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Pewien czas temu głośna była sprawa dyrektora polskiego więzienia, który zapłacił grzywnę za osobę nie-

pełnosprawną odbywającą karę aresztu za drobną sklepową kradzież. Osoba ta nie była świadoma popełnio-

nego czynu ze względu na swój stan zdrowia. Człowiek niepełnosprawny został ukarany grzywną, na którą 

jednak nie miał środków. Wobec tego sąd zamienił tę grzywnę na kilka dni aresztu. Karę finansową za tego 

człowieka z dobrego serca zapłacił dyrektor więzienia, lecz mimo jego dobrych intencji i etycznej postawy – 

został ukarany. Czy było to właściwe? Czy takie powinno być nasze prawo? Nie. Prawo w takim wydaniu 

jest bezduszne i powinno ulec zmianie.  

Grzywna jest jedną z kar przewidzianych zarówno w kodeksie karnym, jak i w kodeksie wykroczeń. Jed-

nak zwłaszcza przepisy ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń pokazują, jak opresyjnym pań-

stwem była komunistyczna Polska Ludowa, która za pomocą prawa charakterystycznego dla krajów totalitar-

nych nękała obywateli, aby zniechęcić ich do działań opozycyjnych. Wiele z tych represyjnych norm pozo-

stało do dzisiaj i 30 lat po upadku komunizmu nadal są one uciążliwe dla Polaków. Niestety, każda władza 

lubi posiadać narzędzia, którymi może zastraszać ludzi, gdyż ludźmi obawiającymi się o swoją przyszłość 

łatwiej się rządzi. Takim narzędziem używanym do zastraszania Polaków do dnia dzisiejszego jest grzywna. 

W ostatnich latach w Polsce znowu spotykamy się z częstym stosowaniem kary grzywny m.in. do ogranicza-

nia protestów osób niezgadzających się z działaniami obecnej władzy. Często grzywny nakłada się na osoby 

starsze, emerytów lub rencistów, którzy aktywnie angażują się społecznie i politycznie. Osoby te ze względu 

na niskie emerytury lub renty nie mogą zapłacić nałożonej grzywny. Takie osoby mogłyby mieć wsparcie 

osób życzliwych, które chcą pomóc w zapłaceniu grzywny poprzez organizowanie zbiórek pieniędzy. Jed-

nakże jest to w obecnym stanie prawnym niemożliwe. 

Aktualna sytuacja prawna wygląda tak, że niezależnie od tego, za jaki czyn grzywna została nałożona, 

musi zostać zapłacona przez osobę, dla której została orzeczona, ponieważ niezapłacenie grzywny skutkuje 

zamianą na karę więzienia. 

Niestety, komunistyczne przepisy z 1971 r. zabraniają wspomnianych działań. Co więcej, pomoc osobom 

w potrzebie niesie negatywne konsekwencje, gdyż art. 57 § 1 kodeksu wykroczeń stanowi, że kto organizuje 

lub przeprowadza publiczną zbiórkę na uiszczenie grzywny, nie będąc osobą najbliższą dla ukaranego, i uisz-

cza za niego grzywnę, podlega karze aresztu albo grzywny. Jednocześnie, zgodnie z § 3 tej ustawy, zebrane 

pieniądze podlegają przepadkowi. 

Nasuwa się pytanie: czy naprawdę przepisy stworzone przez aparat opresyjny państwa komunistycznego 

muszą nadal obowiązywać w takim kształcie w demokratycznej Polsce? Czy nie można ich zmienić? Uwa-

żam, że art. 57 § 1 kodeksu wykroczeń należy zmienić. Nie powinniśmy pozwalać, aby upiór komunistycznej 

Polski nadal straszył naszych obywateli. Zwłaszcza tych obywateli, którzy przez miniony system zostali po-

zbawieni godnych emerytur i teraz za swoją publiczną działalność są karani grzywnami, na które ich zwy-

czajnie nie stać. Czy o taką Polskę walczyła „Solidarność”? A słowo „solidarność” jest w tym miejscu jak 

najbardziej odpowiednie. 

Należy również zauważyć, że obecny przepis o karze grzywny tworzy system, w którym zamożniejsi 

obywatele są mniej narażeni na opresję w postaci grzywny niż obywatele mniej zamożni. Nie może być tak, 

że dla osób bogatych zapłacenie grzywny nie stanowi problemu, a osoby biedne muszą się liczyć z tym, że po 

zapłaceniu grzywny nie będą miały pieniędzy na podstawowe artykuły życia codziennego lub nie kupią po-

trzebnych lekarstw, a jeśli grzywny nie zapłacą, zostaną wtrąceni do więzienia. 

Dlatego zwracam się o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz wprowadzenia zmian w kodeksie wykro-

czeń z czasów komunistycznej Polski i wnioskuję, aby art. 57 § 1 kodeksu wykroczeń został usunięty. 
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