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Pani

Gabriela Morawska-Stanecka

Wicemarszałek

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek, 

w odpowiedzi na oświadczenie złożone podczas 16 posiedzeniu senatu przez Panią 

Senator Agnieszkę Gorgoń-Komor, uprzejmie proszę o przyjęcie następującej odpowiedzi.  

Przedmiotem ochrony wykroczenia określonego w art. 57 § 1 k.w. jest szeroko 

pojmowany porządek publiczny, rozumiany jako poszanowanie prawa, jego zasad oraz 

rozstrzygnięć wydawanych w oparciu o nie. Przepis ten penalizuje organizację lub prowadzenie 

publicznej zbiórki ofiar na uiszczenie grzywny orzeczonej za przestępstwo, w tym 

i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, a także uiszczenie grzywny 

za skazanego lub ukaranego przez osoby niebędące dla niego najbliższymi lub ofiarowanie 

jemu lub osobie dla niego najbliższej pieniędzy na ten cel. 

W szczególności podkreślenia wymaga, że powołany przepis stanowi w istocie jeden 

z elementów gwarantujących fundamentalną zasadę prawa karnego materialnego, którą jest 

indywidualizacja odpowiedzialności karnej. Jest ona wyrażona w art. 1 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) dalej jako „k.k.”, 

art. 1 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U z 2020 r. poz. 19 

z późn. zm.) dalej jako „k.k.s.” a także w art. 1 § 1 k.w. Zasada ta znajduje swój wyraz w art. 42 

ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność karna, w szerokim rozumieniu 

tego pojęcia, polega bowiem na wykonywaniu środka reakcji karnej, orzeczonego 

w odpowiedzi na czyn zabroniony. Ma ona charakter indywidualny, a więc winien ją ponieść 

wyłącznie sprawca czynu zabronionego, a nie inna osoba. Z racji tego, że kara grzywny stanowi 

dolegliwość finansową, obciążenie nią nie może oznaczać przeniesienia jej ciężaru na członków 



rodziny sprawcy bądź na inne osoby. W świetle unormowań art. 53 k.k. czy art. 13 k.k.s., 

określających zasady wymiaru kary, nie ulega wątpliwości, że intencją ustawodawcy było 

wprowadzenie zasady indywidualizacji kary. W § 1 art. 53 k.k. wskazano jednoznacznie, że 

dolegliwość kary musi być proporcjonalna do stopnia winy, z uwzględnieniem stopnia 

społecznej szkodliwości czynu, a także wzięciem pod uwagę celów zapobiegawczych 

i wychowawczych, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego. Owa indywidualizacja 

kary znajduje także swój wyraz normatywny w art. 53 § 2 k.k., który stanowi, że wymierzając 

karę, sąd obowiązany jest uwzględnić motywację i sposób zachowania sprawcy, zwłaszcza 

w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan 

zdrowia, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących 

na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości 

i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po 

jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej 

formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. 

Przedstawione powyżej rozwiązania określają ogólne dyrektywy wymiaru kary, które w sposób 

bardziej szczegółowy określono w innych przepisach Rozdziału VI Kodeksu karnego – 

„Zasady wymiaru środków karnych", a także w unormowaniach dotyczących szczególnych 

zasad wymiaru kary, przewidzianych w art. 64 k.k. i 65 k.k. Warto także wskazać art. 55 k.k., 

według którego okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, 

której one dotyczą. Poza ogólnymi dyrektywami o indywidualizacji orzekania kary grzywny 

przesądza art. 33 § 3 k.k., który stanowi, że ustalając jej stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę 

dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości 

zarobkowe. 

Pozostając na gruncie regulacji odnoszących się do kary grzywny należy także wskazać 

art. 44 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 523 

z późn. zm.) dalej jako „k.k.w.”, który w § 1 stanowi, że skazanego na grzywnę sąd wzywa 

do jej uiszczenia w terminie 30 dni, zaś w § 2 wskazuje, że w razie bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się w drodze egzekucji. Nie może budzić jakichkolwiek 

wątpliwości, że przepis ten jest ukierunkowany na zindywidualizowane wobec skazanego 

działanie organu procesowego, zmierzające do dobrowolnego uiszczenia przez sprawcę czynu 

grzywny lub wdrożenie czynności egzekucyjnych. W art. 49 § 1 k.k.w. przewidziano także 

możliwość rozłożenia grzywny na raty w sytuacji, gdy natychmiastowe jej wykonanie 

pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Co więcej art. 28 § 1 k.k.w. 

stanowi, że orzeczone w stosunku do jednego z małżonków, pozostających we wspólności 



majątkowej kary grzywny, nawiązki i należności sądowe podlegają zaspokojeniu z osobistego 

majątku skazanego oraz z wynagrodzenia za pracę lub za inne usługi świadczone przez niego 

osobiście, jak również z praw twórcy wynalazku, wzoru użytkowego oraz projektu 

racjonalizatorskiego. W przypadku niemożności zaspokojenia z tych źródeł egzekucja może 

być prowadzona z majątku wspólnego. Przepis ten zatem tak dalece indywidualizuje sposób 

egzekwowania kary grzywny, że ustanawia swoistą formę ochrony odnosząca się nawet do 

składników majątku objętych wspólnością małżeńską.

Powołanie się na wszystkie unormowania, składające się na polski system prawa 

karnego materialnego, z których wprost można wywieść zasadę indywidualizacji 

odpowiedzialności karnej znacznie wykraczałoby poza analizę omawianego zagadnienia. 

Stwierdzić jednak należy, że bezspornym jest, iż zarówno rozwiązania legislacyjne, poglądy 

doktryny jak i orzecznictwo potwierdzają, że istotą represji karnej jest jej dotkliwość 

dla sprawcy czynu zabronionego.

Reasumując wykroczenie określone w art. 57 § 1 k.w. stanowi instytucję prawną służącą 

zabezpieczeniu skuteczności systemu kar – realizacji celów, które kara powinna spełniać, 

zarówno w zakresie prewencji generalnej, ale przede wszystkim indywidualnego 

oddziaływania na skazanego. Omawiany przepis odpowiada współczesnej idei państwa prawa, 

które w jednakowy sposób traktuje wszystkich obywateli. Każdy, bez względu na pozycję i 

możliwości – także finansowe – powinien sam wykonać nałożoną na niego karę grzywny. 

Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2017 r., II AKa 

101/17, opubl. LEX nr 2620101, „Grzywna nie pełni funkcji kompensacyjnych, ale spełniać 

winna funkcje ukarania, a zatem cele ogólno-i szczególno-prewencyjne.”  

Przyzwolenie na zachowanie opisane w art. 57 k.w. godzić będzie przede wszystkim 

w zasadę indywidualizacji odpowiedzialności karnej, według której kara grzywny jest 

dolegliwością, która winna dotykać tylko sprawcę. W przypadku zatem gdy inna osoba weźmie 

na siebie jej ciężar, sprawca uniknie odpowiedzialności. W ten sposób do potencjalnych 

sprawców wysyłany byłby komunikat – łamanie prawa nie wiąże się z realną sankcją, 

a do reszty społeczeństwa – że zachowanie zgodne z prawem nie różni się pod względem 

możliwych konsekwencji od zachowania z nim niezgodnego, a zatem nie ma potrzeby prawa 

przestrzegać (M. Budyn-Kulik, (w:) Kodeks wykroczeń. Komentarz, P. Daniluk (red.), 2019, 

teza 1 do art. 57). 

Wszystkie powyżej przedstawione argumenty uzasadniają ocenę, że nie zachodzą 

okoliczności przemawiające za podjęciem prac legislacyjnych, prowadzących do zmiany 



obowiązującego w Kodeksie wykroczeń stanu prawnego w postulowanym w oświadczeniu 

kierunku uchylenia art. 57 § 1 k.w. Zdejmowanie z osoby skazanej lub ukaranej ciężaru 

finansowego związanego z uiszczeniem kary grzywny godziłoby w obowiązujący porządek 

prawny.

                Z wyrazami szacunku

                                                           Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości

           Anna Dalkowska 

       Podsekretarz Stanu
          /podpisano elektronicznie/
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