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Mikołaj Małecki1*

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego 
z dnia 19 stycznia 2011 roku, 
IV KK 356/102

1. Wstęp

1. Zakres obowiązków ciążących na gwarancie (art. 160 § 2 k.k.) musi być definiowany w odniesieniu do 
tego momentu czasowego, w którym on działa, w oparciu o wtedy dostępne mu informacje o okolicz-
nościach stanu faktycznego. W odniesieniu do tego momentu formułowane powinny być wnioski co do 
zakresu realizacji tychże obowiązków i niebezpieczeństw, które wynikać mogą z ich zaniechania3.

2. Nie było możliwe przypisanie oskarżonym popełnienia przestępstwa z art. 160 § 1 k.k., jako że prze-
stępstwo to może zostać popełnione wyłącznie przez działanie, a tymczasem oskarżonym zarzucano 
bezczynność prowadzącą do nieszczęśliwego wypadku4.

Decyzja Sądu Najwyższego, który oddalił kasację oskarżycieli posiłkowych jako oczywiście 

bezzasadną, podzielając zapatrywania sądów niższych instancji na temat konieczności unie-

winnienia oskarżonych od popełnienia zarzucanych im czynów, wydaje się słuszna. 

1* Mikołaj Małecki - doktorant w Katedrze Prawa Karnego uniwersytetu jagiellońskiego.
2 „biuletyn Prawa Karnego” 2011, nr 3. Postanowienie wraz z uzasadnieniem można odnaleźć w interne-

cie, w bazie orzecznictwa sądu Najwyższego „supremus” [www.sn.pl]. strony uzasadnienia wskazywane 
w dalszej części tekstu odnoszą się do wersji dostępnej w tejże bazie.

3 teza nr 1 na podstawie: „biuletyn Prawa Karnego” 2011, nr 3, s. 23 oraz wersji postanowienia dostępnej 
w internecie. jest to powtórzenie poglądu wyrażonego w wyroku sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 
2010 r., iii KK 408/09, LEX nr 598846. 

4 teza nr 2 wybrana przez autora tekstu. 
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W uzasadnieniu komentowanego postanowienia, w którym sąd ten przytacza argumenta-

cję wyłożoną przez sądy niższych instancji, pojawiło się jednakże kilka kwestii dyskusyjnych, 

a przez to wartych omówienia. Dotyczą one in concreto strategii argumentacyjnej w zakresie 

dowodzenia realizacji znamion czynu zabronionego, co w omawianej sprawie doprowadziło 

sądy do przekonania o niemożności przypisania oskarżonym odpowiedzialności karnej, a tak-

że – w wymiarze abstrakcyjnym – wykładni znamion art. 160 § 1 i 2 k.k. Wymienione zagad-

nienia da się odnieść odpowiednio do dwóch tez komentowanego postanowienia. 

Glosa składa się z następujących części:

1. Zwięzła prezentacja stanu faktycznego sprawy; 

2. Streszczenie zasadniczych argumentów wyłożonych w  uzasadnieniu orzeczenia oraz 

umieszczenie ich w kontekście teorii obiektywnego przypisania skutku; 

3. Ocena wymienionych argumentów w  kontekście zakresu obowiązków ciążących na 

gwarancie (teza nr 1); IV. Analiza wykładnicza znamion art. 160 § 1 i 2 k.k. w kontekście 

poglądu mówiącego, że czyn z  art. 160 § 1 k.k. może zostać popełniony wyłącznie 

z działania (teza nr 2).

2.

Podstawą procesu stało się następujące zdarzenie. Na jednym z  osiedli mieszkaniowych 

przechodzień został śmiertelnie zraniony spadającym konarem drzewa. Okazało się, że to 

i inne drzewa znajdujące się na osiedlu zostały zakwalifikowane do wycięcia z uwagi na swój 

wiek, jednakże decyzja administracyjna w tym przedmiocie nie została wykonana z powodu 

braku środków finansowych. 

Za zrealizowanie zadania były odpowiedzialne następujące osoby z  Zarządu Budynków 

Komunalnych: zastępca dyrektora, główny specjalista Działu Eksploatacji i specjalista Działu 

Eksploatacji – w  zakresie nadzoru nad prawidłową realizacją umowy z  firmą zajmującą się 

wycinaniem drzew, w szczególności przekazania na ten cel odpowiednich środków finanso-

wych i wyegzekwowania zadania polegającego na wycince drzew stwarzających zagrożenie; 

oraz prezes spółki i kierownik ds. techniczno-eksploatacyjnych firmy – w zakresie nadzoru 

nad prawidłową realizacją umowy z Zarządem Budynków Komunalnych i wyegzekwowaniu 

zadania polegającego na wycięciu odpowiednich drzew. 

Oskarżonym zarzucono narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osób poruszających się po osiedlu mieszkaniowym, to jest 

popełnienie czynu z art. 160 § 1 k.k. w formie zaniechania5. 

5 Dla przejrzystości wywodu pomijam kwestię zarzutu popełnienia przez niektórych oskarżonych przestęp-
stwa z art. 231 § 1 k.k. Problem ten nie jest istotny w kontekście rozważań przeprowadzonych w niniej-
szej glosie. 
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3. 

Zdaniem Sądu Najwyższego i  sądów niższych instancji za uniewinnieniem oskarżonych 

przemawiały następujące argumenty:

(1) Argument z braku realizacji znamienia „bezpośredniego niebezpieczeństwa” (art. 160 

§ 1, 2, 3 k.k.): zagrożenie dla życia i  zdrowia przechodniów w  niniejszej sprawie nie było 

„bezpośrednie”6.

(2) Argument dotyczący wskazania alternatywnego zachowania, jakie mógł podjąć gwarant 

w celu zapobiegnięcia skutkowi (art. 2 k.k.) – test hipotetycznego przebiegu zdarzenia7: nie 

sposób sobie wyobrazić, aby istniała realna możliwość zabezpieczenia terenu, na którym znaj-

dował się stary drzewostan, poprzez odgrodzenie taśmą kilkuset drzew, gdyż rozwiązanie ta-

kie uniemożliwiałoby normalne funkcjonowanie na osiedlach i w rozległych częściach miasta8.

(3) Argument z  braku obiektywnej przewidywalności możliwości popełnienia czynu za-

bronionego (z perspektywy ex ante)9: „Możliwość przypisania sprawcy skutków czynu obej-

muje jedynie normalne, a niewykraczające poza możliwość przewidywania, następstwa jego 

zachowania”10. Niemożnością było przewidzenie, że ze zdrowego drzewa, którego jedyną 

ułomnością był wiek, oderwie się konar o średnicy 16 cm11.

(4) Argument z braku możliwości obiektywnego przypisania skutku do czynu oskarżonych, 

na płaszczyźnie normatywnej z  perspektywy ex post, dotyczący badania, czy w  naruszeniu 

określonej reguły postępowania z dobrem prawnym urzeczywistnił się dokładnie ten skutek, 

przed którego powstaniem miało chronić przestrzeganie określonej reguły ostrożności12: 

Przyczyna oderwania się konara była inna niż te, które decydowały o przeznaczeniu drzewa do wycię-

cia. brak jest zatem, wymaganego związku przyczynowo-skutkowego dla ustalenia odpowiedzialności 

karnej oskarżonych13.

6 zob. s. 8 uzasadnienia postanowienia. 
7 Na temat przesłanek obiektywnego przypisania skutku w przypadku przestępstwa konkretnego narażenia 

na niebezpieczeństwo zob.: M. bielski, Prawnokarne przypisanie skutku w postaci konkretnego narażenia 
na niebezpieczeństwo – uwagi na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2004 r., 
V KK 37/04, „Przegląd sądowy” 2005, nr 4, passim; oraz ogólnie: M. Królikowski, [w:] M. błaszczyk, M. Króli-
kowski, j. Lachowski, b. Namysłowska-Gabrysiak, A. sakowicz, A. Walczak-Żochowska, W. zalewski, R. za-
włocki, s. Żółtek, Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1–31. Tom I, Warszawa 2011, s. 212-214, 
wraz z cytowaną tam literaturą. 

8 zob. s. 9 uzasadnienia postanowienia. 
9 zob. M. Królikowski, op. cit., s. 212-213. 
10 „Okoliczności niniejszej sprawy nie wskazują, by tragiczny wypadek był tego rodzaju, by oskarżeni mogli 

mieć świadomość, że swoim zachowaniem mogą zrealizować znamiona czynu zabronionego (przewidy-
wali taką możliwość) bądź też możliwości takiej nie przewidywali, choć mogli ją przewidzieć” – zob. s. 10 
uzasadnienia postanowienia. 

11 Ibidem, s. 10-11. 
12 zob. wyrok sądu Najwyższego z dnia 8 marca 2000 r., iii KKN 231/98; OsNKW 2000, nr 5-6, poz. 45. 
13 zob. s. 11 uzasadnienia postanowienia. 
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4. 

Przechodząc do omówienia poszczególnych argumentów, należy zauważyć, że na gruncie 

analizowanego stanu faktycznego stanowią one uszczegółowienie i rozwinięcie poglądu wy-

eksponowanego jako teza nr 1. O ile teza w swojej ogólnej wymowie nie wydaje się kontro-

wersyjna i zasługuje na aprobatę, o tyle problematyczne okazują się dalsze wypowiedzi sądu, 

które w jakimś stopniu jej dotyczą. Poniżej wskazane zostaną owe wątpliwości. 

Jedna tylko rzecz odnośnie do sformułowanej tezy wymaga krótkiego komentarza. Doty-

czy ona następującego zdania: „Zakres obowiązków ciążących na gwarancie musi być definio-

wany w odniesieniu do tego momentu czasowego, w którym on działa”. 

Wydaje się, że zachowanie człowieka zawsze stanowi pewną aktywność w  znaczeniu fi-

zykalnym14, dającą się opisać za pomocą pojęć wyrażających czynność, czyli czasowników. 

Wprowadzenie dystynkcji na „działanie” (wystąpienie pewnych cech w czynie) i „zaniechanie” 

(brak w czynie pewnych cech) ma swoje uzasadnienie z perspektywy opisu czynu zabronione-

go i charakterystyki czynności sprawczej, za której niejako pośrednictwem człowiek realizuje 

znamiona danego typu przestępstwa. Słusznie stwierdza się, że „działanie” i „zaniechanie” są 

elementami opisu czynu zabronionego (jego znamionami), a nie formami czynu jako takiego15. 

Z przestępstwem skutkowym popełnionym w  formie „zaniechania” jest związana insty-

tucja „gwaranta” dla dobra prawnego (art. 2 k.k.). O ile gwarant jako człowiek zawsze jakoś 

„działa” (w potocznym znaczeniu tego słowa), o tyle z perspektywy zakresu obowiązków na 

nim ciążących i braku ich realizacji w kontekście odpowiedzialności karnej za przestępny sku-

tek dopuszcza się on „zaniechania”. 

Osoby odpowiedzialne za wycinkę drzew znalazły się w orbicie zainteresowania prawa kar-

nego właśnie z uwagi na fakt, że nie zadziałały w określonym kierunku, czyli nie sfinansowa-

ły wycinki drzew i nie zapobiegły narażeniu ludzi na niebezpieczeństwo. W ich aktywności 

zawodowej zabrakło czegoś, czego od nich wymagano, a to znaczy: „zaniechały” wykonania 

określonej czynności. 

Odnosząc te spostrzeżenia do zacytowanego zdania, że trafniej byłoby powiedzieć: „Zakres 

obowiązków ciążących na gwarancie musi być definiowany w  odniesieniu do tego momen-

tu czasowego, w którym n i e  z a d z i a ł a ł  on w kierunku wymaganym przez normę prawną” 

(albo inaczej: „z a n i e c h a ł  wykonania swojego obowiązku”). Takie sformułowanie celniej od-

dawałoby sens pojęć „działanie” i „zaniechanie” w rozumieniu prawa karnego. 

Po rozwiązaniu kwestii czysto terminologicznej czas przyjrzeć się poszczególnym argu-

mentom. Pomimo że każdy z przytoczonych wniosków samoistnie wykluczał możliwość po-

ciągnięcia oskarżonych do odpowiedzialności karnej, z uwagi na brak wypełnienia znamion 

14 zob. A. zoll, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-116 k.k., red. A. zoll, 
Warszawa 2004, s. 32. 

15 Ibidem, s. 32 i 78. 
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strony przedmiotowej czynu zabronionego z art. 160 § 1, 2 albo 3 k.k., sądy zdecydowały się 

powołać łącznie wszystkie argumenty – zapewne dla wzmocnienia końcowej tezy o uwolnie-

niu oskarżonych od odpowiedzialności karnej. Należy zbadać, czy obraz sytuacji procesowej 

oskarżonych – druzgocący dla aktu oskarżenia i zarzutów kasacyjnych – w rzeczywistości jest 

aż tak jednoznaczny. 

Argumenty 3 i 4 są ze sobą powiązane. Po pierwsze dlatego, że w prawidłowy sposób odwo-

łują się do przesłanek koniecznych dla obiektywnego przypisania skutku. Po drugie dlatego, 

że nie do końca w sposób jasny uzasadniają wykluczenie istnienia powiązania normatywnego 

pomiędzy skutkiem opisanym w art. 160 § 1-3 k.k. a zaniechaniem sprawców. 

Jak sądy słusznie przyjęły, należało zbadać, czy skutek stanowiący znamię czynu zabronio-

nego sprawca mógł przewidzieć, oraz czy sprawca naruszył dokładnie tę regułę postępowania 

z  dobrem prawnym, której przestrzeganie uchroniłoby dobro prawne przed niebezpieczeń-

stwem albo zniszczeniem w taki sposób, w jaki in concreto się to stało. Należy zadać pytania: 

1. Jaki stan rzeczy miał być przedmiotem obiektywnej przewidywalności w realiach rozpa-

trywanej sprawy? 

2. Jaki stan rzeczy oderwany od zachowania sprawców chcemy do tegoż ich zachowania 

obiektywnie przypisać? 

Sąd Najwyższy odpowiada: (1) Nie było przewidywalne, że ze zdrowego drzewa oderwie się 

konar. (2) Przyczyna oderwania się konara była inna niż te, które zadecydowały o przeznacze-

niu drzewa do wycięcia. 

Postępowanie dowodowe zmierzało więc do wykazania, że śmierć przechodnia zranionego 

konarem była przypadkowa i nie miała związku z zaniechaniem po stronie oskarżonych. Drze-

wo, z  którego oderwała się gałąź, znajdowało się „w przyzwoitym stanie fitosanitarnym”16. 

Biegły ustalił, że oderwany konar nie był spróchniały. „Konar ten oderwał się nagle i zdarze-

nia tego nie można było wcześniej przewidzieć. Do charakterystyki topoli – czytamy w uza-

sadnieniu – należy bowiem kruchość i łamliwość gałęzi”17. Wobec tego reguła postępowania 

z  dobrem prawnym, której mieli przestrzegać oskarżeni poprzez przeprowadzenie wycinki 

starych drzew, nie była tą regułą, która miała ochronić człowieka przed skutkiem, jaki urze-

czywistnił się w  analizowanym przebiegu przyczynowym (śmiercią przechodnia z  powodu 

przypadkowo oderwanej gałęzi). 

Nie istnieją żadne podstawy do zakwestionowania streszczonych powyżej ustaleń. Prob-

lem jednak w tym, że nie do końca przystają one do realiów rozpatrywanej sprawy i zarzutu 

aktu oskarżenia. 

16 zob. s. 10 uzasadnienia postanowienia. 
17 Ibidem, s. 7. 
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Rozumowanie przeprowadzone przez sądy stanowi bez wątpienia trafne uzasadnienie dla 

tezy, że oskarżeni nie mogą odpowiadać za spowodowanie śmierci kobiety przygniecionej 

konarem. W istocie, wymóg przestrzegania naruszonej reguły ostrożności nie służył zabez-

pieczeniu człowieka przed śmiercią w takich okolicznościach, jakie miały miejsce w badanym 

przypadku. Wycinka starych drzew wyeliminowałaby ewentualne niebezpieczeństwo wyni-

kające z ich wieku, jednakże – jak ustalono – to nie stan drzewa był przyczyną odłamania się 

gałęzi. Trafny jest wniosek, że nie można było przewidzieć oderwania się tego konkretnego 

konara, co wyklucza realizację znamion z art. 155 k.k. 

Nieporozumieniem jest sprowadzenie skutków zaniechania, jakiego dopuścić mieli się 

oskarżeni, do problemu śmierci przechodnia, które to wydarzenie zainicjowało postępowanie 

karne. W analizowanym procesie karnym nikt nie zarzucał oskarżonym popełnienia przestęp-

stwa spowodowania śmierci człowieka. Oskarżonym zarzucono spowodowanie stanu bezpo-

średniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia mieszkańców osiedla. 

„Bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu” – oto 

stan rzeczy, którego obiektywną przewidywalność i przypisywalność należało zbadać. 

Trzeba wobec tego powiedzieć, co następuje:

1. Brak naruszenia dobra prawnego nie oznacza, że nie zaistniał stan niebezpieczeństwa dla 

tego dobra. Nieprzypisywalne naruszenie danego dobra prawnego z uwagi na nieprze-

widywalny in concreto układ sytuacyjny nie przesądza, że nie miał miejsca stan konkret-

nego zagrożenia dla innego dobra prawnego, bądź że nie jest on przypisywalny18. 

2. Opinia biegłego fitosanitarnego dotycząca stanu drzewa, z którego oderwał się konar, 

ma znaczenie w kontekście odpowiedzialności oskarżonych za śmierć przechodnia, co 

nie było przedmiotem procesu. Nie jest natomiast wystarczająca w kontekście znamion 

art. 160 § 1-3 k.k.

3. Niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka nie polegało na tym, że konar 

śmiertelnie zranił kobietę. Zdarzenie to było już spowodowaniem śmierci człowieka, czy-

li naruszeniem dobra prawnego. Niebezpieczeństwo mogło natomiast polegać na tym, że 

jakakolwiek gałąź z któregokolwiek drzewa nadającego się do wycinki m o g ł a  oderwać 

się i spaść obok jakiejkolwiek osoby przebywającej na terenie osiedla. 

4. Okoliczność opisaną w  punkcie 3. należałoby uzupełnić o  wykazanie, że stan drzew 

nadających się do wycinki był taki, że ich gałęzie mogły zacząć się łamać bez zaistnienia 

dodatkowych, ekstremalnych czynników atmosferycznych albo ingerencji człowieka. 

W tym świetle można mieć wątpliwość co do zasadności uznania, że w omawianej sprawie 

nie mieliśmy do czynienia z możliwością przewidzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdro-

wia człowieka. Prawdopodobnie decyzja administracyjna dotycząca konieczności wycięcia 

18 zob. M. bielski, op. cit., s. 129. 
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drzew była znana oskarżonym, a  także wiedzieli oni, że z uwagi na brak finansów drzewo-

stan nie został przerzedzony. Zapewne miały równocześnie świadomość tego, na jakim te-

renie znajdują się drzewa i że jest to miejsce licznie odwiedzane przez mieszkańców osiedla. 

Zwrócenie uwagi na te okoliczności stanowiłoby punkt wyjścia do zbadania obiektywnej roz-

poznawalności popełnienia czynu zabronionego, a w dalszej kolejności strony podmiotowej 

czynu (nieumyślności) dotyczącej narażania mieszkańców osiedla na niebezpieczeństwo utra-

ty zdrowia, a nawet życia. 

Warto również zaznaczyć, że zdanie: „Brak jest zatem wymaganego związku przyczynowo-

-skutkowego dla ustalenia odpowiedzialności karnej oskarżonych”, pojawiające się w  argu-

mencie nr 4, zapewne miało oznaczać, że brak jest wymaganego powiązania normatywnego, 

a nie przyczynowego pomiędzy skutkiem a zaniechaniem ze strony oskarżonych. 

Powyższe spostrzeżenia warto uzupełnić o analizę argumentu nr 2 – test zachowania al-

ternatywnego. Sądy uznały, że zabezpieczenie terenu poprzez ograniczenie jego dostępności 

(próba zminimalizowania niebezpieczeństwa)19 byłoby nieracjonalne, ponieważ uniemożli-

wiałoby normalne funkcjonowanie mieszkańców na osiedlach i w rozległych częściach miasta. 

Gwarant może uwolnić się od odpowiedzialności karnej, gdy podejmie działanie w  kie-

runku odwrócenia lub zminimalizowania utrzymującego się stanu niebezpieczeństwa dla do-

bra prawnego. Czy oskarżeni zrobili cokolwiek w kierunku zapobieżenia skutkowi? Niestety 

nie. Nawet jeśli ogrodzenie terenu nie było w tym wypadku racjonalne i konieczne, do czego 

można mieć pewne wątpliwości, to przecież można było w inny sposób starać się co najmniej 

ostrzec przechodniów o grożącym na danym obszarze niebezpieczeństwie, choćby poprzez 

umieszczenie tablicy informacyjnej o  złym stanie drzewostanu. Wejście osoby dorosłej na 

tak zabezpieczony teren stanowiłoby przypadek tzw. samonarażenia na niebezpieczeństwo20 

i, pod pewnymi warunkami, uwalniało gwaranta od odpowiedzialności karnej na zasadzie ne-

gatywnej przesłanki obiektywnego przypisania skutku21. 

Obowiązek zabezpieczenia terenu byłby jednocześnie tą regułą ostrożności wymaganą od 

gwaranta w danych okolicznościach, w której naruszeniu urzeczywistniłby się skutek w po-

staci narażenia człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Posługując się takim 

uzasadnieniem, skutek stanowiący znamię czynu zabronionego z art. 160 § 1-3 k.k. mógłby 

zostać przypisany do zaniechania osób odpowiedzialnych za wycięcie drzew.

Dotychczasowe analizy pokazują, że na podstawie trzech omówionych argumentów nie 

dało się jednoznacznie wykluczyć odpowiedzialności karnej oskarżonych za przestępstwo 

z art. 160 § 3 k.k. Czy ostatni z nich wytrzyma próbę krytyki?

19 zwracał na to uwagę oskarżyciel posiłkowy: „Poza wystąpieniem o dodatkowe środki finansowe nie pod-
jęto żadnych czynności, by stan zagrożenia przez drzewa wyeliminować lub chociażby zminimalizować. 
takim działaniem byłoby np. ogrodzenie terenu bezpośrednio przyległego do drzew zakwalifikowanych 
do wycięcia” – zob. s. 9 uzasadnienia postanowienia. 

20 zob. M. Królikowski, op. cit., s. 215.
21 Ibidem, s. 214. 
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Pierwszy argument został przejrzyście wyeksponowany dopiero przez Sąd Najwyższy 

i okazuje się najsilniejszy z wszystkich czterech. Czy przebywanie ludzi na terenie, na którym 

znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki na podstawie decyzji administracyjnej, stwarza 

bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ich życia i zdrowia? Podkreślić należy, że dla stwierdze-

nia występowania tej okoliczności nie ma znaczenia fakt oderwania się z drzewa jednej gałęzi, 

pomimo że było to zdarzenie tragiczne w skutkach. 

Czy zakwalifikowanie drzewa do wycięcia oznacza, że drzewo to zagraża przechodniom? 

W toku procesu nie udowodniono, aby stan drzewostanu był na tyle zły, że liczne gałęzie mają 

już tendencję do łamania się i spadają na ziemię. Aby to ustalić, należałoby dokonać uważnej 

obserwacji określonych drzew. W tym zakresie mógłby wypowiedzieć się biegły sądowy, ba-

dając ogólny stan drzewostanu – około 600 drzew zakwalifikowanych do wycięcia, a nie – jak 

w omawianej sprawie – jedno drzewo, z którego przypadkowo oderwał się konar. 

Słusznie wywodzi Sąd Najwyższy, że w  analizowanej sprawie zabrakło podstawowej prze-

słanki do przypisania oskarżonym odpowiedzialności karnej za przestępstwo z art. 160 § 1 k.k., 

a mianowicie: niebezpieczeństwa noszącego znamiona „ b e z p o ś re d n i o ś c i ” 22. 

W tym kontekście można nawet powiedzieć, że bezczynność oskarżonych, których zada-

niem niewątpliwie było dbanie o stan drzew na terenie miasta, nie nosi znamion przestępne-

go zaniechania w kontekście czynu zabronionego z art. 160 § 1-3 k.k. Norma sankcjonowana 

co prawda zobowiązywała ich do wykonania decyzji administracyjnej, w tym pozyskania środ-

ków finansowych na wycinkę drzew, jednakże nie obligowała oskarżonych do zapobiegnięcia 

skutkowi w postaci bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia człowieka. Niebez-

pieczeństwo takie w omawianej sprawie w ogóle nie powstało i nie zaktualizowała się odpo-

wiadająca takiej sytuacji norma sankcjonowana. 

Być może skutek w postaci konkretnego zagrożenia dla zdrowia mieszkańców osiedla ze 

strony starych drzew dopiero powstanie – jeśli nie zostaną one wycięte – albo już nigdy nie po-

wstanie, o ile doszło do ich wycinki. W pierwszym wypadku, gdy stan drzewostanu w związku 

z upływem czasu ulegnie pogorszeniu, to wydaje się, że będzie można ponownie przyjrzeć się 

realizacji obowiązków przez osoby odpowiedzialne za wycinkę drzew, w kontekście aktualizu-

jącej się funkcji gwaranta w rozumieniu art. 2 k.k., a dotyczącej odwracania już „bezpośrednie-

go” niebezpieczeństwa dla dóbr prawnych.

Można w związku z tym przyjąć, że argument nr 1 posiada trafne uzasadnienie, był wystar-

czający do uniewinnienia oskarżonych od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 160 § 1 k.k. 

i zasługuje na aprobatę. Rozważania sądów w pozostałym zakresie (argumenty nr 2–4) zawiera-

ją kilka nieścisłości interpretacyjnych.

22 Na temat wykładni tego znamienia zob.: A. zoll, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom II. Ko-
mentarz do art. 117-277 k.k., red. A. zoll, Warszawa 2008, s. 349 i n. szerzej o przestępstwach bezpośredniego 
narażenia na niebezpieczeństwo: K. buchała, A. zoll, Polskie prawo karne, Warszawa 1997, s. 138. 
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5.

W kolejnej części rozważań należy odnieść się do poglądu mówiącego, że przestępstwo 

z art. 160 § 1 k.k. może zostać popełnione wyłącznie w formie działania. 

Sąd Rejonowy przyjął, że wszystkie osoby wskazane w  akcie oskarżenia spełniały funk-

cję gwaranta w rozumieniu art. 160 § 2 k.k., natomiast z uwagi na to, że zarzucono im bez-

czynność prowadzącą do nieszczęśliwego wypadku, nie mogą odpowiadać za przestępstwo 

z  art.  160 § 1 k.k., gdyż przepis ten wymaga zrealizowania czynności sprawczej wyłącznie 

poprzez działanie23. 

Dotychczasowe rozważania pokazały, że można mieć wątpliwości co do uznania oskarżo-

nych za gwarantów dla dobra prawnego w zakresie określonym znamionami art. 160 § 1 albo 

2 k.k., skoro obowiązek odwracania niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia człowieka w ogóle 

nie powstał oraz nie był obiektywnie przewidywalny. Wskazywałoby to na bezprzedmioto-

wość dalszych analiz. Ponieważ jednak w uzasadnieniu komentowanego postanowienia zna-

lazły się określone stwierdzenia, a teza nr 2 z uwagi na swój ogólny charakter może okazać się 

istotna dla rozstrzygnięcia innych spraw, warto przyjrzeć jej się z bliska. 

Pogląd zaprezentowany w  postanowieniu znajduje potwierdzenie w  wypowiedziach dok-

tryny24 i  orzecznictwie25. Opiera się on na zestawieniu art. 160 § 1 k.k. z  brzmieniem § 2, 

w którym jest mowa o sprawcy, na którym ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na 

niebezpieczeństwo. W myśl głównego nurtu interpretacyjnego, obowiązek opieki należy ro-

zumieć podobnie jak funkcję gwaranta, o którym jest mowa w art. 2 k.k.26 Wyprowadza się 

z tego wniosek, że skoro w § 2 stypizowano kwalifikowany i indywidualny typ narażenia czło-

wieka na niebezpieczeństwo z uwagi na posiadanie przez sprawcę cech gwaranta dla dobra 

prawnego, to znamiona typu podstawowego określone w § 1 mogą zostać wyczerpane jedynie 

przez osobę, która gwarantem nie jest – a zatem wchodzi w grę tylko działanie. 

Nie ma wątpliwości, że większość przestępstw materialnych, do których zalicza się art. 

160 § 1–3 k.k., może zostać popełnionych przez działanie jak i zaniechanie27. W tym ostat-

nim wypadku powszechne przestępstwo skutkowe staje się przestępstwem indywidualnym28. 

W  świetle powyższych poglądów należałoby więc uznać, że z  zakresu normowania normy 

sankcjonującej dekodowanej na podstawie art. 160 § 1 k.k. zostały wyeliminowane wszystkie 

23 zob. s. 6 uzasadnienia postanowienia. 
24 zob. M. budyn-Kulik, [w:] Kodeks karny. Praktyczny komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2010, s. 336; 

b. Michalski, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do art. 117-221, red. A. Wąsek, R. zawło-
cki, Warszawa 2010, s. 454 i n.; A. zoll, Kodeks..., Tom II, op. cit., s. 348. 

25 zob. Wyrok sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 9 marca 1995 r., ii Akr 40/95, „Prokuratura i Prawo” 1995, 
nr. 6, poz. 23.

26 zob. A. zoll, Kodeks..., Tom II, op. cit., s. 347.
27 W takich wypadkach bowiem ustawodawca z reguły nie opisuje sposobu doprowadzenia przez sprawcę 

do określonej zmiany w świecie zewnętrznym, ograniczając się do charakterystyki samego skutku. zob. 
W. Wróbel, A. zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 192–193. 

28 Ibidem, s. 198; A. zoll, Kodeks…, Tom I, op. cit., s. 80. 
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przypadki realizacji czynności sprawczej tego przestępstwa w formie zaniechania, są one na-

tomiast penalizowane w ramach utworzonego specjalnie na tę okoliczność typu z § 2. 

Istnieją podstawy do nieco odmiennej interpretacji wymienionych przepisów. Należy bo-

wiem poddać w wątpliwość wyjściowe założenie, że „obowiązek opieki”, o którym jest mowa 

w art. 160 § 2 k.k., w pełnym zakresie pokrywa się z „prawnym, szczególnym obowiązkiem” 

zapobiegnięcia skutkowi z art. 2 k.k. Efekt wykładni przeprowadzonej w oparciu o klasyczne 

reguły interpretacyjne tekstu ustawy29 pozwala stwierdzić, że oba pojęcia nie są synonimami, 

o czym poniżej. 

Racje natury językowej wymagają przyjrzenia się znaczeniu pojęcia „opieka”. W języku po-

tocznym oznacza ono „dbanie o kogoś, o coś”30, „doglądanie, pilnowanie, strzeżenie”31, wydaje 

się więc, że funkcja „opiekuna” polega na doglądaniu określonej osoby czy rzeczy. Kontekst 

wewnątrzzdaniowy z art. 160 § 2 k.k., w którym jest mowa o opiece „n a d  o s o b ą  narażoną 

na niebezpieczeństwo”, sugeruje daleko posuniętą indywidualizację przedmiotu opieki w sto-

sunku do podmiotu zobowiązanego do jego ochrony. 

W świetle reguł systematycznych wewnętrznych należy zauważyć, że opisując cechy pod-

miotu pozostającego w specyficznej relacji do określonego dobra prawnego, w różnych przepi-

sach kodeksu karnego ustawodawca posługuje się odmiennymi wyrażeniami. 

I tak: art. 2 k.k. mówi o  „prawnym, szczególnym obowiązku”; podobnie „prawny, szcze-

gólny obowiązek” wymienia art. 18 § 3 in fine k.k.; art. 26 § 4 wspomina o osobie, która ma 

„szczególny obowiązek” chronić dobro prawne; interesujący nas art. 160 § 2 k.k. wymienia 

osobę, na której ciąży „obowiązek opieki”; wreszcie można wskazać na „szczególny obowiązek” 

opisany w art. 179 k.k. 

Tam, gdzie ustawodawca wprowadził terminologiczne rozróżnienie, tam także interpre-

tator powinien doszukiwać się różnicy32. W  szczególności można zapytać, dlaczego tylko 

niektóre z  wymienionych obowiązków zostały scharakteryzowane za pomocą określenia 

„prawny”. 

Ograniczając odpowiedź na to pytanie do art. 160 § 2 k.k., można rzec, że wykładnia sy-

stematyczna zewnętrzna uzasadnia doszukiwanie się elementu „prawności” i „szczególności” 

obowiązku w samym pojęciu „opieki”33. Relacja „opieki” musi znajdować umocowanie w odpo-

wiedniej normie prawnej oraz zawsze jest uszczegółowiona w odniesieniu do konkretnego pod-

opiecznego (np. w relacji: rodzic – dziecko). Z tego powodu mówienie dwa razy tego samego – 

29 zob. np. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, toruń 2006, passim; K. Płeszka, Językowe znaczenie tekstu 
prawnego jako granica wykładni, [w:] Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, red. 
M. zirk-sadowski, Łódź 1997, s. 69 i n.; M. zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, War-
szawa 2002, passim; A. zoll, Kodeks…, Tom I, op. cit., s. 58-61. 

30 Słownik języka polskiego PWN dostępny w internecie: [http://sjp.pwn.pl/szukaj/opieka]. 
31 M. szymczak (red.), Słownik języka polskiego PWN, tom ii, Warszawa 1999, s. 505. 
32 zob. L. Morawski, op. cit., s. 103. 
33 zob. tytuł iii, Dział i, Rozdział i Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

Dz. u. nr 9, poz. 59 z późn. zm., oraz np. art. 95 tej ustawy.
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poprzez dodanie w przepisie określeń: „prawny i szczególny” obowiązek opieki – byłoby zbęd-

nym wydłużaniem przepisu34.

Należy uwzględnić również kontekst instytucjonalny35 analizowanego terminu. Z uwagi na 

ogólne ramy instytucji gwaranta oraz zakres i treść jego obowiązków, w doktrynie wyróżnia 

się trzy typy funkcji gwaranta: 

1. zobowiązanie do ochrony określonego dobra prawnego przed wszelkimi zagrożeniami; 

2. zobowiązanie do ochrony wszelkich dóbr prawnych przed określonym zagrożeniem; 

3. obowiązek ochrony określonego dobra prawnego przed zagrożeniem pochodzącym 

z określonego źródła36. 

Rezultaty wykładni językowej, systemowej i  instytucjonalnej uzasadniają tezę, iż pojęcie 

„opieka” może dotyczyć jedynie gwaranta scharakteryzowanego w punkcie 137. „Opiekun” jest 

osobą sprawującą pieczę nad określoną osobą albo konkretną grupą osób, chroniąc ich przed 

niebezpieczeństwami pochodzącymi z jakiegokolwiek źródła. 

Wykładnia historyczna stanowi potwierdzenie dotychczasowych ustaleń. W  kodek-

sie karnym z  1969 roku odpowiednik art. 160 § 2 k.k. mówił o  obowiązku „troszczenia 

się” o  osobę narażoną na niebezpieczeństwo („dbałość o  kogoś”38). Zgodnie z  powszech-

nymi intuicjami językowymi, w pojęciu „troski” akcent spoczywa na określonym obiekcie 

(przedmiocie lub osobie), którego dotyczy czynność gwaranta, bez względu na źródła po-

tencjalnych niebezpieczeństw. „Troszczymy się” zawsze o coś zindywidualizowanego, a nie 

o „cokolwiek”. Dokonana w tym zakresie zmiana terminologiczna w k.k. z 1997 roku ma 

charakter wyłącznie redakcyjny39. 

Na tej podstawie uprawniony jest wniosek, że przestępstwo indywidualne z art. 160 § 2 k.k. 

może zostać popełnione wyłącznie przez tzw. gwaranta ochrony, ponieważ tylko ten typ gwa-

ranta mieści się w znaczeniu pojęcia „opieka”. 

W analizowanej sprawie nie było wątpliwości, że na oskarżonych ciążył obowiązek przepro-

wadzenia wycinki starych drzew40. W perspektywie normatywnej treścią ich obowiązku było 

zabezpieczenie wszystkich osób, które potencjalnie mogły znaleźć się na niebezpiecznym te-

renie, przed określonym zagrożeniem ze strony drzew przeznaczonych do wycięcia. Oskarżeni 

34 jest to interpretacja dopuszczalna jedynie w ramach zakreślonych przez ogólne znaczenie analizowanego 
pojęcia, z uwzględnieniem autonomii znaczeniowej pojęć prawa karnego w stosunku do innych dziedzin 
prawa.

35 zob. t. Gizbert-studnicki, Ujęcie instytucjonalne w teorii prawa, [w:] Studia z filozofii prawa, red. j. stel-
mach, Kraków 2001, s. 135 i n.

36 zob. szerzej: W. Wróbel, A. zoll, op. cit., s. 200–201; M. Królikowski, op. cit., s. 229-230; A. spotowski, Kilka 
uwag o obowiązku gwaranta w prawie karnym, „Państwo i Prawo” 1987, nr 11, s. 58–65. 

37 W ostateczności dałoby się to powiedzieć również o gwarancie wymienionym w punkcie 3.
38 Słownik języka polskiego PWN dostępny w internecie: [http://sjp.pwn.pl/szukaj/troska].
39 zob. b. Michalski, op. cit., s. 460. 
40 zob. s. 7 uzasadnienia postanowienia: „Nie ulega wątpliwości, że osoby wskazane w akcie oskarżenia 

były osobami odpowiedzialnymi za wycinkę drzew na terenie miasta”.
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nie sprawowali więc funkcji „gwaranta opieki”, lecz pełnili nadzór nad konkretnym źródłem 

niebezpieczeństwa, aby nie doprowadzić do zagrożenia dla jakiegokolwiek dobra prawnego 

(tzw. gwarant nadzoru – zob. punkt nr 2 powyżej)41.

Pojawia się zatem zasadnicze pytanie, czy zachowanie oskarżonych w ogóle jest w aktual-

nym stanie prawnym penalizowane. Odpowiedź na nie jest uzależniona od rezultatu wykładni 

art. 160 § 1 i 2 k.k. 

Wydaje się, że istnieją trzy możliwości:

1. Za przestępstwo z  art. 160 § 2 k.k. odpowiada wyłącznie gwarant opieki (z  działania 

i zaniechania), oraz akceptujemy tezę, że czyn z § 1 może zostać popełniony wyłącznie 

z działania. Ergo: pozostali gwaranci, w tym oskarżeni, nie ponoszą odpowiedzialności 

karnej, ponieważ ich zachowanie w  formie zaniechania nie realizuje hipotezy żadnej 

normy sankcjonującej. 

2. Wszyscy gwaranci odpowiadają karnie z art. 160 § 2 k.k. – utrzymujemy, że czyn z § 1 

może zostać popełniony wyłącznie z działania. 

3. Gwarant opieki odpowiada za przestępstwo z  art. 160 § 2 k.k. zarówno z  działania, 

jak i z  zaniechania. Za przestępstwo opisane w  § 1 może odpowiadać każdy człowiek 

z  działania (typ powszechny), natomiast z  zaniechania każdy gwarant nienastąpienia 

skutku w rozumieniu art. 2 k.k. za wyjątkiem gwaranta opieki. 

Pierwszą opcję trzeba odrzucić a limine, ponieważ jest nieracjonalna i całkowicie nieuzasad-

niona z  polityczno-kryminalnego punktu widzenia. Dlaczego właściciel groźnego psa (gwa-

rant nadzoru), który nie upilnował swojego pupila, gdy ten próbował pogryźć przechodnia, 

miałby w ogóle nie odpowiadać karnie za swoje zaniechanie w ramach art. 160 k.k.? Żadna 

aksjologia nie uzasadniałaby takiego efektu wykładni.

Druga opcja bazuje na rozszerzeniu znaczenia pojęcia „o b o w i ą z e k  o p i e k i  n a d  o s o b ą ” 

w stosunku do znaczenia ustalonego w oparciu o reguły wykładni językowej, wzmocnionej 

o pozostałe reguły interpretacyjne. W efekcie tego zabiegu sprawcy niebędący gwarantami 

opieki odpowiadają za czyn zagrożony surowszą sankcją, w  porównaniu z  sytuacją, gdyby 

w ogóle nie odpowiadali karnie na mocy odrzuconej opcji nr 1 albo odpowiadali na podstawie 

art. 160 § 1 k.k. Jest to więc wykładnia rozszerzająca na niekorzyść sprawcy, której w prawie 

karnym zaakceptować nie można. 

Wyłącznie opcja trzecia broni się w świetle standardów wykładniczych. Gwarant – „opie-

kun” odpowiada za typ indywidualny i  kwalifikowany, narusza bowiem nie tylko ogólny 

obowiązek ostrożnego zachowania się, ale też obowiązek troszczenia się „o bezpieczeństwo 

41 Nie można więc zgodzić się z twierdzeniem sądu Rejonowego, a niezakwestionowanym przez sąd odwo-
ławczy ani sąd Najwyższy, że wszystkie osoby wskazane w akcie oskarżenia spełniały funkcję gwaranta 
z art. 160 § 2 k.k. Ibidem, s. 6. 
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konkretnie już wskazanej w tym przepisie osoby”42 (znamię kwalifikujące uzasadniające wyż-

szą karalność). Inni gwaranci realizują znamiona czynu zabronionego z art. 160 § 1 k.k. w zw. 

z art. 2 k.k. To ostatnie przestępstwo może być popełnione zatem zarówno z działania (prze-

stępstwo powszechne), jak i z zaniechania (przestępstwo indywidualne) w zakresie omówio-

nym powyżej. 

Wobec tego teza nr 2 nie zasługuje na aprobatę. 

6. Zakończenie

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga, która może okazać się istotna w perspektywie teo-

retycznej. Gdyby założyć, że w omawianej sprawie zostało zrealizowane znamię „bezpośred-

niości” niebezpieczeństwa, to nie ulega wątpliwości, że za ten sam skutek, czyli konkretne 

narażenie człowieka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 

mogłoby odpowiadać niezależnie od siebie kilka osób, pomimo że prawdopodobnie nie łą-

czyła ich żadna nić porozumienia w rozumieniu art. 18 § 1 zdanie 2 k.k. Oczywiście ustalenie 

realizacji znamion czynu zabronionego w tej hipotetycznej sytuacji wymagałoby dokładnego 

zbadania zakresu obowiązków każdego z gwarantów, co wykracza już poza ramy analizowanej 

sprawy. 

Podsumowując: decyzja procesowa o  uniewinnieniu oskarżonych zasługuje na aprobatę, 

jednakże: 

1. Sąd Najwyższy nie uniknął drobnych nieścisłości terminologicznych w  uzasadnieniu 

swojego postanowienia;

2. kilka problematycznych stwierdzeń, które wkradły się do uzasadnień decyzji pro-

cesowych wydanych w niższych instancjach, nie zostało umiejętnie objaśnionych bądź 

skorygowanych na etapie rozpatrywania pisma kasacyjnego przez Sąd Najwyższy. 

42 b. Michalski, op. cit., s. 460. 




