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Wstęp

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 
zm.; dalej: Konstytucja RP) w art. 2 stanowi, że: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Konstytucyjne zasady sprawiedliwości 
społecznej są zatem expressis verbis wyrażone w Konstytucji RP. Wykładnia językowa tego przepisu wprost 
wskazuje na to, że ustrojodawca posłużył się liczbą mnogą w odniesieniu do zasad sprawiedliwości 
społecznej. Konstytucja RP nie odnosi się zatem do „zasady” sprawiedliwości społecznej, lecz do „zasad” 
tej sprawiedliwości. Problematyczne jest jednak wyodrębnienie poszczególnych zasad sprawiedliwości 
społecznej, a także ich zdefiniowanie.

W niniejszym artykule podjęta zostanie próba zidentyfikowania rozumienia konstytucyjnych zasad 
sprawiedliwości społecznej w takim kształcie, w jakim zostały one określone w orzecznictwie polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego. Następnie zaś konstytucyjne zasady sprawiedliwości społecznej zostaną 
ocenione z perspektywy wartości chrześcijańskich. W szczególności zostanie zaakcentowany fakt 
genezy pojęcia sprawiedliwości społecznej w myśli chrześcijańskiej. Jako istotny głos w dyskusji na temat 
rozumienia sprawiedliwości społecznej z perspektywy wartości chrześcijańskich zostanie zaprezentowany 
pogląd Antoniego Szymańskiego, jednego z twórców lubelskiej szkoły katolickiej nauki społecznej. Poprzez 
pryzmat tak ukształtowanego pojęcia sprawiedliwości społecznej ocenione zostaną konstytucyjne zasady 
sprawiedliwości społecznej funkcjonujące w polskim porządku prawnym.      

Geneza konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej

Pojęcie sprawiedliwości jest pojęciem, którego rozumienie kształtowało się na przestrzeni dziejów rozwoju 
myśli humanistycznej od czasów starożytnych do współczesności. Pojęcie to bywa rozumiane w różnoraki 
sposób z uwagi na fakt, iż sama sprawiedliwość odnoszona jest do różnych zjawisk. Jeśli chcemy określić 
konkretnego człowieka jako sprawiedliwego, wówczas rozumienie sprawiedliwości dotyczy podmiotu 
działającego i oznacza jego cnotę etyczną. Człowiek sprawiedliwy posiada – posługując się adekwatnie 
określeniami stosowanymi przez Arystotelesa – tę trwałą dyspozycję, dzięki której jest zdolny dokonywać 
czynów sprawiedliwych, dzięki której postępuje sprawiedliwie i pragnie tego, co sprawiedliwe1. 
Sprawiedliwość tak rozumiana znajduje swój wyraz w powszechnie znanej definicji, ukształtowanej jeszcze 
w starożytności, zgodnie z którą „sprawiedliwość jest stałą i trwałą wolą oddania każdemu tego, co mu 
się należy” (Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi)2. Sprawiedliwością może się 
charakteryzować także skutek działania człowieka, jego czyn, jego decyzja. W odniesieniu do działania 
na podstawie prawa skutek tego działania może być także oceniony jako niesprawiedliwy, co zostało 

1  Por. Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 2002, s. 168.

2  Zaprezentowana definicja sprawiedliwości, a także sentencje: Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non ledere, suum cuique tribuere (Nakazy prawa są następujące: 
uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu to, co mu się należy) i Iuris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (Mądrość 
prawnicza jest znajomością spraw boskich i ludzkich, wiedzą o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe) stanowią integralną całość w tekście Digestów, określając podstawy 
etyczne prawa – por.  J. Zajadło, Teoria i filozofia prawa, w: tenże (red.), Łacińska terminologia prawnicza, Warszawa 2009, s. 35-39; A. Dębiński, Prawo rzymskie prywatne. 
Kompendium, wyd. 3, Warszawa 2007, s. 26-27; J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013, s. 279.
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wyrażone w znanej starożytnej sentencji: Summum ius summa iniuria (Najwyższe prawo najwyższym 
bezprawiem). Cecha sprawiedliwości może dotyczyć również samego sposobu działania człowieka. Ten 
aspekt sprawiedliwości współcześnie określa się jako sprawiedliwość proceduralną3. 

Analizując pojęcie sprawiedliwości trzeba więc uwzględniać trzy podstawowe aspekty sprawiedliwości, 
wyodrębnione według kryterium rodzaju nośnika wartości sprawiedliwości: 1) sprawiedliwość jako 
cecha podmiotu działającego, jego cnota etyczna; 2) sprawiedliwość jako sposób działania podmiotu; 3) 
sprawiedliwość jako skutek działania podmiotu, osiągnięty efekt działania4. 

Sprawiedliwość jako taka stanowi wartość uniwersalną, którą człowiek może rozpoznać za pomocą swej 
rozumnej natury, w sposób spontaniczny, podobnie jak człowiek potrafi rozróżniać dobro od zła. Ludzie 
wierzący w Boga uznają, że sprawiedliwość, podobnie jak inne najwyższe wartości, a mianowicie: prawda, 
dobro i piękno, mają swoje ostateczne uzasadnienie i źródło w Bogu. Natomiast – jak głosi preambuła do 
Konstytucji RP – ludzie, którzy nie podzielają tej wiary, wywodzą te uniwersalne wartości z innych źródeł5. 
W Konstytucji RP znajdujemy zatem potwierdzenie, że sprawiedliwość (obok prawdy, dobra i piękna) jest 
wartością uniwersalną, niezależnie od tego, jakie wskażemy jej ostateczne źródło i uzasadnienie6. 

W myśli klasycznej, w szczególności w filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, wyodrębnione zostały 
trzy podstawowe rodzaje sprawiedliwości: sprawiedliwość legalna (iustitia legalis), sprawiedliwość 
rozdzielcza (iustitia distributiva) oraz sprawiedliwość wyrównawcza (iustitia commutativa). Natomiast  
na przełomie XIX i XX wieku pojawiło się pojęcie sprawiedliwości społecznej. Idea sprawiedliwości 
społecznej stanowiła inspirację dla licznych utopijnych wizji doskonałego państwa i społeczeństwa. 
Hasła sprawiedliwości społecznej znajdowały się na sztandarach masowych ruchów społecznych, w tym 
klasowych (robotniczych, chłopskich), często radykalnych (komunistycznych), a także populistycznych7. 
„W imię sprawiedliwości społecznej dokonywały się radykalne rewolucje społeczne, m.in. komunistyczne, 
uwieńczone próbą wprowadzenia tzw. ustroju sprawiedliwości społecznej. Alternatywą dla rozwiązań 
radykalnych i zachowawczych były reformistyczne koncepcje i rozwiązania ustrojowe socjaldemokratyczne 
lub chadeckie. Problem sprawiedliwości społecznej zajmuje ważne miejsce we współczesnych nurtach 
chrześcijańskiej myśli społecznej i w doktrynie społecznej Kościoła katolickiego”8.  

 Pojęcie sprawiedliwości społecznej jest pojęciem zawierającym w sobie pewien ładunek emocjonalny. 
Wywoływało ono w przeszłości i wciąż wywołuje dyskusje prowadzone nie tylko w kręgach politycznych, 
ale również przede wszystkim w doktrynie prawa. Od samego początku pojawienia się tego pojęcia 
spotykało się ono z bardzo nieraz skrajnie odmiennymi ocenami. Pojęcie sprawiedliwości społecznej, które 
pojawiło się w XIX w., było przejawem nowego rozumienia sprawiedliwości, obok trzech podstawowych 

3  Zob. np. J. Helios, W. Jedlecka, Sprawiedliwość proceduralna w prawie europejskim, w: B. Wojciechowski, M. J. Golecki (red.), Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli 
filozoficznoprawnej, Toruń 2008, s. 201-222; zob. na ten temat: J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, s. 280.

4  J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, s. 280.

5  Jak głosi Preambuła Konstytucji RP: „[…] my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, /zarówno wierzący w Boga /będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, 
dobra i piękna, jak /i nie podzielający tej wiary, /a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł […]”. 

6  J. Potrzeszcz, Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, s. 280.

7  Por. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sprawiedliwosc-spoleczna;3978499.html (dostęp: 15. 12. 2022 r.) 

8  Tamże.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/sprawiedliwosc-spoleczna;3978499.html
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form sprawiedliwości ukształtowanych wcześniej: sprawiedliwości legalnej, sprawiedliwości rozdzielczej 
i sprawiedliwości wyrównawczej. Na przełomie XIX i XX wieku pojęcie to było krytykowane jako przejaw 
poglądów modernistycznych9. Niezależnie od krytyki, pojęcie sprawiedliwości społecznej stopniowo 
znajdowało akceptację ze strony katolickiej, aż wreszcie w roku 1931 stało się pojęciem centralnym 
encykliki Quadragesimo anno, którą popularnie zwano „encykliką sprawiedliwości społecznej”10. 

Po ukazaniu się encykliki Quadragesimo anno rozgorzała dyskusja ukierunkowana na próbę rozstrzygnięcia 
dylematu: czy sprawiedliwość społeczna jest tylko nowym terminem na oznaczenie któregoś z klasycznych 
rodzajów sprawiedliwości, czy też wyraża jakąś nową, specyficzną treść, czy dotychczas stosowany podział 
sprawiedliwości może być zachowany, czy też wymaga przebudowy i wprowadzenia czwartego rodzaju 
sprawiedliwości – sprawiedliwości społecznej11. Interesujące stanowisko w tej dyskusji zajął Antoni 
Szymański12. Do poglądów Szymańskiego powrócimy w dalszej części opracowania, ponieważ zachowują 
one aktualność i mogą być pomocne w kontekście współczesnych problemów związanych z rozumieniem 
konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej.

Podczas dyskusji prowadzonych w ramach prac przygotowawczych Konstytucji RP przedmiotem 
sporu było m.in. pojęcie sprawiedliwości społecznej, które zamierzano wprowadzić do Konstytucji RP. 
Wątpliwości budziło sformułowanie, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska ma „urzeczywistniać” 
zasady sprawiedliwości społecznej. Sceptycznie nastawieni do tego sformułowania uczestnicy dyskusji 
podnosili, że problematyczne jest „urzeczywistnianie zasad sprawiedliwości społecznej”. Dostrzegali 
niebezpieczeństwo skutków prawnych, jakie pociągnie za sobą uznanie, że Rzeczpospolita Polska ma 
urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej.   Owo rzeczone „urzeczywistnianie” jest – zdaniem 
krytyków – prawnie puste, ponieważ żadnego osiągniętego stanu rzeczy nie można określić mianem 
„urzeczywistnionej sprawiedliwości społecznej”. Istnieje natomiast niebezpieczeństwo, że stanie się 
źródłem nierealizowalnych roszczeń wobec państwa13. Niewątpliwie należy przyznać rację krytykom, 
że realizacja zasad sprawiedliwości społecznej jest skomplikowana i trudna. Wyraził to również TK 
stwierdzając, iż „realizacja przez ustawodawcę konstytucyjnej zasady sprawiedliwości społecznej wymaga, 
trudnego w praktyce, wyważenia interesów i możliwości zaspokojenia potrzeb osób znajdujących się 
w niedostatku lub trudnej sytuacji materialnej z interesami tych, którzy, za pośrednictwem budżetu 
państwa, łożą na te cele”14. Ponadto TK stwierdził, że „wykładnia ogólnego nakazu urzeczywistniania 
zasad sprawiedliwości społecznej musi uwzględniać treść szczegółowych norm konstytucyjnych”15.

 

9  Por. J. Höffner, Soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe, Saarbrücken 1935, s. 10.

10  J. Potrzeszcz, Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, Lublin 2007, s. 200.

11  Por. K. Kalka, Sprawiedliwość i sprawności społeczne według Św. Tomasza z Akwinu, Bydgoszcz 1994, s. 57; T. Głuszak, Wokół idei sprawiedliwości społecznej, w: E. Balawajder, 
A. Jabłoński, J. Szymczyk (red.), Filozofia pochylona nad człowiekiem. Studia dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi, Lublin 2004, s. 359-368.

12  Zob. J. Potrzeszcz, Sprawiedliwość społeczna w poglądach Antoniego Szymańskiego, „Studia Prawnicze KUL” 2022, nr 1, s. 223-245.

13  Zob. np. P. Winczorek, Dyskusje konstytucyjne, Warszawa 1996, s. 89; J. Dziewulski, Sprawiedliwość społeczna jako przedmiot sporu, w: J. Wilkin (red.), Efektywność 
a sprawiedliwość, Warszawa 1997, s. 161-187. 

14  Wyrok z dnia 15 października 2001 r., sygn. K. 12/01, OTK ZU Nr 7/2001, poz. 213.

15  Wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r., sygn. akt K. 5/99, OTK ZU Nr 5/1999, poz. 100; zob. na ten temat: J. Potrzeszcz, Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału 
Konstytucyjnego, s. 198-199.
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Zasady sprawiedliwości społecznej w orzecznictwie polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego

Ze względu na fakt dość częstego powoływania jako wzorca kontroli art. 2 Konstytucji,  w tym również 
na wyrażone experessis verbis zasady sprawiedliwości społecznej, Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie 
miał okazję wypowiadać się na temat treści normatywnych wspomnianych zasad. Analiza orzecznictwa 
Trybunału Konstytucyjnego prowadzi do wniosku, że Trybunał najczęściej posługuje się liczbą pojedynczą 
i formułuje swoje określenia w odniesieniu do zasady (a nie zasad) sprawiedliwości społecznej. Czasami 
jednak Trybunał mówi o „zasadach” sprawiedliwości społecznej.  

Przykładowo można zaprezentować fragmenty wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego na ten 
temat. W jednym z wyroków TK stwierdził m. in., że art. 2 Konstytucji RP zawiera nie tylko zasadę 
demokratycznego państwa prawnego, ale również zasadę konstytucyjną państwa urzeczywistniającego 
zasady sprawiedliwości społecznej. Rzeczone zasady korespondują z zasadą równości, ale „wyznaczają 
również i przede wszystkim obowiązki państwa o charakterze materialnym, polegające na realizacji 
i ochronie wielu wartości konstytucyjnych, w tym solidarności społecznej czy bezpieczeństwa socjalnego 
(zob. wyrok TK z 20 grudnia 2012 r., sygn. K 28/11, OTK ZU nr 11/A/2012, poz. 137), oznaczając również 
przeciwieństwo arbitralności państwa (por. wyroki TK z: 30 kwietnia 2012 r., sygn. SK 4/10, OTK ZU nr 
4/A/2012, poz. 42; 20 listopada 2012 r., sygn. SK 34/09, OTK ZU nr 10/A/2012, poz. 122; 22 maja 2013 
r., sygn. P 46/11, OTK ZU nr 4/A/2013, poz. 42, i powoływane w nich orzecznictwo, wyrok TK z 5 maja 
2009 r., sygn. P 64/07, OTK ZU nr 5/A/2009, poz. 64 i powołana tam literatura; analogicznie w wyroku TK 
z 26 października 2010 r., sygn. K 58/07, OTK ZU nr 8/A/2010, poz. 80) i stanowionego przez nie prawa 
(por. wyrok TK z 19 lutego 2013 r., sygn. P 14/11, OTK ZU nr 2/A/2013, poz. 17)”16. 

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, „stosowanie zasady sprawiedliwości społecznej jako podstawy 
kontroli konstytucyjności prawa wymaga zachowania szczególnej powściągliwości. Trybunał Konstytucyjny 
może interweniować tylko w tych przypadkach, w których naruszenie tej zasady ma charakter oczywisty 
(por. np. wyrok z 26 stycznia 2010 r., sygn. K 9/08, OTK ZU nr 1/A/2010, poz. 4). Konieczność 
szczególnej powściągliwości wynika przede wszystkim z tego, że konstytucyjna klauzula generalna nie 
zawiera dostatecznie precyzyjnych i jednoznacznych przesłanek formułowania ocen prawnych, które 
byłyby wolne od arbitralności czy czysto subiektywnych przekonań aksjologicznych reprezentowanych 
przez poszczególne składy orzekające, lecz tylko określa pewne minimalne, progowe kryteria rozwiązań 
prawnych, które powinny być respektowane przez ustawodawcę podczas regulacji określonej sfery 
stosunków społecznych wkraczającej w sferę interesów jednostki (zob. wyrok o sygn. K 9/08). Nie znaczy 
to jednak, że przypadki oczywistego naruszenia konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej nie 
istnieją. Przeciwnie, nawiązując łącznie do zasad sprawiedliwości społecznej i zasady ochrony praw 
nabytych (wynikającej również z art. 2 Konstytucji), TK stwierdził, że ochronie konstytucyjnej podlegają 
«tylko prawa nabyte ‘słusznie’, co wyklucza stosowanie analizowanej zasady nie tylko w wypadku praw 
nabytych contra legem czy praeter legem, lecz także uzyskanych z naruszeniem zasady sprawiedliwości 
społecznej albo w sposób niedopuszczalny w demokratycznym państwie prawnym» (wyrok TK z 25 
listopada 2010 r., sygn. K 27/09, OTK ZU nr 9/A/2010, poz. 109; zob. również wyroki TK z: 20 grudnia 

16  Wyrok TK z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. akt P 10/20, OTK ZU A/2021, poz. 40. 
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1999 r., sygn. K 4/99, OTK ZU nr 7/1999, poz. 165; 14 lipca 2003 r., sygn. SK 42/01, OTK ZU nr 
6/A/2003, poz. 63, 16 marca 2010 r., sygn. K 17/09, OTK ZU nr 3/A/2010, poz. 21 oraz 19 grudnia 2012 
r., sygn. K 9/12, OTK ZU nr 11/A/2012, poz. 136)”17.

Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie wypowiadał się na temat rozumienia zasady sprawiedliwości 
społecznej w relacji do zasady równości. W jednym z orzeczeń stwierdził, powołując się na swoje 
wcześniejsze interpretacje, że: „Kierując się zasadą sprawiedliwości społecznej wyrażoną w art. 2 
Konstytucji, ustawodawca może, a nawet ma obowiązek, korygować zjawisko stopniowego rozwarstwiania 
się świadczeń zabezpieczenia społecznego ze względu na sytuację społeczno-gospodarczą. […] Treść 
zasady sprawiedliwości społecznej jest ogólniejsza i zdecydowanie bogatsza niż zasady równości. 
Z jednej bowiem strony wyznacza ona obowiązki o charakterze formalnym, nakazując równe traktowanie 
podmiotów równych (zob. wyroki TK z: 6 maja 1998 r., sygn. K 37/97, OTK ZU nr 3/1998, poz. 33; 20 
października 1998 r., sygn. K 7/98, OTK ZU nr 6/1998, poz. 96; 22 czerwca 1999 r., sygn. K 5/99; 18 
stycznia 2000 r., sygn. K 17/99, OTK ZU nr 1/2000, poz. 4; 30 maja 2000 r., sygn. K 37/98; 14 listopada 
2000 r., sygn. K 7/00, OTK ZU nr 7/2000, poz. 259; 4 grudnia 2000 r., sygn. K 9/00; 19 lutego 2001 r., 
sygn. SK 14/00, OTK ZU nr 2/2001, poz. 31; 15 października 2001 r., sygn. K 12/01, OTK ZU nr 7/2001, 
poz. 213; 4 maja 2004 r., sygn. K 8/03, OTK ZU nr 5/A/2004, poz. 37; 14 kwietnia 2003 r., sygn. K 34/02, 
OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 30; 5 września 2006 r., sygn. K 51/05, OTK ZU nr 8/A/2006, poz. 100; 29 
maja 2007 r., sygn. P 8/06, OTK ZU nr 6/A/2007, poz. 51; 30 października 2007 r., sygn. P 36/06; 13 
grudnia 2007 r., sygn. SK 37/06; 27 maja 2008 r., sygn. P 59/07, OTK ZU nr 4/A/2008, poz. 64; 2 grudnia 
2008 r., sygn. P 48/07, OTK ZU nr 10/A/2008, poz. 173; 18 grudnia 2008 r., sygn. P 16/07, OTK ZU nr 
10/A/2008, poz. 183; 7 kwietnia 2009 r., sygn. P 7/08, OTK ZU nr 4/A/2009, poz. 46; 9 lutego 2010 
r., sygn. P 58/08, OTK ZU nr 2/A/2010, poz. 9; 5 lipca 2010 r., sygn. P 31/09, OTK ZU nr 6/A/2010, 
poz. 57; 26 października 2010 r., sygn. K 58/07, OTK ZU nr 8/A/2010, poz. 80) oraz zakazując równego 
traktowania podmiotów nierównych (zob. wyrok TK z 19 kwietnia 2011 r., sygn. P 41/09; por. także 
wyrok TK z 9 lutego 2010 r., sygn. P 58/08), z drugiej zaś wyznacza obowiązki o charakterze materialnym, 
sprowadzające się do nakazu realizacji i ochrony szeregu wartości konstytucyjnych, w tym solidarności 
społecznej czy bezpieczeństwa socjalnego (zob. wyroki TK z: 22 czerwca 1999 r., sygn. K 5/99; 4 
grudnia 2000 r., sygn. K 9/00; 19 lutego 2001 r., sygn. SK 14/00; 5 września 2006 r., sygn. K 51/05; 30 
października 2007 r., sygn. P 36/06; 27 maja 2008 r., sygn. P 59/07; 7 kwietnia 2009 r., sygn. P 7/08; 5 
lipca 2010 r., sygn. P 31/09). Ustalenie powiązań zachodzących między zasadą sprawiedliwości społecznej 
i zasadą równości wymaga precyzyjnego rozważenia poszczególnych, wyróżnionych aspektów zasady 
sprawiedliwości społecznej, co ostatnio zostało dokonane w wyroku z 12 lipca 2012 r., sygn. P 24/10. 
[…] Co do obowiązków o charakterze materialnym, czyli nakazu realizowania i ochrony różnych wartości 
konstytucyjnych, zasada sprawiedliwości społecznej jest niezależna od zasady równości w tym sensie, że 
naruszenie jednej z nich nie powoduje naruszenia drugiej, przy czym nie można wykluczyć sytuacji, w której 
określona regulacja prawna uchybiać będzie, z osobna, równolegle im obu. Związek zasady sprawiedliwości 
społecznej w analizowanym obszarze z zasadą równości przejawia się w tym wypadku odmiennie. Jak 
wskazano już wcześniej, odstępstwa od zasady równości dopuszczalne są jedynie w razie spełnienia 
trzech wymogów, a mianowicie: relewantności, proporcjonalności oraz powiązania z innymi normami, 
zasadami lub wartościami konstytucyjnymi. Nie ulega przy tym wątpliwości, że szczególne znaczenie dla 
uznania wyjątków od zasady równości za uzasadnione mają właśnie wartości współkonstytuujące zasadę 

17  Wyrok TK z dnia 16 czerwca 2021 r., sygn. akt P 10/20, OTK ZU A/2021, poz. 40.
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sprawiedliwości społecznej (zob. wyroki TK z: 16 grudnia 1997 r., sygn. K 8/97, OTK ZU nr 5-6/1997, 
poz. 70; 6 maja 1998 r., sygn. K 37/97; 12 maja 1998 r., sygn. U 17/97, OTK ZU nr 3/1998, poz. 34; 
20 października 1998 r., sygn. K 7/98; 18 stycznia 2000 r., sygn. K 17/99; 12 września 2000 r., sygn. K 
1/00, OTK ZU nr 6/2000, poz. 185; 14 listopada 2000 r., sygn. K 7/00; 4 grudnia 2000 r., sygn. K 9/00; 
15 października 2001 r., sygn. K 12/01; 12 grudnia 2001 r., sygn. SK 26/01; 4 maja 2004 r., sygn. K 
8/03; 24 kwietnia 2006 r., sygn. P 9/05; 13 grudnia 2007 r., sygn. SK 37/06; 12 lutego 2008 r., sygn. SK 
82/06, OTK ZU nr 1/A/2008, poz. 3; 22 lipca 2008 r., sygn. P 41/07; 9 lutego 2010 r., sygn. P 58/08; 
5 lipca 2010 r., sygn. P 31/09; 26 października 2010 r., sygn. K 58/07). […]  Zasada sprawiedliwości 
społecznej powinna być pojmowana m.in. «jako dążenie do zachowania równowagi w stosunkach 
społecznych i powstrzymywanie się od kreowania nieusprawiedliwionych, niepopartych obiektywnymi 
wymogami i kryteriami przywilejów dla wybranych grup obywateli» (wyrok TK z 12 kwietnia 2000 r., 
sygn. K 8/98, OTK ZU nr 3/2000, poz. 87, cz. IX, pkt 3). W judykatach Trybunału zasada sprawiedliwości 
społecznej wiązana jest z zasadą równości wobec prawa. Zasady te, jak wskazano w pkt 6.2.1.2, są ze sobą 
powiązane na różne sposoby. Sprawiedliwość jest bowiem antytezą arbitralności, ponieważ wymaga, aby 
zróżnicowanie poszczególnych podmiotów pozostawało w odpowiedniej relacji do różnic w ich sytuacji 
(zob. orzeczenie z 22 sierpnia 1990 r., sygn. K 7/90, OTK w 1990 r., poz. 5, cz. VI, pkt 2). Wprowadzanie 
zróżnicowania podmiotów podobnych może być dopuszczalne konstytucyjnie na gruncie zasady równości 
wobec prawa, gdy służy realizacji wartości współtworzących zasadę sprawiedliwości społecznej”18.

Zaprezentowane przykładowo fragmenty obszerniejszych wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego 
na temat zasad (zasady) sprawiedliwości społecznej pozwalają na stwierdzenie, że wypowiedzi te nie 
prowadzą do jednoznacznego określenia czy definicji owych „zasad” czy też „zasady”.

Analiza wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego prowadzi do wniosku, że w orzecznictwie Trybunału 
sprawiedliwość społeczna przedstawia się jako pojęcie eklektyczne, które łączy elementy formalne 
i materialne sprawiedliwości, ukierunkowane na realizację idei dobra wspólnego19. W ocenie Trybunału 
Konstytucyjnego zasada sprawiedliwości społecznej nie może stanowić podstawy do ustalenia 
określonego modelu stosunków społecznych czy ekonomicznych, ze względu na to, że zasada ta nie 
zawiera dostatecznie precyzyjnych i jednoznacznych przesłanek do formułowania ocen prawnych, które 
byłyby wolne od arbitralności czy czysto subiektywnych przekonań aksjologicznych reprezentowanych 
przez poszczególne składy orzekające20.  

Rozumienie zasad sprawiedliwości społecznej z perspektywy 
wartości chrześcijańskich

W ramach poszukiwania możliwości lepszego zrozumienia, czym w swej istocie są zasady (czy też zasada) 
sprawiedliwości społecznej warto odwołać się do poglądów Antoniego Szymańskiego, który z perspektywy 
wartości chrześcijańskich wypowiedział się na ten temat. 

18  Wyrok TK z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt K 9/12, OTK ZU 11A/2012, poz. 136.

19  J. Potrzeszcz, Idea prawa w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, s. 214; J. Potrzeszcz, Sprawiedliwość społeczna w poglądach Antoniego Szymańskiego, s. 226.

20  Por. wyrok TK z dnia 12 grudnia 2001 r., SK 26/01, OTK ZU 2001, z. 8, poz. 258; zob. J. Potrzeszcz, Sprawiedliwość społeczna w skardze konstytucyjnej, „Roczniki Nauk 
Prawnych” 2003, t. 13, nr 1, s. 17–30; J. Potrzeszcz, Sprawiedliwość społeczna w poglądach Antoniego Szymańskiego, s. 226.
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Antoni Szymański odniósł się do klasycznego trójpodziału rodzajów sprawiedliwości na sprawiedliwość 
zamienną, rozdzielczą i legalną czyli ogólną. Na postawiony problem: „czy sprawiedliwość społeczna jest 
nowym rodzajem sprawiedliwości czy przeciwnie, utożsamia się z którymś z dotychczasowych trzech 
rodzajów?”21. Zdaniem A. Szymańskiego, nie ma potrzeby uzupełnienia dotychczasowego trójpodziału 
sprawiedliwości o nowy, czwarty rodzaj: sprawiedliwość społeczną. Zwolennicy utworzenia czwartego 
działu sprawiedliwości zbyt wąsko – w jego ocenie – pojmują sprawiedliwość legalną, zamykając to pojęcie 
w obszarze życia państwowego i obowiązków prawnie przepisanych, utożsamiając „jednostkę” z osobą 
fizyczną, a „społeczeństwo” z państwem. Antoni Szymański uważa, że sprawiedliwość społeczna jest tym 
samym, co sprawiedliwość legalna. Jednakże Szymański nie utożsamia obowiązków i praw sprawiedliwości 
legalnej z przepisami prawa pozytywnego. Jego zdaniem, błędne jest takie myślenie, które prowadzi do 
zamykania sprawiedliwości legalnej w granicach prawa pozytywnego.

Pojęcie sprawiedliwości legalnej sytuuje Antoni Szymański w obszarze dobra powszechnego: 
„Sprawiedliwość legalna jest to sprawiedliwość dobra powszechnego, tzn. dobra zorganizowanej 
całości. W zorganizowanej całości istnieją stosunki dwojakiego rodzaju. Jedne podstawowe, wynikające 
z samej natury społecznego współżycia; wchodzą one do przyrodzonego prawa moralnego. Inne 
pozytywnie określone; mogą to być prawne potwierdzenia przyrodzonego prawa moralnego, mogą to 
być szczegółowsze jego określenia lub dalsze wnioski. Zachowania praw i obowiązków obu tych rodzajów 
wymaga sprawiedliwość legalna, którą dzisiaj nazywamy społeczną”22. 

Dobro powszechne wymaga – zdaniem Szymańskiego – aby każdemu oddać, co mu się należy. 
Sprawiedliwość społeczna (inaczej legalna albo ogólna) ma na celu określenie wymagań, jakich żąda dobro 
powszechne. „Można więc powiedzieć, że «prawo racjonalne to wykaz obowiązków sprawiedliwości 
społecznej w danym społeczeństwie». Tworząc to prawo, rozum buduje – «naukę sprawiedliwych sytuacji 
społecznych»”23. 

Zakończenie

Dokonując oceny konstytucyjnych zasad sprawiedliwości społecznej z perspektywy wartości 
chrześcijańskich warto odwołać się do poglądów Antoniego Szymańskiego. Poglądy te, mimo upływu czasu 
i związanych z tym zmian społeczno-politycznych i gospodarczych, pozostają aktualne co do istoty rzeczy. 
Zbudowane są na solidnej podstawie prawnonaturalnej rozwijanej w duchu katolickiej filozofii prawa. 
Mogą stanowić ważną wskazówkę dla tych wszystkich, którzy z racji pełnionych funkcji i przyznanych 
kompetencji mają możliwość czy nawet obowiązek praktycznego stosowania konstytucyjnych zasad 
sprawiedliwości społecznej wyrażonych w art. 2 Konstytucji RP. Jeśli Rzeczypospolita Polska ma być 

21  A. Szymański, O sprawiedliwości społecznej, w: Antoni Szymański. O sprawiedliwość społeczną. Wybór pism, wyboru dokonała, wstępem i przypisami opatrzyła Jadwiga 
Potrzeszcz, Kraków 2017, s. 383.

22  A. Szymański, O sprawiedliwości społecznej, s. 393.

23  A. Szymański, Zakon przyrodzony, w: Antoni Szymański. O sprawiedliwość społeczną, s. 227-228.
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w rzeczywistości życia społecznego demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady 
sprawiedliwości społecznej, to konieczne jest uwzględnienie jej prawnonaturalnych uwarunkowań. 

Wyrażany obecnie dość powszechny sceptycyzm w odniesieniu do możliwości określenia, czym 
jest sprawiedliwość społeczna, a także, w jaki sposób zasady sprawiedliwości społecznej mogą być 
urzeczywistniane przez Rzeczpospolitą Polską, stanowi wyraz negatywnych skutków dyskredytacji prawa 
naturalnego w myśleniu prawniczym. Tymczasem – jak przekonuje A. Szymański – nie można zrozumieć 
istoty sprawiedliwości społecznej w oderwaniu od prawnonaturalnych podstaw życia społecznego 
człowieka24. 

24  J. Potrzeszcz, Sprawiedliwość społeczna w poglądach Antoniego Szymańskiego, s. 242-243.
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