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1. Cel pracy 

Celem artykułu jest zwięzłe omówienie karnoprawnych aspektów zaniechania publikacji aktów 

normatywnych w Dzienniku Ustaw na przykładzie trzech kazusów, tj. odmowy publikacji wyroków 

Trybunału Konstytucyjnego w 2015 i 2016 roku, wstrzymania publikacji wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego w 2020 roku oraz opóźnienia publikacji ustawy w 2020 roku. Artykuł przedstawia 

stanowisko organów ścigania i sądów w dwóch z powyższych spraw oraz omawia ewentualną 

możliwośd zaistnienia stanu wyższej konieczności, wyłączającego bezprawnośd zaniechania publikacji 

w jednej ze wspomnianych spraw.  

2. Podstawy prawne publikacji aktów normatywnych w Dzienniku Ustaw 

Kwestie związane z promulgacją aktów normatywnych reguluje przede wszystkim Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej1. W zakresie istotnym dla tematu niniejszego artykułu zastosowanie ma 

przepis art. 190 ust. 2, dotyczący publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego, oraz art. 122 ust. 2 i 

5 Konstytucji, dotyczące zarządzenia przez Prezydenta RP ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowo zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i wydawania 

dzienników urzędowych, w tym Dziennika Ustaw, reguluje natomiast ustawa z dnia 20 lipca 2020 r. o 

ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych2. Publikacja wskazanych w 

ustawie aktów normatywnych3 w Dzienniku Ustaw jest co do zasady obowiązkowa (art. 2 ust. 1) i 

powinna nastąpid niezwłocznie (art. 3). Dziennik Ustaw wydawany jest przez Prezesa Rady Ministrów 

przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji (art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy).  

Ani Konstytucja, ani ustawa nie przewidują dla Prezesa Rady Ministrów żadnych kompetencji 

dotyczących merytorycznej oceny treści, trybu przyjmowania, ani mocy prawnej aktów 

normatywnych podlegających publikacji w Dzienniku Ustaw. Rola Prezesa Rady Ministrów sprowadza 

się zatem wyłącznie do dokonania technicznej czynności publikacji. 

3. Znamiona przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych funkcjonariusza publicznego 

Przestępstwo niedopełnienia obowiązków służbowych przez funkcjonariusza publicznego 

stypizowane jest w art. 231 § 1 kodeksu karnego4. Przepis ten brzmi: „Funkcjonariusz publiczny, 

który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu 

publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.” Przestępstwo to może 

byd zatem popełnione wyłącznie przez funkcjonariusza publicznego5, musi obejmowad przekroczenie 

uprawnieo lub niedopełnienie obowiązków oraz musi narażad określony interes prywatny lub 

publiczny. 

Dla tematu niniejszej pracy istotna jest po pierwsze kwestia ewentualnego niedopełnienia 

obowiązków. Za niedopełnienie obowiązków uznaje się niedokonanie czynności, która należy do 

kompetencji danego funkcjonariusza i której dokonanie w danej sytuacji było obligatoryjne6. Nie ma 

                                                           
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.).  
2 tekst jednolity – Dz.U. 2019 poz. 1461. 
3 Katalog aktów normatywnych i innych aktów prawnych podlegających publikacji w Dzienniku Ustaw wskazany jest w art. 9 ust. 1 ustawy. 
4 ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późn. zm.) 
5 Definicja funkcjonariusza publicznego zawarta jest w art. 115 § 13 kodeksu karnego. Do funkcjonariuszy publicznych niewątpliwie zalicza 
się m.in. Prezes Rady Ministrów, odpowiedzialny za dokonywanie publikacji w Dzienniku Ustaw. 
6 Arkadiusz Lach, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji paostwowych, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Naukowa: Violetta 
Konarska-Wrzosek, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, str. 1087 



przy tym znaczenia, czy norma prawna statuująca dany obowiązek skierowana jest do ogółu 

funkcjonariuszy, czy indywidualnie do konkretnej osoby7. 

Zarówno w orzecznictwie8, jak i doktrynie przeważa pogląd, że przestępstwo to ma charakter 

formalny, tj. do wypełnienia jego znamion wystarczy samo narażenie konkretnego dobra 

chronionego, nie zaś powstanie rzeczywistej szkody. Przestępstwo to ma również charakter umyślny, 

przy czym sprawca musi mied świadomośd zarówno niedopełnienia obowiązków (przekraczania 

uprawnieo), jak i działania na szkodę interesu prywatnego lub publicznego9. Sprawca może działad 

przy tym zarówno w zamiarze bezpośrednim (dążyd do narażenia określonego dobra), jak i 

ewentualnym (przewidywad narażenie i godzid się na to)10. 

Natomiast typ nieumyślny przestępstwa niedopełnienia obowiązków funkcjonariusza publicznego 

objęty jest art. 231 § 3 kodeksu karnego. Do znamion tego czynu należy jednakże wyrządzenie 

istotnej szkody. Ze względu na specyfikę czynu polegającego na zaniechaniu publikacji w Dzienniku 

Ustaw typ nieumyślny nie będzie omawiany w niniejszej pracy. 

4. Kazusy zaniechania publikacji w Dzienniku Ustaw  

4.1 Odmowa publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego w 2015 i 2016 roku 

W toku kryzysu ustrojowego wokół Trybunału Konstytucyjnego, spowodowanego podwójnym 

wyborem sędziów Trybunału przez Sejm VII i VIII kadencji11, doszło do faktycznej odmowy publikacji 

szeregu wyroków Trybunału, dotyczących ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Rząd stał wówczas na 

stanowisku, że wyroki nie mogą zostad opublikowane, m.in. dlatego że Trybunał nie obradował w 

prawidłowym składzie12 (ówczesny Prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzeplioski nie 

dopuszczał do orzekania sędziów ponownie wybranych na już obsadzone stanowiska przez sejmową 

większośd VIII kadencji), a przy orzekaniu nie stosował się do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym 

(Trybunał badał konstytucyjnośd samej ustawy, w związku z czym orzekał wprost na podstawie 

Konstytucji13). 

4.1.1 Stanowisko prokuratury i sądu powszechnego 

Helsioska Fundacja Praw Człowieka złożyła zawiadomienie do prokuratury, wskazując, że zaniechanie 

publikacji wyroków wyczerpuje znamiona przestępstwa niedopełnienia obowiązków służbowych na 

szkodę interesu publicznego14. Badająca sprawę Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w 

Warszawie postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2016 r., sygn. akt V Ds. 47.2016 (załącznik nr 2 do 

niniejszej pracy), początkowo odmówiła wszczęcia śledztwa, stwierdzając brak znamion czynu 

zabronionego. W ocenie prokuratury zaniechanie publikacji po pierwsze nie stanowiło działania na 

szkodę interesu publicznego, po drugie nie miało charakteru zawinionego, ponieważ ówczesna 

premier Beata Szydło dysponowała opiniami prawnymi wskazującymi na koniecznośd odmowy 

                                                           
7 wyrok Sądu Najwyższego z 4 maja 2016 r., sygn. akt V KK 388/15, Baza orzeczeo Sądu Najwyższego, URL: 
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/v%20kk%20388-15.docx.html (dostęp: 15 lutego 2021 r.) 
8 zob. Arkadiusz Lach, Przestępstwa przeciwko działalności instytucji paostwowych, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. Naukowa: Violetta 
Konarska-Wrzosek, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, str. 1086 i przywołane tam orzecznictwo. 
9 ibidem 
10 ibidem 
11 Dokładne omówienie kryzysu wykracza poza tematykę niniejszej pracy. 
12 zob. np. pismo Członka Rady Ministrów Beaty Kempy z dnia 10 grudnia 2015 r. do Prezesa Trybunału Konstytucyjnego (załącznik nr 1 do 
niniejszej pracy). 
13 Zob. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r., sygn. akt K 47/15, OTK ZU A/2018, poz. 31, URL: 
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?sprawa=16641&dokument=16939, ostatni dostęp: 8 stycznia 2021 r. 
14 Helsioska Fundacja Praw Człowieka, Niepublikowanie wyroków TK: dokumenty z śledztwa, URL: https://www.hfhr.pl/niepublikowanie-
wyrokow-tk-dokumenty-z-sledztwa/, ostatni dostęp: 8 stycznia 2021 r. 

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/v%20kk%20388-15.docx.html
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?sprawa=16641&dokument=16939
https://www.hfhr.pl/niepublikowanie-wyrokow-tk-dokumenty-z-sledztwa/
https://www.hfhr.pl/niepublikowanie-wyrokow-tk-dokumenty-z-sledztwa/


publikacji, po trzecie zaś doszło do wyklarowania się dwóch przeciwstawnych poglądów na 

koniecznośd publikacji wspomnianych wyroków.  

Helsioska Fundacja Praw Człowieka złożyła zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa15, w wyniku 

którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie postanowieniem z dnia 

13 października 2016 r., sygn. akt II Kp 1256/16 (załącznik nr 3 do niniejszej pracy) nakazał wszczęcie 

postępowania. Sąd stanął na stanowisku, że nieopublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a 

przez to uniemożliwienie jego wejścia w życie i wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów 

niezgodnych z Konstytucją, stanowi działanie na szkodę interesu publicznego i godzi w porządek 

prawny. Sąd stwierdził również, że Prezesowi Rady Ministrów, ani żadnemu innemu organowi nie 

przysługują uprawnienia do kontroli prawidłowości wydania orzeczeo przez Trybunał Konstytucyjny. 

Wynika to bowiem z ostatecznego charakteru tych orzeczeo (art. 190 ust. 1 Konstytucji RP). Jedynym 

uprawnieniem kontrolnym Prezesa Rady Ministrów w tym zakresie jest weryfikacja, czy nadesłany do 

publikacji wyrok rzeczywiście pochodzi od Trybunału Konstytucyjnego. Kwestia ta nie budziła jednak 

wątpliwości. Skoro zatem Prezesowi Rady Ministrów nie przysługują uprawnienia kontrolne w 

stosunku do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, to nie można się też powoływad na opinie prawne 

wskazujące na koniecznośd odmowy publikacji z powodu niewłaściwego trybu wydawania orzeczenia. 

Uzasadniając odmowę wszczęcia śledztwa istnieniem przeciwstawnych poglądów prawnych 

prokurator powołał się także na stanowisko doktryny, iż „nie jest zamierzone takie działanie 

funkcjonariusza publicznego, który mylnie wyobrażał sobie, iż nie narusza swoich powinności lub nie 

działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Błąd ten nie musi byd usprawiedliwiony i 

sprowadza się do subiektywnej pomyłki w ocenie faktów ze strony sprawcy. Wydaje się, iż błędna 

decyzja funkcjonariusza publicznego będzie związana z takim właśnie błędem. Wyłączona jest wtedy 

możliwośd postawienia sprawcy zarzutu popełnienia przestępstwa (czynu zabronionego) z art. 231 

par. 1 kk (R. Zawłocki, Błąd funkcjonariusza publicznego jako podstawa do odpowiedzialności karnej, 

Monitor Prawniczy 2004/22)”. Sąd ocenił jednak, że ze stanowiskiem takim można by się było zgodzid 

jedynie wówczas, gdyby stan prawny był na tyle niejasny, że dawałby pole dla różnych interpretacji. 

Funkcjonariusz publiczny stanąłby wówczas przed koniecznością wyboru jednej z interpretacji i nie 

można by mu było stawiad zarzutów karnych, nawet gdyby później przeważył pogląd przeciwny 

względem dokonanego wyboru. Tymczasem w ocenie sądu treśd normy prawnej nakładającej na 

Prezesa Rady Ministrów bezwzględny obowiązek publikacji wyroku jest oczywista. I nie zmienia tego 

fakt istnienia „jakichś poglądów przeciwnych” – powoływanie się na takie poglądy musi byd bowiem 

uzasadnione stopniem skomplikowania danej kwestii prawnej. 

Prokuratura wszczęła wówczas śledztwo i przesłuchała szereg osób z Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów oraz Rządowego Centrum Legislacji (odstąpiono jednak od przesłuchania samej premier 

Szydło, mimo że przesłuchani świadkowie wskazywali na jej kluczowy udział w podejmowaniu decyzji 

o odmowie publikacji16). Ostatecznie prokuratura umorzyła postępowanie postanowieniem z dnia 10 

lutego 2017 r. (załącznik nr 4 do niniejszej pracy). W uzasadnieniu – wbrew stanowisku sądu – 

wskazano m.in. że premier Szydło miała prawo nabrad podejrzeo co do dopuszczalności publikacji 

wyroków. Helsioska Fundacja Praw Człowieka – mimo zastrzeżeo – nie mogła już zaskarżyd tego 

postanowienia, ponieważ kodeks postępowania karnego nie przewiduje takiego uprawnienia dla 

instytucji społecznej niebędącej pokrzywdzonym17. 

                                                           
15 Helsioska Fundacja Praw Człowieka, Zażalenie HFPC w postępowaniu w sprawie odmowy publikacji wyroku TK, URL: 
https://www.hfhr.pl/zazalenie-hfpc-w-postepowaniu-w-sprawie-odmowy-publikacji-wyroku-tk/, ostatni dostęp: 8 stycznia 2021 r. 
16 Helsioska Fundacja Praw Człowieka, Niepublikowanie wyroków TK… 
17 art. 306 § 1 kpk 

https://www.hfhr.pl/zazalenie-hfpc-w-postepowaniu-w-sprawie-odmowy-publikacji-wyroku-tk/


4.1.2. Stanowisko sądów administracyjnych 

Kwestia odmowy publikacji powyższych wyroków w Dzienniku Ustaw była też przedmiotem skargi do 

sądu administracyjnego. Tematyka ta wprawdzie wykracza poza temat niniejszej pracy – nie dotyczy 

bowiem prawa karnego – zasługuje jednak na krótkie, chodby tylko marginalne wzmiankowanie przy 

okazji omawiania stanowisk sądów w tej sprawie.  

Jedna z opozycyjnych partii politycznych wywiodła w dniu 20 maja 2016 roku skargę do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zarzucając Prezesowi Rady Ministrów 

naruszenie art. 190 ust. 2 konstytucji RP w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 21 ust. 1 w zw. z art. 2 

ust. 1 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych w zw. z art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym18 w zw. z art. 7 Konstytucji RP. Skarżąca partia podnosiła ponadto, że publikacja 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest czynnością z zakresu administracji publicznej, o jakiej mowa 

w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi19, wobec czego 

sprawa należy do kognicji sądów administracyjnych.  

Postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt IV SA/Wa 1585/16, Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę20. Sąd uznał, że wbrew wywodom strony skarżącej 

publikacja aktów normatywnych w Dzienniku Ustaw nie jest sprawą z zakresu administracji 

publicznej, ponieważ nie zawiera elementów władztwa administracyjnego. Nadto nie jest to sprawa 

indywidualna, ponieważ czynnośd publikacji nie jest skierowana do zindywidualizowanego adresata, 

znajdującego się w określonej sytuacji. W ocenie sądu akty z zakresu administracji publicznej są 

podejmowane w sprawach indywidualnych, jakich przedmiotem jest określony i zindywidualizowany 

stosunek administracyjny, którego źródłem jest przepis prawa powszechnie obowiązującego. Poza 

zakresem tego rodzaju aktów pozostają zatem akty o charakterze generalnym. W konsekwencji sąd 

uznał, że sprawa nie należy do kognicji sądów administracyjnych. 

Rozpatrujący skargę kasacyjną na powyższe orzeczenie Naczelny Sąd Administracyjny w 

postanowieniu z dnia 25 kwietnia 2017 roku, sygn. akt I OSK 126/1721, stwierdził, że kwestia 

publikacji w Dzienniku Ustaw wprawdzie jest sprawą z zakresu administracji publicznej, jednak 

zgodził się z sądem I instancji, że sprawa ta nie podlega kognicji sądów administracyjnych. Sądy 

administracyjne sprawują bowiem kontrolę tylko nad takimi czynnościami z zakresu administracji 

publicznej, które mają charakter indywidualny, to jest przesądzają o indywidualnych prawach lub 

obowiązkach. Tymczasem odmowa publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie jest aktem 

skierowanym do żadnego konkretnego podmiotu ani grupy podmiotów. W konsekwencji Naczelny 

Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną. 

4.2. Odroczenie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji 

Do kolejnego aktu zaniechania publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego – tym razem w sprawie 

o sygn. K 1/2022 – doszło w grudniu 2020 r. Trybunał, nadal wątpliwie obsadzony23, stwierdził w dniu 

22 października 2020 r. niekonstytucyjnośd art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o 

                                                           
18 Dz.U. 2015 poz. 1064 ze zm. 
19 ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2002 nr 153 poz. 1270 z późn. zm.).  
20 Centralna Baza Orzeczeo Sądów Administracyjnych, URL: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C77CE4356C, ostatni dostęp: 9 stycznia 2021 r. 
21 Centralna Baza Orzeczeo Sądów Administracyjnych, URL: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3B7FF40062, ostatni dostęp: 9 stycznia 2021 r. 
22 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r., sygn. akt K 1/20, URL: https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-
orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy, ostatni dostęp: 
14 stycznia 2021 r. 
23 Kontynuacja kryzysu ustrojowego, wzmiankowanego w pkt. 4.1 niniejszej pracy. 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C77CE4356C
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/3B7FF40062
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy
https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11300-planowanie-rodziny-ochrona-plodu-ludzkiego-i-warunki-dopuszczalnosci-przerywania-ciazy


planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży24. 

Przepis ten dopuszczał możliwośd przerywania ciąży w przypadku, gdy „badania prenatalne lub inne 

przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieostwo ciężkiego i nieodwracalnego 

upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Wyrok wywołał masowe 

protesty społeczne25, dodatkowo podsycane przekonaniem, że wydanie tego wyroku w środku 

pandemii COVID-19 nastąpiło na zamówienie polityczne. Kwestie te, jak też i ocena samego 

zaostrzenia prawa aborcyjnego, pozostają poza tematyką niniejszej pracy. 

W reakcji na protesty Rada Ministrów wstrzymała publikację wyroku w Dzienniku Ustaw i ogłosiła w 

Monitorze Polskim swoje stanowisko w przedmiocie terminu publikacji26. Rada Ministrów stwierdza 

w nim, że wyrok doprowadził do masowych nielegalnych27 wystąpieo publicznych w okresie stanu 

epidemii COVID-19, niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi. Dlatego w celu uspokojenia sytuacji 

należy odroczyd publikację wyroku do czasu sporządzenia uzasadnienia wyroku, co pozwoli rozwiad 

wątpliwości interpretacyjne i uspokoid nastroje. W ocenie Rady Ministrów sytuacja ta odpowiada 

stanowi wyższej konieczności. Dodatkowo zdaniem Rady Ministrów – chociaż publikacja wyroku jest 

bezwzględnym obowiązkiem Prezesa Rady Ministrów – to jednak przepisy prawa nie określają 

dokładnego wyrażonego w dniach terminu dokonania takiej publikacji, w związku z czym odroczenie 

publikacji jest dopuszczalne. 

Przechodząc do analizy powyższego stanowiska zacząd należy od stwierdzenia, że o ile zamiar 

ochrony dobra chronionego prawnie jest oczywiście warunkiem sine qua non powoływania się na 

stan wyższej konieczności, to dla tematyki niniejszej pracy mniej istotne jest, czy wstrzymanie 

publikacji faktycznie podyktowane było chęcią ochrony zdrowia publicznego, czy też wynikało z 

chłodnej politycznej kalkulacji. Praca skupia się bowiem w tym zakresie na omówieniu 

dopuszczalności tego rodzaju „linii obrony”, innymi słowy na tym, czy opisana sytuacja – zaniechanie 

publikacji wspomnianego wyroku w celu powstrzymania protestów, a przez to ekspansji epidemii – 

może w ogóle stanowid stan wyższej konieczności lub w inny sposób prawnie uzasadniad stanowisko 

rządu. 

W świetle przytoczonych na wstępie niniejszej pracy przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych oraz stanowiska sądu z 2016 roku, istotnie – publikacja wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego jest obowiązkiem Prezesa Rady Ministrów. Za nieprawidłowe należy uznad 

natomiast twierdzenie Rady Ministrów, jakoby przepisy prawa nie określały dokładnego terminu 

publikacji. Jak zauważono na wstępie, termin ten określony został jako „niezwłocznie”, co oznacza 

tyle, co „bez zbędnej zwłoki”. Wydaje się, że o tym, czy zwłoka jest rzeczywiście niezbędna, decydują 

przesłanki obiektywne, niezależne od przekonania samego organu zobowiązanego do publikacji. 

Przesłanek tych nie należy także rozpatrywad w oderwaniu od kompetencji organu. Wydaje się 

zatem, że zwłoka w publikacji może co do zasady wynikad jedynie z czasu potrzebnego na techniczne 

przygotowanie publikacji, ewentualnie zweryfikowanie, czy nadesłany do publikacji wyrok faktycznie 

                                                           
24 Dz.U. 1993 nr 17 poz. 78 z późn. zm. 
25 Polska Agencja Prasowa: Protesty w Warszawie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, 22.10.2020 r., URL: 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C742259%2Cwarszawa-protestujacy-po-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-ida-w-strone-domu; 
Kolejny dzieo protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, 09.11.2020 r., URL: 
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C753664%2Ckolejny-dzien-protestow-po-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie, ostatni 
dostęp: 14 stycznia 2021 r. 
26 Stanowisko Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 r. w przedmiocie terminu publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o 
sygn. akt K 1/20 (M.P. 2020 poz. 1104) 
27 Zgromadzenia publiczne pozostawały zakazane z powodu pandemii COVID-19. Ocena legalności tego zakazu wykracza poza tematykę 
niniejszej pracy. Wątpliwości co do konstytucyjności rozwiązao ukierunkowanych na zwalczanie epidemii przedstawiono szerzej w pracy: 
Koronawirus a prawa obywatelskie. Analiza krytyczna rozwiązao legislacyjnych i praktyki orzeczniczej organów Paostwowej Inspekcji 
Sanitarnej w zakresie kar administracyjnych stanu epidemii, autor: Radosław Botev, wyd.: Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos”, Lutkówka 
2020, ISBN: 978-83-958219-0-5. 

https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C742259%2Cwarszawa-protestujacy-po-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-ida-w-strone-domu
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C753664%2Ckolejny-dzien-protestow-po-wyroku-trybunalu-konstytucyjnego-w-sprawie


pochodzi z Trybunału Konstytucyjnego. Zaniechanie w tym zakresie wyczerpuje zaś znamiona 

przestępstwa z art. 231 § 1 kodeksu karnego. Omówienia wymaga jednak w przytoczonych 

okolicznościach stan wyższej konieczności.  

4.2.1. Odroczenie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego jako stan wyższej konieczności 

Na gruncie prawa karnego stan wyższej konieczności stanowi jeden z ustawowych kontratypów. 

Uregulowany jest w art. 26 kodeksu karnego: 

Art. 26. kk 

§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeostwa 

grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeostwa nie można inaczej 

uniknąd, a dobro poświęcone przedstawia wartośd niższą od dobra ratowanego. 

§ 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach 

określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra 

ratowanego. 

§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosowad nadzwyczajne 

złagodzenie kary, a nawet odstąpid od jej wymierzenia. 

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek 

chronid nawet z narażeniem się na niebezpieczeostwo osobiste. 

§ 5. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko 

jeden może byd spełniony. 

 

W opisanej sytuacji – masowych wystąpieo zagrażających życiu i zdrowiu ludzi – zastosowanie miałby 

ewentualnie § 2. Rząd w celu ratowania dobra, jakim jest życie wielu ludzi, którzy mogliby umrzed z 

powodu niekontrolowanego rozwoju epidemii w wyniku masowych ulicznych protestów, poświęca 

bowiem inne dobro, jakim w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest życie ludzkie w fazie 

prenatalnej28. W tej sytuacji dobro poświęcone (życie nasciturusów) nie ma prima facie, w sposób 

niebudzący wątpliwości, wartości wyższej niż dobro ratowane (życie i zdrowie osób narażonych za 

zarażenie się wirusem SarsCov-2). Ewentualnie – gdyby jako dobro poświęcone rozpatrywad 

praworządnośd i zasady ustrojowe – wówczas zastosowanie miałby § 1, a więc sytuacja, gdy dobro 

poświęcone ma wartośd niższą niż dobro ratowane. 

Nie ma przy tym znaczenia, czy w wyniku masowych protestów rzeczywiście dochodzi do eskalacji 

epidemii, ponieważ dla zaistnienia wspomnianego kontratypu wystarczający jest sam fakt narażenia 

na niebezpieczeostwo naruszenia dobra prawnego, a nie realnego wystąpienia takiego naruszenia. 

Z drugiej strony, aby można się było powoływad na stan wyższej konieczności, niebezpieczeostwo 

musi byd bezpośrednie i występowad faktycznie, a nie jedynie potencjalnie29. Wydaje się, że gdy 

mowa o narażaniu na zarażenie wirusem w czasie pandemii, przesłanki te są spełnione. 

Dyskusyjne jest natomiast, czy niebezpieczeostwa nie można było uchylid w inny sposób, czego z 

kolei wymaga subsydiarny charakter stanu wyższej konieczności30. Należy bowiem zauważyd, że w 

okresie tzw. „stanu epidemii” bardzo restrykcyjnie ograniczono możliwośd organizowania 

zgromadzeo publicznych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o 

                                                           
28 Konstytucyjna ochrona życia ludzkiego w fazie prenatalnej potwierdzona została także wcześniej, w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 
dnia 28 maja 1997 r., sygn. K 26/96, OTK ZU nr 2/1997, poz. 19, URL: 
https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?sprawa=3100&dokument=398, ostatni dostęp: 14 stycznia 2021 r. 
29 Violetta Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, str. 176-177 
30 ibidem, str. 177 

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?sprawa=3100&dokument=398


zgromadzeniach31. W dniu powołania się przez Radę Ministrów w Monitorze Polskim na stan wyższej 

konieczności obowiązywało wydane ledwie kilka dni wcześniej rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeo, nakazów i zakazów w związku z 

wystąpieniem stanu epidemii32, którego § 26 ust. 1 ograniczał dozwoloną liczbę uczestników 

zgromadzeo do 5 osób. Abstrahując zupełnie od problematyki konstytucyjności takiego rozwiązania, 

wymaga podkreślenia, że Rada Ministrów, wydawszy takie rozporządzenie, miała świadomośd 

możliwości jego egzekwowania przez Policję. Co więcej, ograniczenia te pod rządami analogicznego 

przepisu z poprzedniego rozporządzenia z 9 października 2020 r.33 były faktycznie egzekwowane 

wobec uczestników szeregu organizowanych w tym czasie protestów przeciwko pandemicznym 

obostrzeniom34. Powstaje zatem pytanie, czy niebezpieczeostwa nie można było zażegnad sięgając po 

inne środki, w tym w sposób całkowicie legalny, to jest poprzez konstytucyjnie prawidłowe wydanie 

zakazu zgromadzeo po wprowadzeniu stanu wyjątkowego35 i jego zgodne z prawem egzekwowanie. 

W tym miejscu należy wskazad, że możliwośd powoływania się na stan wyższej konieczności przez 

organ władzy jest w ogóle dyskusyjna. W doktrynie podkreśla się bowiem, że art. 7 Konstytucji RP 

wyraźnie przesądza, iż organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, czyli ich 

kompetencji nie można kreowad ad casu36. Wobec tego możliwości takiej nie może wprowadzad 

także ustawa karna. W opisywanym przypadku ustrojodawca precyzyjnie uregulował mechanizm 

działania władz paostwowych w sytuacjach szczególnych zagrożeo. Wszak stany nadzwyczajne służą 

właśnie ochronie określonych dóbr, a ich wprowadzenie ma z założenia legitymizowad działania 

organów władzy, które byłyby bezprawne w czasie zwykłego działania paostwa. W sytuacji, gdyby w 

ocenie rządu masowe wystąpienia ludności sprowadzały niebezpieczeostwo powszechne, właściwym 

rozwiązaniem byłoby wprowadzenie stanu wyjątkowego. 

Wobec braku znanych orzeczeo sądowych w powyższej sprawie nie jest możliwe przedstawienie 

stanowiska judykatury co do skuteczności powołania się na stan wyższej konieczności, a w 

konsekwencji co do ewentualnej bezprawności zaniechania Prezesa Rady Ministrów. 

4.3 Odroczenie publikacji ustawy ze względu na błąd legislatora 

W listopadzie 2020 r. rząd celowo wstrzymał publikację w Dzienniku Ustaw uchwalonej przez Sejm i 

podpisanej przez Prezydenta ustawy37. Miało to związek z „błędem legislacyjnym” – Sejm w dniu 28 

października 2020 r. omyłkowo przyjął poprawkę Senatu, dającą podwyżki wszystkim lekarzom, a nie 

tylko tym pracującym bezpośrednio przy zwalczaniu epidemii COVID-19. Błąd ten naprawiono 

poprzez skierowanie tego samego dnia do prac sejmowych „ustawy naprawczej”38, która musiała 

wszakże przejśd jeszcze proces legislacyjny w Senacie. Aby nie dopuścid do wejścia w życie ustawy w 

omyłkowo przyjętym brzmieniu, rząd wstrzymał jej publikację do czasu ostatecznego przyjęcia 

                                                           
31 Dz. U. z 2019 r. poz. 631 
32 Dz.U. 2020 poz. 2091 
33 Dz.U. 2020 poz. 1758, kilkakrotnie zmieniane 
34 Przykładowo w dniu 24 października 2020 r. na placu Defilad w Warszawie doszło do rozpędzenia przez Policję przy użyciu gazu 
łzawiącego uczestników zgromadzenia pod nazwą „Międzynarodowy Marsz o Wolnośd”.  
35 Należy w tym miejscu zauważyd, że o ile w przypadku katastrof naturalnych właściwym stanem nadzwyczajnym prima facie wydaje się 
stan klęski żywiołowej, to jednak dopiero stan wyjątkowy umożliwia ograniczenie prawa zgromadzeo (art. 233 ust. 1 Konstytucji RP a 
contrario oraz art. 233 ust. 3 Konstytucji RP a contrario). 
36 Witold Zontek, Powoływanie się na stan wyższej konieczności przez organy paostwa, [w:] Kodeks karny. Częśd ogólna, seria: Duże 
Komentarze Becka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, str. 534-535 – oraz przywołane tam orzecznictwo i literatura 
37 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z 
wystąpieniem COVID‑19, ostatecznie opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 28.11.2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 2112). 
38 Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom 
kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2113). 



ustawy naprawczej. Celowe wstrzymanie publikacji potwierdził w dniu 10 listopada 2020 r. na 

konferencji prasowej rzecznik rządu39. 

W opisanej sytuacji zawiadomienie do prokuratury (załącznik nr 5 do niniejszej pracy) złożyła 

organizacja społeczna – Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” z siedzibą w Lutkówce. Fundacja 

podniosła, że celowe zaniechanie publikacji ustawy odbyło się ze szkodą dla konstytucyjnego ustroju 

paostwa, jak też i interesu grupy zawodowej lekarzy. W ocenie Fundacji niedopuszczalna jest 

sytuacja, w której to urzędnicy decydują ostatecznie o kształcie prawa, wbrew wynikom głosowania 

w Sejmie i wbrew decyzji Prezydenta RP, który ustawę podpisał. 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie, do której ostatecznie trafiło zawiadomienie, odmówiła 

wszczęcia śledztwa wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion przestępstwa40. Prokuratura 

wskazała, że aby możliwe było przypisanie funkcjonariuszowi publicznemu odpowiedzialności za czyn 

zabroniony stypizowany w art. 231 § 1 kk, konieczne byłoby wykazanie po pierwsze umyślności 

działania lub zaniechania obowiązków, po drugie zaś wykazania związku na płaszczyźnie 

przyczynowej i normatywnej między naruszeniem obowiązków a powstaniem niebezpieczeostwa 

uszczerbku dla dobra prawnego41. W tym stanie rzeczy prokuratura, dokonując oceny post factum 

postępowania Prezesa Rady Ministrów, nie dopatrzyła się znamion czynu zabronionego, gdyż 

ostatecznie doszło do naprawienia przez Sejm błędu legislacyjnego.  

Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” nie zgodziła się z powyższym stanowiskiem i złożyła zażalenie 

na postanowienie prokuratora (załącznik nr 742) podnosząc, iż z oceny sprawy post factum mógłby co 

najwyżej wynikad brak skutku w postaci faktycznego naruszenia interesu publicznego, jednak dla 

wypełnienia znamion przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 kk wystarczy samo narażenie 

takiego interesu.  

Rozpatrujący odwołanie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie postanowieniem z 

dnia 19 lipca 2022 r., sygn. akt II Kp 1405/21, (załącznik nr 8 do niniejszej pracy) zażalenia nie 

uwzględnił i utrzymał w mocy postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sąd w pełni 

podzielił stanowisko i argumentację przedstawioną przez prokuratora w uzasadnieniu zaskarżonego 

postanowienia. W ocenie Sądu działanie funkcjonariusza publicznego może stanowid przestępstwo z 

art. 231 § 1 kk tylko wtedy, gdy jest ono podjęte świadomie wbrew prawnym uprawnieniom lub 

obowiązkom oraz ukierunkowane na wyrządzenie szkody interesowi publicznemu lub prywatnemu. 

Tak wyrażone stanowisko wydaje się jednak nie uwzględniad w ogóle możliwości popełnienia 

przestępstwa z art. 231 § 1 kk w zamiarze ewentualnym, co byłoby wykładnią sprzeczną zarówno z 

piśmiennictwem, jak i z orzecznictwem Sądu Najwyższego43. 

 

                                                           
39 Rzeczpospolita: Rzecznik rządu potwierdza celowe wstrzymanie publikacji ustawy covidowej. „Jest efektem pomyłki”. URL: 
https://www.rp.pl/swiat/art429051-rzecznik-rzadu-potwierdza-celowe-wstrzymanie-publikacji-ustawy-covidowej-jest-efektem-pomylki, 
ostatni dostęp: 22 grudnia 2022 r. 
40 Postanowienie prokurator Edyty Dudzioskiej, del. do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r., 
sygn. akt PO I Ds 16.2021 (załącznik nr 6). 
41 Prokuratura powołuje się w tym zakresie na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2009 r., sygn. WA 5/09, Lex nr. 491237, które to 
orzeczenie oparte jest z kolei na wcześniejszym postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2003 r., sygn. WK 3/03, URL: 
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/WK%203-03.pdf (ostatni dostęp: 23 grudnia 2022 r.).  
42 Pismo Fundacji Kontroli Społecznej „Nomos” z dnia 18 maja 2021 r., będące załącznikiem nr 7 do niniejszej pracy, stanowi w istocie samo 
przedstawienie uzasadnienia dla uprzednio złożonego zażalenia z dnia 2 lutego 2021 r. Prokurator błędnie nie doręczył bowiem 
zawiadamiającej organizacji społecznej samego odpisu postanowienia o wszczęciu śledztwa, a jedynie zawiadomił o odmowie odrębnym 
pismem z dnia 28 stycznia 2021 r. Odpis postanowienia został Fundacji doręczony dopiero po złożeniu zażalenia. 
43 por. przywołane wyżej w przypisie 41 postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2003 r., sygn. WK 3/03 

https://www.rp.pl/swiat/art429051-rzecznik-rzadu-potwierdza-celowe-wstrzymanie-publikacji-ustawy-covidowej-jest-efektem-pomylki
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/WK%203-03.pdf


5. Wnioski i refleksje 

We wszystkich trzech wyżej omawianych przypadkach – mimo ich różnego potraktowania przez 

organy ścigania i sądy – wskazano na istotne wątpliwości co do dopuszczalności zaniechania bądź 

odroczenia publikacji aktu normatywnego w Dzienniku Ustaw w danych okolicznościach. Niepokój 

budzi w tym świetle fakt nagromadzenia takich sytuacji na przestrzeni ledwie kilku lat. Okres ten 

obejmuje wprawdzie dwie kadencje Sejmu44, w tym czasie nie doszło jednak do istotnego przesilenia 

na scenie politycznej. Tym bardziej powstaje zatem wrażenie – chod kwestia ta wykracza poza temat 

niniejszej pracy – że instytucja publikacji w Dzienniku Ustaw stała się narzędziem rozgrywek 

politycznych ugrupowao dzierżących władzę od dwóch kadencji. 

 

                                                           
44 Kadencja VIII (2015-2019) oraz kadencja IX (od 2019) 
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Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” Lutkówka, dnia 6 stycznia 2021 r. 

ul. Szkolna 49 

96-323 Lutkówka 

 

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 

ul. Krucza 38/42 

00-512 Warszawa 

 

ZAWIADOMIENIE 

 

Zawiadamiam o przestępstwie niedopełnienia obowiązków służbowych przez Prezesa Rady 

Ministrów i podległych mu urzędników Rządowego Centrum Legislacji, ul. Krucza 36 / Wspólna 6 w 

Warszawie, polegającego na celowym zaniechaniu niezwłocznej publikacji w Dzienniku Ustaw ustawy 

z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom 

kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 – w okresie od nie wcześniej niż dnia 3 listopada 

2020 r. do dnia 28 listopada 2020 r., co stanowiło czyn na szkodę interesu publicznego, to jest 

przestępstwo stypizowane w art. 231 § 1 kk. 

 

Uzasadnienie 

 

W dniu 28 października 2020 r. Sejm ostatecznie przyjął ustawę o zmianie niektórych ustaw w 

związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk 

sejmowy nr 683). Ustawa ta została następnie podpisana przed Prezydenta RP w dniu 3 listopada 

2020 r. (dowód: informacja o przebiegu procesu legislacyjnego na stronie internetowej Sejmu, 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=683 - wydruk w załączeniu). Ustawa ta m.in. 

wprowadzała 100-procentowe podwyżki dla lekarzy.  

 

W dniu 10 listopada 2020 r. rzecznik prasowy rządu Piotr Müller poinformował na konferencji 

prasowej, że publikacja ustawy w Dzienniku Ustaw jest celowo opóźniana, ponieważ ustawa jest 

efektem pomyłki w głosowaniach, Senat wprowadził niejasne poprawki i publikacja ustawy 

doprowadziłaby do konieczności wypłaty środków finansowych niezgodnie z zamierzonym celem 

ustawy, tj. wszystkim lekarzom, a nie tylko tym bezpośrednio zaangażowanym w zwalczanie epidemii 

COVID-19 (dowód: artykuł prasowy z internetowego wydania Rzeczpospolitej pt. „Rzecznik rządu 

potwierdza celowe wstrzymanie publikacji ustawy covidowej…” - https://www.rp.pl/Koronawirus-

SARS-CoV-2/201119917-Rzecznik-rzadu-potwierdza-celowe-wstrzymanie-publikacji-ustawy-

covidowej-Jest-efektem-pomylki.html, wydruk tekstu w załączeniu).  

Ustawę ostatecznie opublikowano w Dzienniku Ustaw dopiero w dniu 28 listopada 2020 r., 

równocześnie z ustawą poprawiającą błąd legislatora, tj. ustawą z dnia 28 października 2020 r. o 

zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 

związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 2113). 

 

Załącznik 5



 
 
Na wstępie należy zauważyć, że obowiązek ogłoszenia w Dzienniku Ustawy ww. aktu normatywnego 

wynika z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2019 poz. 1461). Zgodnie z art. 3 

wspomnianej ustawy „akty normatywne ogłasza się niezwłocznie”. Posłużenie się przez ustawodawcę 

terminem „niezwłocznie” należy rozumieć jako „bez zbędnej zwłoki”, przy czym zdaniem Fundacji o 

tym, czy zwłoka jest zbędna, decydują przesłanki obiektywne, niezależne od przekonania samego 

organu zobowiązanego do publikacji. Przesłanek tych nie należy także rozpatrywać w oderwaniu od 

kompetencji organu. 

 

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy wskazać należy, że do kompetencji Prezesa Rady 

Ministrów, a tym bardziej Rządowego Centrum Legislacji, nie należy ocena zasadności ustaw 

skierowanych do publikacji, ich skutków finansowych, spełniania przez ustawę zamierzonego celu, 

czy też prawidłowości procesu legislacyjnego. Uzurpowanie sobie tego rodzaju uprawnień przez 

organ wykonawczy godzi w podstawowe zasady ustroju państwa, zgodnie z którymi to nie premier, a 

Sejm i Senat, a następnie Prezydent uczestniczą w procesie legislacyjnym. 

 

Należy w tym miejscu zauważyć, że Sejm podjął pracę nad ustawą, mającą skorygować zaistniały 

„błąd legislacyjny”, już w dniu uchwalenia pierwszej ustawy, tj. 28 października 2020 r. Błąd znany był 

już zatem w dniu 3 listopada 2020 r., gdy ustawę podpisywał Prezydent. Mimo to Prezydent 

zdecydował się podpisać ustawę i skierować ją do publikacji. Nie skorzystał z przysługującego mu 

prawa weta, ani nawet nie odczekał do ostatniego dnia terminu na zdecydowanie o dalszych losach 

ustawy. Tym samym należy przyjąć, że głowa państwa – w ramach swoich prerogatyw – zdecydowała 

o przyjęciu ustawy w kształcie pierwotnie uchwalonym przez Sejm, a więc z dodatkiem do 

wynagrodzenia dla wszystkich lekarzy. 

 

W tej sytuacji Prezes Rady Ministrów, nakazując wstrzymanie publikacji z przyczyn wskazanych w 

oświadczeniu rzecznika rządu, dopuścił się zaniechania ze szkodą zarówno dla interesu publicznego – 

poszanowania konstytucyjnego ustroju państwa, jak też i interesu grupy zawodowej lekarzy, którym 

celowo, z przekroczeniem uprawnień uniemożliwiono pobieranie uchwalonego przez Sejm i 

zaakceptowanego przez Prezydenta dodatku przez okres do czasu wejścia w życie „ustawy 

naprawczej”. W ocenie Fundacji niedopuszczalna jest sytuacja, w której to urzędnicy decydują 

ostatecznie o kształcie prawa, wbrew wynikom głosowania w Sejmie i wbrew decyzji Prezydenta RP. 

 

 

         Radosław Botev 

          Prezes Zarządu  

 

Załączniki: 

- wydruk ze strony Sejmu, dotyczący procesu legislacyjnego – druk nr 683 

- wydruk tekstu artykułu prasowego 
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Fundacja Kontroli Społecznej „Nomos” Lutkówka, dnia 18 maja 2021 r. 

ul. Szkolna 49 

96-323 Lutkówka 

KRS: 0000845839  

 

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie 

II Wydział Karny 

ul. Marszałkowska 82 

00-517 Warszawa 

 

Za pośrednictwem: 

Prokuratura Okręgowa w Warszawie 

ul. Chocimska 28 

00-791 Warszawa 

 

Sygn. akt PO I Ds. 16.2021 

 

Pismo 

 

W związku z doręczeniem Fundacji w dniu 17 maja 2021 r. odpisu postanowienia prokuratora 

Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dn. 28 stycznia 2021 r. o odmowie wszczęcia śledztwa – 

oświadczam, że Fundacja podtrzymuje zażalenie z dnia 2 lutego 2021 r. i wnosi o uchylenie 

zaskarżonego postanowienia oraz o zobowiązanie prokuratora do wszczęcia postępowania 

przygotowawczego. 

 

Uzasadnienie 

Prokurator odmówił wszczęcia śledztwa w niniejszej sprawie, stwierdzając brak znamion czynu 

zabronionego. Swoje stanowisko prokurator uzasadnia po pierwsze dokonaniem post factum oceny 

zaniechania Prezesa Rady Ministrów, polegającego na nieopublikowaniu niezwłocznie ustawy, która 

następnie została przez ustawodawcę znowelizowana w celu konwalidacji błędu w pierwotnie 

przyjętej wersji. Po drugie zaś prokurator wskazał na brak tożsamości znaczeniowej między 

terminami „niezwłocznie” a „natychmiast” oraz na fakt, przepisy prawa nie wskazują konkretnego 

terminu wykonania tego obowiązku, gdyż termin „niezwłocznie” nie posiada definicji ustawowej. 

 

Zaczynając od tego drugiego, najdalej idącego twierdzenia, mogącego sugerowad, jakoby zaniechanie 

Prezesa Rady Ministrów w ogóle nie wyczerpywało znamiona niedopełnienia obowiązków 

służbowych, Fundacja wskazuje, iż termin „niezwłocznie” istotnie nie musi byd synonimem terminu 

Załącznik 7



 
 
„natychmiast”. Fundacja podtrzymuje jednak swoje stanowisko zawarte w zawiadomieniu, 

że terminu tego nie należy rozpatrywad w oderwaniu od kompetencji organu. Skoro zadaniem 

Prezesa Rady Ministrów jest jedynie weryfikacja, czy tekst ustawy przeznaczony do publikacji w 

Dzienniku Ustaw pochodzi od właściwego organu, oraz techniczne przygotowanie tekstu do 

publikacji, to ewentualna zwłoka w publikacji, aby była uprawniona, musiałaby wynikad właśnie 

z czasu potrzebnego na wykonanie tych czynności. Każda inna przyczyna zwłoki oznaczałaby już, że 

czynnośd nie została wykonana niezwłocznie, tj. bez zbędnej zwłoki. 

 

Przechodząc zaś do głównego powodu odmowy wszczęcia śledztwa, jakim wydaje się dokonanie 

oceny post factum oraz wynikające z niej przekonanie prokuratora, jakoby nie doszło do narażenia 

interesu publicznego, wskazad należy, iż z oceny sprawy post factum może co najwyżej wynikad brak 

skutku w postaci faktycznego naruszenia takiego interesu. Jak trafnie jednak podnosi sam prokurator, 

do znamion przestępstwa stypizowanego w art. 231 § 1 kk należy samo „działanie” na szkodę 

interesu publicznego, skutkujące powstaniem samego tylko niebezpieczeostwa uszczerbku dla dobra 

chronionego prawem. Zarówno w orzecznictwie, jak i doktrynie przeważa pogląd, że przestępstwo z 

art. 231 § 1 kk ma charakter formalny, tj. do wypełnienia jego znamion wystarczy samo narażenie 

konkretnego dobra chronionego, nie zaś powstanie rzeczywistej szkody (zob. Arkadiusz Lach, 

Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych, [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. 

Naukowa: Violetta Konarska-Wrzosek, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, str. 1086 i przywołane tam 

orzecznictwo). W okolicznościach niniejszej sprawy – nawet gdyby przyjąd, że późniejsza skuteczna 

konwalidacja błędu ustawodawcy oznacza, że dobro chronione, jakim jest prawidłowośd procesu 

legislacyjnego, nie zostało naruszone zaniechaniem publikacji „błędnej” ustawy – to nie sposób 

twierdzid, że przed zakooczeniem procesu „konwalidacji” dobro to nie było zagrożone.  

 

Co więcej – wbrew stanowisku prokuratora – zaniechanie publikacji było przez Prezesa Rady 

Ministrów zamierzone, na co wskazuje stanowisko rządu, przedstawione na konferencjach 

prasowych, a co podniesiono w zawiadomieniu. Jest to w istocie kluczowy dowód w sprawie, który 

prokurator w swoim stanowisku zupełnie pominął, stwierdzając jedynie lakonicznie, że brak jest 

dowodu celowego zaniechania prowadzącego do naruszenia interesu publicznego. Tymczasem to 

właśnie jasny przekaz medialny, wskazujący powody decyzji o odłożeniu w czasie publikacji ustawy, 

skłonił Fundację do dopatrywania się w zaniechaniu Prezesa Rady Ministrów znamion czynu 

zabronionego. Z oświadczenie rzecznika Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2020 r. wynika bowiem 

jednoznacznie, że Prezes Rady Ministrów podjął świadomą decyzję o przypisaniu sobie kompetencji 



 
 
oceny samej treści ustawy. Zdaniem Fundacji nie ma przy tym znaczenia, że w tym czasie 

rozpatrywany był w parlamencie projekt „ustawy naprawczej”. Gdyby bowiem projekt ten nie został 

przyjęty lub zostałby zawetowany przez Prezydenta RP, wówczas można by było z całą pewnością 

stwierdzid powstanie szkody w interesie publicznym, spowodowanej zaniechaniem publikacji 

pierwotnej ustawy. Tym samym w chwili podjęcia przez Prezesa Rady Ministrów decyzji o 

zaniechaniu publikacji istniała potencjalna możliwośd wystąpienia takiej szkody, a tym samym dobro 

chronione było narażone na niebezpieczeostwo. 

 

W tym stanie rzeczy w ocenie Fundacji zasadne jest wszczęcie śledztwa, przeto Fundacja wnosi jak na 

wstępie. 

 

 

Radosław Botev 

Prezes Zarządu 

 

Załącznik: 

- odpis niniejszego pisma 
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