób domagać się zapłaty od urzędnika za 
popełniony przez niego błąd? Wprowadzenie

Przechodząc do analizy przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpo-
wiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naru-
szenie prawa (dalej zwaną: ustawą o odpowiedzialności majątkowej), 
w pierwszej kolejności należy się zastanowić nad zakresem podmiotowym 
tej ustawy, a więc – kto tak naprawdę tę odpowiedzialność ma pono-
sić. Ustawodawca użył pojęcia „funkcjonariusza publicznego” i zdefiniował 
go, wskazując, że jest to osoba działającą w charakterze organu admini‑
stracji publicznej lub z jego upoważnienia albo jako członek kolegialnego 
organu administracji publicznej lub osobę wykonującą w urzędzie organu 
administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbo‑
wego lub umowy cywilnoprawnej, biorącą udział w prowadzeniu sprawy 
rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez taki organ11. Zasta-
nawiać może, dlaczego ustawodawca zdecydował się na użycie pojęcia 

 9 Zob. E. Bagińska, Opinia prawna o projekcie ustawy o szczególnych zasadach odpo‑
wiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (druk sejmowy 
nr 1407), opinia zlecona przez Biuro Analiz Sejmowych, Toruń 2009, dostępna na stronie 
internetowej Sejmu RP, http://orka.sejm.gov.pl., [dostęp: 24.04.2022].
 10 Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjona-
riuszy publicznych za rażące naruszenie prawa Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 173.
 11 Art. 2 pkt. 1 ustawy o odpowiedzialności majątkowej.
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„funkcjonariusza”, nie zaś po prostu „urzędnika”. To ostatnie wyrażenie 
interpretowane jest niejednolicie, a to z powodu braku legalnej defini-
cji. Bywa również używane w języku potocznym, np. „urzędnik banko-
wy”12. Pojęcie „funkcjonariusza publicznego” występuje również w art. 115 
§ 3 ustawy Kodeks karny13. Niemniej jednak ustawa o odpowiedzialności 
majątkowej stworzyła swoją własną definicję. Z jednej strony ustawa 
wprowadza tzw. kryterium osobowe, uznając za funkcjonariusza publicz-
nego osobę: działającą w charakterze organu administracji publicznej, 
działającą z upoważnienia organu administracji publicznej czy też jako 
członek organu kolegialnego organu administracji publicznej, wykonu-
jącą w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach sto-
sunku pracy, stosunku służbowego lub umowy cywilnoprawnej. Z drugiej 
strony zakres podmiotowy ustawy wyznacza kryterium funkcjonalne, 
gdyż ustawa uznaje za funkcjonariuszy publicznych osoby biorące udział 
w prowadzeniu sprawy rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia 
przez organ administracji publicznej14. Na potrzeby niniejszego artykułu 
będę używać zamiennie pojęcia „urzędnik” i „funkcjonariusz publiczny”, 
mając cały czas świadomość, że ustawa z 20 stycznia 2011 r. wprowadza 
swoją własną, autonomiczną definicję tego pojęcia. 

5. Zasady ponoszenia odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariuszy publicznych 

Znając już odpowiedź na pytanie, kto będzie ponosił odpowiedzialność 
majątkową, należy zastanowić się nad najważniejszą kwestią – a więc 
kiedy i dlaczego urzędnik taką odpowiedzialność poniesie. Rozdział 
drugi ustawy określa przesłanki odpowiedzialności urzędnika, zgodnie 
z jej art. 5: funkcjonariusz publiczny ponosi odpowiedzialność majątkową 
w razie łącznego zaistnienia następujących przesłanek:

1. na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody zostało 
wypłacone przez podmiot odpowiedzialny odszkodowanie za szkodę 

 12 A. Dubowik, Ł. Pisarczyk, Prawo urzędnicze, Warszawa 2011, s. 17. 
 13 Ustawa Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553.
 14 B.  Rakoczy, Ustawa o  odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicz‑
nych. Komentarz, Warszawa 2012, s. 29.
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wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naru‑
szeniem prawa;

2. rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało spowo‑
dowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem funkcjonariusza 
publicznego;

3. rażące naruszenie prawa, o którym mowa w pkt 1, zostało stwier‑
dzone zgodnie z art. 615.

Konieczność kumulatywnego spełnienia wyżej wymienionych przesła-
nek oznacza, że w przypadku braku choćby jednej z nich odpowiedzial-
ność urzędnika nie powstanie. Pierwsza z przesłanek dotyczy sytuacji, 
w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inny 
organ administracji publicznej poniesie odpowiedzialność na podsta-
wie art. 417 k.c. Zatem dla interesanta poszkodowanego błędną decyzją 
urzędnika sprawa się skończy w momencie wypłaty odszkodowania na 
podstawie art. 417 k.c. Jednakże wtedy dopiero rozpoczyna się postę-
powanie dla urzędnika. To, co istotne, nie wystarczy zatem, że zapadnie 
zasądzający wyrok, konieczna jest faktyczna wypłata odszkodowania 
przez organ administracji publicznej na rzecz poszkodowanego16. Ustawa 
wprowadza również możliwość zawarcia przez strony ugody. Powstaje 
jednak pytanie, czy może to być dowolna ugoda lub zawarta u notariusza, 
czy jednak wymagane jest, aby była to ugoda sądowa17. Wydaje się, że 
skoro ustawodawca nie wprowadza szczegółowych obostrzeń dotyczą-
cych trybu zawierania ugody, można przyjąć, że ugoda ta może zostać 
zawarta zarówno w ramach postępowania sądowego (ugoda sądowa), ale 
również jako ugoda pozasądowa18. W każdej z trzech przesłanek pojawia 

 15 Art. 5 ustawy o odpowiedzialności majątkowej.
 16 B.  Rakoczy, Ustawa o  odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicz‑
nych. Komentarz…, s. 66. 
 17 Zgodnie z art. 10 k.p.c.: W sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 
sąd dąży w każdym stanie postępowania do ich ugodowego załatwienia, w szczególności 
przez nakłanianie stron do mediacji.
 18 Warto jednak zwrócić uwagę, że nie zawsze zawarcie takiej ugody będzie moż-
liwe. Zgodnie bowiem z art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych, Dz.U. z 2021 r. Nr 305: 1. Jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć 
ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że 
skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego korzystniejsze niż prawdopodobny wynik postępowania sądowego 
albo arbitrażowego. 2. Ocena skutków ugody nastąpi, w formie pisemnej, z uwzględnieniem 
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się natomiast pojęcie „rażącego naruszenia prawa”, co oznacza, że w celu 
podjęcia dalszych rozważań dotyczących majątkowej odpowiedzialności 
funkcjonariusza publicznego należy spróbować zdefiniować to wyrażenie. 

6. Prawidłowe zdefiniowanie pojęcia „rażącego naruszenia prawa”

Jak wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 
6 sierpnia 1984 r. (sygn. akt II SA 737/84) Za rażące należy uznać takie 
naruszenie prawa, w wyniku którego powstają skutki niemożliwe do zaak‑
ceptowania z punktu widzenia praworządności. Nie ma natomiast znacze‑
nia ani oczywistość naruszenia określonego przepisu, ani nawet charakter 
przepisu, który został naruszony. Takie rozumienie rażącego naruszenia 
prawa wynika przy tym nie tylko z wykładni gramatycznej tego pojęcia, ale 
również z porównania treści art. 156 § 1 pkt 2 kpa z kierunkiem wykładni 
analogicznego pojęcia na tle innego przepisu (art. 417 kpc), a także z faktu 
traktowania tego naruszenia jako rodzącego tak poważne konsekwencje, 
jak wydanie decyzji bez podstawy prawnej. Dalej ustawa wymaga, aby 
rażące naruszenie prawa spowodowane było winą urzędnika. Urzędnik 
będzie przy tym ponosił odpowiedzialność zarówno za winę umyślną, 
jak i nieumyślną. Zgodnie z doktryną prawa cywilnego do przypisania 
odpowiedzialności na zasadzie winy określonemu podmiotowi wystarczy, 
że jego zachowanie, w wyniku którego doszło do wyrządzenia szkody, 
jest zarzucalne nawet jako najlżejszy stopień nieumyślności (culpa levis‑
sima)19. Pojęcie winy jest kluczowym terminem w nauce prawa cywil-
nego. Jej obiektywny element stanowi tzw. „bezprawność” rozumianą 
jako sprzeczność działania lub zaniechania sprawcy z całym porządkiem 
prawnym: z konkretnym przepisem (naruszenie konkretnych nakazów 
lub zakazów), z zasadami współżycia społecznego lub innymi normami 
powszechnie stosowanymi i akceptowanymi w danym społeczeństwie 

okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia 
i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.
 19 Zob. T. Dybowski, [w:] System Prawa Cywilnego, t. 3, cz. 1; Z. Banaszczyk, [w:] Pie-
trzykowski W., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2015, s. 200.
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(np. zasadami uczciwego obrotu czy dobrej wiary)20. Z drugiej strony 
możemy mówić o tzw. „subiektywnym elemencie”, który dotyczy stosunku 
woli i świadomości działającego do swojego czynu. Najkrócej rzecz ujmując, 
winę można przypisać podmiotowi prawa tylko wtedy, kiedy istnieją pod‑
stawy do negatywnej oceny jego zachowania z punktu widzenia obu tych 
elementów (tzw. zarzucalność postępowania)21. Urzędnik może wyrządzić 
szkodę przez zawinione działanie, ale również zaniechanie rozumiane jako 
brak podjęcia obowiązkowego działania w sytuacji, gdy występował zakaz 
zaniechania lub też zakaz sprowadzenia skutku, który przez zaniechanie 
mógł być sprowadzony. W końcu funkcjonariusz publiczny poniesie odpo-
wiedzialność, gdy rażące naruszenie prawa zostanie stwierdzone zgodnie 
z art. 6 ustawy. Bartosz Rakoczy22 wskazał, że: Dla zaistnienia przesłanki 
z art. 5 pkt 3 konieczne jest, aby doszło do rażącego naruszenia prawa. Jed‑
nak jej spełnienia nie bada się w postępowaniu prowadzonym przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu lub przeciwko funkcjonariuszom publicz‑
nym, co ma swoje i dobre i złe strony. W ten sposób prawodawca ułatwia 
podmiotowi odpowiedzialnemu dochodzenie roszczeń przeciwko funkcjona‑
riuszowi publicznemu. W ewentualnym postępowaniu wyjaśniającym – czy 
już nawet potem, w postępowaniu cywilnym – podmiot odpowiedzialny nie 
musi dowodzić zaistnienia tej przesłanki. Jego inicjatywa dowodowa będzie 
zmierzać jedynie do tego, aby wykazać się stosownym dokumentem urzę‑
dowym, o którym mowa w art. 6, i w ten sposób spełnić wymóg wykazania 
rażącego naruszenia prawa.

Z drugiej jednak strony, gdyby podmiot odpowiedzialny chciał wytoczyć 
powództwo przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu (np. z obawy przed 
konsekwencjami, ze względów społecznych, publicznych, politycznych)  
przed stwierdzeniem, że doszło do rażącego naruszenia prawa, to powinno 
ono zostać oddalone z uwagi na to, iż nie wystarczy jedynie zaistnienie 

 20 M. Serwach, Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalnia‑
jąca z obowiązku naprawienia szkody, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2009, nr 1, s. 84.
 21 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2003 r. IV CK 32/02.
 22 Zob. B. Rakoczy, Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicz‑
nych za rażące naruszenie prawa. Komentarz, Warszawa 2011, s. 129.
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rażącego naruszenia prawa, ale musi być ono stwierdzone w sposób okre‑
ślony w art. 6, a owego stwierdzenia by w takiej sytuacji nie było23. 

Artykuł 6 ustawy precyzyjnie i wyczerpująco definiuje pojęcie „rażą-
cego naruszenia prawa”. Ustawodawca wymienia w tym przepisie w spo-
sób zamknięty rodzaje orzeczeń –prawomocnych decyzji, wyroków oraz 
trybów i podstaw prawnych ich wydawania. Nie jest możliwe uznanie za 

„rażące naruszenie prawa” sytuacji, która nie została wprost wyrażona 
w art. 6. Wprowadzenie takiego rozwiązania w ustawie ocenić należy pozy-
tywnie, ponieważ pojęcie „rażące naruszenie prawa” jest jednak niejed-
noznaczne, nieostre, co wywołuje wiele sporów w orzecznictwie. W tym 
przypadku nie będzie wątpliwości przy zakwalifikowaniu zachowania 
urzędnika jako rażące naruszenie prawa, gdyż poprzednie postępowanie 
(sądowe, administracyjne lub sądowoadministracyjne) jednoznacznie 
wykaże, że działanie lub zaniechanie urzędnika stanowiło rażące naru-
szenie prawa (a to np. w sytuacji wydania decyzji, która następnie została 
uznana za nieważną na podstawie art. 156 § 1 pkt. 2 k.p.a.).

7. Podsumowanie

Wynika z tego, że ustawa wprowadza długą i złożoną procedurę postępowa-
nia prowadzącą do uzyskania odszkodowania od urzędnika. Dodatkowo 
po spełnieniu tych trzech przesłanek, zgodnie z art. 7 ustawy, kierow-
nik odpowiedniej jednostki, która wypłaciła odszkodowanie, składa do 
prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu 
odpowiedzialnego wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśnia-
jącego. Zgodnie z tym artykułem ma na to 14 dni od momentu wypłaty 
odszkodowania. Pojawiają się w tym miejscu dwie uwagi. Pierwsza – 
potwierdza się, że konieczne jest uprzednie wypłacenie odszkodowania 
poszkodowanemu, sam prawomocny wyrok stwierdzający taki obowiązek 
nie wystarczy. Prokurator będzie mógł wszcząć postępowanie w sytuacji, 
gdy kierownik odpowiedniej jednostki, która wypłaciła odszkodowanie, 
przedłoży mu do wniosku potwierdzenie wypłaty tego odszkodowania, 

 23 Zob. B. Rakoczy, Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicz‑
nych za rażące naruszenie…, s. 129.
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a także rozstrzygnięcie stwierdzające rażące naruszenie prawa oraz uwie-
rzytelnione kopie posiadanych akt postępowania sądowego lub admini-
stracyjnego, w którym zostało wydane to rozstrzygnięcie24. Druga uwaga 
dotyczy samej konieczności złożenia takiego wniosku do prokuratora 
przez kierownika odpowiedniej jednostki, która wypłaciła odszkodo-
wanie, a więc – czy kierownik organu ma jakiekolwiek uznanie przed 
złożeniem takiego wniosku (np. osobiście uzna, że działanie urzędnika 
nie było zawinione i nie będzie chciał go obciążać takim postępowaniem 
i ewentualnym obowiązkiem zapłaty). 

Z treści art. 10 ustawy o odpowiedzialności majątkowej wynika, że 
w sytuacji, gdy kierownik odpowiedniej jednostki nie złoży takiego wnio-
sku, może podlegać odpowiedzialności karnej. Wprowadzenie przepisów 
karnych do ustawy ma na celu zmobilizowanie kierownika odpowiedniej 
jednostki do złożenia wniosku do prokuratora, a ochroną karnoprawną 
jest tutaj ochrona wierzycieli, którymi są podmioty publiczne. Niezależnie 
od istnienia art. 10 ustawy kierownik jednostki, w przypadku zaniechania 
złożenia wniosku do prokuratora, mógłby ponosić odpowiedzialność 
z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych25, a nawet nale-
żałoby się zastanowić, czy nie będzie ponosił odpowiedzialności karnej 
z art. 231 k.k.

Po otrzymaniu ww. wniosku, prokurator przeprowadza postępo-
wanie wyjaśniające zmierzające do ustalenia przesłanek uzasadniają-
cych wytoczenie, na rzecz podmiotu odpowiedzialnego, powództwa 
o odszkodowanie przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu z tytułu 
szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym 
naruszeniem prawa. Następnie w sytuacji, gdy prokurator uzna, że zaist-
niały podstawy do wytoczenia przeciwko funkcjonariuszowi publicz-
nemu powództwa, prokurator przed jego wytoczeniem wzywa na piśmie 
funkcjonariusza publicznego do dobrowolnego spełnienia świadczenia 

 24 Art. 7 ust. 2 pkt. 2 ustawy.
 25 Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 roku, Dz.U. z 2021 r. Nr 289: Naruszeniem 
dyscypliny finansów publicznych jest niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu 
Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicz‑
nych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca 
z prawidłowego obliczenia.
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w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania 
wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu wytacza powódz-
two. Natomiast w przypadku, gdy stwierdzi brak podstaw, prokurator 
odmówi wszczęcia postępowania26. Postępowanie, które będzie wszczy-
nał prokurator, toczy się na podstawie przepisów kodeksu postępowania 
cywilnego. Warto zwrócić uwagę na to, że wysokość odszkodowania, 
którego koszt poniesie funkcjonariusz publiczny, wynosi kwotę faktycznie 
wypłaconego odszkodowania na rzecz poszkodowanego, nie może ono 
przewyższać kwoty dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia 
przysługującego funkcjonariuszowi publicznemu27. Wynika z tego, że 
szkoda, jeżeli nawet byłaby większa, będzie ograniczona do wysokości 
kwoty wskazanej w przepisach ustawy. 

8. Czy odpowiedzialność majątkowa urzędników 
faktycznie istnieje? Zasady występowania z roszczeniem 
regresowym Skarbu Państwa w stosunku do urzędnika

Zanim przejdę do oceny efektywności wprowadzonych rozwiązań, warto 
w  tym miejscu wskazać na pewne analogiczne rozwiązanie przewi-
dziane w przepisach kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z art. 557 
§ 1 k.p.k. przewidziano podobne roszczenie regresowe, które przysłu-
guje Skarbowi Państwa w stosunku do osób, które swym bezprawnym 
zachowaniem spowodowały: niesłuszne skazanie; zastosowanie środka 
zabezpieczającego, środka przymusu; niesłuszne zarządzenie wykonania 
kary warunkowo zawieszonej lub kary, z której wykonania zwolniono 
oskarżonego; niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby, wobec której nie 
prowadzono postępowania karnego. Podobnie jak przy przepisach ustawy 
o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych w myśl 
art. 557 § 2 k.p.k. wszczynane jest przez prokuratora na podstawie przepi-
sów postępowania cywilnego. Co istotne – tego typu postępowanie może 
oprócz prokuratora wszcząć „organ, który jest uprawniony do reprezento-
wania Skarbu Państwa”. Swoistą różnicą jest wprowadzenie w przepisach 

 26 Art. 7 ust. 4 i 5 ustawy o odpowiedzialności majątkowej.
 27 Art. 9 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności majątkowej. 



142 aleksandra kluczewska

procedury karnej obowiązku wykazania bezprawności w zachowaniu 
osób, które doprowadziły do niesłusznego skazania. Termin „bezprawne 
zachowanie” zawęża podstawę dochodzenia roszczenia regresowego tylko 
do takich przypadków, w których doszło do sprzecznego z prawem zacho-
wania. Wymaga to wykazania świadomego naruszenia przepisu prawa 
przez osobę zobowiązaną do jego przestrzegania w związku z podejmo-
waniem określonych decyzji28. Pewne zdumienie może budzić fakt, iż 
postępowania z art. 557 k.p.k. nie funkcjonują w praktyce29. Poniższa tabela 
przedstawia informacje na temat postępowań regresowych wszczynanych 
na podstawie art. 557 k.p.k. w latach 1998–2014. Jeżeli natomiast chodzi 
o dane statystyczne z ostatnich lat, to okazuje się, że przedstawienie takiej 
precyzyjnej statystyki jest praktycznie niemożliwe30.

Tabela 1. Ilość postępowań zwrotnych (regresowych) na rzecz Skarbu Państwa 
na podstawie

Ilość spraw regresowych na podstawie art. 557 k.p.k.
Badany  
okres

Wstępnie 
zbadano

Odmowa 
regresu

Sprawy  
w toku

Pozwy  
skierowane

IX 1998 IX 2010 1189 893 b.d. 5
2012 344 320 21 1
2013 326 297 32 2
2014 304 285 59 0

Źródło: P. Czarnecki, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwo‑
ści w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r., „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015, 
nr 2, s. 63.

Mając informację na temat analogicznych postępowań regresowych 
wszczynanych na podstawie przepisów kodeksu postępowania karnego, 

 28 D. Świecki, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 2, red. B. Augustyniak, 
K. Eichstaedt, M. Kurowski, Warszawa 2018, art. 557.
 29 P. Czarnecki, Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r., „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2015, 
nr 2, s. 64.
 30 Zob. też P. Matyja, Nietykalni? Skarb Państwa traci miliony, ale sędziowie i pro‑
kuratorzy nie płacą https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1233003,bledy -wymiaru-

-sprawiedliwosci -skarb -panstwa -traci -miliony.html, [dostęp: 29.04.2022 r.].
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pozostaje odpowiedzieć sobie na pytanie o praktyczne funkcjonowanie 
ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych. 

9. Ocena efektywności przepisów ustawy o odpowiedzialności 
majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Pod koniec 2008 r., gdy wyszedł projekt ustawy o szczególnych zasadach 
odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie 
prawa, pojawiły się głosy krytyczne zaproponowanych rozwiązań31. Przede 
wszystkim słusznie uznano, że polski system prawny zna już podobne 
postępowania względem urzędników, a tworzenie dodatkowej procedury 
nie jest konieczne. W świetle k.c. istnieje odpowiedzialność na zasadzie 
art. 415 k.c. (za zawinione działanie lub zaniechanie urzędnika), dopusz-
czalne jest też roszczenie regresowe na podstawie art. 441 k.c. Ponadto 
należy się zgodzić również z przedstawioną wątpliwością co do wysokości 
odszkodowania. Ustawodawca przewidział maksymalny próg dwuna-
stokrotności miesięcznego wynagrodzenia przysługującemu funkcjona-
riuszowi publicznemu. Przy czym zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, 
gdzie wg art. 119 k.p. odszkodowanie przy uznaniu winy nieumyślnej 
ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono prze-
wyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracow-
nikowi w dniu wyrządzenia szkody. W przypadku winy umyślnej zgodnie 
z art. 122 k.p. odpowiedzialność jest już nieograniczona i pracownik jest 
zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Ustawa o odpo-
wiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego nie wprowadza 
rozróżnienia pomiędzy zachowaniem wyrządzonym z winy umyślnej od 
zachowania wyrządzonego z winy nieumyślnej. Dodatkowo należałoby 
zastanowić się, jaką relację w stosunku do przepisów kodeksu pracy ma 
regulacja zawarta w ustawie o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariu-
szy publicznych. Problem pojawi się wówczas, gdy będziemy mieli do czy-
nienia z urzędnikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Należy 
uznać, że przepisy ustawy o odpowiedzialności majątkowej stanowią lex 
specialis w stosunku do przepisów kodeksu pracy. W takim przypadku 

 31 E. Bagińska, op. cit.
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urzędnik nawet w sytuacji nieumyślnie zawinionego zachowania będzie 
odpowiadał do dwunastokrotności miesięcznego wynagrodzenia, co stoi 
w sprzeczności z konstytucyjną zasadą równości.

Niezależnie od powyższych wątpliwości przez wiele lat uznawano, 
że przepisy ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza 
publicznego w praktyce nie funkcjonują32. 

W listopadzie 2020 r. skierowano do Ministra Sprawiedliwości interpe-
lację w sprawie odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy33. Wska-
zano w niej, że utrudniona procedura postępowania w sprawie uzyskania 
od urzędników odszkodowania sprawia, że przyjęta w 2011 r. regulacja 
jest iluzoryczna. Dodatkowo grupa posłów, kierująca do ministra tę inter-
pelację, zapytała o ilość toczonych postępowań wobec funkcjonariuszy 
publicznych za rażące naruszenie prawa w latach 2015–2019, a także – ilu 
funkcjonariuszy publicznych zostało prawomocnie skazanych za rażące 
naruszenie prawa w latach 2015–2019.

Marcin Warchoł, sekretarz stanu, udzielając odpowiedzi na inter-
pelację, w pierwszej kolejności podkreślił, że przepisów przedmioto-
wej ustawy nie można uznać za martwe, a obrazują to zgromadzone 
dane statystyczne w zakresie prawomocnie zasądzonych odszkodowań 
i zadośćuczynień dotyczących funkcjonariuszy publicznych w sądach 
rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. Jednakże poinformował, że Pro-
kuratura Krajowa nie posiada danych w zakresie liczby prowadzonych 
postępowań wyjaśniających wobec funkcjonariuszy publicznych w latach 
2015–2019. Wskazał natomiast, że liczba funkcjonariuszy publicznych, 
którzy zostali skazani za rażące naruszenie prawa, wynosi w okresie 
od 2016 do 1. połowy 2019 r.: w sądach rejonowych rozstrzygnięcia – 
94 spraw, w sądach okręgowych I i II instancji – 425 spraw, zaś w sądach 
apelacyjnych łącznie – 214 spraw34. Dokładniejsze badania statystyczne 

 32 Odpowiedzialność urzędnika za złe decyzje: Jest ustawa, a jakby jej nie było, https://
serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/928600,odpowiedzialnosc -urzednika -za -zle-

-decyzje.html, [dostęp: 22.04.2022 r.].
 33 Interpelacja nr 14164 do ministra sprawiedliwości w sprawie odpowiedzialno-
ści majątkowej funkcjonariuszy, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.
xsp?key=BVEB57, [dostęp: 13.04.2022 r.].
 34 Odpowiedź na interpelację nr 14164 w sprawie odpowiedzialności majątkowej 
funkcjonariuszy, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BYADVX, 
[dostęp: 13.04.2022 r.].
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przeprowadzili dziennikarze „Rzeczpospolitej”. Ustalili oni, że w latach 
2016–2019 sądy rejonowe, okręgowe i apela cyjne prawomocnie orzekły 
łącznie ponad 213 mln zł odszkodowań i zadośćuczynień35. Nie wiadomo 
jednak, jaki jest to procent wszystkich zasądzonych odszkodowań od 
Skarbu Państwa na rzecz poszkodowanych obywateli. Dodatkowo brakuje 
informacji dotyczących ilości uwzględnianych powództw ze wszystkich 
postępowań wytaczanych na podstawie przepisów ustawy o odpowie-
dzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych, a więc nie wiadomo 
tak naprawdę, czy łączne spełnienie trzech przesłanek odpowiedzialności 
funkcjonariusza (o których mowa w art. 5 ustawy) jest zadaniem wyko-
nalnym, czy też zbyt skomplikowanym. Przykładowo odpowiedzialno-
ści majątkowej może podlegać również urzędnik, który doprowadził do 
przewlekłości lub bezczynności postępowania i na tej podstawie Skarb 
Państwa zmuszony został do wypłacenia odszkodowania36. Sąd Okrę-
gowy w Rzeszowie rozpoznawał sprawę sędziego, który doprowadził do 
przewlekłości postępowania i na tej podstawie Skarb Państwa wypłacił 
jednostce odszkodowanie. Sąd, analizując tę sprawę, uznał, że nie można 
mówić o zawinieniu sędziego (funkcjonariusza publicznego), gdyż […] po 
stronie pozwanej brak jest zawinienia. W powyższej kwestii pomocne może 
być orzecznictwo dotyczące postępowania sądowego, w którym podkreślano, 
że fakt wydania orzeczenia stwierdzającego przewlekłość postępowania nie 
przesądza automatycznie o winie sędziego, nawet nieumyślnej. To przede 
wszystkim państwo zobowiązane jest do zorganizowania sądu w sposób 
umożliwiający normalne, prawidłowe wykonywanie obowiązków przez 
sędziów, w tym stan obsady kadrowej i liczbę spraw powierzonych jednemu 
sędziemu i inne okoliczności dotyczące warunków pracy (tak Sąd Najwyższy 
w wyroku z dnia 28 lutego 2014 r., SNO 43/13) Tak więc, nierozstrzygnię‑
cie sprawy w rozsądnym terminie niekoniecznie musi wynikać z winy lub 
zaniedbania po skronie konkretnych sędziów lub prokuratorów. Zdarzają 
się przypadki, w których opóźnienia wynikają m.in. z wad ustawodawstwa 

 35 A. Krzyżanowska, Urzędnicy płacą za swoje błędy, 4.03.2021, https://legalis.pl/
urzednicy -placa -za -swoje -bledy, [dostęp: 12.04.2022 r.].
 36 Reguluje to ustawa z  dnia 17 czerwca 2004  r. o  skardze na naruszenie prawa 
strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, 
Dz.U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843. Dodatkowo taka możliwość została przewidziana 4171 
§ 3 k.c. 
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krajowego w przedmiocie organizacji systemu (wyrok Europejskiego Trybu‑
nału Praw Człowieka z dnia 7 lipca 2015 r., 72287/10)37.

10. Wnioski

Wynika z tego, że sądy rozpoznające powództwa o zapłatę przeciwko 
funkcjonariuszom publicznym każdą sprawę winny rozpatrywać indy-
widualnie, z uwzględnieniem wszelkich czynników wynikających często 
z problemów systemowych (tak jak w powyższym przykładzie mogą to być 
kwestie związane z problemami dotyczącymi braków kadrowych w urzę-
dach, występującymi problemami społecznymi, ekonomicznymi czy też 
politycznymi). Urzędnik będzie zatem odpowiadał za „rażące naruszenie 
prawa”, a więc zasadniczo w sytuacji, gdy skutki, które wywołuje decyzja 
uznana za rażąco naruszającą prawo, nie dały się pogodzić z wymaganiami 
praworządności, tzn. zaistnieją gospodarcze lub społeczne efekty narusze-
nia, których wystąpienie powoduje, że nie jest możliwe zaakceptowanie 
decyzji jako aktu wydanego przez organy praworządnego państwa38.

11. Podsumowanie i postulaty de lege ferenda

Od uchwalenia ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 
publicznych minęło już ponad dziesięć lat. To dobry czas na podsumowa-
nie i dokonanie oceny funkcjonowania tej regulacji, a także zapropono-
wanie nowych (lepszych) rozwiązań, które w przyszłości mogą przyczynić 
się do poprawy jakości działania aparatu administracyjnego.

Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznej 
nie jest z pewnością doskonałym aktem prawnym. Niektóre jej regula-
cje budzą wątpliwości, jak też pojawia się pytanie, czy ustawa w prak-
tyce funkcjonuje. A jeśli tak, to czy wprowadzenie trzech przesłanek, od 
których uzależniona jest odpowiedzialność majątkowa urzędnika, nie 

 37 Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział V Cywilny -Odwoławczy sygn. akt: 
V Ca 537/18 (niepubl.).
 38 Wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lutego 2013 r., sygn. I OSK 1683/11, 
z 8 marca 2012 r., sygn. I OSK 363/11.
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powoduje, że roszczenie regresowe Skarbu Państwa lub innego organu 
administracji publicznej jest tak naprawdę iluzoryczne. Dodatkowo – czy 
stworzenie specjalnej ustawy o odpowiedzialności majątkowej urzędników 
było konieczne, kiedy w polskim prawie cywilnym (jak też w przepisach 
kodeksu pracy) istnieją ogólne podstawy prawne związane z odpowiedzial-
nością deliktową. Niezależnie od powyższego powstaje również pytanie, 
czy w związku z wprowadzeniem w życie przepisów ustawy o odpowie-
dzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych nie powinno się 
nakazać urzędnikom posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności 
cywilnej. Po wykupieniu polisy wszystkie decyzje i postanowienia wyda-
wane przez urzędnika oraz ich skutki objęte byłyby ochroną ubezpie-
czeniową. Podobne rozwiązanie w zakresie posiadania obowiązkowego 
ubezpieczenia przewidziane jest w zawodach prawniczych (adwokat, radca 
prawny, komornik, notariusz), jak również zawodzie lekarza, architekta 
czy księgowego. Wszystkie te zawody łączy wspólny mianownik – każda 
z tych profesji wiąże się z ryzykiem wyrządzenia szkody osobom trzecim 
w następstwie wykonywania czynności zawodowych. W innym przypadku 
może się okazać, że urzędnik, który popełnił błąd i będzie odpowiadał 
ze swojego majątku, jednocześnie zostanie zwolniony z pracy i przez 
to nie będzie miał możliwości wypłacenia odszkodowania z uwagi na 
brak bieżącego dochodu. O tych wszystkich wątpliwościach i postula-
tach warto częściej rozmawiać, gdyż istnieje możliwość poprawienia tej 
regulacji. W końcu jak mawiał Seneka: Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale 
dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską39.

 39 Skrócona forma Errare humanum est, sed in errare perseverare diabolicum (Hiero-
nymus; Seneca, Epistulae morales VI,57,12; Cicero, Orationes Philippicae 12,2).
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Wybrane historyczno ‑prawne aspekty 
odpowiedzialności karnej urzędników

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego rozdziału jest analiza wybranych 
historyczno ‑prawnych aspektów odpowiedzialności urzędniczej. Autor 
przybliża, jak kształtowała się odpowiedzialność za przestępstwa popeł‑
nione przez urzędników w Polsce w następujących okresach: zabory, 
II Rzeczpospolita, Polska Rzeczpospolita Ludowa oraz III Rzeczpospo‑
lita. Przedstawia również typy czynów zabronionych ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiaru kary. Ostatecznie dokonuje analizy omówio‑
nych przepisów i wyprowadza wnioski co do polityki penalnej w zakresie 
przestępstw urzędniczych.

Słowa kluczowe: prawo karne, przestępstwa popełnione przez urzęd‑
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Abstract: The subject of this chapter is the analysis of selected historical‑
‑legal aspects of officials’ liability. The author presents how the respons‑
ibility for offences committed by officials in Poland was shaped in the 
following periods: the Partitions, the Second Republic, the Polish 
People’s Republic, and the Third Republic. The analysis presents the 
types of offences with particular emphasis on the penalty. Finally, it 
analyses the discussed provisions and draws conclusions as to penal 
policy around official crimes.
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1. Wstęp 

Pierwsze struktury państwowe zaczęły powstawać już pod koniec czwar-
tego i na początku trzeciego tysiąclecia przed naszą erą m.in. w Mezopota-
mii, starożytnym Egipcie oraz starożytnych Indiach1. Wytworzenie spójnej 
organizacji państwowej było koniecznością dziejową i cywilizacyjną, co 
potwierdza fakt, że to państwo pozostaje najoptymalniejszą formą orga-
nizacji i koordynacji życia społecznego2, pomimo wszechobecnej krytyki 
oraz walki z niniejszą tezą, czego dowodem jest m.in. postawa anarchi-
stów w XIX w.3 Wraz z wytworzeniem struktur państwowych mamy do 
czynienia z pojawieniem się tzw. przestępczości urzędniczej. 

Pomimo rozwoju i wpływu idei kolektywistycznych ludzka natura 
przez wzgląd na pierwiastki indywidualizmu pozostaje niezmienna i nie 
posiada jednolitej hierarchii dóbr. W związku z tym zdarzają się urzędnicy, 
którzy ponad dobro państwa i uczciwość stawiają własne materialne korzy-
ści i wykorzystują pełnione funkcje do ich osiągnięcia. Temat przestępstw 
urzędniczych jest zagadnieniem interesującym w ujęciu socjologicznym, 
behawioralnym, historycznym oraz prawnym. Niemniej jednak w niniej-
szym artykule zostanie omówiony wyłącznie z perspektywy historyczno-

-prawnej z  ograniczeniem do wybranego ustawodawstwa polskiego 
obowiązującego od 1918 r. do chwili obecnej.

W tym miejscu warto wskazać, że władcy od początku starali się wal-
czyć z przestępstwami urzędników – warto odnieść się tu do uwarunkowań 
polskich. Najpierw robili to w sposób mniej zinstytucjonalizowany, zasą-
dzając kary za przestępstwa np. na sądach wiecowych za czasów Królestwa 
Polskiego4. Jednak wraz z rozwojem instytucji prawnych, recepcją prawa 
rzymskiego, emancypacją stanu szlacheckiego i osłabieniem władzy kró-
lewskiej proces sądowy stał się bardziej transparentny, co więcej – podej-
rzanemu czy też oskarżonemu zaczęły przysługiwać gwarancje procesowe, 

 1 Zob. szerz. J. Wolski, Historia powszechna. Starożytność, Warszawa 2020; L. Mrozie-
wicz, Starożytność. Zrozumieć dzieje, Poznań 1999; A. Ziółkowski, Historia powszechna. Sta‑
rożytność, Warszawa 2009.
 2 W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne: Zagadnienia 
systemowe, Warszawa 2004, s. 8–9.
 3 W. Wic, Ludwika Kulczyckiego krytyka doktryny anarchistycznej, „Annales Univer-
sitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2022, t. 3, s. 12–22. 
 4 T. Maciejewski, Historia ustroju i prawa sądowego Polski, Warszawa 2017, s. 26–27. 
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np. neminem captivabimus nisi iure victum5. Proces ten został zaburzony 
przez upadek I Rzeczypospolitej w roku 1795 i podział jej ziem pomiędzy 
trzech zaborców. 

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza wybranych uregulo-
wań dotyczących odpowiedzialności karnej za przestępstwa urzędni-
cze w historycznym ujęciu na terenie Polski w następujących okresach, 
tj. II Rzeczypospolitej (1918–1939), Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
(1944–1989) oraz III Rzeczpospolitej (1989– obecnie). Należy nadmienić, 
że krótki rys historyczny ze szczególnym uwzględnieniem ustawodawstwa 
zaborczego będzie jedynie wprowadzeniem do wyżej nakreślonego tematu. 

W pracy zostaną omówione wybrane uregulowania dotyczące odpo-
wiedzialności karnej urzędników oraz ich porównanie. Na tej podstawie 
zostaną wyprowadzone wnioski co do kształtu i kierunków zmian legi-
slacyjnych w zakresie odpowiedzialności karnej urzędników oraz ich 
ogólnych uwarunkowań. Artykuł został zbudowany wokół tezy, która 
stanowi, że wraz z rozwojem cywilizacji, jurydyzacją życia społecznego 
i szeroko pojmowanym postępem odpowiedzialność karna za przestęp-
stwa urzędnicze jest coraz mniej dotkliwa, co jest skorelowane z rozwojem 
międzynarodowych standardów praw człowieka i idei mających wpływ 
na teorię prawa karnego. 

Autor w przeważającej mierze wykorzystał metodę właściwą dla nauk 
prawnych, tj. formalno -dogmatyczną, opierającą się na egzegezie przepi-
sów wybranych aktów prawnych i uzupełniająco – doktrynie prawniczej 
oraz orzecznictwie. Pomocniczo została wykorzystana metoda aksjolo-
giczna, a także historyczno -prawna.

2. Naświetlenie ustawodawstwa karnego państw zaborczych

W Austrii, Prusach oraz Rosji podejście do przestępstw urzędniczych było 
różne, co jest konsekwencją uwarunkowań społeczno -kulturowych. Z pol-
skiej perspektywy należy wskazać, że osiągnięcie wysokiego stanowi-
ska urzędniczego nie było łatwym zadaniem w żadnym ze wskazanych 

 5 R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 
2008, s. 21.
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zaborów, choć istniały pewne wyjątki6. W zależności od koniunktury 
politycznej obywatele państw zaborczych polskiego pochodzenia docho-
dzili jednak do wysokich stanowisk, w szczególności w Austrii7. Przełom 
wieków XVIII i XIX to narodziny kompleksowych regulacji prawnych, 
także tych regulujących prawo karne. W związku z tym warto wskazać na 
akty prawne, które wywierały wpływ na kształtowanie się ustroju prawa 
karnego w powojennej Polsce. 

W 1787 r. w Austrii zaczął obowiązywać Powszechny kodeks karny 
o zbrodniach i karach, tzw. Józefina8, w 1803 r. zastąpiły go tzw. Księgi 
Ustaw na Zbrodnie i Ciężkie Policyjne, tj. Franciscana9 opracowane m.in. na 
podstawie Ustawy karnej dla Galicji Zachodniej z 1796 r. (tzw. Kodeks 
Karny Zachodniogalicyjski)10. Kolejną istotną regulacją austriacką był 
Kodeks Karny Austriacki z 27 maja 1852 r.11, który obowiązywał w Galicji 
do 1918 r. Normował on kwestię odpowiedzialności urzędników w roz-
dziale X „O nadużyciu władzy urzędowej”12. 

W zaborze niemieckim w zakresie prawa karnego początkowo obowią-
zywał Landrecht pruski13, a następnie Kodeks Karny Rzeszy Niemieckiej 
z 15 maja 1871 r.14 Warto wskazać, że de iure na terenach Republiki 
Federalnej Niemiec obowiązuje on do dziś. Oczywiście był wielokrot-
nie nowelizowany, przy czym warto wskazać na tzw. „Wielką Reformę” 
z 1975 r. W okresie zaborów Kodeks w części II stanowił „O poszczegól-
nych zbrodniach, występkach oraz wykroczeniach i ich karaniu” i zawierał 
rozdział XXVIII poświęcony zbrodniom i występkom w urzędowaniu15.

Na kompleksową kodyfikację prawa karnego najdłużej czekano w Rosji, 
tj. na Kodeks Karny Tagancewa (rosyjski kodeks karny z dnia 22 marca 

 6 A. Machura, Odpowiedzialność urzędnika za przestępstwa popełnione z chęci zysku 
w okresie międzywojennym, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2016, t. 19, 
s. 273–274. 
 7 Alfred Józef Potocki i Kazimierz Badeni byli premierami Austrii, z kolei Agenor 
Romuald Gołuchowski był ministrem spraw wewnętrznych. 
 8 Z niem. Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben Bestrafung, Josephina.
 9 Z niem. Stafgesetz über Verbrechen und schwere Polizeiübertretungen.
 10 Z niem. Strafgesetzbuch für Westgallizien.
 11 Z niem. Strafgesetz über Verbrechen, Vergehen und Uebertretungen.
 12 A. Machura, Odpowiedzialność urzędnika…, s. 281.
 13 Z niem. Allgemeines Landrecht für die Königlich Preussischen Staaten.
 14 Z niem. Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich.
 15 A. Machura, op. cit., s. 281.



157wybrane historyczno -prawne aspekt y odp owiedzialności  karnej  urzędników

1903 r.)16. Część XXXVII rosyjskiego kodeksu została nazwana „O prze-
stępstwach na służbie państwowej i społecznej” i stypizowano w niej 
przestępstwa i wykroczenia urzędnicze.

Odrodzona II Rzeczpospolita siłą rzeczy musiała przejąć część ustawo-
dawstwa zaborczego17, co wynikało z aktualnej konieczności geopolitycz-
nej i militarnej. Szybko musiała wytworzyć jednolity aparat państwowy 
i sądowniczy w celu zarządzania wielonarodowym społeczeństwem18 
w realiach wojny. W związku z tym regulacje państw zaborczych nie 
przestały obowiązywać wraz z rokiem 1918, a „wygasały” stopniowo wraz 
z upływem czasu i w miarę postępów procesu ujednolicania prawa, w tym 
prawa karnego19. W tym miejscu należy podkreślić, że odpowiedzialność 
karna za przestępstwa urzędnicze w Polsce ma głębokie korzenie zarówno 
w I Rzeczypospolitej, jak i w okresie zaborów (1795–1918). 

3. Przestępstwa urzędnicze w ustawach z 1920 i 1921 r.

Jak już wspomniano wyżej, odzyskanie niepodległości i suwerenności po 
123 latach zaborów nie sprawiło, że Polacy przestali popełniać przestęp-
stwa na szkodę własnego państwa. Z uwagi na mozolną odbudowę pań-
stwowości i toczące się wojny reakcja w tym zakresie musiała być szybka 
i zdecydowana. W związku z tym pierwsza ustawa zaczęła obowiązywać 
przed uchwaleniem konstytucji marcowej20.

Pierwszym aktem prawnym regulującym odpowiedzialność karną 
urzędników była ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpo-
wiedzialności urzędników za przestępstwa popełnione z chęci zysku21. Akt 

 16 Kodeks karny z r. 1903: (przekład z rosyjskiego) z uwzględnieniem zmian i uzupeł-
nień obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 maja 1921 r.
 17 D. Malec, J. Malec, Historia administracji nowożytnej, Warszawa 1998, s. 139. 
 18 J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia państwa i prawa polskiego, War-
szawa 1987, s. 528.
 19 S. Grodziski, Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej, „Czasopismo Prawno-

-Historyczne” 1981, t. 23, z. 1, s. 47.
 20 Ustawa z  dnia 17 marca 1921  r.  – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
Dz.U. z 1921 r. Nr 44, poz. 267.
 21 Ustawa z dnia 30 stycznia 1920 r. w przedmiocie odpowiedzialności urzędników 
za przestępstwa popełnione z chęci zysku, Dz.U. z 1920 r. Nr 11, poz. 60.
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normatywny obejmował 17 artykułów, miał mieć charakter tymczasowy 
i był podyktowany potrzebą chwili22. Nieco ponad rok później uchwalono 
zupełnie nowy akt prawny, tj. ustawę z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu 
przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez urzędników23, którego 
przeznaczenie było podobne. 

Wspomniane akty prawne nie definiowały pojęcia urzędnika, w związku 
z tym konieczne było odesłanie do ustawodawstw państw zaborczych24. 
Co ciekawe – na podstawie wskazanych aktów prawnych wydzielono 
dwie kategorie podmiotu czynu zabronionego, tj. funkcjonariusza roz-
strzygającego sprawy oraz pełniącego funkcje wykonawcze. Podmiotem 
odpowiedzialności karnej mogła być także osoba cywilna, która była 
winna przekupienia funkcjonariusza25.

Co istotne – zarówno ustawa z 1920, jak i ta z 1921 r., w pierwszych 
trzech artykułach typizowała czyny zabronione, które mogły zostać popeł-
nione przez urzędników:

1. kradzież i przywłaszczenie (sprzeniewierzenie);
2. oszustwo;
3. łapownictwo bierne;
4. tzw. inne przestępstwa służbowe;
5. łapownictwo czynne.
Stypizowane czyny zabronione w przeważającej mierze były oparte na 

ustawodawstwie zaborców. Ustawodawca nie uznał za niezbędne stwo-
rzenie definicji kradzieży oraz przywłaszczenia. Niemniej jednak pokusił 
się o stworzenie własnej koncepcji oszustwa, do którego dochodziło, gdy 
urzędnik, działając w zamiarze osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej 
niezgodnej z prawem korzyści majątkowej, wyrządził komuś szkodę mająt‑
kową wskutek wprowadzenia w błąd lub utwierdzenia w błędnym przeko‑
naniu26. Za łapownictwo bierne uznane zostało przyjęcie przez urzędnika 
podarunku oraz innej korzyści majątkowej, ich obietnicy, a także żądanie 

 22 D. Szczepaniak, Polskie ustawy o zwalczaniu przestępczości urzędniczej z lat 1920–
1921, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2020, t. 13, z. 2, s. 169–204.
 23 Ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zwalczaniu przestępstw z chęci zysku, popełnionych 
przez urzędników, Dz.U. z 1921 r. Nr 30, poz. 177.
 24 Ustawa karna z dnia 27 maja 1852 r.; Kodeks karny Rzeszy Niemieckiej z dnia 
15 maja 1871 r.; Kodeks karny z r. 1903.
 25 D. Szczepaniak, Polskie ustawy…, s. 169–204.
 26 Ibidem.
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tychże. Inne przestępstwa służbowe skorelowane były z pogwałceniem 
obowiązków urzędowych lub służbowych. Łapownictwo czynne zostało 
określone mianem karygodnego przekupienia urzędnika w celu skło-
nienia go do popełnienia jednego z przestępstw przewidzianych w usta-
wie i odnosiło się do tzw. osoby cywilnej. W obu przewidziano również 
odpowiedzialność karną za współdziałanie przy popełnieniu określonych 
w nich przestępstw.

Ustawy z 1920 i 1921 r. wyróżniały się surowością kar. Za przestęp-
stwa z art. 1 i 2 groziła kara śmierci przez rozstrzelanie. Z kolei czyn 
z art. 3 podlegał karze ciężkiego więzienia od 4 do 15 lat. Warto dodać, 
że ustawa z 1920 r. analogiczne kary przewidywała dla osób cywilnych, 
z kolei ustawa z 1921 r. nie przewidywała dla nich kary śmierci27. Co wię-
cej – sąd, orzekając w przedmiotowych sprawach, miał uznawać przepadek 
na rzecz Skarbu Państwa podarunków pochodzących z przestępstwa bądź 
ich równowartości28. 

Zgodnie ze standardami demokratycznego państwa prawnego ustawo-
dawca przewidział instytucje złagodzenia kary, tj. w wypadkach mniejszej 
wagi lub w razie uznania okoliczności łagodzących. W praktyce niniejsza 
instytucja powinna być każdorazowo rozważona przez sąd29. W związku 
z tym zamiast kary śmierci można było orzec karę ciężkiego więzienia 
od 4 do 15 lat. Z kolei w przypadku kary ciężkiego więzienia od 4 do 16 
lat – karę ciężkiego więzienia od jednego roku do lat 4. Wprowadzone 
zostały także klauzule niekaralności30.

4. Odpowiedzialność karna urzędników pod 
rządem Kodeksu Karnego z 1932 r. 

Pomimo usilnych prac polskich prawników na kompleksowe kodyfikacje 
trzeba było poczekać kilka lat. Do momentu uchwalenia tzw. Kodeksu 

 27 W.  Makowski, Prawo karne. Część ogólna, Warszawa 1920, s.  337–341; 
zob. W.M. Borow ski, Zasady prawa karnego, t. 1, Poznań–Wilno 1922, s. 257–273.
 28 D. Szczepaniak, op. cit., s. 169–204.
 29 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 1922 r., V K 32/22.
 30 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 1922 r., III K 667/21.
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Makarewicza z 1932 r.31 (dalej „k.k. 1932”) na ziemiach II RP obowiązy-
wały cztery porządki prawne (poza prawem państw zaborczych na terenach 
Spisza i Orawy obwiązywało ustawodawstwo węgierskie – w 1922 r. zostało 
zastąpione ustawodawstwem austriackim32). Co ciekawe – w akcie praw-
nym z 1932 r. nie zdefiniowano pojęcia urzędnika, ale w tym zakresie 
pomocna była doktryna oraz orzecznictwo33. Kodeks karny Makarewicza 
zawierał rozdział XLI zatytułowany „Przestępstwa urzędnicze”. Wszystkie 
przepisy typizujące w nim umieszczone charakteryzowały się tym, że 
podmiotem czynności sprawczej był „urzędnik”. 

Art. 286 typizował tzw. nadużycie uprawnień, za które groziła kara 
pozbawienia wolności do lat pięciu w typie podstawowym i do lat 10 
w typie kwalifikowanym. Z kolei art. 287 stanowił o poświadczeniu nie-
prawdy przez urzędnika, za co kary były takie same jak w przypadku 
art. 286. W art. 288 niedbalstwo w urzędowaniu, prowadzące do pozbawie-
nia kogoś wolności, zagrożone było karą do 3 lat więzienia. Za ujawnienie 
tajemnicy urzędowej na szkodę państwa, o której mowa w art. 289 k.k., 
groziło do 5 lat pozbawienia wolności w typie podstawowym i do 10 lat 
pozbawienia wolności w typie kwalifikowanym. 

Kodeks Makarewicza nietypowo podchodził do penalizacji łapow-
nictwa biernego i  czynnego  – przepisy typizujące wskazanych prze-
stępstw zostały umieszczone w osobnych rozdziałach34. W związku z tym 
art. 290 typizował łapownictwo bierne, za które groziły kary takie same 
jak w art. 287, niemniej nie był on jedynym przepisem odnoszącym się 
do przestępstwa łapownictwa35. Natomiast łapownictwo czynne (czy też 

 31 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny, 
Dz.U. z 1932 r. Nr 60, poz. 571.
 32 D. Makiłła, Z. Naworski, Historia prawa na ziemiach polskich, t. 2: Polska pod zabo‑
rami. II Rzeczpospolita. Zarys wykładu, Toruń 1995, s. 121.
 33 Zob. szerz. W. Makowiecki, Kodeks karny, Warszawa 1937, s. 858; Orzeczenie 
Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 1922, Zb.U. 243/22, [w:] L. Zieleniewski, Prawo 
urzędnicze. Ustawa o państwowej służbie cywilnej. Postępowanie dyscyplinarne. Przepisy 
uposażeniowe, Kraków 1937, s. 132; S. Glaser, A. Mogilnicki, Kodeks karny. Komentarz, 
Kraków 1934, s. 100; Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 1922 r., Zb.U. 324/22; 
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1929 r., Zb.U. 184/29.
 34 L. Tyszkiewicz, O sposobach przeciwdziałania solidarności między biorącym i dającym 
łapówkę w obronie przed odpowiedzialnością karną, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 11–12, 
s. 35–36.
 35 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1938, s. 374.
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sprzedajność) było przedmiotem regulacji rozdziału XXI, obejmującego 
„przestępstwa przeciwko władzom i urzędom”. Na podstawie art. 134, tj. gdy 
celem przekupującego było skłonienie urzędnika do naruszenia obowiązku 
służbowego poprzez udzielenie lub obiecanie mu korzyści materialnej lub 
osobistej, przewidziano karę do 5 lat więzienia i grzywnę. Z kolei w art. 135 
za udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej urzędnikowi albo innej 
osobie za naruszenie przez urzędnika obowiązku służbowego groziło do 
trzech lat pozbawienia wolności. 

Na marginesie warto dodać, że w rozdziale XX Kodeksu karnego 
z 1932 r. stypizowano „Przestępstwa przeciwko głosowaniu w sprawach 
publicznych”, m.in. korupcję wyborczą (art. 121).

Przepisy od art. 291 do 293 nie były przepisami typizującymi. Były 
jednak ściśle związane z pełnieniem funkcji urzędnika, jak również prze-
stępstwami urzędniczymi. Warto tutaj wskazać na art. 291, który świadczy 
o tym, że jeżeli urzędnik dopuścił się jakiegokolwiek przestępstwa pod-
czas urzędowania lub w związku z urzędowaniem, sąd może wymierzyć 
karę wyższą o połowę od najwyższego wymiaru kary przypisanego za 
dane przestępstwo. Niniejszy przepis można by potraktować jako swoiste 
otwarcie zamkniętego katalogu przestępstw urzędniczych na wszystkie 
ówcześnie obowiązujące przepisy typizujące. Niemniej jednak na potrzeby 
tego artykułu przestępstwo urzędnicze należy rozumieć w sensie ścisłym, 
tj. zaliczać należy do nich te związane funkcjonalnie z urzędnikiem. 

Uchwalenie Konstytucji kwietniowej z 1935 r.36 co do zasady nie miało 
istotnego wpływu na Kodeks karny, ale na ustawodawstwo karne już 
tak. Zapoczątkowało proces „ucieczki” przepisów karnych poza ustawę 
karną, przez szerokie uprawnienia Prezydenta RP. Przykładem jest tutaj 
przestępstwo płatnej protekcji. W tym miejscu należy wskazać, że do 
1938 r. polski system prawa karnego nie obejmował przestępstwa płat-
nej protekcji. Zmieniał to Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych interesów państwa37. Zawierał 
on przepis typizujący, który stanowił: kto, powołując się na wpływ na 
urzędnika, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu przy jego pomocy 

 36 Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. z 1935 r. Nr 30, poz. 227.
 37 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych 
interesów Państwa, Dz.U. z 1938 r. Nr 91, poz. 623.
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sprawy urzędowej i za to przyjmuje dla siebie lub innej osoby korzyść 
majątkową lub osobistą (albo jej obietnicę bądź takiej korzyści żąda), 
podlega karze więzienia do lat pięciu lub aresztu. W przyszłości płatna 
protekcja nie będzie regulowana w odrębnym akcie prawnym, a w kom-
pleksowej ustawie karnej. 

Z uwagi na fakt, że Kodeks karny Makarewicza był kompleksową regu-
lacją, to należy wskazać, że do przestępstw urzędniczych miały zastoso-
wanie instytucje unormowane w przepisach ogólnych, tj. formy stadialne, 
nadzwyczajne złagodzenie kary etc. 

5. Przestępstwa urzędnicze w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej – Kodeks karny 1969 r. 

Zagadnienie odpowiedzialności karnej w okresie powojennym jest szcze-
gólnie rozbudowane. Pierwszą regulacją, w której kodyfikowano odpo-
wiedzialność karną urzędników, był tzw. mały kodeks karny, tj. Dekret 
z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa38, który odwoływał się do Kodeksu karnego 
z 1932 r. w omawianym zakresie. Niespełna rok później przyjęto kolejną 
regulację w zakresie prawa karnego. Był to Dekret z dnia 13 czerwca 
1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy 
Państwa, który zaostrzał odpowiedzialność karną, ale nadal nie był aktem 
samoistnym w materii przestępstw urzędniczych39. 

W tym miejscu warto zwrócić także uwagę na Dekret Polskiego Komi-
tetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. – Kodeks Karny 
Wojska Polskiego40, który również odnosił się do urzędników, którzy byli 
żołnierzami oraz Kodeks Karny Wojska Polskiego z 1957 r.41 

 38 Dekret z dnia 16 listopada 1945 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa, Dz.U. z 1945 r. Nr 53, poz. 300.
 39 Dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych 
w okresie odbudowy Państwa, Dz.U. z 1946 r. Nr 30, poz. 192.
 40 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 1944 r. – 
Kodeks Karny Wojska Polskiego, Dz.U. z 1944 r. Nr 6, poz. 27.
 41 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 1957 r. o ogłoszeniu 
jednolitego tekstu Kodeksu Karnego Wojska Polskiego, Dz.U. z 1957 r. Nr 22, poz. 107.
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Z uwagi na ograniczone ramy niniejszego opracowania i jego zawężony 
przedmiot wskazane powyżej kwestie zostały jedynie nakreślone i nie 
będą dalej rozwijane. Należy nadmienić, że do momentu wejścia w życie 
Kodeksu karnego z 1969 r.42 odpowiedzialność karną urzędników regu-
lowały wyżej wspominane akty prawne. 

W tzw. nowym Kodeksie karnym przestępstwa urzędnicze zostały 
unormowane w rozdziale XXXII „Przestępstwa przeciwko działalności 
instytucji państwowych i samorządowych”43. Ustawa nie definiowała 
pojęcia urzędnika, ale w art. 120 § 11 wskazywała, kim jest funkcjonariusz 
publiczny, czyli podmiot czynności sprawczej przestępstw urzędniczych.

Art. 239 nowego Kodeksu typizował bierną korupcję (sprzedajność). 
W typie podstawowym w § 1 za niniejszy czyn groziło od 6 miesięcy do 
5 lat pozbawienia wolności. W typie kwalifikowanym w § 2 od roku do 
10 lat. Z kolei w § 3 znalazł się kolejny typ kwalifikowany korupcji biernej44.

Swoistym novum był art. 240 normujący typ kwalifikowany korupcji 
biernej, który stanowił zbrodnię. Popełnienie czynu korupcji biernej 
w związku z pełnieniem funkcji wiążącej się ze szczególną odpowiedzial-
nością lub przyjęcia korzyści majątkowej wielkich rozmiarów bądź jej 
obietnicy zagrożone było karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 3. Z kolei art. 241 § 1 typizował korupcję czynną, w tym § 3 i § 4 
wprowadzały jej typy kwalifikowane.

Warto wskazać, że w Kodeksie karnym z 1969 r., w art. 244 stypizowano 
przestępstwo płatnej protekcji, które jest przestępstwem dwuetapowym 
i zagrożonym karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Warto także 
wspomnieć o art. 246, który normował przekroczenie uprawnień urzęd-
nika45. W typie podstawowym niniejsze zachowanie zagrożone było karą 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, w typie kwalifikowanym 
od roku do 10 lat, a w przypadku nieumyślności na karę pozbawienia 
wolności do lat 2, ograniczenia wolności lub grzywny. 

 42 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny, Dz.U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94.
 43 Zob. szerz. O. Chybiński, Przestępstwa przeciwko władzom, urzędom i zrzeszeniom 
prawa publicznego, [w:] Prawo karne. Część szczególna, red. W. Świda, Warszawa 1969, 
s. 222.
 44 C. Nowak, Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych, 
Warszawa 2008.
 45 S. Świda, Prawo karne, wyd. 2 zmienione, Warszawa 1982, s. 629.
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6. Ustawodawstwo III Rzeczypospolitej – Kodeks karny 1997 r. 

Po tzw. transformacji ustrojowej najpierw podjęto pracę nad nową Kon-
stytucją RP46, która wyznaczała standardy demokratycznego państwa 
prawa. Konieczne było także dostosowanie ustawodawstwa karnego, 
w związku z czym uchwalono nowe ustawy karne i wykroczeniowe, w tym 
Kodeks karny z 1997 r.47 Należy wskazać, że w nowym Kodeksie karnym 
widoczne były odwołania zarówno do ustawy karnej z 1932, jak i 1969 r.48 

Tzw. nowelą antykorupcyjną z 2003 r. do Kodeksu karnego49 w 115 § 3 
wprowadzono definicję funkcjonariusza publicznego50. To była główna 
różnica nowego Kodeksu w porównaniu do poprzednich regulacji. W myśl 
tego przepisu funkcjonariuszem publicznym jest: 

1. poseł, senator, radny;
2. sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, zawodowy kurator 

sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub organach 
dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

3. osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu 
państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącz-
nie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym 
uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

4. osoba będąca pracownikiem organów kontroli państwowej lub 
organów kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącz-
nie czynności usługowe;

5. osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji pań-
stwowej;

6. funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

 46 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum 
konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r., Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
 47 Ustawa z  dnia 6 czerwca 1997  r.  – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 
Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554.
 48 T. Bojarski, Tradycja i postęp w nowelizacji prawa karnego – od Makarewicza do 
stanu obecnego, „Teka Komisji Prawniczej” 2008, t. 1, s. 7–15.
 49 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U. z 2003 r. Nr 111, poz. 1061.
 50 B. Mik, Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r., Kraków 2003, s. 167.
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7. osoba pełniąca czynną służbę wojskową. 
Korupcja bierna i  czynna została stypizowana w  rozdziale XXIX 

Kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji pań-
stwowych oraz samorządu terytorialnego”51. Łapownictwo bierne w myśl 
art. 228 § 1 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 
W § 2 mowa jest o typie uprzywilejowanym (grzywna, kara ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2), a w § 3–5 o typach kwali-
fikowanych (odpowiednio kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 
oraz pozbawienia wolności od lat 2 do 12).

Łapownictwo czynne unormowano w art. 229 § 1 i zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Regulacja jest bliźniaczo 
podobna do tej z art. 228, kary za typy uprzywilejowane (§ 2) i kwalifi-
kowane są takie same (§ 3–5).

Kolejne przestępstwa urzędnicze zostały stypizowane w art. 230 i 230a 
k.k., mowa tu o płatnej protekcji. Jej bierną formę typizuje art. 230 § 1, 
wskazując, że sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do lat 8. W typie uprzywilejowanym w § 2 sprawca podlega jedynie 
grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei 
o formie czynnej stanowi art. 230a § 1, a zagrożenie ustawowe jest takie 
samo jak w przypadku płatnej protekcji biernej. Popełnienie przestępstwa 
w typie uprzywilejowanym także podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W art. 231 § 1 stypizowano przestępstwo przekroczenia uprawnień 
funkcjonariusza, które podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli 
sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku 
do lat 10. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie 
i wyrządza istotną szkodę, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2.

Warto wspomnieć także o  innych przestępstwach stypizowanych 
w Kodeksie karnym z 1997 r., gdzie podmiotem czynu może być funk-
cjonariusz publiczny. Mowa tu m.in. o: łapownictwie wyborczym (art. 250a 

 51 Zob. szerz. P. Kardas, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych 
oraz samorządu terytorialnego, [w:] Kodeks karny. Część szczególna, t. 3: Komentarz do 
art. 278–363, red. A. Zoll, Zakamycze 2006.
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k.k.), korupcji gospodarczej (art. 296a) oraz zakłóceniu przetargu publicz-
nego (art. 305 k.k.).

7. Podsumowanie 

W niniejszej pracy przedstawione zostały wybrane historyczno -prawne 
aspekty odpowiedzialności karnej urzędników w ustawodawstwie polskim, 
ze szczególnym uwzględnieniem ustawowego zagrożenia. Autor omówił 
najistotniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością karną urzędników 
w II RP, PRL i III RP. Z jego rozważań wynika, że za przestępstwa popeł-
nione przez urzędników najsurowsze kary znajdowały się w ustawodaw-
stwie z 1920 i 1921 r., następnie w Kodeksie Makarewicza. W Kodeksie 
karnym z 1969 r. kary nie były już tak surowe, podobnie w Kodeksie kar-
nym z roku 1997, jeśli w perspektywie mamy całokształt środków, którymi 
dysponowali sędziowie. Niniejszą tezę potwierdza tabela przedstawiająca 
kary za popełnienie wybranych przestępstw w typie podstawowym:

Nazwa  
ustawy

Typ  
przestępstwa

Ustawy  
z 1920  
i 1922 r.

Kodeks Karny  
1932 r.

Kodek Karny 
1969 r.

Kodeks Karny  
1997 r.

Korupcja  
bierna

Śmierć przez 
rozstrzelanie

do 10 lat 
(typ kwalifikowany)

od roku do 10 lat
(typ kwalifikowany)

od roku do 10 lat
(typ kwalifikowany)

Korupcja  
czynna

Śmierć przez 
rozstrzelanie

do 10 lat 
(typ kwalifikowany)

od roku do 10 lat
(typ kwalifikowany)

od roku do 10 lat 
(typ kwalifikowany)

Płatna  
protekcja

– 5 lat więzienia  
lub aresztu52

od roku do lat 10
(typ kwalifikowany)

od 6 miesięcy do lat 8
(typ kwalifikowany)

Nadużycie  
uprawnień

Śmierć przez 
rozstrzelanie

do 10 lat 
(typ kwalifikowany)

od roku do 10 lat
(typ kwalifikowany)

od roku do lat 10
(typ kwalifikowany)

Korupcja  
wyborcza

– 5 lat więzienia  
lub aresztu

– od 3 miesięcy do lat 5

Opracował: Tomasz Bojanowski

 52 Przestępstwo nie było stypizowane w Kodeksie karnym z 1932 r., a w Dekrecie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1938 r. o ochronie niektórych interesów 
Państwa, Dz.U. z 1938 r. Nr 91, poz. 623.
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Tabela została zaprezentowana w celu skupienia uwagi czytelnika na 
maksymalnym wymiarze kary, który wynika wprost z omawianych prze-
pisów typizujących.

Z powyższego jasno można wywnioskować, że najsurowsze kary za 
wybrane przestępstwa urzędnicze obowiązywały w Polsce pod rządem 
ustaw z 1920 i 1921 r. Regulacje kodeksowe z 1932, 1969 i 1997 r. w zakre-
sie górnej granicy wymiaru kary są podobne zarówno w typie podstawo-
wym, kwalifikowanym oraz uprzywilejowanym. Niemniej zauważalne jest, 
że starsze regulacje charakteryzowały się wyższym wymiarem kary, co jest 
odwzorowane przez niektóre z przytoczonych przepisów. 

W niniejszym opracowaniu adekwatność wymiaru kary możemy oce-
niać abstrakcyjnie, ponieważ analiza opiera się normach prawa. Bardziej 
miarodajna byłaby analiza akt i wyroków sądowych, która bierze pod 
uwagę całokształt instytucji prawa karnego wykorzystywanych przy orze-
kaniu i miarkowaniu kary. 

W ostatnich latach zauważalne są zmiany w teorii prawa karnego oraz 
wpływu praw człowieka i idei humanitaryzmu na politykę penalną53. 
Oddziałuje to także na sędziów, którzy są powściągliwi w wymierzaniu 
wysokich kar. Niemniej w oparciu o omówione wyżej regulacje można 
pokusić się o pewne wnioski. 

Po pierwsze – jak wskazano powyżej – najsurowsze ustawodawstwo 
karne w zakresie przestępstw urzędniczych obowiązywało na początku 
II RP. Było to podyktowane odbudową państwa oraz sytuacją społeczno-

-polityczną. Wraz z poprawą sytuacji ekonomicznej i normalizacją sto-
sunków międzynarodowych kary zostały obniżone. 

Kodeks karny z 1932 r. nawiązuje już do nowoczesnych prądów w teorii 
prawa karnego, w związku z tym kary są drastycznie obniżone. Jednak 
ustawodawca pozostawił wentyl bezpieczeństwa w postaci art. 291–293, 
które mogły mieć istotny wpływ na potencjalną odpowiedzialność urzęd-
ników. Natomiast w burzliwym okresie 1944–1969 r. ciężko jest mówić 
o jednolitym ustawodawstwie karnym w podanym zakresie, co zazna-
czono powyżej. Regulacja z 1969 r., pomimo swego charakterystycznego 

 53 M. Trafny, Zasada humanitaryzmu w kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2007, 
nr 3, s. 27–44.
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ideologicznego wydźwięku, normowała przestępstwa urzędnicze podob-
nie do Kodeksu Makarewicza. 

Aktualnie obowiązujące standardy w pełni wypełniają międzynarodowe 
i europejskie normy prawa karnego, także w zakresie odpowiedzialności 
karnej urzędników. Zagrożenie ustawowe w 1997 r. jest podobne do tego 
w ustawach z 1932 i 1969 r. Niemniej w debacie publicznej pojawiają się 
tezy o rzekomym braku odpowiedzialności urzędników. Wtórują im głosy 
opowiadające się za podwyższeniem kar w Kodeksie karnym, w tym za 
przestępstwa urzędnicze, za ideał biorąc ustawodawstwo z lat 1920 i 1921. 

Wyżej omawianą tendencję można nazwać populizmem penalnym54. 
Należy zaznaczyć, że w przeważającej mierze tezy wpisujące się w takie 
głosy zasadzają się na błędzie. Rozpoczynając dyskusję na temat podwyż-
szania kar, należy zastanowić się nad celami kary oraz jej adekwatnością, 
a debata publiczna pomija niniejsze, skupiając się na odziaływaniu na 
emocje. 

Należy podkreślić, że w ostatnim okresie przeprowadzono kilka reform 
Kodeksu karnego, wskazując, że zaostrzają one kary za poszczególne 
przestępstwa. Mimo to narracja się nie zmieniła – kary nadal trzeba 
zaostrzać. Zainteresowani dyskusją nie biorą pod uwagę aspektu pro-
cesowego oraz kwestii miarkowania i adekwatności kary, jak również 
doniosłej roli sądu, który musi ważyć dobra prawne. Bez kompleksowej 
i interdyscyplinarnej analizy niniejszego zagadnienia nie będziemy w sta-
nie poprowadzić dyskusji w sposób należyty oraz dokonać ewentualnych 
zmian w ustawodawstwie, które będą odpowiedzią na zastaną rzeczywi-
stość, a także oczekiwania społeczne. 

 54 Populizm penalny, red. J. Widacki, Kraków 2017, s. 119–125. 
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Odpowiedzialność karna za urzędnicze 
przestępstwa korupcyjne – zarys 
zagadnienia

Streszczenie: Przedmiotem rozdziału jest kwestia odpowiedzialności 
karnej za czyny związane z korupcją urzędniczą, a zatem przestępstwa 
określone w art. 228 i 229 kodeksu karnego. Autor w omówieniu pojęcia 
korupcji dokonuje analizy znamion urzędniczych przestępstw korup‑
cyjnych, przedstawia zagadnienia związane z problematyką przyjmo‑
wania prezentów i wyrazów wdzięczności przez osoby pełniące funkcję 
publiczną, a także wręczania ich takim osobom.

Słowa kluczowe: korupcja, łapówka, sprzedajność urzędnicza, prze‑
kupstwo, łapownictwo, polityka prezentowa, prezenty

Abstract: The subject of this chapter is the issue of criminal liability for 
acts related to official corruption specified in Articles 228 and 229 of 
the Polish Criminal Code. After discussing the concept of corruption, the  
author analyzes the features of corruption crimes and presents issues 
related to the issue of accepting gifts and expressions of gratitude by 
persons holding a public office, as well as giving them to such persons.

Key words: corruption, bribery, bribe, gift policy, gifts, anti ‑corruption 
policy

1. Wstęp

Tematyka korupcji doczekała się w ciągu ostatnich dwóch dekad wielu 
doniesień oraz opracowań i w zasadzie można śmiało postawić tezę, że 
jest to zagadnienie powszechnie znane, a niekiedy wręcz powodujące 
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znudzenie. Pojęcie korupcji odmieniane we wszystkich możliwych przy-
padkach pojawia się w polskich mediach niemal każdego dnia, co powinno 
sugerować, że – jako zjawisko – jest ona w polskim społeczeństwie dobrze 
rozumiana. Czy tak jednak jest w rzeczywistości? Czy wszyscy wiemy, 
czym w naszym codziennym funkcjonowaniu jest korupcja i co ze sobą 
niesie? Wydaje się, że gdyby tak faktycznie było, w naszym kraju można 
byłoby dostrzec znacznie niższy poziom przestępczości korupcyjnej. Tym-
czasem, bazując na mojej kilkuletniej praktyce prowadzenia szkoleń 
z zakresu m.in. przeciwdziałania korupcji, można dojść do wniosku, że 
choć większość Polaków zna to pojęcie, to nie wszyscy wiedzą, co tak 
naprawdę się za nim kryje.

Etymologicznie pojęcie korupcji wywodzi się od słowa rupio, w łaci-
nie oznaczającego zerwanie, rozdarcie, uszkodzenie. Rzymianie stoso-
wali termin ruptor wobec osoby, która niszczy, zrywa, łamie związek lub 
przymierze. Tymczasem wyrazu corruptio używali na określenie zepsucia 
i skażenia, ale także uwiedzenia oraz przekupstwa. A zatem w pojęciu 
corruptio spotykają się dwie linie znaczeniowe. Pierwsza związana z nisz-
czeniem w aspekcie fizycznym (zrywanie, rozdarcie, uszkodzenie) oraz 
dodatkowa – z niszczeniem w aspekcie moralnym (oszukiwanie, łamanie 
związku czy przymierza). Tym, co odróżnia corruptio od pozostałych pojęć, 
jest przedrostek, którego znaczenie wskazuje na swoistego rodzaju wzajem-
ność, współpracę czy kooperację. Pojęcie corrumpo oznacza więc pewien 
rodzaj niszczenia, oszukiwania, uwodzenia, w którym akcentuje się jakąś 
relację – ktoś kogoś uwodzi, ktoś kogoś znieważa, przekupuje. W pier-
wotnym znaczeniu korupcja jest zatem relacją podmiotową i dwuelemen-
tową. Corruptor to ten, który niszczy, uwodzi, zaś corruptus – który daje się 
uwieść, a więc jest zepsuty, przekupny, zły (także w aspekcie moralnym).

Na przestrzeni wieków korupcja definiowana była – także w Polsce – na 
dziesiątki różnych sposobów. Podejmowane próby definicji tego zjawiska 
oscylowały najczęściej wokół wykorzystywania władzy publicznej do 
celów prywatnych czy przedłożenia interesu prywatnego nad działal-
ność publiczną wobec otrzymanej korzyści1. Legalna definicja korupcji 

 1 Szczegółowo o najbardziej rozpowszechnionych definicjach zjawiska korupcji – 
zob. M. Iwański, Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne, Kraków 2016, 
s. 21–23.
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pojawiła się w Polsce późno, bo dopiero w 2006 r., w ustawie tworzącej 
Centralne Biuro Antykorupcyjne – służbę specjalną powołaną do zwal-
czania korupcji i działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa2. 
I choć ustawowej definicji korupcji z pewnością daleko do doskonałości, 
jest to dotychczas jedyne legalne określenie tego zjawiska w polskim sys-
temie prawnym.

Problem właściwego i pełnego zdefiniowania pojęcia korupcji wynika 
z tego, że korupcja rozumiana jako zjawisko społeczne jest bardzo zło-
żona. Przyjmuje ona różne oblicza, a wraz z rozwojem społecznym rozpo-
wszechniają się jej nowe postacie. Dodatkowo, jak słusznie wskazuje Janina 
Filek, jest to zjawisko paradoksalne, bo choć z jednej strony członkom 
społeczeństwa towarzyszy przekonanie o wszechobecności tego zjawiska, 
które wyzwala ich silny niepokój i złość, z drugiej zaś w przestrzeni spo-
łecznej dostrzec można nierzadko zaskakującą bierność pozwalającą temu 
zjawisku dalej się rozprzestrzeniać3. Zjawisko to, choć rodzi skłonność do 
silnie werbalizowanego przekonania o tym, że większość ludzi korum-
puje albo daje się skorumpować, to – jak można zauważyć chociażby na 
przykładzie wyrazów wdzięczności lub upominków wręczanych osobom 
pełniącym funkcje publiczne – nie wyzwala ono równie silnego oporu 
wobec zachowań uznawanych powszechnie za korupcyjne, lecz wręcz 
odwrotnie, przyczynia się do utrwalenia wszechpanującej w naszym kraju 
kultury przyzwolenia społecznego.

Z perspektywy interesów państwa zjawisko to stanowi poważne zagro-
żenie i wyzwanie, o czym świadczą chociażby dążenia państw do minima-
lizacji postrzegania powszechności korupcji w ich kraju, ukazywane co 
roku w wynikach indeksu CPI4. Zestawiając złożoność zjawiska korupcji 
z pochodzeniem tego terminu, można dostrzec, że z perspektywy admini-
stracji państwowej przekupstwo jest z pewnością wyrazem pewnego nisz-
czenia, zepsucia i fałszu. Jeżeli bowiem decyzja urzędnika jest wynikiem 

 2 Art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1671 z późn. zm.).
 3 J. Filek, Polski trójkąt korupcyjny, „Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym” 2006, 
t. 9, nr 1, s. 158.
 4 CPI, Corruption Perception Index – indeks percepcji korupcji opracowywany przez 
Transparency International, który klasyfikuje kraje według ich postrzeganego poziomu 
korupcji w sektorze publicznym, określanego na podstawie ocen ekspertów i badań opi-
nii. Zob. https://www.transparency.org/en/cpi/2021, [dostęp: 12.04.2022 r.].
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przekupstwa, zniszczona zostaje nie tylko uczciwość urzędnicza, ale 
przede wszystkim pewna idea sprawiedliwości społecznej oparta na bez-
stronności, a w konsekwencji tego podkopane zostaje zaufanie do obiek-
tywizmu instytucji państwowych i samej instytucji państwa. Przekupstwo 
tego rodzaju świadczy także o zepsuciu obyczajów w instytucji, w której 
do tego dochodzi, ale również w społeczeństwie, które na to pozwala. Jest 
także ewidentnym zafałszowaniem rzeczywistości, a w przypadku prze-
kupstwa na styku administracji i biznesu także zafałszowaniem zasad 
zdrowej konkurencji i podkopaniem tego mechanizmu. W preambule 
do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko Korupcji (UNCAC) 
przeczytać można, że korupcja rodzi poważne problemy dla stabilności 
i bezpieczeństwa społeczeństw, przynosząc szkodę instytucjom i wartościom 
demokratycznym, wartościom etycznym i sprawiedliwości oraz zagrażając 
trwałemu rozwojowi i rządom prawa5.

Mówiąc o niebezpieczeństwie korupcji wśród urzędników w perspekty-
wie wyzwania dla instytucji państwowych, należy pamiętać, że to właśnie 
sektor publiczny jest najbardziej podatny na zagrożenia korupcyjne. Jak 
wynika z danych opublikowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne 
zjawisko to jest najbardziej powszechne w administracji publicznej, orga-
nach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, w administracji celnej i skar-
bowej oraz w służbie zdrowia6, a w roku 2018 ponad połowa wszystkich 
postępowań karnych w sprawach o przestępstwa korupcyjne w Polsce 
dotyczyła przyjęcia korzyści właśnie przez pracowników administracji 
publicznej lub organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W świetle 
tych danych, a także z uwagi na ograniczone ramy objętościowe niniej-
szej publikacji, zasadne jest więc zwrócenie uwagi na podstawowe typy 
urzędniczych przestępstw korupcyjnych opisanych w kodeksie karnym.

 5 Zob. Preambuła do Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko Korupcji, 
Dz.U. z 2007 r., nr 84, poz. 563.
 6 Obszary przestępczości korupcyjnej w  Polsce w  latach 2018–2019. Raport Cen‑
tralnego Biura Antykorupcyjnego, s.  15 i  21. Zob. https://cba.gov.pl/pl/antykorupc/
publikacje/publikacje -w-jezyku -po/4387,Obszary -przestepczosci -korupcyjnej -w-Polsce-

-w-latach-20182019.html, [dostęp: 12.04.2022 r.].
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2. Podstawowe rodzaje urzędniczych 
przestępstw korupcyjnych w Polsce

Pojęcie korupcji w aspekcie prawnokarnym stosowane jest w odniesieniu 
do różnych kategorii przestępstw. Zakres tego terminu obejmuje między 
innymi przestępstwa: sprzedajności urzędniczej (tzw. łapownictwo bierne7 – 
art. 228 k.k.), przekupstwa (tzw. łapownictwo czynne – art. 229 k.k.), płat-
nej protekcji (art. 230–230a k.k.), łapownictwa wyborczego (art. 250a k.k., 
ale także art. 497 § 3 kodeksu wyborczego8), łapownictwa w obrocie 
gospodarczym (art. 296a k.k.), łapownictwa w postępowaniu egzekucyj-
nym (art. 302 § 2–3 k.k.), korupcji sportowej i płatnej protekcji w sporcie 
(art. 46 i 48 ustawy o sporcie9) czy korupcji w obrocie lekami (art. 54 
ustawy o refundacji leków10). Istnieją także zachowania korupcyjne, które – 
choć z pewnością są niepożądane i istotnie godzą w zasady równości 
i sprawiedliwości społecznej – nie zawsze stanowią przestępstwo. Do 
takich zachowań można zaliczyć chociażby nepotyzm, kumoterstwo czy 
działanie w ramach konfliktu interesów. Z uwagi na okoliczności przy-
toczone w pierwszej części rozdziału omówieniu w niniejszej publikacji 
poddane zostaną dwa podstawowe rodzaje urzędniczych przestępstwo 
korupcyjnych: sprzedajności urzędniczej oraz przekupstwa.

O przestępstwach należących do grupy przestępstw urzędniczych 
mówi się niekiedy, że są przestępstwami służbowymi, ze względu na ich 
wspólną cechę, którą stanowi możliwość ich popełnienia wyłącznie przez 

 7 Pojęcie łapownictwa biernego wiąże się z pewnym problemem, bowiem jako okre-
ślenie przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej wskazuje, 
używając przymiotnika „bierne”, że osoba taka podlega odpowiedzialności, chociażby nie 
wykazywała szczególnej aktywności w kierunku jej uzyskania. Bardziej adekwatna dla 
łapownictwa biernego wydaje się jednak nazwa „sprzedajność”, ponieważ łapownictwo 
bierne przestaje być biernym, gdy osoba pełniąca funkcję publiczną żąda korzyści mająt-
kowej lub osobistej. W takiej sytuacji dopuszcza się ona sprzedajności tej funkcji, jeśli 
przyjmuje korzyść w związku z jej pełnieniem – zob. E. Koniuszewska, Prawnokarny aspekt 
korupcji, [w:] Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu 
terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym, Warszawa 2009, LEX.
 8 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1319 
z późn. zm.).
 9 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 z późn. zm.).
 10 Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 463).
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naruszenie obowiązków, jakie nakłada na sprawców wykonywana funkcja 
publiczna. Elementami powtarzającymi się w opisach tych typów czynów 
zabronionych są „osoba pełniąca funkcję publiczną” oraz „korzyść mająt-
kowa i osobista lub jej obietnica” i od prawidłowego rozumienia tych pojęć 
należy rozpocząć analizę dotyczącą znamion omawianych przestępstw.

Typ podstawowy przestępstwa sprzedajności urzędniczej sprowadza 
się do przyjęcia w związku z pełnieniem funkcji publicznej korzyści 
majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy. Tymczasem przestępstwo 
przekupstwa jest jego lustrzanym odbiciem – typem podstawowym tego 
przestępstwa penalizuje się bowiem zachowanie polegające na udziele-
niu korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie pełniącej 
funkcję publiczną w związku z jej pełnieniem. Pierwsze z tych przestępstw 
może więc zostać popełnione wyłącznie przez osobę pełniącą funkcję 
publiczną, zaś drugie – wyłącznie na takiej osobie.

Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną jest zdefiniowane w art. 115 
§ 19 k.k., zgodnie z którym osobą pełniącą funkcję publiczną jest funk-
cjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona 
w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba 
że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której 
uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone 
lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę mię-
dzynarodową. Pojęcie funkcjonariusza publicznego jest zaś zdefiniowane 
w art. 115 § 13 k.k., zgodnie z którym do tej grupy osób należą m.in. Pre-
zydent RP, poseł, senator, radny, sędzia, ławnik, prokurator, osoba będąca 
pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub 
samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, 
osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, 
funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicz-
nego oraz szereg innych osób wymienionych enumeratywnie w zamknię-
tym katalogu w art. 115 § 13 k.k. Należy więc w pierwszej kolejności 
podkreślić, że nie można stawiać znaku równości między pojęciami 

„funkcjonariusz publiczny” i „osoba pełniąca funkcję publiczną”. Każda 
osoba będąca funkcjonariuszem publicznym jednocześnie pełni funkcję 
publiczną, ale nie każda osoba pełniąca funkcję publiczną jest funkcjo-
nariuszem publicznym.
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Pomimo wprowadzenia przez ustawodawcę legalnej definicji poję-
cia osoby pełniącej funkcję publiczną jej status zarówno w doktrynie, 
jak i w orzecznictwie, budzi różne wątpliwości, co prowadzi do braku 
jednolitości w orzecznictwie sądów powszechnych. Można pokusić się 
o założenie, że, definiując to pojęcie, ustawodawca wyeksponował kwe-
stię związaną z zatrudnieniem w jednostce organizacyjnej dysponującej 
środkami publicznymi, w tym zwłaszcza takiej, która zarządza majątkiem 
publicznym, z wyjątkiem tych osób, które w takiej jednostce pełnią czyn-
ności wyłącznie usługowe.

Również pojęcie czynności wyłącznie usługowych budzi szereg wąt-
pliwości interpretacyjnych, wskutek których w tej sprawie wypowiedział 
się Sąd Najwyższy, wskazując, że czynności wyłącznie usługowe z zało-
żenia służą pomocy w pracy danego organu, nie będąc merytorycznym 
wyko nywaniem jego kompetencji11. Do osób wykonujących czynności 
wyłącznie usługowe zaliczyć należy portierów, kierowców czy personel 
sprzątający. Należy zachować jednak wzmożoną ostrożność przy ocenie, czy  
do grona osób wykonujących czynności wyłącznie usługowe zaliczyć 
można pracowników sekretariatu, informatyków czy nawet służbę 
ochrony. W przypadku służby ochrony czy pracowników sekretariatu, 
jeżeli osoby te mają wpływ na kolejność realizowanych spraw, tj. mogą 
opóźnić lub przyspieszyć obieg dokumentów (przy założeniu, że pracownik 
służby ochrony może w określonych okolicznościach przyjmować kore-
spondencję w zastępstwie pracownika sekretariatu) – z pewnością będzie to 
miało wpływ na realizację merytorycznych kompetencji organu, co w kon-
sekwencji wykluczy możliwość przyjęcia, że wykonywane czynności mają 
charakter wyłącznie usługowy. Z kolei w odniesieniu do zatrudnionego 
informatyka, jeżeli do zakresu obowiązków danej osoby będzie wyłącznie 
sprawowanie roli pracownika technicznego obsługującego tzw. help ‑desk, 
który to pracownik ma za zadanie jedynie obsługę techniczną urządzeń, 
podłączanie lub odłączanie sprzętu albo jego naprawę – wówczas czynno-
ści te mogą zostać uznane za wyłącznie usługowe. Takiego charakteru nie 
będą z kolei miały czynności realizowane przez informatyka pełniącego 

 11 Postanowienie SN z dnia 25 września 2013 r., I KZP 9/13, OSNKW 2013, nr 10, 
poz. 85; J. Majewski, Art. 115, teza 11, [w:] Kodeks karny. Część ogólna, t. 1, cz. 2: Komentarz 
do art. 53–116, wyd. 5, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, LEX.
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funkcję administratora baz danych, który to administrator ma wówczas 
wpływ na wykonywanie określonych zadań przez organ.

Odnosząc się do terminów „korzyść majątkowa” i „korzyść osobista”, 
należy zauważyć, że – podobnie jak pojęcie czynności wyłącznie usługo-
wych – nie zostały one zdefiniowane przez ustawodawcę. Zdecydowano się 
jedynie na wymienienie podmiotów, na rzecz których korzyści nie mogą 
być udzielone, zaś jeżeli chodzi o samą ich definicję, to ustawodawca ogra-
niczył się jedynie do wskazania w art. 115 § 4 k.k., że korzyścią majątkową 
lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego.

W doktrynie i orzecznictwie słusznie podnosi się, że korzyść majątkową 
stanowi każde dobro, jakie jest w stanie zaspokoić określoną potrzebę, 
a jego wartość można wyrazić w pieniądzu. Pojmowana jest ona także 
jako wszelkie zwiększenie aktywów lub zmniejszenie pasywów, czyli każde 
przysporzenie majątku albo uniknięcie strat lub zmniejszenie obciążeń 
majątku. Precyzyjne określenie wartości korzyści nie zawsze musi być 
przy tym możliwe, a korzyść może także przyjmować postać darowi-
zny, jeśli darczyńca i obdarowany w taki właśnie sposób ją traktowali12. 
Do zakresu pojęcia korzyści majątkowej zaliczymy więc m.in. pieniądze, 
wszelkie podarunki, ustąpienie praw majątkowych, cesję wierzytelności, 
rezygnację z udziału w zyskach, z domagania się spełnienia świadczenia, 
bezpłatne wydanie przedmiotu itp.13 Natomiast za korzyść osobistą uważa 
się wszelkie dobro niemające charakteru majątkowego, nieprzeliczalne na 
pieniądze, ale dogodne dla przyjmującego lub zaspokajające jakąś jego 
potrzebę. Może to być np. polepszenie położenia, umniejszenie obowiąz-
ków, obietnica awansu, protekcji14. Należy jednak przyznać słuszność 
twierdzeniu przedstawicieli doktryny, że kryterium wartości ekonomicz‑
nej nie jest dostatecznie uzasadnione dla podziału na korzyści majątkowe 
i osobiste. Tego kryterium należy upatrywać w zdolności do zaspokajania 
potrzeb materialnych lub niematerialnych. O uznaniu jakiegoś dobra za 

 12 Postanowienie SN z dnia 13 lutego 2008 r., III KK 369/07, OSNKW 2008/6, poz. 46; 
wyrok SN z dnia 8 listopada 2005 r., sygn. WA 30/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 2018. 
Zob. także E. Koniuszewska, Prawnokarny aspekt korupcji…, LEX.
 13 M. Mozgawa i  in., Art. 115 § 4, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, 
red. M. Mozgawa, 2022, LEX. Por. Uchwała SN z dnia 30 stycznia 1980 r., VII KZP 41/78, 
OSNKW 1980/3, poz. 24; R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Warszawa 2002, 
s. 361.
 14 M. Mozgawa i in., Art. 115 § 4, teza 5…, LEX.
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korzyść majątkową lub osobistą powinno decydować to, jaką potrzebę zaspo‑
kaja ono w większym stopniu15. Rozważania te mają charakter wyłącznie 
akademicki, bowiem z perspektywy znamion przestępstwa nie ma znacze-
nia, czy zachowanie sprawcy polega na przyjęciu lub udzieleniu korzyści 
majątkowej, czy osobistej. Ma to znaczenie procesowe tylko w kontekście 
opisu czynu sformułowanego w zarzucie, a następnie w akcie oskarżenia 
oraz wyroku.

Jeżeli zaś chodzi o obietnicę korzyści, to należy odwołać się do wykładni 
językowej tego pojęcia. Obietnica rozumiana jest jako zapewnienie zro-
bienia, załatwienia lub wręczenia komuś czegoś w przyszłości. Przyjęcie 
obietnicy polega więc na zaakceptowaniu złożonej propozycji. Stwierdze-
nie, że doszło do przyjęcia obietnicy, może być utrudnione ze względu na 
formę lub sposób jej złożenia, stąd istotne z perspektywy przeciwdziałania 
korupcji jest uwrażliwienie pracowników sektora publicznego na stanow-
czą reakcję w razie zaistnienia jakiegokolwiek zdarzenia, które może być 
postrzegane jako propozycja lub obietnica wręczenia określonego rodzaju 
korzyści. Często to właśnie stanowcza odmowa jest jedynym wyrazem 
nieprzyjęcia złożonej obietnicy.

Po wstępnym ustaleniu katalogu osób, które mogą być podmiotami 
przestępstwa sprzedajności urzędniczej, a także znaczenia przedmiotu 
tego przestępstwa (czyli pojęć korzyści majątkowej oraz osobistej) należy 
zastanowić się nad znamieniem czynności sprawczej, a więc za jakie 
konkretnie zachowania można przypisać danej osobie odpowiedzialność 
karną z art. 228 lub 229 k.k.

Znamiona typu podstawowego sprzedajności urzędniczej zostają speł-
nione, gdy osoba pełniąca funkcję publiczną przyjmuje korzyść majątkową 
lub osobistą albo samą jej obietnicę, a zachowanie to jest choćby luźno 
związane z pełnieniem przez nią funkcji publicznej. Przyjęcie korzyści 
może polegać na prostym odbiorze przekazanej gotówki, ale także na 
bardziej złożonym przyjęciu do wiadomości, że korzyść została przyspo-
rzona w inny sposób (np. gotówka została przelana na rachunek osobisty 
przekupywanego lub wskazanego innego podmiotu, koperta pozosta-
wiona w skrzynce na listy, złoto zakopane pod wskazaną topolą itd.). 
Przez przyjęcie obietnicy należy zaś rozumieć wywołany oświadczeniem 

 15 Ibidem.
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składającego ją stan oczekiwania osoby pełniącej funkcję publiczną na 
udzielenie jej w związku z wykonywaniem czynności służbowej korzyści 
majątkowej lub osobistej.

Przestępstwo sprzedajności urzędniczej przewiduje także trzy typy 
kwalifikowane, czyli opisuje zachowania obarczone wyższym stopniem 
społecznej szkodliwości, co przekłada się bezpośrednio na wyższe granice 
ustawowego wymiaru kary. 

Takim typem kwalifikowanym jest przyjęcie korzyści albo jej obietnicy 
w zamian za zachowanie będące naruszeniem przepisów prawa, przy czym 
dominująca część przedstawicieli doktryny prawa karnego w Polsce jest 
zdania, że w grę obok aktów prawa powszechnie obowiązującego wchodzą 
także akty normatywne o charakterze wewnętrznym16. Co istotne, dla 
wyczerpania znamion przestępstwa sprzedajności urzędniczej w typie 
kwalifikowanym z art. 228 § 3 k.k. nie jest konieczne, aby do zachowania 
stanowiącego naruszenie prawa doszło17.

Kolejnym typem kwalifikowanym jest uzależnianie przez sprawcę 
w związku z pełnieniem funkcji publicznej wykonania czynności służbo-
wej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej bądź jej obietnicy 
albo żądanie takiej korzyści. Osoba pełniąca funkcję publiczną uzależ-
nia dokonanie czynności od otrzymania korzyści lub jej obietnicy, jeśli – 
w dowolnej, lecz dostatecznie czytelnej oraz zrozumiałej dla drugiej strony 
formie – daje do zrozumienia, że wykona czynność służbową dopiero 
wtedy, gdy otrzyma korzyść lub jej obietnicę18. Żądanie korzyści lub jej 
obietnicy pod wieloma względami zdaje się być zbliżone do zachowa-
nia polegającego na uzależnieniu wykonania czynności od jej otrzyma-
nia. Różnice tkwią tu – po pierwsze – w tym, że żądanie nie musi być 
związane z daniem do zrozumienia, że w razie nieotrzymania korzyści 
lub obietnicy sprawca nie podejmie czynności. Po drugie – żądanie może 
nastąpić już po podjęciu czynności19. Z uzależnieniem wykonania czyn-

 16 M.  Kulik, Art. 228, teza 10, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, 
red. M. Mozgawa, Warszawa 2022, LEX; J. Giezek, Art. 228, teza 34, [w:] Kodeks karny. Część 
szczególna. Komentarz, red. J. Giezek, Warszawa 2021, LEX. 
 17 Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 3 października 2007 r., II AKa 200/07, KZS 2008/3, 
poz. 46.
 18 J. Giezek, Art. 228, teza 37, [w:] Kodeks karny. Część szczególna…, LEX.
 19 M. Kulik, Art. 228, teza 14, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany…, LEX.
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ności służbowej od określonego zachowania (otrzymania korzyści lub jej 
obietnicy) mamy do czynienia wówczas, gdy sprawca stawia warunek lub 
warunki, po spełnieniu których wykona daną czynność. Należy zgodzić 
się ze stwierdzeniem, że realizacja tak ujętego znamienia czasownikowego 
ma miejsce już wówczas, gdy warunek, od którego spełnienia uzależniono 
wykonanie czynności służbowej, został postawiony, a nie dopiero wtedy, 
gdy warunek ten spełniono, udzielając korzyści lub jej obietnicy. Tymcza-
sem żądanie jest pojęciem szerszym od uzależniania, z tym zastrzeżeniem, 
że żądanie jest jeszcze silniejszą formą presji na udzielającym korzyści 
niż samo uzależnianie. Słusznie wskazuje Jacek Giezek, że w obu sytu-
acjach tak typizowanej korupcji biernej nie musi jednocześnie towarzy-
szyć korupcja czynna (a nawet w ogóle może ona nie mieć miejsca), jeśli 
podmiot – skonfrontowany z żądaniem udzielenia korzyści lub chociażby 
z jej oczekiwaniem, od którego uzależnione zostało wykonanie określonej 
czynności – odmówi jej spełnienia20.

Ostatnim typem kwalifikowanym przestępstwa sprzedajności urzęd-
niczej jest przyjęcie w związku z pełnieniem funkcji publicznej korzyści 
znacznej wartości lub jej obietnicy. O ile ustawodawca nie definiuje pojęcia 
korzyści znacznej wartości, o tyle z powodzeniem można je odnosić do 
zdefiniowanego już w art. 115 § 5 k.k. mienia znacznej wartości, a więc 
do mienia, którego wartość przekracza 200 000 zł21.

Należy także zwrócić uwagę na uregulowany w art. 228 § 2 k.k. oraz 
art. 229 § 2 k.k. wypadek mniejszej wagi, który stanowi typ uprzywile-
jowany przestępstw sprzedajności urzędniczej oraz analogicznie – prze-
kupstwa. W razie przyjęcia, że zachowanie danego sprawcy stanowiło 
wypadek mniejszej wagi, sąd może wymierzyć sprawcy karę grzywny, 
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, podczas gdy 
w przypadku typu podstawowego obu przestępstw przewidywana usta-
wowo sankcja karna wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolno-
ści. W odniesieniu do wypadku mniejszej wagi należy podnieść, że nie 
jest to pojęcie zdefiniowane ustawowo. Nie istnieją generalne przesłanki 
warunkujące możliwość przyjęcia wypadku mniejszej wagi, zaś dla oceny 

 20 J. Giezek, Art. 228, teza 38, [w:] Kodeks karny. Część szczególna…, LEX.
 21 A. Barczak -Oplustil, M. Iwański, Art. 228, teza 48, [w:] Kodeks karny. Część szcze‑
gólna, t. 2, cz. 2: Komentarz do art. art. 212–277d, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2017, 
LEX; M. Kulik, Art. 228, teza 15, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany…, LEX.
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czynu jako takiego wypadku konieczna jest ocena stopnia jego społecznej 
szkodliwości jako mniejszego niż odpowiednich typów podstawowych, 
uwzględniająca całokształt okoliczności przedmiotowo -podmiotowych 
konkretnej sprawy22.

W celu realizacji znamion czynu zabronionego opisanego w art. 228 
k.k. wszystkie czynności sprawcze omówione dotychczas muszą pozosta-
wać w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Związek z pełnioną funk-
cją stanowi zatem swoistą klamrę obejmującą wszystkie opisane rodzaje 
zachowań – w odniesieniu do przestępstwa sprzedajności urzędniczej: 
przyjęcie, żądanie lub uzależnienie wykonania czynności od korzyści 
otrzymanej w związku z pełnieniem funkcji publicznej, zaś w odniesieniu 
do przestępstwa przekupstwa: udzielenie korzyści osobie pełniącej funkcję 
publiczną w związku z jej pełnieniem.

Kodeksowe określenie „w związku” oznacza, że udzielona danej osobie 
korzyść lub obietnica jej udzielenia dokonana została ze względu na peł-
nioną przez nią funkcję publiczną. Jak podnosi się słusznie w doktrynie 
i orzecznictwie, nie musi to być zatem związek z konkretną czynnością, ale 
z całokształtem urzędowania, z zespołem czynności należących do sprawo-
wanej przez daną osobę funkcji publicznej, które może ona podejmować 
lub od nich się powstrzymywać. Związek taki może być rozumiany szerzej 
jako związek ze sprawowaniem funkcji publicznej, czyli faktycznym posia-
daniem możliwości podjęcia konkretnych czynności służbowych23. Traf-
nie Sąd Najwyższy uchwycił istotę związku z pełnioną funkcją publiczną, 
podnosząc, że aby odpowiedzieć w konkretnym wypadku na pytanie, czy 
korzyść (jej obietnica) pozostaje w związku z pełnieniem funkcji publicznej, 
trzeba rozważyć, czy korzyść zostałaby udzielona, gdyby sprawca takiej 
funkcji nie pełnił. Nie musi to być zatem związek z konkretną czynnością, 
ale z całokształtem urzędowania, z zespołem czynności należących do spra‑
wowanej przez daną osobę funkcji publicznej, które może ona podejmować 
lub od nich się wstrzymywać. Osoba przysparzająca korzyści wówczas nie 
konkretyzuje czynności urzędowych, na których treści jej zależy. Wręcza 

 22 M. Kulik, Art. 228, teza 9, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany…, LEX.
 23 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 października 2012 r., XVI K 50/10, LEX nr 1237531.
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korzyść w nadziei, że gdy czynności takie będą podejmowane, „życzliwie 
doń ustosunkowany” funkcjonariusz da temu wyraz w ich treści24.

Oznacza to, że związek, o którym mowa, może, ale nie musi się odnosić 
do konkretnej czynności. Może sprowadzać się do dążenia do zapewnienia 
sobie przychylności osoby pełniącej funkcję25.

Znamiona przestępstwa przekupstwa są poniekąd lustrzanym odbiciem 
znamion przestępstwa sprzedajności urzędniczej, z wektorem zwróconym 
w kierunku przyjmującego. Czynność sprawcza polega więc na udzieleniu 
albo obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełnią-
cej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji. Ustawodawca 
podobnie jak w odniesieniu do sprzedajności urzędniczej przewidział 
w § 2 typ uprzywilejowany w postaci wypadku mniejszej wagi, zaś w § 3 
i 4 typy kwalifikowane obejmujące w § 3 – działanie w celu skłonienia 
osoby pełniącej funkcję publiczną do naruszenia przepisów prawa lub 
udzielenie albo obietnica udzielenia takiej osobie korzyści majątkowej 
lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, zaś w § 4 – udzielenie albo 
obietnica udzielenia korzyści majątkowej znacznej wartości.

Istotną różnicą w odniesieniu do przestępstwa sprzedajności urzęd-
niczej jest wprowadzenie przez ustawodawcę w art. 229 § 6 k.k. klauzuli 
niekaralności wobec osób udzielających korzyści. Warunkami skorzy-
stania przez sprawcę czynnej korupcji z przywileju niepodlegania karze 
są: przyjęcie korzyści majątkowej lub jej obietnicy przez osobę pełniącą 
funkcję publiczną, zawiadomienie przez sprawcę organu ścigania, zanim 
organ ten dowiedział się o fakcie przestępstwa z innego źródła, a także 
ujawnienie wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa. Ratio legis 
rozwiązania przyjętego w komentowanym przepisie jest oczywiste. Usta-
wodawca uregulował szczególnego rodzaju podstawę niepodlegania karze 
(określaną w doktrynie jako „czynny żal”), dążąc w ten sposób do zwięk-
szenia efektywności walki z przestępstwami korupcyjnymi, a wprowa-
dzony przepis ma za zadanie rozerwanie więzi solidarnościowej dającego 
i przyjmującego łapówkę. W doktrynie jednak słusznie zauważa się, że 

 24 Wyrok SN z dnia 30 listopada 2016 r., IV KK 230/16, LEX nr 2166389.
 25 Wyrok SN z dnia 12 czerwca 1980 r. I KR 99/80, OSNKW 1980/12, poz. 93; M. Kulik, 
Art. 228, teza 2, [w:] Kodeks karny. Komentarz aktualizowany…, LEX.
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regulacja ta tworzy pole do nadużyć ze strony sprawców (prawdziwych 
lub rzekomych) czynnej korupcji.

3. Prezenty i wyrazy wdzięczności w sektorze publicznym

Jeszcze wcale nie tak dawno zachowanie polegające na wręczeniu złotego 
wisiorka nauczycielowi na zakończenie roku szkolnego czy koniaku leka-
rzowi za należytą opiekę nikogo w Polsce nie dziwiło. To właśnie wynika-
jąca jeszcze z uwarunkowań historycznych i kulturowych silna potrzeba 
wyrażenia wdzięczności wobec osób zajmujących stanowiska w sektorze 
publicznym – a w szczególności właśnie wobec nauczycieli, lekarzy i pielę-
gniarek czy pracowników administracji publicznej sensu largo – od dekad 
zajmuje jednak przedstawicieli doktryny prawa karnego, którzy wbrew 
literalnej wykładni omówionych dotychczas przepisów kodeksu karnego 
poszukują normatywnych podstaw wyłączenia odpowiedzialności karnej 
w odniesieniu do przyjmowania upominków i wyrazów wdzięczności 
przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Z drugiej zaś strony działalność państwa w tym zakresie, polegająca 
na wdrażaniu rozwiązań systemowych (działania legislacyjne i utworze-
nie służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji26) i profilaktyce 
(Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji27, programy edukacyjne, 
np. „Etyka nie tylko dla smyka”28 czy setki tysięcy szkoleń antykorup-
cyjnych29), spowodowała, że społeczne postrzeganie dopuszczalności 
wręczania i przyjmowania upominków zaczęło ulegać zmianie.

 26 Ustawa z  dnia 9 czerwca 2006  r. o  Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1671 z późn. zm.).
 27 Uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Rządowego 
Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020 (M.P. z 2018 r., poz. 12). Program 
z założenia miał realizować obowiązek systemowego prowadzenia działań w zakresie 
przeciwdziałania korupcji wynikający z rekomendacji Grupy Państw Przeciwko Korupcji 
(GRECO), zaleceń Unii Europejskiej oraz Rady Europy, jak również z Konwencji Narodów 
Zjednoczonych Przeciwko Korupcji.
 28 Zob. m.in. https://www.ore.edu.pl/category/wydzialy/wydzial–rozwoju–kompe-
tencji–spolecznych–i–obywatelskich/etyka–nie–tylko–dla–smyka/, [dostęp: 13.11.2021 r.].
 29 Według danych dostępnych na portalu https://antykorupcja.gov.pl/ samo tylko 
Centralne Biuro Antykorupcyjne przeprowadziło ponad 335 tys. szkoleń e–learningowych 
oraz przeszkoliło ponad 60 tys. osób podczas szkoleń tradycyjnych.
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Także instytucje unijne i organizacje międzynarodowe dostrzegają pro-
blem w dopuszczalności przyjmowania prezentów przez osoby pełniące 
funkcje publiczne. Problematyka braku lub niewłaściwie sformułowanej 
polityki prezentowej stanowi podstawę jednoznacznej krytyki formuło-
wanej m.in. przez Grupę Państw Przeciwko Korupcji (GRECO)30 wobec 
państw zrzeszonych. Kwestia prezentów jest bowiem jednym z istotniej-
szych elementów podlegających ocenie przez GRECO w ramach dwóch 
działań: zapobieganie korupcji i promowanie uczciwości zawodowej na 
szczeblu centralnym, a także zapobieganie korupcji w organach ścigania 
i wymiarze sprawiedliwości. Przedstawiciele GRECO w raportach ewalu-
acyjnych poddali krytyce brak uregulowania lub niepełne regulacje w tym 
zakresie, m.in. w Polsce31, Belgii32, Holandii33, Hiszpanii34, Francji35, 
Słowacji36 czy Luksemburgu37, ale także m.in. brak stosowania obowią-
zujących procedur w Finlandii38. Formułując swoje uwagi i zalecenia, 

 30 GRECO – Group of States against Corruption, powołane w 1999 r. przez Radę 
Europy, obecnie zrzesza 50 państw (48 krajów europejskich, Kazachstan oraz USA). Zada-
niem organizacji jest prowadzenie działalności podnoszącej skuteczność walki z korupcją, 
w szczególności poprzez wzajemne procedury monitoringu i oceny obowiązujących 
regulacji. Zob. https://www.coe.int/en/web/greco/home, [dostęp: 13.11.2021 r.].
 31 Raport ewaluacyjny piątej rundy ewaluacji GRECO dla Polski, s. 20 i n. Zob. https://
rm.coe.int/fifth–evaluation–round–preventing–corruption–and–promoting–integrity– 
i/168092005c, [dostęp: 13.11.2021 r.].
 32 Raport ewaluacyjny GRECO dla Belgii, s. 19–20. Zob. https://rm.coe.int/fifth–evalu-
ation–round–preventing–corruption–and–promoting–integrity–i/1680998a40, [dostęp: 
13.11.2021 r.].
 33 Raport ewaluacyjny GRECO dla Holandii, s. 19. Zob. https://rm.coe.int/fifth–evalu-
ation–round–preventing–corruption–and–promoting–integrity–i/1680931c9d, [dostęp: 
13.11.2021 r.].
 34 Raport ewaluacyjny GRECO dla Hiszpanii, s. 25. Zob. https://rm.coe.int/fifth–evalu-
ation–round–preventing–corruption–and–promoting–integrity–i/168098c691, [dostęp: 
13.112021 r.].
 35 Raport ewaluacyjny GRECO dla Francji, s. 25–26. Zob. https://rm.coe.int/fifth–eva-
luation–round–preventing–corruption–and–promoting–integrity–i/16809969fc, [dostęp: 
13.11.2021 r.].
 36 Raport ewaluacyjny GRECO dla Słowacji, s. 27–29. Zob. https://rm.coe.int/greco-
eval5rep–2018–9–final–eng–slovakrep–public/168096d061, [dostęp: 13.11.2021 r.].
 37 Raport ewaluacyjny GRECO dla Luksemburgu, s. 25–26. Zob. https://rm.coe.int/
fifth–evaluation–round–preventing–corruption–and–promoting–integrity–i/16808b7252, 
[dostęp: 13.11.2021 r.].
 38 Raport ewaluacyjny GRECO dla Finlandii, s. 22 i n. Zob. https://rm.coe.int/fifth–eva-
luation–round–preventing–corruption–and–promoting–integrity–i/1680796d12, [dostęp: 
13.11.2021 r.].
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GRECO nie wskazuje jednak bezpośrednio rozwiązań wzorcowych czy 
pożądanych.

Niezależnie od opisanych działań państwa oraz organizacji między-
narodowych dominująca część przedstawicieli polskiej doktryny prawa 
karnego wciąż uznaje za dopuszczalne zarówno przyjmowanie drobnych 
upominków przez osoby pełniące funkcje publiczne w okolicznościach 
związanych z ich pełnieniem, jak też ich wręczanie, doszukując się róż-
norakich podstaw legalności takich zachowań. Najpełniej nurty te opisał 
w swoich opracowaniach Mikołaj Iwański, wyodrębniając cztery prezento-
wane w polskiej doktrynie prawa karnego stanowiska, uzasadniające pod-
stawę wyłączenia odpowiedzialności w przypadku czynów obejmujących 
upominki i wyrazy wdzięczności39. Autor, dostarczając cały szereg argu-
mentów przemawiających przeciwko trzem z nich, przekonująco dowo-
dzi, że nie mogą one zostać zaakceptowane. Jednocześnie sam opowiada 
się za czwartym ze stanowisk, odnoszącym się do wyłączenia odpowie-
dzialności karnej w przypadku wyrazów wdzięczności wobec nauczycieli 
i lekarzy na podstawie tzw. pozaustawowego kontratypu zwyczaju40. Poza 
M. Iwańskim przedstawicielem tego poglądu jest Radosław Krajewski41, 
a przychylnie na jego temat wypowiadał się także Adam Rodakowski42.

Taka koncepcja budzi szereg wątpliwości, tak ze względów systemo-
wych odnoszących się do konstytucyjnej zasady trójpodziału władzy oraz 
do funkcji gwarancyjnej prawa karnego43, jak też ze względów aksjolo-
gicznych. Szerokiej analizy omawianego stanowiska oraz jego krytycznej 

 39 M. Iwański, Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne…, s. 574–575; 
M. Iwański, Zwyczaj jako „okoliczność wyłączająca bezprawność” wręczania lub przyjmo‑
wania prezentów przez pracowników służby zdrowia i nauczycieli, „Czasopismo Prawa 
Karnego i Nauk Penalnych” 2009, nr 1, s. 198–213.
 40 Ibidem.
 41 R. Krajewski, Zwyczajowe dowody wdzięczności jako okoliczność uchylająca bez‑
prawność, „Palestra” 2011, nr 1–2; R. Krajewski, Warunki dopuszczalności wręczania 
i przyjmowania zwyczajowych dowodów wdzięczności, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 11, 
s. 7–15.
 42 A. Rodakowski, Charakter obyczaju wynagradzania lekarzy publicznego systemu 
opieki zdrowotnej za ratowanie życia lub zdrowia, Glosa do wyroku SA w Lublinie z dnia 
13 października 2009 r., sygn. II AKa 118/09, „Państwo i Prawo” 2015, nr 8, s. 136–142.
 43 Zob. m.in. A. Zoll, Pozaustawowe okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną 
w świetle konstytucyjnej zasady podziału władzy, [w:] W kręgu teorii i praktyki prawa 
karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Wąska, red. L. Leszczyński, Lublin 
2005, s. 425 i n. oraz powołana tam literatura przedmiotu, a także: A. Zoll, Okoliczności 
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oceny dokonałem w jednej z aktualnych publikacji44. Z uwagi na ramy 
niniejszego opracowania pozwolę sobie jedynie odesłać do zawartej w niej 
argumentacji. Przeprowadzona tam analiza dogmatyczna oparta jest na 
orzecznictwie sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Na jej pod-
stawie przyjąć należy, że wykładnia obowiązujących przepisów prawa 
karnego prowadzi do jednoznacznego wniosku: nie jest dopuszczalne 
przyjęcie upominku, prezentu ani innego wyrazu wdzięczności przez 
osobę fizyczną pełniącą funkcję publiczną, jeżeli ich przyjęcie pozostaje 
w związku z pełnieniem tejże funkcji. Powyższe obejmuje również zacho-
wania sprowadzające się do kurtuazyjnej wymiany prezentów przez przed-
stawicieli administracji publicznej, jak również przyjmowanie przez nich 
lub wręczanie takim osobom innych wyrazów wdzięczności (o ile korzy-
ści takie zostają udzielone osobie fizycznej pełniącej funkcję publiczną 
w związku z jej pełnieniem). Pozostaje to niezależne tak od wartości upo-
minku, motywacji przyjmującego oraz okoliczności przyjęcia prezentu, jak 
też od źródła jego finansowania45 (a zatem dotyczy to również upominków 
sfinansowanych ze środków publicznych i mających podobną wartość do 
tych otrzymywanych na zasadzie wzajemności – tj. kurtuazyjna wymiana 
upominków). Kluczowe w perspektywie możliwości przypisania odpowie-
dzialności karnej osobie pełniącej funkcję publiczną jest przysporzenie 
danego prezentu do własnego majątku (jako osobie fizycznej), podczas 

wyłączające bezprawność czynu. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1982, s. 124–12; R. Kubiak, 
Czy istnieje „kontratyp zwyczaju”?, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 7–8, s. 82–110.
 44 R. Sosik, O bezprawności przyjmowania prezentów przez osoby pełniące funkcje 
publiczne, „Prokuratura i Prawo” 2022, nr 4, s. 41–62. Artykuł stanowi przegląd koncep-
cji dotyczących uzasadnienia legalności zachowań polegających na wręczaniu wyrazów 
wdzięczności osobom pełniącym funkcję publiczną w związku z jej pełnieniem. Podejmu-
jąc próbę krytycznej oceny formułowanych stanowisk odnoszących się do pozaustawowego 
kontratypu zwyczaju, konkluduję, że – niezależnie od motywacji wręczającego, wartości 
korzyści oraz okoliczności jej wręczenia – zarówno przyjmowanie prezentów i drobnych 
upominków przez osobę fizyczną pełniącą funkcję publiczną, pozostające w związku z jej 
pełnieniem, jak też ich wręczanie takiej osobie, jest zachowaniem bezprawnym realizują-
cym znamiona występku określonego odpowiednio w art. 228 albo 229 k.k. Jednocześnie 
wskazuję na rolę prawa wewnętrznie obowiązującego w kształtowaniu polityki prezentowej 
w sektorze publicznym i podnoszę, że przyjęcie upominku pozostaje legalne, o ile nastę-
puje w imieniu i na rzecz reprezentowanego podmiotu oraz zostaje zaewidencjonowane 
w wewnętrznym rejestrze.
 45 Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. WA 14/16, LEX nr 2177104.
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gdy jego przyjęcie pozostaje w choćby luźnym związku z pełnieniem przez 
przyjmującego funkcji publicznej46.

Czy to oznacza, że każde przyjęcie prezentu w okolicznościach służ-
bowych przez osobę pełniącą funkcję publiczną będzie stanowiło prze-
stępstwo? Otóż – nie zawsze. Należy podnieść, że przyjęcie przez osobę 
pełniącą funkcję publiczną prezentu lub upominku w związku z pełnie-
niem tej funkcji, o ile następuje w imieniu i na rzecz reprezentowanej 
instytucji, pozostaje – co do zasady – poza zakresem normowania art. 228 
i art. 229 k.k., a tym samym jest w pełni legalne. Taki prezent powinien 
być wówczas zaewidencjonowany np. w wewnętrznym rejestrze korzyści 
jako składnik majątku danej instytucji. Nic nie stoi też na przeszkodzie, 
aby kierownictwo instytucji w wewnętrznych aktach prawnych uregulo-
wało szczegółowe zasady przyjmowania prezentów przez pracowników 
w imieniu i na rzecz danej instytucji, określając w szczególności rodzaj, 
okoliczności i charakter dopuszczalnych prezentów oraz procedurę dal-
szego postępowania z prezentami w instytucji (np. przewidując możliwość 
przekazania tych upominków na rzecz organizacji społecznych lub na 
cele charytatywne, możliwość przekazania prezentu w formie nagrody 
rzeczowej pracownikowi, możliwość wykorzystania przez daną jednostkę 
organizacyjną lub przekazania innej jednostce organizacyjnej, możliwość 
komisyjnego zniszczenia czy np. w wypadku wątpliwości co do intencji 
wręczającego – możliwość jego zwrotu).

Takie rozwiązanie słusznie przyjęto w Ministerstwie Spraw Zagranicz-
nych47 oraz Ministerstwie Finansów48. W obu instytucjach zarządzono, 
że prezenty i upominki udzielone pracownikom w związku z pełnieniem 
przez nich funkcji publicznej stanowią własność reprezentowanego urzędu, 

 46 R.  Sosik, O  bezprawności przyjmowania prezentów przez osoby pełniące funk‑
cje publiczne…, s. 54. Por. Wyrok SN z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. WA 14/16, LEX 
nr 2177104.
 47 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 1 września 2017 r. zmie-
niające rozporządzenie w sprawie ogłaszania prac naukowych i publicystycznych oraz 
rozpowszechniania w środkach masowego przekazu wiadomości, a także przyjmowania 
upominków i innych świadczeń o podobnym charakterze przez członków służby zagra-
nicznej (Dz.U. poz. 1732).
 48 Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie Zasad przeciw-
działania ryzykom związanym z konfliktem interesów oraz zasad przyjmowania i prze-
kazywania prezentów w Ministerstwie Finansów (Dz.Urz. MF z 2020 r., poz. 65).



191odp owiedzialność karna za urzędnicze przestępst wa korup cyjne

w konsekwencji czego to kierownictwo urzędu obsługującego dany cen-
tralny organ administracji kształtuje procedury postępowania z danym 
prezentem. Jest to także zgodne z wytycznymi Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego w tym zakresie49.

Przy wręczeniu nauczycielowi kosza prezentowego zawierającego 
np. znaczną ilość owoców i słodyczy dopuszczalne będzie uznanie, że 
upominek ten stanowi darowiznę na rzecz szkoły, a następnie rozdyspo-
nowanie tych produktów przez kierownictwo szkoły wśród uczniów lub 
kadry nauczycielskiej, zaś bezprawne będzie przyjęcie prezentu przez 
nauczyciela jako osobę fizyczną. Podobnie sytuacja ukształtuje się przy 
przyjęciu przez naczelnika wydziału w urzędzie gminy pióra wiecznego 
podczas oficjalnego spotkania z pracownikiem innej instytucji (niezależ-
nie od jej charakteru). Przyjęcie na własność takiego pióra przez naczel-
nika będzie generowało odpowiedzialność karną wobec realizacji znamion 
typu czynu zabronionego określonego w art. 228 § 1 lub 2 k.k., podczas 
gdy przyjęcie upominku w imieniu i na rzecz urzędu gminy oraz jego 
zaewidencjonowanie według obowiązujących regulacji wewnętrznych – 
wykluczy możliwość przypisania odpowiedzialności karnej.

Wyjątkiem od powyższej zasady będzie rozdysponowanie korzyścią 
majątkową przez osobę pełniącą funkcję publiczną poprzez wskazanie, że 
należy jej udzielić określonej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej. Takie zachowanie będzie realizowało 
znamię przyjęcia korzyści majątkowej. Zgodnie bowiem z treścią art. 115 
§ 4 k.k. korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak 
i dla kogo innego. Słusznie wskazuje Jarosław Majewski, że syntetyczna for-
muła „dla kogo innego” obejmuje nie tylko inne osoby fizyczne, lecz także 
osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej50. 
Warunkiem realizacji znamienia przyjęcia korzyści jest zadysponowanie 
nią przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Przykładem takiej sytuacji 
będzie skierowane przez dyrektora szpitala życzenie, aby w zamian za 

 49 Wytyczne antykorupcyjne dla administracji publicznej w zakresie jednolitych roz‑
wiązań instytucjonalnych oraz zasad postępowania dla urzędników i osób należących 
do grupy PTEF, Centralne Biuro Antykorupcyjne, s. 13–14. Zob. https://cba.gov.pl/ftp/
dokumenty_pdf/Wytyczne.pdf, [dostęp: 12.04.2022 r.].
 50 J. Majewski, Art. 115 § 4 k.k., teza 4, [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część 
ogólna, t. 1, cz. 2: Komentarz do art. 53–116, wyd. 5, Warszawa 2016, LEX.
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określone rozstrzygnięcie zamówienia publicznego przekazać darowi-
znę w określonej kwocie na rzecz zaprzyjaźnionej fundacji prowadzonej 
przez inną osobę51. Trafnie bowiem wskazał Sąd Najwyższy, że korzyść 
majątkowa może mieć także postać darowizny, jeśli darczyńca i obdarowany 
w taki właśnie sposób ją traktowali52.

Nie ulega także wątpliwości, że w sytuacji, gdy z inicjatywy osoby peł-
niącej funkcję publiczną upominek zostanie przekazany na rzecz instytucji, 
w której osoba ta jest zatrudniona, dojdzie do realizacji znamion typu 
czynu zabronionego opisanego w art. 229 § 1 k.k. po stronie osoby wręcza-
jącej, zaś typu kwalifikowanego opisanego w art. 228 § 4 k.k. polegającego 
na żądaniu korzyści majątkowej po stronie przyjmującego. Jeżeli zaś osoba 
pełniąca funkcję publiczną, np. będąca kierownikiem danej jednostki orga-
nizacyjnej, inicjuje wręczenie korzyści majątkowej na rzecz tej jednostki, 
wprowadza ją do ewidencji w wewnętrznym rejestrze korzyści, ale działa 
z zamiarem korzystania z danej rzeczy (np. wójt gminy wybiera rodzaj 
pióra wiecznego wysokiej klasy i wskazuje jego model, zaznaczając, że 
taką darowiznę należy przekazać na rzecz gminy, chcąc w istocie korzystać 
z tego pióra przez cały okres trwania kadencji), to takie zachowanie poza 
przyjęciem korzyści majątkowej dla wskazanej jednostki organizacyjnej 
dodatkowo wyczerpywać będzie znamiona przyjęcia dla siebie korzyści 
osobistej przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

 51 Zob. np. K. Adamaszek, Dyrektorka szpitala z zarzutem. Wzięła 118 tys. na konto 
syna?, „Gazeta Wyborcza” 24 lutego 2015 r., https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724, 
17473359,dyrektorka–szpitala–z–zarzutem–wziela–118–tys–na–konto–syna.html, 
[dostęp: 13.04.2022 r.].
 52 Wyrok SN z dnia 8 listopada 2005 r., sygn. WA 30/05, OSNwSK 2005, nr 1, poz. 2018.
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Zasada jawności rozprawy  
w postępowaniu karnym

Streszczenie: Jawność postępowania karnego stanowi jeden z elementów 
prawa do sądu, zagwarantowanego jednostkom w Konstytucji Rzeczy‑
pospolitej Polskiej, jak i w najważniejszych aktach prawa międzynaro‑
dowego dotyczących ochrony praw i wolności człowieka. Z uwagi na jej 
doniosłe znaczenie została ona szczegółowo uregulowana w przepisach 
Kodeksu postępowania karnego, z uwzględnieniem specyfiki poszcze‑
gólnych etapów postępowania oraz kategorii podmiotów domagających 
się informacji o sprawie. W niniejszym opracowaniu dokonano analizy 
obowiązujących przepisów prawa oraz przeglądu poglądów prezen‑
towanych w doktrynie i orzecznictwie sądowym odnoszących się do 
najważniejszych zagadnień związanych z zasadą jawności rozprawy 
w postępowaniu karnym. W szczególności omówiono problematykę 
jawności zewnętrznej rozprawy, utrwalenia jej przebiegu przez media 
i strony postępowania, wyłączenia jawności rozprawy oraz dokonano 
charakterystyki rozprawy prowadzonej z wyłączeniem jawności. Na 
tym tle podjęto próbę oceny przyjętej regulacji prawnej pod względem 
zastosowanej techniki prawodawczej i zakresu przedmiotowego prze‑
pisów prawa.

Słowa kluczowe: proces karny, postępowanie karne, zasady procesowe, 
zasada jawności rozprawy

Abstract: The openness of criminal proceedings is one of the elements of 
the right to a fair trial, guaranteed to individuals in the Constitution of 
the Republic of Poland and in the most important acts of international 
law concerning the protection of human rights and freedoms. Due 
to its importance, it has been regulated in detail in the provisions of 
the Code of Criminal Procedure, taking into account the specificity 
of individual stages of the proceedings and the categories of entities 
requesting information about the case. This study analyzes the effective 
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legal provisions and reviews the opinions presented in the doctrine 
and court jurisdiction relating to the most important issues regarding 
the principle of openness of the hearing in criminal proceedings. In 
particular, the issues of openness of the external hearing, recording of 
its course by the media and parties to the proceedings, excluding the 
openness of the hearing, and the characteristics of a hearing conducted 
with the exception of openness were discussed. Against this background, 
an attempt was made to evaluate the adopted legal regulation in terms 
of the legislative technique used and the objective scope of the legal 
provisions.

Key words: criminal proceedings, criminal procedure, procedural prin‑
ciples, principle of openness of the hearing

1. Wstęp

Przyjęty w polskim porządku prawnym model postępowania karnego 
opiera się m.in. na zasadzie jawności, której istotą jest dostęp do infor-
macji o toczącym się procesie karnym. Dostęp ten jest niejednolity. Może 
być realizowany w szczególności poprzez przekazanie informacji o prze-
biegu postępowania, zapewnienie udziału w czynnościach procesowych 
czy umożliwienie wglądu do akt sprawy. Jego zakres uzależniony jest od 
etapu postępowania karnego, a także kategorii podmiotów domagających 
się go. Wyróżnia się przy tym jawność zewnętrzną (wobec osób trze-
cich, ogółu społeczeństwa, czyli każdej jednostki niebędącej określonym 
uczestnikiem postępowania) i wewnętrzną (w stosunku do stron i ich 
przedstawicieli procesowych)1. 

Z uwagi na cele poszczególnych etapów procesu karnego w postę-
powaniu przygotowawczym obowiązuje tajność cechująca się (co do 
zasady) wyłączeniem jawności zewnętrznej przy jednoczesnym ograni-
czeniu jawności wewnętrznej2. Naruszenie tej zasady może skutkować 
pociągnięciem do odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 241 

 1 T.  Grzegorczyk, J.  Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003, 
s. 152; R. Koper, Zasada jawności a jawność wewnętrzna w procesie karnym, „Studia 
Prawnicze” 2019, nr 2, s. 129–151.
 2 A. Wolska -Bagińska, Ochrona danych osobowych a zasada jawności procesu karnego, 

„Prokuratura i Prawo” 2018, nr 7–8, s. 52. 
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§ 1 k.k., tj. rozpowszechnianie bez zezwolenia wiadomości z postępowa-
nia przygotowawczego, zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądo-
wym. Z kolei w stadium sądowym (jurysdykcyjnym) obowiązuje jawność 
wewnętrzna w najszerszym zakresie (choć w pewnych przypadkach pod-
lega ograniczeniu), zaś jawność zewnętrzna może być limitowana3. Co 
istotne, rozpowszechnianie publicznie wiadomości z rozprawy sądowej 
prowadzonej z wyłączeniem jawności stanowi przestępstwo penalizowane 
w art. 241 § 2 k.k.

Odnotowania wymaga, że rozprawa stanowi forum najistotniejszego 
stadium procesu karnego, jakim jest postępowanie sądowe. Stąd też zagad-
nienia dotyczące jej jawności uznawane są na płaszczyźnie prawa mię-
dzynarodowego, jak i konstytucyjnego, za nierozłączny element prawa 
do sądu. Przyjmuje się, że zasada jawności stanowi jedną z naczelnych 
zasad kinetycznych (funkcjonalnych)4, choć zaliczana jest też do zasad 
gwarancyjnych5. Stanowi bowiem jedną z podstawowych gwarancji rze-
telnego procesu karnego, w tym bezstronności sądu. Zasada jawności 
pełni funkcję kontrolną, informacyjną i gwarancyjną. 

Z uwagi na doniosłe znaczenie zasady jawności rozprawy w postępo-
waniu karnym w niniejszym opracowaniu podjęto próbę przybliżenia 
najważniejszych zagadnień z tego zakresu. W szczególności określono 
katalog przepisów statuujących tę zasadę i regulujących kwestie z nią ściśle 
związane, zaprezentowano zagadnienia dotyczące jawności zewnętrz-
nej rozprawy, jak i wewnętrznej (ograniczając się do nagrywania prze-
biegu rozprawy przez stronę), omówiono przesłanki wyłączenia jawności 
rozprawy oraz nakreślono ramy (reguły) prowadzenia rozprawy nie-
jawnej. Z uwagi na ograniczone ramy objętościowe zrezygnowano z odnie-
sienia się do kwestii związanych z realizacją zasady jawności rozprawy 
w czasie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS -CoV-2.

 3 Szerzej na ten temat: P. Kardas, Jawność wewnętrzna i zewnętrzna postępowania 
przygotowawczego, w: Jawność jako wymóg rzetelnego procesu karnego, red. W. Jasiński, 
K. Nowicki, Warszawa 2013, s. 21 i n.
 4 M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 
1971, s. 314 i n.
 5 F. Prusak, Postępowanie karne. Wprowadzenie. Zasady procesu karnego, Warszawa 
2003, s. 308–318.
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2. Podstawa normatywna zasady jawności 
rozprawy w postępowaniu karnym

Zasada jawności rozprawy ma przede wszystkim rangę konstytucyjną. Jaw-
ność postępowania stanowi bowiem jeden z elementów prawa do sądu 
(art. 45 Konstytucji RP)6. Postrzegana jest jako gwarancja prawidło-
wego wymiaru sprawiedliwości, bezstronnego działania sądu. Znajduje 
ona również odzwierciedlenie w aktach prawa międzynarodowego – 
zob. art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmienionej 
następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełnionej Protokołem nr 2 
(Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.), 14 ust. 1 Międzynarodowego Paktu 
Praw Obywatelskich i Politycznych otwartego do podpisu w Nowym Jorku 
dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) oraz art. 47 Karty 
Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C z 2016 r. Nr 202, 
s. 389).

Na gruncie ustawowym zagadnienia dotyczące jawności rozprawy 
ustrojodawca uregulował w przeważającej mierze w rozdziale 42 k.p.k. zaty-
tułowanym „Jawność rozprawy głównej”. 

Dotychczas przepisy tego rozdziału były nowelizowane dwukrot-
nie. Po pierwsze w związku z uchwaleniem nowej ustawy z dnia 5 sierp-
nia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 742 
ze zm.), na mocy, której zrezygnowano z pojęcia „tajemnicy państwo-
wej” i zastąpiono je informacjami niejawnymi o klauzuli tajności „tajne” 
i „ściśle tajne”. Znalazło to odzwierciedlenie w brzmieniu art. 361 § 2 
k.p.k. Po drugie na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i leka-
rza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1070 ze zm.), która weszła w życie w dniu 5 sierpnia 
2016 r. Należy przy tym zasygnalizować, że nowelizacja z 2016 r. ma szcze-
gólnie doniosłe znaczenie, albowiem zmiany wprowadzone na jej mocy 
do k.p.k. i innych ustaw określane są mianem „pakietu jawnościowego”7. 

 6 Zob. R. Koper, Jawność rozprawy głównej a gwarancje przewidziane w Konstytucji, 
„Problemy Prawa Karnego” 2018, t. 2, s. 225–237.
 7 Szerzej na ten temat: R. Koper, Jawność rozprawy głównej w procesie karnym w świetle 
nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 2016 roku, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
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Ustawodawca dodał w rozdziale 42 k.p.k. art. 357 regulujący zasady udziału 
przedstawicieli środków masowego przekazu w rozprawie, a także zmienił 
art. 360 poprzez rezygnację z obligatoryjnego charakteru przesłanek wyłą-
czenia jawności rozprawy na rzecz fakultatywnego oraz wprowadzenie 
reguły, w myśl której, jeżeli prokurator sprzeciwi się wyłączeniu jawności, 
rozprawa odbywa się jawnie8. Rozwiązania te są jednak krytykowane 
w piśmiennictwie9.

3. Jawność zewnętrzna rozprawy

Sąd ma obowiązek prowadzenia zarówno rozprawy – przed sądem pierw-
szej i drugiej instancji, jak i rozprawy kasacyjnej – w sposób widoczny, 
otwarty dla jej uczestników i osób trzecich. Reguła ta nie ma charakteru 
absolutnego. Artykuł 355 k.p.k. stanowi bowiem, że „Rozprawa odbywa 
się jawnie. Ograniczenia jawności określa ustawa”. 

W piśmiennictwie przyjmuje się, że przywołany przepis reguluje jaw-
ność zewnętrzną rozprawy10, która określana jest mianem zasady upublicz-
nienia procesu karnego11 czy zasadą publiczności procesu12. Wyróżnia się 
przy tym jawność zewnętrzną bezpośrednią (udział publiczności – prawo 

i Socjologiczny” 2018, z. 2, s. 75–87; K. Kwarciana, Jawność postępowania karnego z perspek‑
tywy bezpieczeństwa prawnego w świetle nowelizacji art. 357 k.p.k. z dnia 10 czerwca 2016 
roku, „Roczniki Nauk Prawnych” 2017, nr 2, s. 61–75; D. Boniec -Błaszczyk, O jawności 
i relacjonowaniu rozprawy głównej w świetle ustawy nowelizującej kodeks postępowania 
karnego z 10 czerwca 2016 r., „Wrocławskie Studia Sądowe” 2017, nr 4, s. 28–46.
 8 Zob. Uzasadnienie Druku sejmowego VIII kadencji nr 451, http://orka.sejm.gov.pl/
Druki8ka.nsf/0/
DBD9E9635C718980C1257FA2002E7085/%24File/451.pdf, [dostęp: 14.06.2022 r.].
 9 Por. K. Kwarciana, Jawność postępowania karnego…, s. 61–75; D. Boniec -Błaszczyk, 
O jawności i relacjonowaniu rozprawy głównej…, s. 28–46.
 10 Tak m.in.: D. Świecki, Art. 355, teza 3, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
red. D. Świecki, Lex/el. 2022; R.A. Stefański, S. Zabłocki, Art. 355, teza 1, [w:] Kodeks 
postępowania karnego, t. 3: Komentarz do art. 297–424, Warszawa 2021, passim; C. Kulesza, 
Art. 355, teza 4, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. K. Dudka, Warszawa 
2020, passim; P. Rogoziński, Art. 355, teza 2, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz 
do wybranych przepisów, red. S. Steinborn, Lex/el. 2016, passim.
 11 Zob. F. Prusak, Postępowanie karne. Wprowadzenie. Zasady procesu karnego, War-
szawa 2003, s. 308–318.
 12 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2003, s. 152.
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wstępu na rozprawę główną oraz uczestnictwo w niej w charakterze 
publiczności) i pośrednią (informowanie społeczeństwa o przebiegu 
rozprawy za pośrednictwem środków masowego przekazu)13. 

Odnotowania wymaga, że ustawodawca w  przepisach art. 356 
k.p.k. określił katalog podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w roz-
prawie, a więc stanowiących publiczność. Uznał bowiem, że oprócz osób 
biorących udział w postępowaniu mogą być obecne tylko osoby pełno-
letnie, nieuzbrojone. Reguła ta nie ma jednak charakteru absolutnego, 
albowiem przewodniczący może zezwolić na obecność na rozprawie 
małoletnim (m.in. uczniom w ramach edukacji prawnej o funkcjonowa-
niu wymiaru sprawiedliwości, np. w zakresie zajęć szkolnych z wiedzy 
o społeczeństwie) oraz osobom obowiązanym do noszenia broni (chodzi 
w szczególności o funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Wię-
ziennej czy żołnierzy Żandarmerii Wojskowej). „Osoby pełnoletnie” to 
osoby, które w dniu rozprawy mają ukończone 18 lat (art. 10 § 1 k.c.) bądź 
które mimo ich nieukończenia zawarły związek małżeński (art. 10 § 2 k.c., 
art. 10 § 1 k.r.i.o.). Z kolei „osoby nieuzbrojone” to osoby nieposiadające 
przy sobie ani broni, ani innego narzędzia mogącego posłużyć jako broń14.

Niezależnie od powyższych reguł nie mogą być obecne na rozprawie 
osoby znajdujące się w stanie nielicującym z powagą sądu, czyli przykła-
dowo po spożyciu alkoholu, narkotyków czy innych środków odurza-
jących, osoby niechlujnie bądź niewłaściwie (naruszające przyjęte w tej 
mierze zwyczaje) ubrane, roznegliżowane, wydzielające fetor15. W sta-
nie nielicującym z powagą sądu nie znajdują się jednak osoby, które 
swoim zachowaniem zakłócają prawidłowy przebieg rozprawy czy uży-
wają pod adresem sądu, stron lub innych uczestników postępowania 
niestosownych, obelżywych zwrotów (w tym zakresie należy podzie-
lić pogląd Ryszarda A. Stefańskiego i Stanisława Zabłockiego)16. Takie 
zachowanie stanowi „naruszenie powagi, spokoju lub porządku czynności 

 13 D.  Świecki, Art. 355, teza 3, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
red. D. Świecki, Lex/el. 2022, passim.
 14 W.  Jasiński, Art. 356, teza I.3, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
red. J. Skorupka, Warszawa 2021, passim.
 15 R.A. Stefański, S. Zabłocki, Art. 356, teza 5, [w:] Kodeks postępowania karnego, 
t. 3: Komentarz do art. 297–424, Warszawa 2021, passim.
 16 Ibidem.
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sądowych”, ewentualnie „niewłaściwe zachowanie” i grozi za nie m.in. upo-
mnienie, kara porządkowa grzywny czy wydalenie z sali rozpraw, które 
są stosowane na mocy przepisów o tzw. policji sesyjnej, tj. art. 48 i 49 
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.). W piśmiennictwie przyjmuje się, 
że wydalenie z sali rozpraw publiczności za niewłaściwe zachowanie nie 
stanowi wyłączenia jawności zewnętrznej rozprawy, albowiem osoby, które 
nie zachowywały się w ten sposób, mogą nadal być obecne.

Nadmienić przy tym należy, że za ograniczenie zasady jawności nie jest 
uznawane ograniczenie ilościowe publiczności ze względów techniczno-

-organizacyjnych. Zgodnie z § 91 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwo-
ści z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2046 ze zm.): W razie przewidywanego przybycia 
licznej publiczności, prezes sądu może zarządzić wydanie kart wstępu na 
salę rozpraw. W miarę możliwości wyznacza również odpowiednio dużą 
salę rozpraw, a także miejsce dla przedstawicieli prasy i innych środków 
masowego przekazu.

Jawność zewnętrzna rozprawy realizowana jest również przez zezwo-
lenie przedstawicielom środków masowego przekazu na dokonywanie 
za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy 
(art. 357 § 1 k.p.k.)17. Sąd może określić warunki udziału przedstawicieli 
środków masowego przekazu w rozprawie. Jeżeli ze względów techniczno-

-organizacyjnych obecność przedstawicieli środków masowego przekazu 
utrudnia przebieg rozprawy, sąd ogranicza liczbę przedstawicieli środków 
masowego przekazu na sali rozprawy i wskazuje uprawnionych do doko-
nywania za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu 
rozprawy według kolejności zgłoszeń lub na podstawie losowania. Sąd 
zarządza opuszczenie sali rozprawy przez przedstawicieli środków maso-
wego przekazu, którzy zakłócają przebieg rozprawy. W wyjątkowych 
wypadkach, gdy należy się obawiać, że obecność przedstawicieli środków 
masowego przekazu mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadka, 

 17 Krytycznie na temat art. 357 k.p.k.: A. Siostrzonek -Sergiel, Udział przedstawicieli 
mediów w jawnej rozprawie a prawo do prywatności pokrzywdzonego, „Palestra” 2017, 
nr 11, s. 56 i n.; D. Boniec -Błaszczyk, op. cit., s. 41 i n.
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przewodniczący może zarządzić opuszczenie sali rozpraw przez tychże 
przedstawicieli na czas przesłuchania danej osoby.

4. Rejestracja przebiegu rozprawy przez stronę

Zezwolenie stronie na nagrywanie przebiegu rozprawy stanowi prze-
jaw zasady jawności wewnętrznej. Strona może złożyć do sądu wniosek 
o wyrażenie zgody na utrwalenie przez nią przebiegu rozprawy jedynie 
za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Nagrywanie obrazu jest 
bowiem niedozwolone. Wniosek może być złożony ustnie do protokołu 
bądź w postaci pisemnej. Sąd wydaje w tym zakresie postanowienie, które 
nie podlega zaskarżeniu (art. 459 § 1 i 2 k.p.k.). Sąd wyraża zgodę na tę 
czynność, jeżeli nie przemawia przeciw temu wzgląd na prawidłowość 
postępowania. Podstawą odmowy może być zatem np. sytuacja, gdy nagry-
wanie przeszkadza prowadzeniu rozprawy18 czy rozprawa jest prowadzona 
z wyłączeniem jawności19. 

5. Wyłączenie jawności rozprawy

W pierwszej kolejności należy wskazać, że niezależnie od tego, czy roz-
prawa odbywała się jawnie czy była niejawna, ogłoszenie wyroku zawsze 
następuje jawnie (art. 45 ust. 2 zdanie drugie Konstytucji RP i art. 364 § 1 
k.p.k.). Jednakże przytoczenie powodów wyroku może nastąpić z wyłącze-
niem jawności w całości lub w części w przypadku, gdy jawność rozprawy 
wyłączono w całości lub w części (art. 364 § 2 k.p.k.).

W art. 45 ust. 2 zdanie pierwsze Konstytucji RP wskazano, że wyłą-
czenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu na moralność, bez-
pieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę 
życia prywatnego stron lub inny ważny interes prywatny. 

 18 Zob. m.in.: L.K. Paprzycki, [w:] Kodeks postępowania karnego, t. 2: Komentarz do 
art. 425–673, red. J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Warszawa 2013, s. 1064.
 19 D.  Świecki, Art. 356, teza 4, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
red. D. Świecki, Lex/el. 2022, passim.
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Na gruncie ustawowym przesłanki wyłączenia jawności rozprawy 
zostały uregulowane w art. 359 i 360 k.p.k. Oprócz tego ustawodawca 
utajnił przebieg narady i głosowania nad orzeczeniem (art. 108 k.p.k. – 
zakaz dowodowy całkowity), odczytanie na rozprawie protokołu zeznań 
świadka anonimowego (art. 393 § 4 k.p.k.), a także przesłuchanie na 
rozprawie świadka koronnego (na jego wniosek – art. 13 ustawy z dnia 
25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1197), 
osób obowiązanych do zachowania w tajemnicy: informacji niejawnych 
o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne” (art. 179 k.p.k. w zw. z art. 181 
§ 1 k.p.k.), informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub 

„poufne” lub związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (art. 179 
k.p.k. w zw. z art. 180 k.p.k.)20. 

Obligatoryjnie z mocy prawa (ipso iure) niejawna jest rozprawa, która 
dotyczy: po pierwsze wniosku prokuratora o umorzenie postępowania 
z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środka zabezpieczają-
cego (przesłanka bezwzględna); po drugie sprawy o pomówienie lub znie-
ważenie (przesłanka względna – na wniosek pokrzywdzonego rozprawa 
odbywa się jednak jawnie)21. Wystąpienie tych okoliczności skutkuje 
wyłączeniem jawności rozprawy w całości, przy czym nie jest wymagane 
wydanie stosownego postanowienia w tym zakresie (przewodniczący 
informuje o wyłączeniu jawności i obowiązku dochowania tajemnicy 
rozprawy niejawnej). Konieczności wydania właściwego postanowienia 
nie wyzwala również złożenie przez pokrzywdzonego (bądź jego pełno-
mocnika) wniosku o jawne rozpoznanie sprawy (ustnie do protokołu bądź 
na piśmie). Sąd jest związany wnioskiem pokrzywdzonego, chyba że ustali, 
iż ziściły się inne przesłanki wyłączenia jawności (wtedy wymagane jest 
wydanie postanowienia o wyłączeniu jawności).

Przesłanki fakultatywnego wyłączenia jawności rozprawy (w całości 
albo w części) uregulowano w art. 360 § 1 k.p.k. Jednakże pomimo ich 

 20 Por. P.K. Sowiński, Z problematyki niejawności niektórych czynności dowodowych 
przeprowadzanych na rozprawie głównej w sprawach karnych, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego” 2019, z. 105, s. 179–192; R. Teluk, Wyłączenie jawności rozprawy 
wobec osób objętych programem ochrony, „Palestra” 2014, z. 3–4, s. 76 i n.
 21 Szerzej na ten temat zob. A. Ploszka, Jawność postępowania w sprawach o zniesła‑
wienie. Uwagi de lega lata i de lege ferenda, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 
2014, z. 2, passim.



206 ewa aleksandra pło cha

spełnienia, rozprawa będzie jawna, jeśli prokurator sprzeciwi się wyłą-
czeniu jawności (art. 360 § 2 k.p.k.). Oznacza to, że przed wydaniem 
postanowienia w przedmiocie wyłączenia jawności rozprawy na podsta-
wie art. 360 § 1 k.p.k. sąd musi pozyskać stanowisko prokuratora w tym 
przedmiocie. O ile postanowienie sądu wymaga uzasadnienia (art. 94 § 1 
pkt 5 k.p.k.), o tyle sprzeciw prokuratora już nie, przy czym jest wiążący 
dla sądu. Rozwiązanie to jest słusznie krytykowane w piśmiennictwie22.

Do przesłanek fakultatywnego wyłączenia jawności rozprawy z urzędu 
należą sytuacje, gdy jawność mogłaby: po pierwsze wywołać zakłócenie 
spokoju publicznego, obrażać dobre obyczaje lub ujawnić okoliczności, 
które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane 
w tajemnicy, naruszyć ważny interes prywatny; po drugie, jeżeli choćby 
jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który 
nie ukończył 15 lat. Ponadto wyłączenie jawności może nastąpić na żądanie  
osoby (fakultatywne na wniosek), która złożyła wniosek o ściganie.

W przepisach art. 360 § 1 k.p.k. ustawodawca posłużył się pojęciami 
nieostrymi. Sformułowanie „zakłócenie spokoju publicznego” jest rozu-
miane jako realne zagrożenie dla spokoju publicznego, które może spowodo‑
wać rozruchy lub zamieszki o zasięgu społecznym23, a którego źródłem są 
okoliczności sprawy wywołujące oburzenie opinii publicznej. Z kolei do 

„obrazy dobrych obyczajów” dochodzi w przypadku ujawnienia drastycz‑
nych faktów, szczególnie dotyczących sfery intymnej osób uczestniczących 
w postępowaniu24, niezależnie od rodzaju przestępstwa25. Przesłanka „waż-
nego interesu państwa” dotyczy przypadków, gdy ujawnienie określonych 
okoliczności (niestanowiących informacji niejawnych) mogłoby skut-
kować zaistnieniem szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej26, a „ważnego 
interesu prywatnego” – poważnych konsekwencji dla danej osoby, nieza-
leżnie od jej związku z toczącym się postępowaniem. W wyroku z dnia 
8 kwietnia 2015 r., sygn. akt II AKa 79/15, Lex Nr 1927698, Sąd Apelacyjny 

 22 D. Boniec -Błaszczyk, op. cit., s. 39–40.
 23 B. Wójcicka, Podstawy wyłączenia jawności rozprawy, „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Łódzkiego” 1988, nr 35, s. 46–52.
 24 Ibidem, s. 45.
 25 M. Zimna, Wyłączenie jawności rozprawy jako gwarancja ochrony interesów uczest‑
ników postępowania karnego, „Prokuratura i Prawo” 2016, nr 9, s. 92–94.
 26 W.  Jasiński, Art. 360, teza B.4, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, 
red. J. Skorupka, Warszawa 2021, passim.
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w Gdańsku wyjaśnił, że Ważny interes prywatny, który uzasadniałby wyłą‑
czenie jawności dotyczy sytuacji odnoszących się do sfery prywatnej uczest‑
nika procesu, w tym oskarżonego, których publiczne ujawnienie mogłoby 
realnie, a dodatkowo zbędnie wyrządzić krzywdę temu uczestnikowi albo 
innym osobom, pod warunkiem, że nie dotyczy to okoliczności objętych opi‑
sem czynu lub wskazujących na motywację oskarżonego/oskarżonej. Istotne 
jest przy tym zawsze rozważenie, czy publiczne ich ujawnienie nie jest jednak 
niezbędne do zapewnienia opinii publicznej rzetelnej informacji o danej 
sprawie, dla zrozumienia przesłanek, na jakich oparto wydane orzeczenie.

W  wyroku z  dnia 19 marca 2015  r., sygn. akt II AKa 29/15, Lex 
nr  1665027, zapadłym w  sprawie dotyczącej zabójstwa noworodka 
(art. 149 k.k.) dokonanego przez osiemnastoletnią uczennicę, Sąd Ape-
lacyjny w Białymstoku uznał, że W przypadku oskarżonej i jej profilu oso‑
bowościowego można stwierdzić, że każda wypowiedź na forum publicznym 
odnośnie do czynu wywoływała silny stres, co nie mogło być utożsamiane 
z przesłankami wyłączenia jawności. Wyłączenie jawności następuje tylko 
we wskazanych w ustawie wypadkach – art. 360 KPK.

6. Specyfika rozprawy prowadzonej z wyłączeniem jawności

Należy zasygnalizować, że już z chwilą zgłoszenia wniosku o wyłączenie 
jawności rozprawa w zakresie tego wniosku odbywa się z wyłączeniem jaw-
ności, jeżeli wnosi o to strona lub sąd uzna to za potrzebne (art. 363 k.p.k.).

W przypadku wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, 
oprócz osób biorących udział w postępowaniu, po dwie osoby wskazane 
przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela 
prywatnego i oskarżonego (tzw. mężowie zaufania). Jeżeli jest kilku oskar-
życieli lub oskarżonych, każdy z nich może żądać pozostawienia na sali 
rozpraw po jednej osobie. Należy wskazać, że sąd nie ma obowiązku 
informowania uczestników postępowania o przysługującym im upraw-
nieniu w tym zakresie (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 
16 stycznia 2015 r., sygn. akt II AKa 221/14, Lex Nr 1993208).

Reguła dotycząca udziału osób zaufanych nie ma zastosowania w sytu-
acji, gdy zachodzi obawa ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli 
tajności „tajne” lub „ściśle tajne”. W takim przypadku mogą być obecni na 
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rozprawie jedynie uczestnicy postępowania. Podobnie jest m.in. w przy-
padku odczytania protokołu zeznań świadka anonimowego, przesłuchania 
świadka koronnego (na jego wniosek o wyłączenie jawności rozprawy).

Ponadto w razie wyłączenia jawności przewodniczący może zezwo-
lić poszczególnym osobom na obecność na rozprawie (np. aplikantom 
adwokackim czy radcowskim odbywającym praktykę).

Przewodniczący poucza obecnych o obowiązku zachowania w tajem-
nicy okoliczności ujawnionych na rozprawie toczącej się z wyłączeniem 
jawności i uprzedza o skutkach niedopełnienia tego obowiązku (tajemnica 
rozprawy niejawnej), w szczególności treści art. 241 § 2 k.k. Nadmienić 
należy, że Przewidziana w art. 241 § 2 k.k. odpowiedzialność karna nie jest 
uzależniona od tego, czy dana osoba była obecna na rozprawie prowadzonej 
z wyłączeniem jawności ani od tego, czy była pouczona w trybie art. 362 
k.p.k. (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 2019 r., sygn. akt IV 
KK 653/18, OSNKW 2019/7/37).

7. Podsumowanie

Zasada jawności rozprawy w postępowaniu karnym ma kluczowe zna-
czenie w kształtowaniu stosunku społeczeństwa do wymiaru sprawiedli-
wości. Pełni ona funkcję kontrolną, informacyjną i gwarancyjną. Z uwagi 
na kolizję przeciwstawnych interesów uczestników postępowania i jego 
obserwatorów z celami postępowania karnego zachowanie balansu, wywa-
żenie tych wartości jest szczególnie trudne i wymaga różnicowania zakresu 
oraz form dostępu do informacji o procesie. W szczególności uwzględ-
nienia wymagają pozostałe zasady procesowe, na czele z zasadą prawdy 
obiektywnej (materialnej), dominujące na danym etapie postępowania. 

Na aprobatę zasługuje skoncentrowanie najistotniejszych (choć nie 
wszystkich) zagadnień dotyczących zasady jawności rozprawy w jednym 
rozdziale. Słusznie przyjął ustawodawca jawność rozprawy jako regułę 
i wprowadził od niej odstępstwa, które stanowią instrument służący do 
wyważenia interesów jednostki (pokrzywdzonego i oskarżonego), ogółu 
oraz wymiaru sprawiedliwości. Rozwiązania prawne dotyczące tych 
odstępstw powinny być poddane wnikliwej ocenie, zwłaszcza w kon-
tekście zmian wprowadzonych nowelizacją z 2016 r. Jak sygnalizowano 
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w szczególności zmiana art. 360 k.p.k. spotkała się z dezaprobatą w piśmien-
nictwie, chociażby w odniesieniu do sprzeciwu prokuratora. Krytyka tych 
przepisów zdaje się być uzasadniona i wyzwala konieczność dokonania 
korekty przez ustawodawcę.

Ponadto należy z całą stanowczością podkreślić, że sąd w każdej spra-
wie powinien indywidualnie i skrupulatnie, aczkolwiek z dużym umiarem, 
analizować, czy wystąpiły przesłanki wyłączenia jawności.
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia ławni‑
ków sądowych w postępowaniu karnym z perspektywy konstytucyjnej 
i kodeksowej zasady udziału czynnika sądowego w orzekaniu. Autor, 
ilustrując swoje rozważania danymi statystycznymi, omawia procesowe 
i ustrojowe uwarunkowania instytucji ławników sądowych i stawia tezę, 
że ich udział w orzekaniu w sprawach karnych jest marginalny, a zatem 
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1. Wstęp

Proces karny to z jednej strony scena, na której rozgrywa się dramat głów-
nego uczestnika, którym jest osoba posądzana o podejrzenie popełnienia 
przestępstwa (sprawca, podejrzany, oskarżony, skazany), ale także pro-
scenium organów procesowych, stron procesowych, ich reprezentantów 
czy wreszcie pomocników organów procesowych. Proces karny nie jest 
jedynie zdarzeniem historycznym, które dotyka wyłącznie oskarżonego 
w skali mikro, ale zawsze i bez żadnych wyjątków oddziałuje na jego bliższą 
i dalszą rodzinę, grono znajomych, środowisko zawodowe czy wreszcie 
społeczeństwo. Zjawisko to nasila się szczególnie w społeczeństwie infor-
macyjnym, w którym jeden policyjny, prokuratorski czy sądowy news 
(czasem fake news) pozwala przez wiele tygodni, miesięcy, a nawet lat 
karmić clickbaitami rzesze użytkowników serwisów plotkarskich, szcze-
gólnie w tych sprawach, które bulwersują społeczeństwo ze względu na 
charakter naruszonego dobra lub też sprawcę będącego celebrytą. Różne 
są motywacje członków danej społeczności, ale wokół głośnych procesów 
karnych nikt nie przechodzi obojętnie. I tak też być powinno z uwagi 
chociażby na prewencyjną funkcję prawa karnego czy też konieczność 
wzmocnienia w społeczeństwie poszanowania prawa, a wręcz budowania 
praworządnego społeczeństwa. W powyższe uwarunkowania doskonale 
wpisuje się zasada udziału czynnika społecznego w orzekaniu w sprawach 
karnych.

Celem artykułu jest przedstawienie rozważań na temat roli ławników 
w postępowaniu karnym z perspektywy konstytucyjnej i kodeksowej 
zasady udziału czynnika sądowego w orzekaniu. Zasada ta oczywiście 
obejmuje również inne instytucje (np. przedstawiciela organizacji społecz-
nej z art. 90–91 k.p.k.1, poręczenie społeczne z art. 271 k.p.k., czy obowią-
zek denuncjacji z art. 304 k.p.k. czy udział uczestników w posiedzeniach 
i rozprawach sądowych (art. art. 95b, 355 k.p.k.), aczkolwiek właśnie 
udział ławników sądowych stanowi jej sztandarowe oznaczenie. W żad-
nej mierze celem opracowania nie jest natomiast prezentacja obszernych 
i dobrze opracowanych w piśmiennictwie zagadnień, jakimi są zasada 

 1 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., 
poz. 1375).
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udziału czynnika społecznego czy też status ławnika w systemie ustroju 
konstytucyjnego lub w systemie prawa sądowego2. Przytoczenie niektó-
rych publikacji ma służyć jedynie przedstawieniu syntetycznych rozważań 
na temat znaczenia tej instytucji w sprawach karnych. Zarysowana w tym 
miejscu zasada udziału czynnika społecznego analizowana na płaszczyźnie 
karnoprocesowej, ale też ustrojowej, zostanie zilustrowana wybranymi 
danymi statystycznymi na temat ławników w sprawach karnych. Służyć 
ma to odpowiedzi na pytanie: czy ławnik to pomoc dla czynnika sądowego, 
czy też może jedynie przeszkoda w sprawnym orzekaniu.

2. Pojęcie zasady udziału czynnika społecznego w orzekaniu

Jak niemal w każdej kwestii nie ma zgody w doktrynie, w jaki sposób 
rozumieć pojęcie zasady udziału czynnika społecznego w orzekaniu. Naj-
częściej tytułowa zasada to nic innego jak dyrektywa nakazująca orga‑
nom procesowym dopuszczenie przedstawicieli społeczeństwa (czynnika 
społecznego) do udziału w rozstrzyganiu indywidualnych spraw obywateli 
w procesie karnym3. Czynnikiem społecznym jest zatem osobowa repre-
zentacja społeczeństwa, gdzie w określonym miejscu i czasie rozgrywa się 
proces karny, w który zaangażowane są przede wszystkim osoby niemające 
prawniczego wykształcenia. To społeczeństwo ma wg art. 4 Konstytucji 
RP poprzez swoich przedstawicieli oddziaływać nie tylko na kształt sta-
nowionego prawa, ale też brać aktywny udział w jego stosowaniu przy 
rozstrzyganiu konfliktów i sporów sądowych.

Zasada udziału czynnika społecznego niekiedy jest ujmowana szerzej 
jako zasada współdziałania ze społeczeństwem i instytucjami w ściga-
niu przestępstw, a zatem jako dyrektywa, w myśl której organy procesowe 
powinny angażować do współdziałania w procesie karnym obywateli oraz 

 2 Zob. obszerny wykaz pozycji bibliograficznych, jak też samo opracowanie proble-
matyki zasady udziału czynnika społecznego w orzekaniu. B. Janusz -Pohl, Zasada udziału 
czynnika społecznego, [w:] System Prawa Karnego Procesowego, t. 3, cz. 2: Zasady procesu 
karnego, red. P. Wiliński, Warszawa 2014, s. 1414–1469. Szczegółowa analiza wielu aspek-
tów udziału ławnika w orzekaniu byłaby zbędnym powtórzeniem treści zamieszczonych 
w tej i innych publikacjach.
 3 J. Zagrodnik (red.), Proces karny, Warszawa 2021, s. 71–72.
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instytucje państwowe i społeczne4. Podkreślenia przy tym wymaga, że 
ławnik jest zatem jedynie przykładem emanacji tej zasady procesowej, 
a jego udział w postępowaniu karnym ewoluował na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat5.

Można zastanawiać się, jaką funkcję pełnią ławnicy w postępowaniu 
karnym, przy czym wydaje się zasadne wyróżnienie czterech z nich:

a) ustrojowa – ławnik stanowi realizację konstytucyjnie zakreślonych 
gwarancji udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru spra-
wiedliwości. Poszczególne procedury sądowe w różnym zakre-
sie implementują konstytucyjny standard udziału społeczeństwa 
w rozstrzyganiu sporów między jednostkami lub też jednostką 
a państwem. Zawsze jednak to instytucja ławnika jest kluczowym 
rozwiązaniem prawnym, które umożliwia realizację tej konstytu-
cyjnej dyrektywy przez ustawodawcę;

b) modelowa – to wyraz tradycji historycznej wielu systemów wymiaru 
sprawiedliwości w różnych państwach, niezależnie od przyjmowa-
nej terminologii i podobieństw między ustawodawstwami różnych 
obszarów i kultur prawnych. Ławnicy stanowią zatem element sys-
temu wymiaru sprawiedliwości bezrefleksyjnie z reguły powielany 
przy okazji kolejnych nowelizacji;

c) prakseologiczna – jako wyraz zdroworozsądkowego przekonania, 
że właśnie ławnicy mogą swoim doświadczeniem służyć pomocą 
przy podejmowaniu rozstrzygnięć procesowych w tych sytuacjach, 
gdy osoba posiadająca wykształcenie prawnicze potrzebuje rady 
i  informacji na temat funkcjonowania określonych zachowań 
w społeczeństwie. To właśnie ławnik, nie będąc częścią prawniczej 
machiny sądowej i pozostając wolnym od schematycznego i sza-
blonowanego myślenia, może wnieść novum przy podejmowaniu 

 4 S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2020, s. 240. S. Wal-
toś jest zwolennikiem rozszerzenia udziału ławnika w orzekaniu, a celowość udziału ław-
ników w systemie prawa karnego procesowego był też przedmiotem badań empirycznych, 
np. w pracy A. Siemaszko (red.), Ławnicy. Rezultaty badań empirycznych, Warszawa 1994.
 5 Zob. ewolucję instytucji ławnika w przystępnie napisanym opracowaniu: Ł. Choj-
niak, Ł. Wiśniewski, Ławnicy w postępowaniu karnym – ujęcie historyczne i konstytucyjne, 

„Wrocławskie Studia Sądowe” 2013, nr 3–4, s. 48–55.
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sądowego rozstrzygnięcia. Udział niefachowego czynnika jest istot-
nym elementem dokonywania prawdziwych ustaleń faktycznych;

d) kontrolna – czyli przekonanie, że kolegialne orzekanie jest lepszym 
sposobem dokonywania ustaleń faktycznych niż podejmowanie 
wskazanych decyzji jednoosobowo. Nawet bierny ławnik jest tym 
uczestnikiem, który swoją obecnością wpływa na zmianę zacho-
wania sędziego. Z perspektywy psychologicznej sędzia otoczony 
nawet milczącymi ławnikami z reguły wykazuje się większą czuj-
nością, mając w świadomości fakt, że ktoś obok obserwuje sposób 
kierowania przez niego przebiegiem postępowania na rozprawie 
głównej. Ten mechanizm kontroli ławniczej i samokontroli sędziego 
ma z założenia zwiększać ryzyko wykrycia ewentualnych błędów 
orzeczniczych. Niemal każdy współczesny system prawny korzysta 
z pomocy ławników, aczkolwiek rozmaite są formy tego udziału6.

W odniesieniu do funkcji, jakie pełni niniejsza zasada, literatura przed-
miotu notuje, że wspomniana zasada procesowa wskazuje na znaczenie 
postępowania karnego i prawa karnego sensu largo jako instrumentu spo‑
łecznego służącego rozstrzyganiu konfliktów wywołanych przestępstwem7. 
Jarosław Zagrodnik słusznie podnosi, że zasada udziału czynnika spo-
łecznego jest wyrazem demokratyzacji sądownictwa i procesu stosowania 
prawa, przy czym udział czynnika społecznego w postępowaniu karnym 
może przejawiać się na różnych płaszczyznach: 1) udziału w składzie organu 
wydającego rozstrzygnięcia (udział sensu stricto); 2) udziału w procesie 
karnym w określonej roli procesowej podmiotów reprezentujących inte‑
res społeczny (udział sensu largo); 3) dostępie obywateli do odbywanych 
publicznie rozpraw (udział sensu largissimo)8. Wskazany różny sposób 
rozumienia niniejszej zasady oznacza, że możliwe są rozmaite sposoby jej 
emanacji, aczkolwiek w odniesieniu do ławników kluczowe będzie ujęcie 
sensu stricto, czyli udziału ławnika w składzie sądu rozpoznającego sprawę 
i wydającego rozstrzygnięcie w jej przedmiocie.

 6 Odnośnie rozmaitych modeli udziału sędziów niezawodowych w  orzekaniu 
zob. świetne opracowanie: K. Girdwoyń, Udział sędziów niezawodowych w rozstrzyganiu 
spraw karnych. Perspektywa prawnoporównawcza, Warszawa 2021, s. 22 i n.
 7 P. Wiliński (red.), Polski proces karny, Warszawa 2020, s. 341.
 8 J. Zagrodnik (red.), Proces karny…, s. 71–72.
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3. Zasada udziału czynnika społecznego w świetle Konstytucji RP

W myśl art. 182 k.p.k. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawie‑
dliwości określa ustawa. Z kolei wg art. 3 k.p.k. W granicach określonych 
w ustawie postępowanie karne odbywa się z udziałem czynnika społecz‑
nego. Koniunkcja obu wskazanych przepisów prowadzi do oczywistej 
konstatacji, że z perspektywy klasyfikacji zasad procesu karnego zasada 
udziału czynnika społecznego jest zasadą prawnie zdefiniowaną, a na 
dodatek konstytucyjną oraz skodyfikowaną zarazem, co w istotnym stop-
niu określa jej znaczenie przy rekonstrukcji modelu postępowania karnego.

Dużym błędem byłoby jednak ograniczanie tej zasady wyłącznie do 
wskazanych dwóch przepisów, jej otoczenie normatywne jest znacznie 
szersze. Jest ona konsekwencją sądowego wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych, co oznacza, że zasada udziału czynnika społecznego 
wykazuje powiązanie z zasadami: demokratycznego państwa prawnego 
(art. 2 Konstytucji RP); prawa do sądu, uczciwego i sprawiedliwego pro-
cesu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP); jawności postępowania sądowego 
(art. 45 ust 2 Konstytucja RP); niezawisłości sędziów i niezależności sądów 
(art. 173 Konstytucji RP) czy nawet przy wyborze ławników udziału samo-
rządu terytorialnego w decentralizacji władzy publicznej (art. 16 Kon-
stytucji RP). Pojemność zakresu oddziaływania zasady udziału czynnika 
społecznego jest zatem niebagatelna. 

Lapidarne brzmienie art. 182 Konstytucji RP prowadzi do wniosku, że 
ustrojodawca nie określa w Konstytucji ani zakresu udziału obywateli, ani 
formy, ani też etapu procesu, w jakim społeczeństwo może wziąć udział 
w postępowaniu. Niezależnie od sporów, czy przepis ten jest normą o cha-
rakterze ustrojowym, czy też normą upoważniająco -odsyłającą, to jednak 
w takim brzmieniu można ograniczyć udział w ustawie, ale nie można 
wywodzić z niego publicznego prawa podmiotowego9. Ustawodawca może 
zatem ograniczyć udział w takim zakresie, aby uwzględnić nadrzędną rolę 
Konstytucji RP w hierarchii źródeł prawa. Nie budzi natomiast wątpliwości, 
że z art. 182 Konstytucji wynika całkowity zakaz pozbawienia społeczeń-
stwa wpływu na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Ustrojodawca 

 9 Zob. słuszne uwagi w pracy: B. Naleziński, [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej Pol‑
skiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019, s. 546 i n.
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konstytucyjny zresztą doskonale zdaje sobie sprawę, że udział w sprawo-
waniu wymiaru sprawiedliwości może zostać zapewniony w regulacjach 
proceduralnych nie tylko z zakresu prawa karnego, ale też cywilnego, 
administracyjnego czy prawa pracy. Problematyczne jest natomiast, czy 
możliwe jest ograniczenie udziału w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo-
ści jedynie do wymiaru o charakterze symbolicznym. Ranga Konstytucji 
RP jako najwyższego aktu w hierarchii prowadzi do wniosku, że mimo 
dosyć szerokiego zakresu dyspozycyjności ustawodawca musi zapew-
nić taki udział ławników, który nie byłby jednak incydentalny, a wręcz 
symboliczny. Jeśli zatem norma konstytucyjna ma wyrażać aksjologię 
współdziałania społeczeństwa z organami procesowymi w sprawowaniu 
wymiaru sprawiedliwości, to albo zakres udziału ma być realny, albo 
też należy w przyszłości derogować z systemu normę z art. 182 Kon-
stytucji RP. Gwarancje konstytucyjne, które nie mają nawet charakteru 
prawa podmiotowego, powinny zostać bowiem wdrożone na poziomie 
ustawowym w sposób szeroki, gdyż tylko wówczas można zapewnić ich 
kompleksową realizację przy zakreśleniu modelu wymiaru sprawiedliwo-
ści nie tylko w sprawach karnych.

W przedmiocie instytucji ławników miał okazję wypowiedzieć się 
Trybunał Konstytucyjny, badając pytania prawne WSA w Warszawie, 
zadane w trybie art. 193 ust. 1 Konstytucji RP na temat upoważnienia 
rady gmin do wyłącznego wyboru ławników i po rozpoznaniu sprawy 
stwierdził, że: Art. 160 Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, 
poz. 1070, ze zm.) w zakresie, w jakim upoważnia rady gmin do wyłącznego 
wyboru ławników, jest zgodny z art. 10, art. 173 oraz art. 186 ust. 1 Kon‑
stytucji RP10. Trybunał zatem wskazał, że wskazany przepis nie narusza 
ani zasady trójpodziału władzy, ani zasady niezależności sądów i try-
bunałów, ani też niezależności Krajowej Rady Sądownictwa. Trybunał, 
rozważając na gruncie art. 182 Konstytucji RP pojęcie „udział obywateli 
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości”, oznacza partycypację czynnika 
społecznego w rozstrzyganiu sporów poprzez stosowanie norm prawnych 
do konkretnych przypadków (sytuacji)11, a sam przepis odnosi się do tra-
dycyjnej instytucji ławników, aczkolwiek nie ma przeszkód prawnych, by 

 10 Wyrok TK z dnia 29 listopada 2005 r., P 16/04, OTK -A 2005, nr 10, poz. 119.
 11 Ibidem.
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w przyszłości z woli ustawodawcy została ona zastąpiona np. instytucją 
sędziów przysięgłych. Lektura judykatu skłania do postawienia wniosku, 
że TK w kontekście wyraził jednak zaniepokojenie aktualnie obowiązu-
jącym systemem partycypacji społeczeństw w sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości, zwracając uwagę, że ciągle wzrastająca liczba i stopień 
skomplikowania przepisów regulujących określone obszary działalności 
ludzkiej, a także skomplikowane techniki ich wykładni (m.in. w zgodzie 
z prawem Unii Europejskiej) powodują, że udział osób niemających profe‑
sjonalnego przygotowania do wykonywania funkcji wymierzania sprawie‑
dliwości może dziś budzić pewne wątpliwości. Warto odnotować także głos 
przedstawiciela Prokuratora Generalnego który wyraził stanowisko, że 
udział ławników zapobiega nadmiernej hermetyzacji środowiska sędziow‑
skiego i uchylaniu się przez nie od kontroli społecznej. Tym samym, mimo 
że już niemal dwadzieścia lat temu TK w cytowanym orzeczeniu podkreślił 
istotne znaczenie jako udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości, to już realizacja gwarancji z art. 182 Konstytucji RP na 
gruncie ustawowym pozostawia zdecydowany niedosyt, co będzie zresztą 
przedmiotem dalszych rozważań.

4. Ławnik w postępowaniu karnym – ujęcie procesowe

Instytucja ławnika znana była w poprzednio obowiązujących przepisach 
procedury karnej, samo pojęcie „ławnik” (łac. scabinus) wywodzi się 
z pojęcia „członek ławy” (oznacza zatem osobę zasiadającą w urzędzie 
miejskim). Przed II wojną światową ławnicy zasiadali zarówno w ławie 
miejskiej, jak też w sądach przysięgłych12. Wydaje się zatem, że instytucja 
jest w systemie prawnym, ale też szerzej – w naszej kulturze prawnej – 
wyrazem wierności tradycji.

Przepisy aktualnie obowiązującego k.p.k. co do zasady w dziale II zaty-
tułowanym „Sąd” regulują kwestie właściwości rzeczowej i funkcjonalnej 
czterech rodzajów sądu, skład sądu na rozprawie i posiedzeniach oraz pro-
blematykę wyłączenia sędziego. Problematyka ławników w k.p.k. została 

 12 J. Kosonoga, Rola czynnika społecznego w zapewnieniu prawidłowego toku procesu, 
[w:] Studia i analizy Sądu Najwyższego, t. 6, red. K. Ślebzak, Warszawa 2012, s. 362.
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określona wyłącznie w odniesieniu do wskazania i kompozycji składów 
orzekających z udziałem ławników (art. 28 § 2–4 k.p.k.) oraz kwestii 
wyłączenia ławnika (art. 44 k.p.k.) oraz wymogów ławnika w sądach 
wojskowych (art. 669 § 1 k.p.k.). Pozostałe regulacje dotyczące ławników 
związane są z poszczególnymi instytucjami, takimi jak: zakaz pełnienia 
funkcji mediatora (art. 23a § 3 k.p.k.), kolejność głosowania (art. 109 § 2 
k.p.k.), wyłączenie stosowania zdania odrębnego (art. 114 § 3), podpisy-
wanie uzasadnienia (art. 115 § 2 k.p.k.) czy procedury odtworzenie akt 
(art. 164).

Podstawowym składem orzekającym w pierwszej instancji na rozpra-
wie głównej jest skład jednego sędziego, bowiem art. 28 § 1 k.p.k. stanowi, 
że Na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej. Sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczą‑
cego. Przepis ten dotyczy występków, zarówno tych rozpoznawanych przez 
sądem rejonowym (art. 24 § 1 k.p.k.), jak też przed sądem okręgowym 
(art. 25 § 1 pkt 2).

Aktualnie orzekanie z  udziałem ławników w  postępowaniu kar-
nym na rozprawie głównej dopuszczalne jest wyłącznie w przypadku 
zbrodni. Stosownie bowiem do art. 28 § 2 k.p.k.,  w sprawach o zbrodnie 
sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, aczkolwiek 
z uwagi na brzmienie art. 28 § 4 k.p.k. a contrario dotyczy zatem orzeka-
nia w sprawach o zbrodnie zagrożone karą inną niż kara dożywotniego 
pozbawienia wolności. Z kolei art. 28 § 4 k.p.k. stanowi, że w sprawach 
o przestępstwa, za które ustawa przewiduje karę dożywotniego pozbawienia 
wolności, sąd orzeka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników. Z uwagi 
na fakt, że w polskim systemie prawa karnego nie ma występków, których 
górna granica zagrożona jest karą dożywotniego pozbawienia wolności, 
art. 28 § 4 k.p.k. dotyczy wyłącznie zbrodni zagrożonych karą dożywot-
niego pozbawienia wolności. Na marginesie warto wspomnieć, że do 
1 lipca 2003 r. ten ostatni skład dotyczył również przestępstw, których 
górna granica wynosiła 25 lat.

Podkreślenia przy tym wymaga, że ławnicy nie występują w sądach 
odwoławczych (w Sądzie Okręgowym i Sądzie Apelacyjnym), ani też 
w Sądzie Najwyższym przy rozpoznawaniu kasacji karnych, wznowieniu 
postępowania sądowego lub skargi na wyrok sądu odwoławczego. Usta-
wodawca prawdopodobnie wychodzi z założenia, że wskazane kategorie 
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spraw wymagają dogłębnej znajomości przepisów prawa, zaś wiedza 
ławników z zakresu ustaleń faktycznych nie pomoże w sprawnym orze-
kaniu. Próżno także szukać reprezentacji ławników w składach rozpozna-
wanych na posiedzeniu zarówno w pierwszej instancji (art. 30 § 1 k.p.k.), 
jak też na posiedzeniach w postępowaniu odwoławczym (art. 30 § 2 k.p.k.).

Ustawodawca przewidział jeszcze jedną możliwość orzekania przez 
ławników w postępowaniu karnym. W myśl bowiem art. 28 § 3 k.p.k. ze 
względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę sąd pierwszej instan‑
cji może postanowić o jej rozpoznaniu w składzie trzech sędziów albo jed‑
nego sędziego i dwóch ławników. Tym samym, mając na względzie wykład 
a rubrica, wskazany przepis stanowi lex specialis w stosunku do art. 28 § 1 
k.p.k. (wszystkie występki) oraz w stosunku do 28 § 2 k.p.k. (tzw. niedo-
żywotnie zbrodnie), ale nie może być w żadnym wypadku zastosowany 
w stosunku do zbrodni zagrożonych karą dożywotniego pozbawienia wol-
ności. Warunkiem jednak rozszerzenia składu orzekającego w przypadku 
okolicznościach z art. 28 § 3 k.p.k. jest wydanie postanowienia sądu o roz-
poznaniu w odpowiednim składzie, przy czym brak wydania takiej decyzji 
nie skutkuje uchybieniem w postaci nienależytej obsady sądu, lecz jedynie 
względnej przyczyny odwoławczej, o której mowa w art. 438 pkt 2 k.p.k.13

Ustawodawca zresztą już pod rządami poprzedniego kodeksu celowo 
ograniczał ich udział, czego dowodem jest chociażby nowelizacja prze-
pisów tego aktu z dniem 1 stycznia 1996 r.14 Z kolei na mocy ustawy 
z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil-
nego, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw, która weszła w życie 28 lipca 2007 r.15, zniesiono w art. 28 

 13 Tak też wyrok SA w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2018 r., II AKa 236/17, LEX 
nr 2574675 czy wyrok SA w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2018 r., II AKa 114/17, LEX 
nr 3128597.
 14 Zob. nowelizację poprzednio obowiązującego k.p.k. która wykluczyła ławników 
z postępowań karnych szczególnych (Dz.U. z 1995 r. Nr 89, poz. 443). Ograniczenie 
nastąpiło ławników w sprawach cywilnych ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005 r. Nr 169, 
poz. 1413).
 15 Dz.U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766. Ostatnio zresztą na mocy Ustawy z dnia 28 maja 
2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1090) zmieniono art. 15zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
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§ 1 k.p.k. obowiązek wyznaczanie ławników w każdej sprawie pierwszo-
instancyjnej. Pomysł ten został skrytykowany w doktrynie w szczegól-
ności przez Stanisława Waltosia16. Ustawodawca wysilał się na słowną 
ekwilibrystykę, aby w uzasadnieniu przedstawić przyczyny ograniczenia 
roli ławników. Wskazywał, że sprawy w nowoczesnym społeczeństwie 
są coraz bardziej skomplikowane, co wymaga wiedzy, którą ławnicy nie 
dysponują, wysokie koszty finansowania wynagrodzeń ryczałtowych 
ławników, konieczność uzyskiwania przez ławników zwolnień w pracy, 
koszty odroczonych spraw z uwagi na wiek lub stan zdrowia ławników 
oraz brak rzeczywistej kolegialności orzekania wbrew ustawowym dekla-
racjom. Lektura zatem uzasadnienia nowelizacji z 2007 r. stanowi tak 
naprawdę obszerne wyliczenie wad systemu orzekania ławników w spra-
wach karnych.

5. Ławnik w postępowaniu sądowym w ujęciu ustrojowym

Jak już wspomniano przepisy k.p.k. nie regulują wszystkich kwestii zwią-
zanych z pozycją ustrojową ławnika, a zatem jego statusem – uprawnień 
oraz obowiązków.

Stosownie do art. 4 § 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 
sądów powszechnych17 w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywa-
tele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw 
przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. Tym 
samym właśnie ustawa ustrojowa przesądza, że w Polsce formą udziału 
są sądy w składzie ławniczym, a nie sądy przysięgłych spotykane w syste-
mach anglosaskich18. Z kolei w myśl 4 § 2 tego aktu normatywnego przy 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.), a tym samym wyeliminowano ławników ze spraw 
cywilnych. Kwestia ta jest przedmiotem pytania przed TK (P 13/21), https://trybunal.gov.
pl/sprawy -w-trybunale/katalog/p-13–21, [dostęp: 28.04.2021 r.].
 16 Dobitnie i trafnie wyraził to S. Waltoś, wskazując na badania aktowe prof. Andrzeja 
Siemaszki, stwierdził, że sędziowie traktują ławników jak piąte koło u wozu, w dodatku 
bardzo kosztowne. Zob. S. Waltoś, W dziesięciolecie obowiązywania kodeksu postępowania 
karnego, „Państwo i Prawo” 2009, nr 4, s. 6.
 17 T.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2072 ze zm.
 18 A. Górski (red.), Prawo o ustroju sądów powszechnych. Komentarz, Warszawa 2013, 
s. 30–31.
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rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami 
sądowymi. Ustawodawca zatem w przepisach ustrojowych (mających 
zastosowanie do rozpoznawania spraw karnych i cywilnych) przewiduje 
wysoką rangę ławników, którzy mają w sposób istotny realizować interes 
społeczny.

Rozdział 7 zatytułowany „Ławnicy” pr.u.s.p. reguluje szereg kwestii 
związanych z funkcjonowaniem ławników w systemie prawa polskiego. Do 
głównych z nich należą: pozytywne wymogi, jakie powinien spełniać 
ławnik (art. 158) oraz wymogi negatywne (art. 159), tryb zgłaszania 
i wyborów ławników (art. 160–163), wpis na listę i ślubowanie (art. 164), 
kadencja ławnika (art. 165), wygaśnięcie mandatu ławnika (art. 166), 
okoliczności wyłączające powołanie ławnika do pełnienia obowiązków 
(art. 167), uzupełnienie listy ławników (art. 168), uprawnienia ławników 
(art. 169), zakres pracy ławników (art. 170), instytucja ławnika dodat-
kowego (art. 171), świadczenia dla ławników (art. 172–174) oraz zasady 
funkcjonowania rady ławniczej (art. 175). Nie jest w żadnej mierze celowe 
omawianie poszczególnych kwestii, ale warto zwrócić uwagę na kwestię 
wymogów ławnika, uprawnienia oraz zasady ich wynagrodzenia.

Stosownie do art. 158 § 1 pr.u.s.p. ławnikiem może być wybrany ten, 
kto: 1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych 
i obywatelskich; 2) jest nieskazitelnego charakteru; 3) ukończył 30 lat; 
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miej-
scu kandydowania co najmniej od roku; 5) nie przekroczył wieku 70 lat; 
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków 
ławnika; 7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie bran-
żowe. Z kolei art. 159 określa osoby, które nie mogą być ławnikami, przede 
wszystkim wykonujące zawody prawnicze lub związane z administracją 
wymiaru sprawiedliwości. Brak wymogu posiadania wykształcenia praw-
niczego oraz podmiotowe zakazy wykonywania funkcji ławnika przez 
osoby zaangażowane w wymiar sprawiedliwości wskazuje, że ustawodawca 
chciałby, aby ławnik nie został uwikłany w relacje środowiska prawniczego, 
lecz raczej kierował się wartościami funkcjonującymi w społeczeństwie 
i przyjętym tam sposobem postrzegania zjawisk i zachowań ludzkich.

Ławnicy wybierani są przez rady właściwych gmin, a kadencja ław-
ników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe 
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następujące po roku, w którym dokonano wyborów19. Ławnik może zostać 
wyznaczony do udziału w rozprawach do 12 dni w ciągu roku. Liczba tych 
dni może być zwiększona przez prezesa sądu tylko z ważnych przyczyn, 
a zwłaszcza w przypadku konieczności zakończenia rozprawy z udziałem 
tego ławnika, stosownie do art. 169 § 1 pr.u.s.p. W zakresie orzekania 
ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom, przy 
czym w myśl 169 § 2 pr.u.s.p. ławnik nie może przewodniczyć na rozprawie 
i naradzie, ani też wykonywać czynności sędziego poza rozprawą, chyba 
że ustawy stanowią inaczej.

Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czyn-
ności w sądzie, którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnic-
two w naradzie nad wyrokiem, sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo 
w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do niej wybrany. Wysokość 
rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw 
w sądach powszechnych, stosownie do art. 172 § 4 pr.u.s.p. za jeden dzień 
pełnienia obowiązków ławnika wynosi 2,64% podstawy ustalenia wyna-
grodzenia zasadniczego sędziego. Ławnikowi w myśl 172 § 4 pr.u.s.p. przy-
sługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu (w celu wykonywania 
czynności w sądzie) środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% 
podstawy ustalenia20. Wskazane wydatki pokrywane są ze środków Skarbu 
Państwa. Trudno oczekiwać, aby wysokość wskazanej kwoty stanowiła 
odpowiednią zachętę do pełnienia tej funkcji.

6. Ławnik – (nie)zbędny uczestnik rozprawy sądowej?

Kusząca wydaje się jednak perspektywa zweryfikowania, czy udział ław-
ników w wymiarze sprawiedliwości jest regułą, czy może jedynie wyjąt-
kiem? Nie ma skutecznego sposobu zweryfikowania tej tezy bez podjęcia 

 19 W kwestii wyborów zob. ciekawą propozycję w pracy: D. Kużelewski, Wybory 
ławników a zasada udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2016, nr 20, s. 158 i n.
 20 Stosownie do komunikatu Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie prze-
ciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w drugim 
kwartale 2022 r. wyniosło 6156,25 zł (M.P. z 2022 r., poz. 764). Oznacza to, że wskazany 
ryczałt wynosi 162,53zł, zaś zwrot za dojazd wynosi 15,39 zł.
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próby ustalenia częstotliwości udziału ławników w rozstrzyganiu spraw 
karnych. Poniżej w tabeli przedstawiono liczbę osób wybranych na sta-
nowisko ławnika w sądach powszechnych (tabela nr 1). 

Tabela 1. Liczba ławników w sądach powszechnych na początku kadencji. 

Kadencja  
ławników

Ogółem  
(l.b. i 100%)

l.b. i %  
kobiet

l.b. i %  
emerytów i rencistów

2004–2007 43 695 26 959 (61,7%) 14 380 (32,9%)
2008–2011 22 076 15 615 (70,7%) 10 771 (48,8%)
2012–2015 13 933 10 406 (74,7%) 7094 (50,9%)
2016–2019 12 977 9993 (77,0%) 6247 (48,1%)
2020–2023 9186 7239 (78,8%) 1947 (21,2%)

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary ‑tematyczne/roczniki ‑statystyczne/, [dostęp: 17.04.2022 r.]. 

Oczywiście wskazane dane dotyczą sądów powszechnych, a zatem 
nie tylko ławników orzekających w sprawach karnych, natomiast ich 
analiza pozwala sformułować tezę, że w ostatnich 15 latach czterokrot-
nie zmniejszyła się liczba ławników orzekających w sądach powszech-
nych. Co więcej przy okazji odbywających się co cztery lata wyborów 
wraca problem niedoboru kandydatów na stanowiska ławników sądów 
powszechnych. Informacji tych nie można ignorować przy okazji dyskusji 
nad możliwością poszerzenia składów ławniczych w sprawach karnych.

Tabela 2. Liczba sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. 

Stan sędziów
(stan w dniu 31 XII) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

SR 6694 6621 6651 6658 6633 6472 6356 6224 6003
SO 2714 2758 2788 2783 2759 2654 2515 2535 2546
SA 497 495 493 495 475 458 426 443 417
SN 86 86 86 84 83 81 110 101 97
SUMA 9991 9960 10 018 10 020 9950 9665 9407 9303 9063

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary ‑tematyczne/roczniki ‑statystyczne/, [dostęp: 17.04.2022 r.].
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Dane w  powyższej tabeli dotyczą stanowisk sędziowskich sądów 
powszechnych, a nie tylko wydziałów karnych. Tym niemniej ich analiza 
prowadzi do wniosku, że zmniejsza się również liczba sędziów orzekają-
cych w sądach powszechnych. Kwestia ta ma istotne znaczenie, jeśli usta-
wodawca zamierza w szerszym zakresie wprowadzać możliwość orzekania 
w składach kolegialnych. Nie można zatem tworzyć prawa bez zagwaran-
towania możliwości jego realizacji w organach postępowania karnego, 
a w szczególności – organach orzekających w sprawie o przestępstwa.

Niestety aktualne statystyki nie dostarczają informacji, jaki odsetek 
orzeczeń sądów karnych w  Polsce wydawany jest w  składach ławni-
czych. Pewną próbą przybliżenia zjawiska jest fakt, że – zgodnie z infor-
macjami uzyskanymi w Ministerstwie Sprawiedliwości – w 2018 r. zostało 
wydanych w sądach I i II instancji 275 768 prawomocnych wyroków 
skazujących. Na podstawie wskazanych danych ustalono listę przestępstw 
najczęściej popełnianych w Polsce. Dane (z oznaczeniem kwalifikacji 
prawnej z Kodeksu karnego, a w jednym przypadku z ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii) przedstawia tabela nr 3. 

Tabela 3. Liczba najczęściej popełnianych przestępstw z Kodeksu karnego 
w sądach powszechnych na podstawie prawomocnych wyroków skazujących 
w Polsce. 

Kwalifikacja 178a 
§ 1

209  
§ 1a

286 
§ 1

278 
§ 1

209 
§ 1

207 
§ 1

62 ust. 1 
narkot.

279 
§ 1 244 178a 

§ 4
288 
§ 1

270 
§ 1

Liczba skazań 37 591 30 381 22 649 19 563 11 837 10 450 9352 9329 8881 6735 5563 5408
% skazań 13,6% 11,0% 8,2% 7,1% 4,3% 3,8% 3,4% 3,4% 3,2% 2,4% 2,0% 2,0%

Źródło: https://isws.ms.gov.pl/pl/baza ‑statystyczna/opracowania ‑wieloletnie/,  
[dostęp: 17.04.2022 r.]; opracowanie własne.

Pomimo faktu, iż wymienione w nagłówku tabeli nr 3 zestawienie 
12 przestępstw stanowi w sumie 64,5% prawomocnych wyroków skazu-
jących, to analiza kwalifikacji prawnych prowadzi do wniosku, że wszyst-
kie przestępstwa są występkami, a zatem nie są z reguły rozpoznawane 
w składzie ławniczym! Z kolei najczęściej popełniana w Polsce zbrodnia 
(tj. art. 280 § 2 k.k.) znalazła się dopiero na 65 pozycji (375 wyroków 
skazujących w 2018 r., co stanowi 0,14% wszystkich wyroków skazują-
cych). W 2018 r. sądy powszechne osądziły 304 586 sprawców przestępstw, 
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przy czym 90,5% wszystkich spraw osądzonych to wyroki skazujące21. 
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika także, że spośród 275 768 
wszystkich prawomocnych wyroków skazujących z 2018 r. jedynie 6 510 
zostało wydanych w I instancji w sądach okręgowych, co stanowi 2,36% 
spraw w nich osądzonych22. Nie oznacza to jednak, że są to wszystkie 
sprawy wydane w składzie ławniczym, bowiem stosownie do art. 25 § 1 
pkt 2 k.p.k. kognicja sądów okręgowych obejmuje przecież w pierwszej 
instancji sprawy o występki rozpoznawane w składzie 1 sędziego (art. 28 
§ 1 k.k.). Przegląd opracowanych przeze mnie danych prowadzi zatem 
do konkluzji, że aktualnie ławnicy w nieznacznej ilości spraw orzekają 
w sprawach karnych. Ta konstatacja pozwala w innym świetle spojrzeć 
na konstytucyjne uwarunkowania zasady udziału czynnika społecznego 
w sprawach o przestępstwa. Zasada stała się wyjątkiem!

Z  uwagi na brak dokładnych informacji na temat częstotliwości 
występowania ławników w sprawach karnych podjęto próbę ustalenia 
poglądów na kilka kwestii związanych z funkcjonowaniem ławników 
w Polsce. Piszący ten tekst w drugiej połowie kwietnia 2022 r. wysłał przez 
system poczty wewnętrznej USOSweb prośbę o wypełnienie krótkiej 
ankiety (6 pytań) do wszystkich 346 studentów studiów stacjonarnych 
na Wydziale Prawa i Administracji UJ (III –V rok), którzy uczęszczają na 
ćwiczenia z przedmiotu Proces karny, zaś w roku akademickim 2021/2022 
zamierzają zdawać egzamin z tego przedmiotu. Uzupełnienie ankiety 
przez respondenta było możliwe tylko wówczas, gdy odpowiedziano na 
wszystkie pytania, przy czym ankietę można było wypełnić wyłącznie 
jeden raz. Wymogi dostosowano w taki sposób, aby ankiety nie mogły 
być rozsyłane poza grupę badawczą, gdyż wówczas link do formularza 
z pytaniami stawał się nieaktywny. Odpowiedzi w ciągu 3 dni ostatecznie 
odesłało 198 osób (57,2% respondentów). Poniżej zamieszczono pytania 
z ankiety, natomiast w tabeli nr 4 jej wyniki.

 21 Zob. tabelę: Skazania prawomocne z oskarżenia publicznego i warunkowe umorzenia 
1999–2018 (liczba pobrań: 1925), https://isws.ms.gov.pl/pl/baza -statystyczna/opracowania-
-wieloletnie/, [dostęp: 17.04.2022 r.].
 22 Zob. tabelę: Skazania prawomocne – z oskarżenia publicznego w okręgach sądów 
okręgowych wg wymiaru kary w  latach 2012–2018, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-

-statystyczna/opracowania -wieloletnie/, [dostęp: 17.04.2022 r.]. W 2018 r. w sądach 
okręgowych w pierwszej instancji osądzono 9 700 spraw.
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Pytanie 1: czy popierasz propozycję wprowadzenia w Polsce tzw. sędziów 
pokoju (niewykonujących zawodu prawniczego) – wybieranych w wybo-
rach samorządowych, którzy w sprawach karnych rozstrzygaliby wykro-
czenia i drobne występki?

Pytanie 2: czy popierasz propozycję wprowadzenia w pierwszej instan-
cji obowiązkowego składu ławniczego we wszystkich sprawach karnych?

Pytanie 3: czy popierasz propozycję całkowitej likwidacji instytucji 
ławnika w sprawach o zbrodnie, a w zamian wprowadzenia w ich miejsce 
sędziów zawodowych?

Pytanie 4: czy uważasz, że ławnikiem sądowym powinna być wyłącznie 
osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze?

Pytanie 5: czy uważasz, że aktualny wymóg minimalny wiek dla ław-
nika sądowego (30 lat) powinien zostać podwyższony?

Pytanie 6: czy uważasz, że aktualny wymóg maksymalnego wieku dla 
ławnika sądowego (70 lat) powinien zostać zupełnie zniesiony?

Tabela 4. Wyniki ankiety wśród studentów prawa WPiA UJ na temat 
propozycji zmian statusu ławników.

Nr pytania/Problem
Odpowiedź Respondenta (N=198)

Tak Nie mam zdania Nie
P1. Utworzenie tzw. sądów pokoju 27 (13,6%) 15 (7,6%) 156 (78,8%)
P2. Przywrócenie ławników do I instancji 42 (21,2%) 24 (12,1%) 132 (66,7%)
P3. Likwidacja ławników w zbrodniach 126 (63,6%) 27 (13,6%) 45 (22,7%)
P4. Wymóg wykształcenia prawniczego 78 (39,4%) 12 (6,1%) 108 (54,5%)
P5. Podwyższenie minimalnego wieku 12 (6,1%) 27 (13,6%) 159 (80,3%)
P6. Zniesienie maksymalnego wieku 45 (22,7%) 24 (12,1%) 129 (65,2%)

Źródło: opracowanie własne.

Z uwagi na wymogi objętościowe opracowania szczegółową analizę 
pozostawiam czytelnikowi, przy czym analiza odpowiedzi na pytanie 
nr 2 i 3, a także częściowo na pytanie 4 prowadzi do wniosku, że studenci 
prawa, eufemistycznie rzecz ujmując, niezbyt chętnie odnoszą się do 
samej instytucji ławnika, który ich zdaniem z założenia aksjologicznego 
nie powinien być osobą posiadającą wiedzę prawniczą. Można nawet 
wyciągnąć wniosek, że opowiadają się raczej nie tylko za ograniczeniem, 
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ale wręcz za likwidacją ławników w sprawach karnych. Kuszące byłoby 
poznanie motywacji i uzasadnienia udzielania określonych odpowiedzi 
na wskazane pytania, aczkolwiek temat ten wymaga podjęcia studiów 
o odmiennej metodologii przeprowadzenia badań.

7. Podsumowanie

Przed udzieleniem odpowiedzi na pytanie postawione we wstępie warto 
pokusić się o sformułowania czterech zasadniczych konkluzji.

Po pierwsze – chociaż ustrojodawca konstytucyjny i ustawodawca kar-
noprocesowy zgodnie deklarują, że postępowanie odbywa się z udziałem 
czynnika społecznego, to w przypadku kluczowej instytucji z tej perspek-
tywy, jaką stanowią ławnicy, wspomniana zasada stanowi jedynie symbo-
liczną deklarację, nie zaś regułę wyznaczającą model postępowania karnego 
in concreto. Można zaklinać rzeczywistość, ale zebrane dane statystyczne 
i wyniki badań ankietowych, nawet jeśli nie przedstawiają zupełnego 
obrazu udziału ławników w sprawach karnych, to jednak w wystarczają-
cym stopniu pozwalają opisać smutną rzeczywistość. Ławnik w sprawie 
karnej to tak naprawdę jedynie wyrzut na sumieniu ustawodawcy, jedynie 
zarysowany w przepisach procedury karnej.

Po drugie – nawet jeśli będziemy dążyć do przywrócenia reguły kom-
pozycji składów orzekających w sprawach o występki sprzed 28 lipca 
2007 r., to samo zapewnienie podstawowego składu ławniczego w spra-
wach o występki nie wzmocni zarysowanej wcześniej społecznej kontroli 
nad wydanym rozstrzygnięciem. Newralgiczny jest bowiem nie tyle fakt, 
że w składach orzekających zasiadają ławnicy, ani też ilu faktycznie ich 
zasiada, lecz przede wszystkim istotne jest to, aby ławnicy brali aktywny 
udział w rozprawie głównej chociażby przez zadawanie pytań czy wyko-
nywanie niektórych czynności tradycyjnie zaliczanych do kompetencji 
przewodniczącego składu orzekającego. Ławnik może być jedynie aktywny 
wówczas, gdy będzie posiadał przynajmniej podstawową wiedzę na temat 
mechanizmów rządzących postępowaniem karnym oraz finansową moty-
wację do pracy, bowiem tylko wtedy będzie w stanie pomóc sędziom 
zawodowym w wydawaniu prawidłowych rozstrzygnięć w sprawach kar-
nych. W ten sposób mogłaby zostać wzmocniona emanacja społeczeństwa 



231inst ytucja ł awnika jako przejaw zasady udziału czynnika sp ołecznego

na proces karny, a także wpływ ławników na kulturę przestrzegania prawa 
w ich najbliższym otoczeniu. Jeśli ławnikami będą osoby, które zamiast 
chęci rzetelnego, a zatem aktywnego udziału w sprawowaniu wymiaru 
sprawiedliwości chcą jedynie spełnić swój kaprys, zrealizować aspiracje 
zawodowe lub przysłowiowo podreperować chociażby symbolicznie swój 
budżet, to wówczas wszelkie zmiany legislacyjne mające na celu zwiększe-
nie liczby ławników w procesie karnym nie mają większego sensu.

Po trzecie – brakuje badań na temat realnego wpływu ławników na 
proces decyzyjny znajdujący odzwierciedlenie w wydaniu prawomocnego 
rozstrzygnięcia. Przepisy regulujące tajność narady sędziowskiej nie uła-
twiają prowadzenia badań aktowych w tym względzie, a z kolei niezmier-
nie rzadkie przypadki zgłaszania przez ławników zdania odrębnego czy 
wręcz przegłosowania sędziego nie pozwalają tak naprawdę ustalić, czy 
ławnicy są realnym wsparciem dla sędziego czy też jedynie dwoma lub 
trzema „paprotkami” przy stole sędziowskim.

Po czwarte wreszcie – nie zapominajmy, że ewentualne rozszerzenie 
w kodeksie udziału ławników w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwo-
ści w sprawach karnych może być zrealizowane wyłącznie wówczas, gdy 
zostanie zapewnione w sądach odpowiednie wsparcie logistyczne, orga-
nizacyjne czy też motywujące ich do pracy. Ewentualny zapis ustawowy 
w przepisach k.p.k. nie może być jedynie martwą literą, ale ma tworzyć 
dyrektywę postępowania, która będzie w istotnym stopniu zmieniać rze-
czywistość w kierunku wyznaczonym przez standard konstytucyjny. Bez 
tych wszystkich warunków ławnik nie będzie realnym wsparciem w orze-
kaniu, lecz jedynie kulą u nogi sędziów kierujących się literą prawa, nie 
zaś dodatkowo wartościami i spostrzeżeniami osób spoza środowiska 
sędziowskiego.
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Curie -Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent filologii angielskiej na Uni-
wersytecie Warszawskim oraz kursu prawa amerykańskiego na University 
of Pennsylvania Carey Law School w Filadelfii. Autor książki pt. Obrona 
konieczna w polskim i amerykańskim prawie karnym oraz wielu publikacji 
naukowych z zakresu prawa karnego materialnego. 
ORCID: 0000-0002-6683-3625.
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Ewa Płocha – asystent w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, radca prawny. Specjalizuje się m.in. w prawie karnym 
skarbowym, japońskim procesie karnym oraz zagadnieniach związa-
nych z zastosowaniem nowoczesnych technologii – na czele ze sztuczną 
inteligencją – w procesie karnym.

Paweł Czarnecki – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępo-
wania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, mediator karny 
przy Sądzie Okręgowym w Krakowie, kurator społeczny przy Sądzie 
Rejonowym dla Krakowa -Krowodrzy w Krakowie. 
ORCID: 0000-0002-0905-2996.





Informacje o projekcie  
„Administracja pod kontrolą”

„Administracja pod kontrolą” jest trzyletnim programem mającym na 
celu zapoznanie z działalnością strażniczą i możliwościami monitorowa-
nia zjawisk ksenofobicznych oraz antypolskich. Program stworzony jest 
również po to, aby przeciwdziałać przyczynom przestępczości. 

Chcemy, aby działania strażnicze i kontrola społeczna przestały być 
pojęciami niezrozumiałymi, niesprecyzowanymi czy wręcz obcymi. Kła-
dziemy nacisk na rozwój społeczności lokalnych, świadomość obywatelską 
i realne działania. Uważamy działalność strażniczą za istotny element 
funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego.

Nasz program działa poprzez rozpowszechnianie idei kontroli spo-
łecznej oraz działań strażniczych jako możliwości uczestnictwa obywateli 
w demokratycznym państwie prawnym, także na szczeblu lokalnym.

Program opiera się na trzech filarach:
1. Szkole Liderów;
2. Spotkaniach lokalnych;
3. Działalności online.
Szkoła Liderów jest skierowana do wszystkich, którzy są zaangażo-

wani społecznie i zainteresowani pogłębianiem swojej wiedzy na temat 
zagadnień związanych z administracją czy społeczną kontrolą. Propozycja 
cyklicznych spotkań umożliwi rozwój umiejętności i pogłębianie kompe-
tencji. Szkoła Liderów to sześć spotkań, które odbywają się w weekendy 
w Warszawie. W ich ramach uczestnicy biorą udział w interesujących pre-
lekcjach, wykładach oraz warsztatach oraz zdobywają wiedzę w zakresie 
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umiejętności miękkich, przewidziane są również spotkania mentorin-
gowe. Udział w spotkaniach Szkoły Liderów jest bezpłatny. Organizatorzy 
zapewniają również materiały dydaktyczne, nocleg, a także wyżywienie 
w trakcie zjazdów. 

Spotkania lokalne to konferencje w gminach i powiatach, które poru-
szają problemy związane z  funkcjonowaniem społeczeństwa obywa-
telskiego i samorządów. W ramach konferencji lokalni decydenci oraz 
społecznicy będą mogli skorzystać z wiedzy ekspertów, nabyć nowe umie-
jętności i wymienić się poglądami.

Działalność online to ta część programu, w której osoby zainteresowane 
działalnością strażniczą będą miały stały dostęp do wiedzy eksperckiej 
oraz aktualności z zakresu funkcjonowania administracji publicznej.

O Fundacji „Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji”

Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji działa już od ponad 
20 lat. Nieformalnie od 1997 r., kiedy to jego pomysłodawca, prof. dr 
hab. Zbigniew Cieślak, zaczął popularyzować ideę współpracy między 
młodymi badaczami oraz uczelniami i jednostkami naukowymi. Od tego 
czasu WSAA wydaje prace studialne, organizuje konferencje naukowe 
oraz popularyzuje znaczenie dobrej administracji w dyskursie naukowym 
oraz w szeroko rozumianej debacie publicznej.

Do 2018 r. WSAA działało jako seminarium, miejsce wymiany poglą-
dów – inicjatywa, która połączyła wielu ludzi ponad podziałami. Działal-
ność Seminarium pozwoliła na wprowadzenie do dyskursu prawniczego 
powiewu świeżości oraz efektywności poprzez zachęcanie konkurujących 
ze sobą „szkół prawniczych” do współpracy oraz wypracowania wspól-
nych stanowisk.

Ze względu na wzrost liczby podejmowanych działań, pomysłodawcy 
seminarium od 2016 r. zmierzali do zinstytucjonalizowania oraz sforma-
lizowania jego działalności, co udało się w roku 2018, gdy WSAA zostało 
zarejestrowane jako fundacja.

WSAA corocznie organizuje bądź współorganizuje przynajmniej trzy 
otwarte, ogólnodostępne i ogólnopolskie konferencje naukowe. W latach 
ubiegłych były to m.in.: „Identyfikacja istoty wartości w administracji 
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publicznej w latach 1997–2017. Dwudziestolecie Warszawskiego Semina-
rium Aksjologii Administracji” czy konferencja „Polska służba cywilna po 
1989 r.” (współorganizowana z Krajową Szkołą Administracji Publicznej 
oraz Radą Służby Publicznej).




