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Streszczenie:

Niniejsza glosa dotyczy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 maja 2017 roku, V Ka 
557/17, w sprawie drukarza z Łodzi, w którym SO określił zakres oddziaływania klauzuli 
sumienia na obowiązek świadczenia usługi wynikający z art. 138 k.w. Główna teza wyro-
ku, stwierdzająca niedopuszczalność odmowy spełnienia świadczenia z powodu świato-
poglądu lub wyznawanej religii, omawiana jest w perspektywie szerszej niż samo pra-
wo wykroczeń. W opracowaniu poruszono problemy prywatnoprawne, konstytucyjne 
oraz teoretycznoprawne związane ze stanem prawnym i dokonaną przez sąd wykład-
nią. W pierwszej części omówiony został obowiązek świadczenia na gruncie prawa cy-
wilnego. Kolejny fragment traktuje o aksjologicznych rozbieżnościach w ramach porząd-
ku prawnego, ze wskazaniem na relacje kodeks wykroczeń – kodeks cywilny oraz kodeks 
wykroczeń – Konstytucja. Ostatnia część odnosi się do aktywizmu sędziowskiego i in-
strumentalnego używania przez sąd wykładni teleologicznej. Wielowątkowość problemu 
i ogromny wpływ wyroku na fundamentalne prawa i wolności jednostki skłaniają do po-
chylenia się i omówienia wspomnianego judykatu. Podkreślenia wymaga fakt, że w tym 
samym czasie Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki rozstrzygnął analogiczną 
sprawę, również poświęconą doniosłości prawnej przekonań religijnych w obrocie gospo-
darczym, co świadczy o uniwersalności i istotności problemu.

Słowa kluczowe: klauzula sumienia, swoboda działalności gospodarczej, 
obowiązek świadczenia, aktywizm sędziowski

1 Autor jest studentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.



Patryk Walczak

22 

1.

Niniejsza glosa dotyczy wyroku Sądu Okręgowego Wydziału V Karnego w Łodzi 
w sprawie określanej przez opinię publiczną mianem procesu drukarza z Łodzi2. Sąd 
uznał obwinionego winnym zarzucanego mu czynu opisanego przez art. 138 Kodeksu 
wykroczeń3. Odstąpił jednak od wymierzenia kary, wskazując na wychowawczy walor 
orzeczenia i dotychczas nienaganną postawę sprawcy wobec społeczeństwa. Jedno-
cześnie uznał, że odmowa spełnienia świadczenia ze względu na przekonania i reli-
gię (obwiniony powoływał się na negatywne stanowisko Kościoła katolickiego wobec 
wspierania działalności ruchów LGBT) nie była uzasadnioną odmową w rozumieniu 
art. 138 k.w.

2.

Obwiniony w maju 2015 roku otrzymał wiadomość mailową na skrzynkę elektroniczną 
drukarni, w której pracował. Była ona nadana przez pełnomocnika Fundacji LGBT 
Business Forum i zawierała prośbę o wycenę usługi wytworzenia roll-upu o okre-
ślonych cechach. Pracownik drukarni odpowiedział na wiadomość przedstawiając 
w niej wszystkie detale, którymi zainteresowany był pełnomocnik pokrzywdzonego. 
Po 18 dniach do drukarni nadeszła odpowiedź na wiadomość ze szczegółami dotyczą-
cymi wyceny roll-upu, w której pełnomocnik przyjął przedstawioną przez drukarnię 
ofertę. Do wiadomości załączył również projekt graficzny, który miał być utrwalony 
na rozwijanym elemencie roll-upu. Obwiniony po zapoznaniu się z treścią załączni-
ka uznał, że wyznawana przez niego religia nie pozwala mu na wykonanie zlecenia. 
Przedmiot zlecenia był bowiem materiałem reklamowym dla fundacji, której celami 
statutowymi jest promowanie interesów środowisk LGBT. Pracownik niezwłocznie 
odpowiedział zleceniodawcy, że musi odmówić spełnienia świadczenia, powołując się 
na negatywny stosunek nauki Kościoła katolickiego do popierania praktyk homosek-
sualnych oraz promowania ruchów na rzecz osób homoseksualnych, transseksualnych 
oraz transpłciowych. Rzecznik Praw Obywatelskich uznając, że odmowa spełnienia 
świadczenia miała charakter czysto dyskryminacyjny, zdecydował się na prawną in-
terwencję w tej sprawie, uznając że był zobowiązany do reakcji na dyskryminację usłu-
gobiorcy ze względu na cechę osobistą4. Z jego inicjatywy doszło do złożenia wniosku 
przez policję o ukaranie pracownika drukarni. 

2 http://www.rp.pl/Prawo-karne/305269935-Sad-Okregowy-Odmowa-uslugi-dla-LGBT-to-wykrocze 
nie.html, 6.12.2017. Analogiczna dyskusja o prawie do odmowy spełnienia świadczenia z powodu prze-
konań religijnych toczy się w Stanach Zjednoczonych w sprawie Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civ-
il Rights Commission (16–111).

3 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2015, poz. 1094 ze zm.).
4 https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rzecznik-praw-obywatelskich-wyjasnia-jakie-przepisy-obliguja-do-
-interwencji-w-sprawie-dyskryminacji, 6.12.2017.
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3.

Zgodnie z przyjętym przez sąd stanem faktycznym, powstał obowiązek świadczenia 
z powodu zawarcia umowy w trybie ofertowym. Obowiązek ten wynikał ze stosunku 
zobowiązaniowego świadczenia usług. Opierając podstawę obwinienia na art. 138 k.w. 
doszło do rozszerzenia katalogu przedmiotów ochrony zawartych w tym przepisie 
o profesjonalnych uczestników obrotu. Sąd uznał, że rozszerzenie to jest uzasadnione 
z uwagi na braki cechy relewantnej, pozwalającej na różnicowanie adresatów przepisów. 

Nadto uznanie przez sąd, że: „indywidualny światopogląd czy subiektywne ro-
zumienie wyznawanej religii nie mogą stanowić uzasadnionej przyczyny odmowy 
świadczenia w rozumieniu art. 138 k.w.”, pozwoliło na przypisanie odpowiedzialności 
obwinionemu, gdyż ten uzasadnił odmowę spełnienia świadczenia przekonaniami 
religijnymi. Formalny charakter wykroczenia w postaci nieuzasadnionej odmowy 
spełnienia świadczenia5 wyłącza potrzebę wykazania skutku wykroczenia i związku 
między zachowaniem obwinionego a owym skutkiem6. Uznano, że w opisanym stanie 
faktycznym doszło do odmowy spełnienia świadczenia, a przyczyna odmowy nie miała 
charakteru uzasadnionego. Strona podmiotowa, z uwagi na intencjonalne zabarwienie 
czynności sprawczej, wymagała zamiaru bezpośredniego sprawcy, który został usta-
lony przez sąd na podstawie zebranego materiału dowodowego. Spełnienie wszystkich 
znamion przedmiotowych i podmiotowych wykroczenia pozwoliło na uznanie obwi-
nionego za winnego zarzucanego mu czynu. Sąd, z uwagi na wychowawczy charakter 
wyroku i przykładne wywiązywanie się obwinionego z obowiązków społecznych, od-
stąpił od wymierzenia kary i zwolnił go od kosztów sądowych. 

4.

Rozważania nad przyjęciem art. 138 zd. 2 k.w. za podstawę obwinienia muszą być poprze-
dzone szeregiem założeń. Można je podzielić na dwie grupy, z których jedna będzie zwią-
zana z prawem cywilnym, druga zaś odnosić się będzie do prawa wykroczeń. Ta pierwsza 
porusza problem powstania zobowiązania i ewentualnej możliwości odmowy spełnienia 
świadczenia w ramach stosunków cywilnoprawnych. Druga zaś traktuje o przedmiocie 
ochrony art. 138 zd. 2 k.w., jego pozycji w porządku prawnym oraz okolicznościach uza-
sadniających odmowę spełnienia świadczenia w rozumieniu tego przepisu.

5.

Warunkiem koniecznym pociągnięcia obwinionego do odpowiedzialności za popeł-
nione wykroczenie jest istnienie obowiązku spełnienia świadczenia7. W opisanym wy-

5 T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń, Warszawa 2003, s. 216.
6 W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014, s. 199–206.
7 M. Kulik [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. P. Daniluk, Warszawa 2016, s. 877.
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żej stanie faktycznym ma ono swoje źródło w umowie zawartej w trybie ofertowym. 
Potwierdzenie zawarcia umowy przez obie strony postępowania sprawia, że kwestię 
istnienia węzła obligacyjnego należy uznać za bezsporną. 

Uznanie istniejącego węzła obligacyjnego za podstawę obowiązku spełnienia świad-
czenia pozwala rozważyć dopuszczalność odmowy świadczenia na gruncie Kodeksu 
cywilnego8. Polski ustawodawca nie zawarł w nim żadnego ogólnego przepisu dającego 
explicite prawo do odmowy świadczenia z jakiejkolwiek przyczyny9. Wynika ono z sze-
rokiej autonomii stron stosunku zobowiązaniowego. Ogólną zasadą reżimu kontrakto-
wego jest odpowiedzialność odszkodowawcza za niewykonanie zobowiązania z powodu 
przyczyn, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność10. Jeśli odmawia z powodu nie-
możliwości świadczenia, to zobowiązanie wygasa, a wraz z nim obowiązek świadcze-
nia11. Nie ma zatem w Kodeksie cywilnym przepisu, który pozwoliłby na zmuszenie 
dłużnika do spełnienia świadczenia. Ma on pełną swobodę w odmowie, która wiąże się 
jednakże z potencjalnym odszkodowaniem z tytułu wyrządzenia szkody. Ta ostatnia 
jest immanentną przesłanką warunkującą powstanie obowiązku odszkodowawczego. 
Niewykazanie szkody przez wierzyciela sprawia, że dłużnik nie ponosi żadnych kon-
sekwencji odmowy spełnienia świadczenia.

Jednakże sąd w uzasadnieniu zanegował istnienie wspomnianej swobody odmowy 
spełnienia świadczenia podkreślając, że dla powstania takiego uprawnienia niezbędne 
jest jego uprzednie włączenie do stosunku prawnego. Twierdzenie sądu należy uznać 
za niezasadne, gdyż wspomniane postanowienie nie wytworzyłoby takiego uprawnie-
nia. Potwierdzałoby wyłącznie autonomię strony do kształtowania własnych stosunków 
cywilnoprawnych przewidzianą w przepisach Kodeksu cywilnego. Takie zastrzeżenie 
byłoby zgodne z zasadą swobody umów, lecz jego istnienie nie byłoby warunkiem ko-
niecznym do powstania prawa do odmowy spełnienia świadczenia.

Wspomniana swoboda odmowy świadczenia ma również swoje potwierdzenie w usta-
wie zasadniczej. Zgodnie z brzmieniem art. 65 ust. 2 Konstytucji12 wyłącznym źródłem 
bezwzględnego obowiązku pracy może być ustawa. Zasada ta znajduje swoje dopełnienie 
w art. 4 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności13. Monopol 
państwa na obciążanie przymusem pracy jest wyjątkiem od generalnej zasady wolności 
wyboru i wolności wykonywania zawodu jednostki, przewidzianej w ustępie pierwszym 
tego samego artykułu Konwencji. W konsekwencji Kodeks cywilny nie przewiduje prze-
pisów imperatywnych, pozwalających stronom na wzajemne obciążanie się obowiąz-
kiem pracy. Takie podmiotowe ograniczenie kompetencyjne na rzecz państwa pozwala 
wnioskować a contrario, że przymus pracy nie może mieć swojego źródła w normach 

8 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017, poz. 459 ze zm.).
9 K. Zagrobelny [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2016, 
s. 957.

10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 967–968.
12 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
13 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 li-
stopada 1950 r. (Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284 ze zm.).
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horyzontalnych prawa cywilnego, kształtowanych przez strony stosunku prawnego, a za-
tem sam fakt istnienia kontraktowego stosunku zobowiązaniowego nie rodzi po stornie 
dłużnika żadnego bezwzględnego obowiązku świadczenia.

6.

Pominięcie przez przepisy imperatywne prawa cywilnego kategorii odmowy spełnienia 
świadczenia, w połączeniu z nadaniem doniosłości prawnej nieuzasadnionej odmowie 
świadczenia przez prawo wykroczeń, budzi pewne systemowe wątpliwości. Oczywi-
ście istnieje szereg norm karnych, których ratio obce jest prawu cywilnemu (np. kara-
nie za abstrakcyjne narażenie chronionego dobra). Wydaje się jednak, że subsydiarny 
charakter prawa wykroczeń powinien być swoistym aksjologicznym przedłużeniem 
wartości prawa prywatnego. W opisywanym stanie faktycznym przepis kształtujący 
odpowiedzialność obwinionego wydaje się odbiegać od wartości uznanych przez prawo 
cywilne. Jeśli nie przewiduje ono bezwzględnej odpowiedzialności za nieuzasadnioną 
odmowę spełnienia świadczenia14, to tym bardziej takie zachowanie nie powinno być 
penalizowane na gruncie prawa wykroczeń.

Pomimo że Kodeks cywilny powstawał w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 
i nadal można w nim znaleźć instytucje nadmiernie osłabiające pozycję wierzyciela, 
to bliżej mu do, przewidzianej przez obecną Konstytucję, gospodarki wolnorynkowej 
z elementami interwencjonizmu państwowego15, niż do gospodarki ukształtowanej 
przez narodowy plan gospodarczy, która opiera się na uspołecznionych środkach 
produkcji, wymiany, komunikacji i kredytu16. W przypadku art. 138 k.w. proporcje te 
są odwrócone. Jego uchwalenie w minionym ustroju, silniej niż w przypadku Kodeksu 
cywilnego, odbiło się na wartościach, które leżą u jego podstaw. Omawiany przepis 
został przecież w niezmieniony sposób przejęty z art. 15 ustawy o zwalczaniu spekula-
cji i ochronie interesów nabywców oraz producentów rolnych w obrocie handlowym17. 

Już sam tytuł ustawy wskazuje na jej silne nacechowanie socjalistyczne. To właśnie 
w ustroju socjalistycznym mianem spekulanta określano handlarzy, którzy zarabiali 
na nieprzerwanej, choć negowanej przez ówczesne władze, fluktuacji cen towarów. 
Innymi słowy, kupowali taniej, a sprzedawali drożej, czyli robili dokładnie to, co cha-
rakteryzuje znaczną część współczesnego obrotu gospodarczego. To mali i średni przed-
siębiorcy, którzy od 2015 roku wytwarzają ponad 50% polskiego PKB18, mogliby być 
współcześnie nazywani spekulantami w rozumieniu wspomnianej ustawy. To ci ostatni 

14 Kodeks cywilny pozostawia stronom decyzję o sankcji represyjnej za odmowę spełnienia świadczenia 
w drodze zastrzeżenia kary umownej. Należy jednak zauważyć, że rzadko strona profesjonalna umowy 
konsumenckiej zastrzega taką karę na rzecz konsumenta.

15 K. Zaradkiewicz [w:] Konstytucja RP. Komentarz do art. 1–86, tom I, red. M. Safjan, L. Bosek, War-
szawa 2016, s. 517.

16 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 232 ze zm.).
17 Ustawa z dnia 13 lipca 1957 r. o zwalczaniu spekulacji i ochronie interesów nabywców oraz produ-
centów rolnych w obrocie handlowym (Dz.U. Nr 39, poz. 171).

18 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Pol-
sce, Warszawa 2017, s. 5.
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w poprzednim ustroju obnażali niedoskonałości centralnie sterowanej gospodarki nie-
doboru, co spotykało się ze stanowczą reakcją władz PRL. Jedną z odpowiedzi na taką 
działalność był właśnie art. 138 Kodeksu wykroczeń. W społecznej gospodarce rynko-
wej nie ma potrzeby reakcji na działalność określaną w przeszłości mianem spekulacji. 
Jest ona oparta bowiem na mechanizmie zdecentralizowanej regulacji ceny, na którą 
oddziałują uczestnicy obrotu. 

Niestety wątek relacji wspomnianej zasady ustrojowej do przepisu stanowiącego 
podstawę skazania nie został podjęty przez sąd. Nie było to jednakże spowodowane 
wstrzemięźliwością sądu od bezpośredniego stosowania Konstytucji. Sąd w końcowej 
części uzasadnienia nie uciekał od interpretacji Kodeksu wykroczeń w świetle obecnie 
obowiązującej Konstytucji. Odnosząc się zarzutów apelacyjnych, współstosował mo-
dyfikująco Konstytucję razem z podstawą obwinienia, aby uzasadnić rozszerzenie ka-
talogu przedmiotów ochrony art. 138 k.w. Jest to przejaw instrumentalnego stosowania 
wykładni prokonstytucyjnej, użytej w celu rozszerzenia zakresu ochrony przepisu, ale 
pominiętej w sytuacji wyraźnej potrzeby zbadania zgodności art. 138 k.w. z podstawo-
wymi zasadami ustrojowymi RP.

7.

Oprócz zestawienia podstawy obwinienia z ustrojowymi przepisami konstytucyjnymi 
należy zwrócić uwagę na zakres wykładni zastosowanej przez sąd do interpretacji prze-
pisu będącego podstawą obwinienia. Wydaje się bowiem, że doszło w glosowanym wy-
roku do instrumentalnego użycia wykładni literalnej przepisów. Dekodowanie normy 
zapisanej w art. 138 k.w. bez interpretacji historycznej i celowościowej pozwala bowiem 
na niemal nieograniczoną możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za wykrocze-
nie, jeśli odmowa nie zostanie uznana za uzasadnioną. Nierzadko nie sposób z samego 
brzmienia przepisów odczytać, jakie wartości miały chronić. Pominięcie tych ostatnich 
w interpretacji prawa, w połączeniu z niedookreślonością katalogu uzasadnionych przy-
czyn odmowy spełnienia świadczenia, pozwala sądowi na niemalże nieograniczoną 
możliwość przypisania odpowiedzialności za opisane wykroczenie. Sąd w omawianej 
sprawie, kierując swoją uwagę na interpretację brzmienia przepisu, dokonał twórczej wy-
kładni odrywając go od okoliczności, w których powstał. Pominął je i dopasował zakres 
jego oddziaływania do zdefiniowanych przez sąd potrzeb współczesności lub oczekiwań 
pewnych grup społecznych. Należy jednak z całą stanowczością podkreślić, że sędziowie 
nie zostali wyposażeni przez Konstytucję w uprawnienia do dostosowywania przepisów 
do zaistniałych zmian społecznych. W ustroju demokratycznym, w warunkach podziału 
władzy, jest to wyłączna kompetencja władzy ustawodawczej19. Takie przekroczenie ustro-
jowych uprawnień przez judykatywę określa się mianem aktywizmu sędziowskiego20, 
a jego przejawy można obserwować nie tylko w orzecznictwie sądów karnych.

19 A. Scalia, Mullahs of the West: Judges as a Moral Arbiters, Warszawa 2009, s. 14.
20 B. Banaszak, M. Bernaczyk, Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym, War-
szawa 2012. Autorzy przywołanej monografii poruszają problem definicji aktywizmu sędziowskiego 
wraz z synchroniczną analizą komparatystyczną.
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Polega on zwykle na zastosowaniu doraźnej wykładni celowościowej, która nieod-
niesiona do wykładni historycznej pozwala na arbitralne rozszerzanie zakresu obowią-
zywania przepisu bądź wypełniania luk prawnych, najczęściej w drodze analogii. Taki 
sposób interpretacji prawa opowiada raczej na pytanie, jak prawo powinno brzmieć 
według interpretatora, a nie jak brzmi w rzeczywistości. W komentowanym wyroku 
można znaleźć dwa przykłady opisanego zjawiska. 

Pierwszy z nich polega na rozszerzeniu katalogu okoliczności uzasadniających 
ochronę gwarantowaną przez omawiany przepis Kodeksu wykroczeń. Odkrycie ak-
sjologii art. 138 k.w. jest niezbędne dla jego właściwego stosowania. Służył on bowiem 
w przeszłości do ochrony majątkowych interesów uczestników obrotu gospodarczego. 
Świadczy o tym już sam tytuł ustawy, w której rozważany przepis pojawił się po raz 
pierwszy. Jej celem było przeciwdziałanie tworzeniu się alternatywnego rynku towarów 
i usług, którego ceny odbiegałyby od tych odgórnie narzuconych. Miał tedy charakter 
antydyskryminacyjny, ale w sferze interesów majątkowych. Wszak ustrój socjalistyczny, 
którego celem jest równy dostęp do zasobów wszystkich obywateli, osłabiał w drodze 
prawnych regulacji pozycję bogatszych i gotowych do zapłaty wyższej ceny. Wydaje się, 
że przeniesienie tego przepisu do Kodeksu wykroczeń nie zmieniło ustalonej wcześniej 
aksjologii normy. Okoliczności ustrojowe, w których powstawały oba akty prawne, były 
w zasadzie identyczne. 

Obecnie art. 138 k.w. jest stosowany w zupełnym oderwaniu od celu, który przyświe-
cał ustanowieniu tej normy w 1957 roku. Interpretacja wyłącznie za pomocą wykład-
ni literalnej pozwala na dowolne określanie zakresu oddziaływania przepisu. Użycie 
art. 138 zd. 2 k.w. za podstawę karania osób, które odmawiają spełnienia świadczenia 
z powodów innych niż interesy majątkowe, jest nadużyciem kompetencji przez sąd. 
W drodze twórczej interpretacji stawia się on w roli ustawodawcy, który przecież nie 
stworzył tego przepisu dla przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację 
seksualną czy rasę. Potrzeba istnienia takiej regulacji nie jest żadnym uzasadnieniem dla 
naruszenia przez sąd swojej roli ustrojowej, w drodze rozszerzającej wykładni. Wszak 
prawo publiczne, z uwagi na nierównorzędność podmiotów, nie powinno być trakto-
wane rozszerzająco na korzyść podmiotu dominującego. Szczególnie, że istnieje szereg 
przepisów przewidujących środki prawne w reakcji na naruszenie dóbr osobistych, god-
ności i czci, zarówno w Kodeksie cywilnym21, jak i Kodeksie karnym22. Wyprowadzanie 
takiej normy z przepisu, który jej nie zawiera, jest uderzeniem w ustrój demokratyczny 
w imię ochrony wybranych mniejszości. Nie można zapomnieć, że w demokratycznym 
państwie to większość parlamentarna, a nie sądy, ustala prawa. 

Drugim przykładem aktywizmu sędziowskiego w omawianym orzeczeniu jest 
rozszerzenie przedmiotu ochrony art. 138 k.w. Tym razem sąd odstąpił od wykładni 
literalnej i systemowej na rzecz teleologicznej, wspartej bezpośrednim stosowaniem 
Konstytucji o charakterze modyfikacyjnym. Ograniczenie przedmiotu ochrony do kon-
sumentów zostało przez sąd uznane za niezgodne z zasadą równości wobec prawa. 
21 M. Kosiór, A. Puchała, N. Skiba [w:] Dobra osobiste, red. I. Lewandowska-Malec, Warszawa 2017, 
s. 213–250.

22 D. Skiba [w:] Dobra osobiste, red. I. Lewandowska-Malec, Warszawa 2017, s. 251–300.
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Uzasadnieniem rozszerzenia ochrony przez sąd jest fakt występowania osób fizycznych 
i prawnych na równych prawach w obrocie, utrwalone orzecznictwo oraz brak wymo-
gu zdolności do czynności prawnych do dokonywania czynności życia codziennego. 
Z pierwszą tezą nie sposób się zgodzić, gdyż od uczestników obrotu profesjonalnego 
wymaga się podwyższonego standardu staranności i większej wiedzy o dokonywa-
nych czynnościach. Nie można więc mówić o równym traktowaniu tych podmiotów 
w obrocie. Fakt utrwalonego orzecznictwa jest silnym argumentem praktycznym, lecz 
trudno uznać jego trafność, gdy wspomniane orzecznictwo nosi znamiona wykładni 
contra legem, spowodowanej zbyt daleko idącym stosowaniem analogii przez sąd. Po-
nadto trudno zrozumieć podniesiony przez sąd argument o braku wymogu zdolności 
do czynności prawnych do spraw życia codziennego. W żaden sposób nie uzasadnia 
on bowiem rozszerzenia ochrony. 

Szereg komentarzy do Kodeksu wykroczeń sprzed niespełna kilku lat zgodnie po-
twierdza zakres przedmiotu ochrony do konsumentów23. Proces włączania do przedmio-
tu ochrony podmiotów niebędących konsumentami jest najpewniej efektem potrzeby ist-
nienia szczególnego przepisu odpowiadającego na dyskryminowanie zleceniodawców24. 
Wykładnia rozszerzająca, sprzeczna z przepisami prawa, nie jest jednak właściwą drogą 
dla wytworzenia normy chroniącej interesy potencjalnie pokrzywdzonych.

8.

Konsekwencją ziszczenia się opisanych powyżej założeń, niezbędnych do uznania, 
że pracownik drukarni jest winny zarzucanego mu czynu, jest przejście do głównej 
tezy orzeczenia. Sąd stwierdził bowiem stanowczo, że „indywidualny światopogląd 
czy subiektywne rozumienie wyznawanej religii nie mogą stanowić uzasadnionej 
przyczyny odmowy świadczenia w rozumieniu art. 138 k.w.”. Zaliczył do takich oko-
liczności nietrzeźwość, niepełnoletniość czy niewłaściwe zachowanie klienta. Uznał 
zatem, że przyczyna odmowy spełnienia świadczenia może leżeć głównie po stronie 
dającego zlecenie, bez jakiegokolwiek różnicowania przyczyn za względu na charakter 
prowadzonej działalności. Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego będą miały 
przecież znacznie mniejszą swobodę odmowy spełnienia świadczenia w porównaniu 

23 Za przedmiotem ochrony wskazanym przez tytuł rozdziału opowiadają się m.in.: M. Mozgawa [w:] 
Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2009, s. 483; M. Bojarski [w:] Kodeks wy-
kroczeń. Komentarz, red. M. Bojarski, W. Radecki, Warszawa 2011, s. 772. Za rozszerzeniem przedmio-
tu ochrony: M. Kulik, op.cit., s. 875.

24 Przejawem takiej potrzeby może być art. 16 projektu I księgi kodeksu cywilnego z 2015 roku opraco-
wany przez Komisję Kodyfikacyjną:
„Art. 16. Zakaz nierównego traktowania
§ 1. Za naruszenie dobra osobistego uważa się gorsze traktowanie osoby przy czynnościach prawnych 
mających na celu dostarczenie przeznaczonych dla ogółu dóbr i usług, w tym mieszkania, niż jest lub 
byłaby traktowana inna osoba ze względu na jej płeć, pochodzenie etniczne albo z motywacji rasowej 
(nierówne traktowanie). Dotyczy to także gorszego traktowania wynikającego z zastosowania pozor-
nie neutralnych kryteriów.
§ 2. Jeżeli uprawniony uprawdopodobni nierówne traktowanie, domniemywa się jego istnienie”.
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do innych trudniących się powszechną działalnością. Ponadto niezasadna wydaje się 
konstatacja sądu kwestionująca prawo do odmowy spełnienia świadczenia ze względu 
na przekonania religijne czy światopogląd. Niestety sąd uzasadniając swoją decyzję 
odwołał się do niemającego żadnego związku ze sprawą przedstawienia radykalizmów 
religijnych twierdząc, że powszechne prawo do klauzuli sumienia prowadziłoby do pa-
raliżu ekonomicznego państwa. Jak powszechnie wiadomo, trudne i zawiłe sprawy nie 
powinny być probierzem tworzenia prawa.

Co więcej, odwołanie się do racjonalnego argumentu ekonomicznego prowadzi-
łoby najpewniej do złagodzenia stanowiska sądu. Trudno wyobrazić sobie bowiem 
zjawisko powszechnego odmawiania spełnienia świadczeń. Takie zachowanie rychło 
doprowadziłoby do bankructwa prowadzonego przedsięwzięcia. Wątpliwości wzmaga 
fakt, że preferencje seksualne czy przekonania religijne potencjalnego zlecającego usłu-
gę mają zwykle charakter prywatny. Trudno dyskryminować, jeśli nie ma się wiedzy 
o czyjejś wierze czy wartościach.

Zaskakuje brak odniesienia się sądu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego poru-
szającego dopuszczalny zakres ograniczeń w powoływaniu się na klauzulę sumienia25. 
Choć wyrok ten dotyczył lekarzy, to ma on znacznie szersze oddziaływanie, ponieważ 
zwrócił uwagę na pierwotny i niezbywalny charakter wolności sumienia. Ewentualna 
pozytywna decyzja ustawodawcy bądź ustrojodawcy o nadaniu takiej wolności w dro-
dze aktu prawnego nie ma tutaj najmniejszego znaczenia prawnego. Wolność sumienia 
ma swoje źródło w prawie naturalnym. Dotyczy zatem wszystkich, a nie tylko usta-
wowo oznaczonych grup zawodowych26. Oczywiście, w wyjątkowych okolicznościach 
(lekarz nie może odmówić leczenia, jeśli spowoduje to bezpośrednie zagrożenia dla 
życia pacjenta) ulega ona ograniczeniu. Bądź co bądź, potrzeba wydrukowania mate-
riału reklamowego o określonej treści nie jest wystarczająco doniosłym dobrem, które 
pozwoliłoby na ograniczenie wolności sumienia, której integralnym elementem jest 
sprzeciw sumienia27. Zwłaszcza, że usługa ta mogła być wykonana przez inny podmiot, 
których wiele jest na rynku drukarskim. 

9.

Glosowany wyrok SO należy ocenić negatywnie. Uderza niekonsekwencja w metodach 
interpretacji podstawy obwinienia i instrumentalne użycie bezpośredniego stosowania 
Konstytucji. Szczególnie zaskakujące jest pominięcie niespójności aksjologicznej oma-
wianego przepisu Kodeksu wykroczeń zarówno z Kodeksem cywilnym, jak i ustawą 
zasadniczą. Największym zagrożeniem przejawiającym się w omawianym wyroku jest 
jednak daleko idący aktywizm sędziowski. Interpretacja przepisu w oderwaniu od jego 
wartości i analizy historycznej jest najkrótszą drogą do wypaczenia obowiązującego 
prawa i instytucji demokratycznych. Zdecydowanie negatywnie należy ocenić także 

25 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., K 12/14, OTK-A 2015/9/143.
26 M. Olszówka, [w:] Konstytucja RP. Komentarz do art. 1–86, tom I, red. M. Safjan, L. Bosek, Warsza-
wa 2016, s. 1263.

27 Wyrok TK K 12/14.
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nieprzywołanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, które klarownie wykłada 
źródło wolności sumienia, jej treść i granice oraz tym samym zbojkotowanie art. 53 
ust. 1 Konstytucji. Wszak trudno wyobrazić sobie bardziej uzasadnioną przyczynę 
odmowy spełnienia świadczenia niż przekonania religijne. 

*  *  *

Comment on the Judgement of the Regional Court 
of Łódź of 26th of May 2017, V Ka 557/17

The case note is on the judgement of the Regional Court of Łódź of 26th of May 2017, V Ka 
557/17, in which the Court ruled that the debtor cannot refuse the performance of the contract 
to the creditor due to the worldview or religion. The note attempts a wide analysis of the prob-
lem of contract performance refusal, not only concerning misdemeanors law but also civil 
and constitutional law and its interpretation, so theory of law. The first part covers contract 
performance obligation in civil law and consequences of contract performance refusal. The sec-
ond part includes axiology variances between Code of Petty Offences and Civil Code as well 
as Code of Petty Offences and Constitution. The last one concerns the Court’s judicial activism 
and usage of teleological reasoning. Complexity of the legal issue and the decision’s enormous 
impact on the fundamental rights and freedoms of the individual are sufficient justification 
for discussion about that judgement. What is more, at the same time SCOTUS is considering 
similar case concerning the relation between freedom of religion and freedom of business ac-
tivity, which proves the importance and universalism of discussed legal problem.

Key words: conscience clause, freedom of business activity, judicial activism,  
contract performance obligation


